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ประวัติการแก้ไขเอกสารประวัติการแก้ไขเอกสาร  
 

แก้ไขครั้งท่ี วันท่ีมีผลหลังการแกไ้ข รายละเอียด 
00 1 กันยายน 2557 เร่ิมปฏิบัติตามมาตรฐานหน่วยตรวจสอบกับ อย. 
01 3 พฤษภาคม 2559 แก้ไขรายช่ือผูต้รวจประเมิน 
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1. ขอบข่าย   
เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของการด าเนินการตรวจประเมินรับรองระบบ                     

และผู้ประเมินทุกคนท่ีเกี่ยวข้องทีป่ฏิบัติหน้าท่ีในนามของบริษัท 

 
2.  ขั้นตอนการท างาน 
2.1 การวางแผนการตรวจประเมิน 

การวางแผนการตรวจประเมินนั้นกเ็พื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสัญญาที่จะขอการรับรองมาตรฐานใดๆ รวมถึง
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายท่ีขอการรับรองและถูกต้องสอดคล้องกับระบบคุณภาพของบริษัท โดยเป็นหน้าท่ีของ
หัวหน้าคณะผู้ประเมิน และทีมผู้ประเมินที่จะไปท าการตรวจประเมนิสถานประกอบการแตล่ะรายเปน็                       ผู ้
พิจารณาวางแผน 

โดยการวางแผนการตรวจประเมินนั้นจะครอบคลุมการตรวจประเมนิเพื่อการรับรอง (Initial assessment) ทั้ง 2 
ขั้นตอน (Stage 1และ 2) การตรวจประเมินเพื่อตดิตามระบบ (Surveillance audit) ในปีท่ี 1และ 2 และรวมถึงการตรวจ
ประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองในปี 3 ปี (Re-certificate assessment) ซึง่จะต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จก่อนท่ีใบรับรอง
หมดอาย ุซึ่งการนับรอบ 3 ปีของการรับรองนั้นจะเริม่นับตั้งแต่วันท่ีมีมติตดัสินใจให้การรับรองเกิดขึ้น 

การวางแผนในการตรวจประเมินในแต่ละขั้นตอนในครั้งถัดไป สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยให้
ค านึงถึงขนาดขององค์กร ความซับซ้อนของขอบข่ายท่ีรับรอง และผลการตรวจประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบในครั้งก่อน
หน้ามาร่วมใช้ในการพิจารณาได้ ซึ่งหลักฐานท่ีใช้ในการปรับเปลี่ยนให้ เก็บไว้ในแฟ้มประวตัิของสถานประกอบการแต่ละราย 

2.1.1 การแต่งตั้งคณะผู้ประเมิน 
การวางแผนตรวจประเมินจะต้องมั่นใจว่าคณะผู้ประเมินนั้นมีคณุสมบัติถูกต้องและสอดคล้องกับประกาศ

ส านักคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย ตามขอบข่ายมาตรฐานของการตรวจสอบ อ้างอิงรายชื่อผู้ตรวจประเมิน ตาม ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง รายชื่อหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑข์อง
กฎหมาย ฉบับปัจจุบนั 

 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.
2543 เร่ือง วธิีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา 

 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 220) พ.ศ.
2544 เร่ือง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) 

 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตามตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ.2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) 

 การตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์ ตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ.2549 เร่ือง 
วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลติภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ 



 

บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด หมายเลขเอกสาร     FDA-02 

เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน  ครั้งท่ีแก้ไข   01 

เรื่อง การด าเนินการตรวจประเมินรับรองและตรวจติดตามระบบ 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  3 พฤษภาคม 59 
หน้าท่ี      3    จาก  15 

  

 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่
ปรับกรด ตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556 เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น
กรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 

 
2.1.2 วิธีวางแผนการตรวจประเมินของหัวหน้าคณะผู้ประเมิน 

หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะได้รบัแจง้จากผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการล่วงหน้าเพื่อใหว้างแผนในการตรวจ 
ประเมินซึ่งสิ่งท่ีหัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องปฏิบัติ คือ  

ก) น าเอกสารและข้อมลูที่ได้รับจากสถานประกอบการ หรือสอบถามข้อมูลจากสถานประกอบการ
เพิ่มเตมิพิจารณาเพื่อวางแผน โดยวางแผนให้ครอบคลุมในทุกๆ กจิกรรมทีส่ถานประกอบการระบุใน
ระบบ 

