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ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่มีผลหลังการแก้ไข รายละเอียด 
00 1 กันยายน 2557 เร่ิมปฏิบัติตามมาตรฐานหน่วยตรวจสอบกับ อย. 
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1. ขอบข่าย 
เอกสารฉบับนีก้ าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและจัดการสัญญาที่ท ากับสถานประกอบการที่ขอการ

รับรองกับ URS โดยจะครอบคลุมตั้งแตเ่ริ่มตกลงจนตลอดอายุการรับรอง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการรับรอง 

 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ  
2.1 ใบสมัครขอการรับรอง  

2.1.1 สถานประกอบการทุกรายทีม่ีความประสงค์ขอการรับรองระบบกับ URS จะต้องกรอกใบสมัครโดยยื่น
หลักฐาน อย่างน้อยดังน้ี 

(1) ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือค าขอรับเลยที่สถานท่ีผลติอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ 
สบ.1) 

(2) แบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (ถ้ามี) 
2.1.2 พิจารณาจัดรหัสขอบข่ายของสถานประกอบการที่ยื่นขอการรับรอง โดยดูจากขอบข่ายท่ี URS ได้ขึ้น

ทะเบีบนหน่วยตรวจสอบไว้กับ อย. ทั้งนี้เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหรือแต่งตั้งคณะผู้ประเมิน  
2.1.3 ผู้จัดการคุณภาพท าการค านวณ man-day ที่จะต้องใช้ในการตรวจประเมินรับรองครั้งแรก ตรวจติดตาม

ระบบ และตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง รวมถึงเหตผุลในการลด/เพิ่มจ านวน Man-day  แต่อย่างน้อย 1 Man-day 
2.1.4 จัดท าใบเสนอราคา โดยการพิจารณาและออกใบเสนอราคา 

 
2.2 แฟ้มเอกสารลูกค้าใหม ่

2.2.1 ใบสมัครของลูกคา้ที่ยื่นขอการรับรองจะให้รหสัหมายเลขแล้วเก็บไวใ้นแฟ้ม Enquiry เป็นเดือนต่อเดือน 
2.2.2 เอกสารทีต่ดิต่อกันกับลูกค้าใหม่แต่ละรายให้เก็บในแฟ้ม Enquiry  
2.2.3 ใบเสนอราคาที่ออกให้กับลูกคา้จะต้องส าเนาเก็บไว้ในแฟ้มของ Enquiry จนกว่าจะได้รับการเซ็น สญัญา 
2.2.4 กรณีที่ลูกค้าไม่เลือกใช้บริการ URS จะแยกใบเสนอราคา ออกมาจัดเก็บไวต้่างหากในแฟ้ม Enquiry Fail อีก 

3 เดือน และท าลายตามความเหมาะสมเมื่อครบระยะเวลาการจดัเกบ็ 
 

2.3 แฟ้มลูกค้าที่ได้รับการรับรอง 
2.3.1 แฟ้มลูกค้าแตล่ะรายต้องจดัท าขึ้นเมื่อไดร้ับการเซ็นยืนยันจากลูกค้าว่าเลือกใช้บริการ URS ในการตรวจ

ประเมินรับรองระบบ 
2.3.2 แฟ้มลูกค้าจะเก็บข้อมูลทุกอย่างทีเ่กี่ยวข้องและควรแยกเก็บเป็นหมวดหมู่โดยมสีารบญัชี้บ่งให้ชัดเจน 
2.3.3 แฟ้มลูกค้าห้ามน าออกจาก Office ของ URS  โดยเด็ดขาด 
2.3.4  แฟ้มลูกค้าต้องมีชื่อลูกค้าและมีหมายเลขลูกค้าด้วย 
2.3.5 เอกสารที่เก็บในแฟ้มควรมดีังนี้ 

(1) เอกสารประกอบการสมคัรและใบเสนอราคา 
(2) เอกสารการตดิต่อกับลูกคา้ 

 จดหมายติดต่อกันทุกอย่างกับลูกค้า 
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(3) เทคนิค 

 แผนการตรวจประเมิน 

 รายงานการตรวจประเมิน  

 Auditor note 

 โปรแกรมการตรวจตดิตาม   
(4) ส าเนาใบรับรอง  เก็บส าเนาใบรับรองที่ออกให้กับลูกค้าทุกครั้ง 

2.4 การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน/ตรวจตดิตาม  
2.4.1 การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมค่าตรวจประเมิน/ตรวจตดิตามลูกค้าจะค านวณราคาจากใบเสนอราคาที่เซน็

สัญญา ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าท่ีพัก, ค่าเดินทาง คิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกดิขึ้น เป็นต้น 
2.4.2 การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจะเรยีกเก็บจากลูกค้าตามรายละเอียดทีไ่ด้ท าการตกลงกันไวต้อนท าสญัญา 
 