ข)  ในกรณีที่สถานประกอบการม ีTemporary Site ก็ให้วางแผนการตรวจครอบคลุมTemporary Site
นั้นด้วย (การตรวจ Stage1 ไมจ่ าเป็นต้องไปตรวจที่ Temporary site แต่การตรวจ Stage 2 ต้องท าการ
ตรวจ ณ Temporary siteนัน้ด้วย) แล้วจดัส่งโปรแกรมให้กบัสถานประกอบการรับทราบรวมถึงการ
เตรียมการตรวจประเมินเพื่อการรบัรองขั้นตอนท่ี 1 (Stage 1)  
หมายเหตุ   
การสุ่มตรวจ Temporary site ส าหรับระบบ Food Safety จะไมม่ีการสุ่มตรวจแต่จะท าการตรวจ 
Temporary site 100% ทุกครั้งของการตรวจประเมินยกเว้นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอน         
ที่ 1 (Stage 1) เท่านัน้ และในกรณีที่การเป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง หรือการตรวจประเมินเพื่อ
ต่ออายุการรับรอง(Re-certificate assessment)ให้กับสถานประกอบการที่มีสถานท่ีปฏบิัติงานหลายแห่ง 
ถึงแม้ว่าสถานท่ีปฏิบัติงานแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมไม่ครอบคลุมขอบข่ายท่ีได้รบัการรบัรองทั้งหมด แต่การ
ตรวจประเมินในหลายๆ สถานท่ีปฏิบัติงานรวมกันนั้นจะต้องครอบคลุมขอบข่ายท่ีรับรองได้ทั้งหมด 
ในบทบาทของหวัหนา้คณะผูป้ระเมนิจะยงัตอ้งใหค้ าปรกึษาตอ่ผูป้ระเมนิรว่มทมี มอบหมายงานที่
เหมาะสมกับผู้ประเมินร่วมทีม โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน
และบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนในทีมรวมถึงผู้ประเมินฝึกหดัและผูเ้ชี่ยวชาญที่ร่วมในทีมเพื่อการตรวจ
ประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ และต้องมีการสื่อสารกันในทีมถึงการฝากข้อมูลผลการตรวจอีกทีม อุปสรรคใดๆ 
เพื่อช่วยกันตรวจประเมินให้บรรลวุัตถุประสงค์ 

2.1.5 การตรวจประเมินเพื่อการรบัรองขั้นตอนท่ี 1 (Stage 1 audit)   
 กิจกรรมนี้ครอบคลมุสถานประกอบการทุกรายที่ขอการรับรอง ใหข้ึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการ โดยถ้าไม่มเีหตผุลจ าเปน็ใดๆ ทีร่ับรองได้อย่างสมเหตสุมผลก็ให้ท า stage1 on site เช่นเดยีวกัน 
 
หมายเหตุ : เหตผุลทีจ่ะพิจารณาไม่ไปตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ณ สถานประกอบการลูกคา้ เช่น  
 a) ขอบข่ายท่ีสถานประกอบการยืน่ขอรับรองมีความเสี่ยงต่ า 
 b) สถานประกอบการมีบุคลากรนอ้ย /มีวันตรวจประเมินเพียง 1 วัน 
 c) ข้อมูลเอกสารที่ลูกค้าส่งมาให้ทบทวนซึ่งท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความพร้อมท่ีจะตรวจใน stage 2  
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 d) เหตุผลอื่นๆ ซึ่งพิจารณาโดยผู้จดัการฝา่ยปฏิบตัิการ 
2.1.5.1 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 1 (Stage1) หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องได้รับข้อมูล

ต่างๆ ดังนี ้
ก) เอกสารต่างๆ ในระบบคณุภาพของสถานประกอบการ  เช่น Manual (E or/and Q) , 

Procedure, HACCP plan และอืน่ๆ  
ข) ยืนยันเรื่องสถานท่ีท างาน  หรือ Site / Temporary site เฉพาะที่ตอ้งเตรียมเพื่อการตรวจใน

ขั้นตอนท่ี 2 (Stage 2) 
ค) ความเข้าใจและข้อมูลสถานะของ Process performance, KPI หรือ Aspect ส าคัญ, การ

วิเคราะห์ CCP ในแต่ละผลติภณัฑ ์เป็นต้น (ตามแตล่ะมาตรฐานที่ขอรับรอง) 
ง) ดูระบบการบริหารการจัดการที่ขอรับรองมีพื้นท่ีจริงที่ใดบ้างและมีมาตรฐานกฎหมาย  หรือ

กฎระเบียบใดๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพหรือสิ่งแวดล้อมหรือ Food safety ที่ขอรับรอง 
จ) พิจารณาว่าทรัพยากรและจ านวน Man-day ที่ต้องใช้จริงๆ ในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  

(Stage 2) 
ฉ) เพื่อจะไดดู้จุดทีต่้องเน้นในการตรวจประเมินขั้นตอนที ่2  (Stage 2) เพื่อยืนยันความเข้าใจใน

เรื่องส าคญัของระบบคณุภาพ  และ/หรือ  Aspect ส าคญัที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
ช) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในการท า Internal Audit  และ Management review  

ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาว่าสถานประกอบการรายนั้นพร้อมแลว้หรือยังที่จะตรวจประเมิน
ขั้นตอนท่ี 2  (Stage 2)ต่อไป 

2.1.5.2 ผลจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1จะเขียนรายงานเป็นเอกสาร และ โดยมีเนื้อหาครอบคลมุ
ข้อ 2.1.5.1 ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีที่มีโอกาสเป็น NC ได้ในการตรวจ Stage 2 

2.1.5.3 ระยะห่างระหว่างการตรวจประเมนิขั้นตอนท่ี 1(Stage 1)  และ ขัน้ตอนท่ี 2(Stage 2) ต้องไม่
เกิน 90 วันนับจากวันที่ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 แล้วเสรจ็  

2.1.5.4 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 อาจจะท า On – Site  หรือ Off – Site ก็ได้  แต่ในกรณีที่ท า   
Off – Site จะต้องเขียนเหตผุลใหชั้ดเจนและสมเหตสุมผลว่าเพราะเหตุใดจึงไมไ่ปท า  
On – Site  

2.1.5.5 ในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1(Stage 1) ถ้าท า On – Site  การเปิดประชุม/ การปิดประชุม
จะท าเป็นทางการโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามข้อ 2.2.2  ในเอกสารขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
ฉบับนี้  ยกเว้นเรื่องการออกรายงานข้อบกพร่อง  แต่เปลีย่นเป็นการออก Finding  พร้อมท า
เครื่องหมาย / ในช่อง PNC แทน  ส่วนการปดิประชุมนั้น                 ผู้ประเมินจะต้องอธิบาย
สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินใหส้ถานประกอบการเข้าใจว่าประเด็นใดท่ีมีแนวโน้มจะเป็น
ข้อบกพร่อง (Non-conformity) ในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 อย่างไร  แต่ต้องไม่ให้
ค าปรึกษาในการแกไ้ขสิ่งที่พบนั้นๆ   ทั้งนี้ต้องแจ้งยืนยันใหส้ถานประกอบการทราบว่าระบบ
บริษัท ต้องการใหส้ถานประกอบการตรวจประเมินข้ันตอนท่ี 2 ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วัน
สุดท้ายของการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 
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2.1.5.6 ในกรณีที่ท าการ Stage 1 และพบว่าสถานประกอบการยังไม่พร้อมจะต้องท าการตรวจ Stage 1 
ซ้ าใหม่ทั้งหมด 

2.1.5.7 ส าหรับสถานประกอบการทีไ่ด้รับการรับรองจากบริษัท และครบก าหนดต่ออายุการรับรองนั้น 
สามารถด าเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองได้เลยโดยไมต่้องท าการตรวจ  stage 1 
ใหม่อีกครั้ง ยกเว้นในการตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบครัง้สุดท้ายแล้วพบว่ามีประเด็น
ข้อบกพร่องส าคัญ (Major)  อาจจะต้องมีการพจิารณาท า Stage1 ก่อนการตรวจเพื่อต่ออายุ
รับรอง  ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งการต่ออายุการรับรองทุก
กรณีต้องด าเนินการก่อนใบรับรองหมดอายุ  

หัวหน้าคณะผู้ประเมินหรือผู้ได้รับมอบหมายจะท าการทบทวนเอกสารที่สถานประกอบการส่งมาให้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-4 สัปดาห์ก่อนถึงวันท่ีนัดหมายท าการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนที่ 1(Stage 1) ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม วางแผนส าหรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และทบทวนความสอดคล้องของ
เอกสารกับข้อก าหนดที่สถานประกอบการขอการรับรอง  
2.1.6 ในกรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 1 พบว่ามีแนวโน้มไมส่อดคล้องตามข้อก าหนด(PNC) 