2.5 การออกใบรับรอง 
2.5.1 ใบรับรองจะไม่มีการออกให้กับสถานประกอบการจนกว่าจะเข้าขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติจาก

คณะกรรมการตดัสินใจรับรองของ URS  และสถานประกอบการไดช้ าระค่าธรรมเนยีมตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว 
2.5.2 ผู้ที่มีอ านาจลงนามในใบรับรองของ URS ที่จะออกให้กับลูกค้าจะต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้จัดการคุณภาพ  

ผู้ประเมินท่ีร่วมทีมการตรวจประเมินในครั้งนั้นๆ ไมส่ามารถลงนามในใบรับรองได ้
2.5.3 ใบรับรองที่จะออกให้กับลูกค้าต้องมีรูปแบบและเครื่องหมายรับรองตามเง่ือนไขท่ี อย. ก าหนด  ตามบัญชี

หมายเลข 2 ของประกาศส านกังานอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฏหมายอาหาร 

2.5.4 เมื่อให้การรับรองลูกค้าแล้วต้องลงบันทึกประวัติการตรวจประเมินของผู้ประเมินที่ไปท าการตรวจประเมิน 
ณ สถานประกอบการนั้นๆ พร้อมเก็บส าเนา auditor log ของ auditor ไวใ้นแฟ้มของ auditor แต่ละคน  

2.5.5 ส าเนาใบรับรองใหเ้ก็บในแฟ้มลูกค้าแต่ละรายดังท่ีเขียนไว้ในข้อ 2.3 
 
2.6 การตรวจติดตามระบบ (Surveillance visit)  

2.6.1 การตรวจติดตามระบบที่ด าเนินการในช่วงที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ ปีละ 1 ครั้ง ตาม Man-day ที่ก าหนด
ไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ไม่น้อยกว่า 1 Man-day 

 
2.7 การตรวจประเมินกรณีพิเศษ (Special visit assessment) 

2.7.1 การตรวจประเมินกรณีพิเศษจะตอ้งท าตามที่ผู้ประเมินได้ท าการตกลงไว้กับลูกคา้และก าหนดให้มีการตรวจ
ประเมินกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องได้รบัอนุมัติจากผูจ้ัดการคุณภาพของ URS ทั้งนี้เอกสารต่างๆ  

 
2.8 การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง (Re-certificate assessment)  เมื่อครบอายุการรับรอง 3 ปี จะท าการตรวจ

ประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง โดยจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่ข้อ 2.1 และ 2.3 – 2.5 อีกครั้ง 
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2.9 การส่งคืนเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของลูกค้า 
2.9.1 เอกสารที่เกีย่วกับระบบของลูกค้า เช่น Manual , Procedure, Work Instruction            เป็นต้น ที่เป็น

เอกสารฉบับควบคุมจะต้องคืนใหก้ับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น on-site หรือทางไปรษณีย์  ยกเว้นฉบับไมค่วบคุมจะเก็บไว้อ้างอิง (มี
การเก็บส าเนาเฉพาะหน้าปกและหน้าสารบญัของเอกสาร)  

 
2.10 เอกสารระบบคณุภาพเสียหายในขณะที่อยู่กับ URS 

2.10.1 ผู้จัดการคุณภาพจะต้องสืบสวนสาเหตุของปัญหา และบันทึกท ารายงานแล้วอธิบายถึง วิธีการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา  แล้วแจ้งลูกค้าส าเนาเก็บเข้าแฟ้มลูกค้า 

2.10.2 ถ้าเอกสารของลูกค้าเสยีหายก่อนถึง URS หรือสญูหายก่อนถึงมอื URS จะต้องแจ้งให้ผู้จดัการคุณภาพ
ทราบเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที 

 
2.11 การเพิกถอนและเรียกคืนหนังสือรบัรอง ในกรณีที่สถานประกอบการไมผ่่านเกณฑ์ทีร่ับรองไว้และไม่แก้ไขภายใน

ระยะที่ก าหนด ให้ผู้จดัการคณุภาพของ URS ด าเนินการตามขั้นตอนในข้อ 3.5 ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฏหมาย
อาหาร 
 

2.12 กรณีการตรวจแล้วพบข้อบกพร่องใดๆ URS จะออกเป็นใบค าร้องขอให้แก้ไขและก าหนดวันให้ท าการแก้ไข โดย
จะต้องท าการแก้ไขให้แล้วแล้วเสรจ็ 
 

3. เอกสารแบบท้ายเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาต
ผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหาร 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการ
ผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฏหมายอาหาร (รวมทั้งบัญชีหมายเลข 1 และ 2) 

 