สถานประกอบการจะต้องตอบแนวทางการแก้ไขให้กับผู้ประเมินของบริษัทเพื่อท าการทบทวนและเปน็
แนวทางในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 2ต่อไป  ซึ่งการตอบแนวทางการแก้ไขน้ันจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะไปท าการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 2 โดยตอบแนวทางแก้ไข
ลงในแบบฟอร์ม R-10.F หรือท าเป็นเอกสารแนบก็ได ้

2.1.7 โปรแกรมการตรวจประเมิน  
หัวหน้าคณะผู้ประเมินควรเป็นผู้จัดเตรียมแผนการตรวจประเมินรับรองหรือจะใช้โปรแกรมมาตรฐานที่ใช้

กับบริษัทหรือโรงงานท่ีไม่สลับซับซ้อนเพื่อลดเวลาที่ไม่จ าเป็นลง  
โปรแกรมตรวจทีจ่ะตรวจประเมินเพือ่การรับรองขั้นตอนท่ี 2 ได้มาจากการวางแผนการตรวจโดยหัวหน้า

คณะผู้ประเมินที่ท าการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 1 ในแบบฟอร์ม R-10.H ซึ่งแผนการตรวจประเมินนั้น
จะต้องครอบคลุมถึงสิ่งที่พบว่ามีแนวโน้มทีไ่มส่อดคล้อง (PNC) ที่ให้ไว้ในการตรวจประเมินเพื่อการรบัรองขั้นตอนท่ี 
1 ด้วย (ถ้ามี)  

โปรแกรมการตรวจประเมินในขั้นตอนอ่ืนๆ เช่น การตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบ (Surveillance 
audit), การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-certificate audit)  

 
2.2   การด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองขั้นตอนที่ 2 (Stage 2) 

การตรวจประเมิน จะท าอย่างมีมาตรฐานและคณุภาพโดยการน าทีมโดยหัวหน้าผู้ประเมินที่มีคณุสมบัติครบถ้วน
ตามที่บริษัทก าหนดไว้   ซึ่งรายละเอียดของการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 2 ต้องประกอบไปด้วย  

a) หลักฐานของการเป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมด   
b) ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลัก  
c) ผลการด าเนินงานตามกฎหมาย  
d) การควบคุมกระบวนการของลูกคา้ 
e) การตรวจติดตามภายในและการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร  
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f) ฝ่ายบรหิารที่มหีน้าท่ีรับผิดชอบในนโยบายของลูกค้า  
g) ความเชื่อมโยงระหว่างข้อก าหนด นโยบาย ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีส่อดคล้องกับ

ความคาดหมายของมาตรฐาน กฎหมาย หน้าท่ีความรับผดิชอบ ความรู้ความสามารถของบุคลากร การ
ด าเนินงาน ข้อมูลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมิน                             

ซึ่งข้ันตอนในการด าเนินการตรวจประเมินระบบ ณ สถานประกอบการจะเป็นไปดังน้ี 
2.2.1 สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเปิดประชุม 

หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องประชุมผู้ประเมินที่ร่วมทีมการตรวจประเมินในครั้งนั้นเพื่อซักซ้อมและท า
ความเข้าใจของผู้ประเมินที่มตี่อระบบคุณภาพของสถานประกอบการที่จะตรวจประเมินตามโปรแกรมการตรวจ
ประเมิน 
2.2.2 การเปิดประชุม 

การเปิดประชุมอย่างเป็นทางการจะต้องกระท าก่อนที่จะเริ่มการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง โดยการเปิด
ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารของสถานประกอบการและผูป้ระเมินที่ร่วมตรวจประเมินทุกคน โดย
หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเปิดประชุมก็เพื่อ 

 
- แนะน าคณะผู้ประเมินที่จะตรวจประเมินให้กับสถานประกอบการไดร้ับทราบ 
- ยืนยันขอบข่ายของการรับรอง  
- ยืนยันมาตรฐานและเอกสารที่จะใช้ในการตรวจประเมิน 
- อธิบายให้เข้าใจถึงวิธีการตรวจประเมินว่าเป็นระบบการสุม่ตรวจ รวมถึงการออกรายงานข้อบกพร่อง

และวิธีการแกไ้ขข้อบกพร่อง 
- ยืนยันการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของสถานประกอบการที่ได้ในระหว่างการตรวจประเมิน 
- อธิบายรายละเอียดของโปรแกรมการตรวจประเมิน วัตถุประสงค ์ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทของ

การตรวจประเมิน รวมถึงเวลาในการปิดประชุม เวลาการประชุมกบัผู้บริหาร  
- อธิบายถึงจุดส าคญัใดๆ ที่จ าเป็นต้องมีการถาม – ตอบเป็นพิเศษ หรือมีความจ าเป็นในการเปลี่ยน

แผนการตรวจประเมินใดๆ หรือไม่  
- ขอให้มีการแนะน าหรือพาชม process ของสถานประกอบการ 
- กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางออกฉุกเฉินแก่ auditor 
- ยืนยันเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจประเมิน 
- ยืนยันบทบาทของผู้น าทางหรือผูส้งัเกตการณ์ในการaudit (ถ้ามี) ว่าจะต้องไม่ก้าวก่ายกับการตรวจ

ประเมินท่ีจะส่งผลต่อผลของการตรวจประเมิน 
- เงื่อนไขในการยุตกิารตรวจประเมนิก่อนถึงเวลา (prematurely terminated) เช่น  

 ไม่มผีู้รับการตรวจประเมินในกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ให้ความร่วมมือ 
 ระบบของสถานประกอบการล้มเหลวไม่สามารถท าการตรวจประเมินต่อได้ เป็นต้น 

- ยืนยันวิธีการตรวจประเมินว่าคณะผู้ประเมินในนามตัวแทนของCBที่มาตรวจมีหน้าที่ท่ีจะตรวจ
ประเมินตามแผนรวมถึง Audit Trials ที่จะ Link ไป 
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- ยืนยันผลการตรวจประเมินจากครัง้ที่ผ่านมา รวมถึงสถานะของข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจประเมินครั้งท่ีผ่านมา 

- ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน วิธีการสื่อสารอย่างเป็นทางการระหวา่งคณะผู้ประเมินและสถาน
ประกอบการ 

- ยืนยันการแจ้งความคืบหน้าของผลการตรวจประเมินเป็นระยะๆ ในกรณีพบข้อบกพร่องใดๆ เกดิขึ้น 
- ให้โอกาสในการถาม-ตอบ 

2.2.3 การด าเนินการตรวจประเมิน 
โดยหลักการพื้นฐานน้ันผู้ประเมินต้องปฏิบัติการตรวจประเมินอย่างผู้ช านาญการ รวบรวมข้อมูลหลกัฐาน

ที่เกี่ยวกับระบบของลูกค้าว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบข่าย เกณฑ์ในการตรวจประเมิน และเป็นมิตร โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต และ/หรอืทบทวนเอกสารและบันทึกต่างๆ  

การตรวจประเมินควรตรวจตามแผนท่ีวางไว้ในโปรแกรมการตรวจประเมิน โดยการตรวจประเมนิ         
ในแต่ละหัวข้อและผู้ประเมินแตล่ะคนควรกรอกและบันทึกกิจกรรมที่ตัวเองตรวจ              

คณะผู้ประเมินจะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือประเภทของสถานประกอบการ หัวหน้าคณะผู้
ประเมินต้องจัดผู้ประเมินที่ร่วมทีมการตรวจประเมินที่มคีุณสมบตัิถูกต้องเหมาะสม และหัวหน้าคณะ               ผู้
ประเมินจะต้องควบคมุการตรวจประเมินให้ใช้เวลาอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกข้อก าหนดของมาตรฐานอย่าง
ครบถ้วน ทั้งนี้อาจจะใช้ Checklist เป็นแนวทางในการบันทึกการตรวจประเมินก็ได้ (ถ้ามี) 
2.2.4 ข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

หากการขอรับรองระบบมาตรฐานของสถานประกอบการมีขอบข่ายการรับรองที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนด
ของมาตรฐานหรือกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นๆ  ผู้ประเมินจะต้องตรวจประเมินความถูกต้อง
และสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ด้วย 

หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องมั่นใจว่าสถานประกอบการเข้าใจและแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมี
บันทึกหรือหลักฐานใดๆ  ที่แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นๆ และ            
มีวิธีการที่จะหาข้อมูลว่ากฎหมายหรือข้อบังคับนั้นทันสมัยอยู่เสมอ 
2.2.5 การรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

ในระหว่างการตรวจประเมินถ้าผู้ประเมินคนใดคนหนึ่งพบสิ่งที่อยู่ในระบบคุณภาพของสถานประกอบการ
ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานหรือเอกสารคู่มือของสถานประกอบการเองจะต้อง
เขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ในรายงาน โดยต้องมีการพิจารณาจัดกลุ่มว่าเป็นข้อบกพร่องส าคัญ 
(Majorหรือตัวย่อ NC: Non Compliance ) หรือข้อบกพร่องย่อย (Minor หรือตัวย่อ D : Discrepancy)   

โดยใบรายงานข้อบกพร่อง ทุกใบที่เขียนข้ึนมาจะต้องให้ตัวแทนของสถานประกอบการเซ็นรับทราบ
ข้อบกพร่องดังกล่าว   

การเขียนรายงานข้อบกพร่อง รายงานข้อบกพร่องทุกใบจะต้องสรุปลงในรายงานการตรวจประเมิน ซึ่งการ
แก้ไขข้อบกพร่องจะต้องมีการวเิคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องและลงบันทึกไว้ในรายงานข้อบกพร่องให้ชัดเจน 

หัวหน้าคณะผู้ประเมินต้องมั่นใจว่ารายงานข้อบกพร่องทุกใบ ไดร้ับการยอมรับและเห็นด้วยจากตัวแทน
ของสถานประกอบการ โดยทุกๆ วันหัวหน้าคณะผู้ประเมินจะเชิญตัวแทนของสถานประกอบการมารับฟังสรุป โดย
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ทีผู่้ประเมินทุกคนต้องอยู่ด้วยเพื่อมั่นใจว่าสถานประกอบการเข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดทุกๆ ใบที่ออกให้
ก่อนท่ีจะสิ้นสดุการตรวจประเมินในแต่ละวัน   

ทั้งนี้ในการสรุปจะไม่มีการบอกวิธีการหรือให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการในการที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง
เหล่านั้น 

นอกจากน้ีในการตรวจประเมินยังมีลักษณะรายงานที่ตรวจพบอีก 2 ประเภทคือ   
1. PNC – Potential to Non Compliance หมายถึง มีแนวโน้มที่จะไม่สอดคล้อง ซึ่งประเด็นนี้คล้ายๆ 

กับข้อสังเกตที่พบขณะท าการตรวจประเมิน เป็นต้นว่าองค์กรอาจจะมีระบบแต่การด าเนินการยังไม่ชัดเจนและมี
แนวโน้มจะไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด ซึ่งประเด็น PNC จะออกให้เฉพาะในกรณีของการตรวจประเมินข้ันตอนท่ี 1 
หรือท า Pre-audit (Option) เท่านั้น หากพบในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนที่ 1 สถานประกอบการ
จะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะท าการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 2  

2. OFI- Opportunity for Improvement หมายถึง ข้อเสนอแนะโอกาสในการปรับปรุง เป็นประเด็นที่
รายงานว่าปัจจุบันระบบของลูกค้าดีอย่างไร และมีโอกาสในปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรได้อีกบ้าง โดยประเด็นนี้ใช้ใน
การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง (Re-certificate) การตรวจประเมินโอนย้ายการ
รับรอง (Transfer certificate) และการตรวจติดตาม (Surveillance visit) ซึ่งOFIนี้ทางสถานประกอบการไม่
จ าเป็นต้องตอบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข แต่อาจจะมีการติดตามความคืบหน้าในการตรวจประเมินครั้งถัดไป 
2.2.6 การทวนสอบการแกไ้ขข้อบกพร่องของสถานประกอบการ (Verification of Corrective action) 

การทวนสอบการแกไ้ขข้อบกพร่องของสถานประกอบการตามใบรายงานข้อบกพร่องที่ออกให้ไว้ในท าได้
ดังนี ้

- ถ้าเป็นการแก้ไข On-site หมายถึง ในระหว่างทีท่ าการตรวจประเมินตัวแทนของสถานประกอบการ
จะต้องอธิบายและน าเสนอหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการแก้ไขต่อผูป้ระเมินของต้องตรวจทานสิ่งท่ี
แก้ไขสมบรูณ์และมีประสิทธิผลเพือ่ให้มั่นใจว่าปัญหานี้จะไมเ่กิดซ้ าอกี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของ
ปัญหาโดยหัวหน้าคณะผู้ประเมินจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการติดตามผล (Follow – up) 
ในการตรวจประเมินครั้งถัดไปก็ได ้

- จัดส่งหลักฐานการแกไ้ขให้กับบรษิัทภายหลังจากการตรวจประเมิน โดยจะจดัส่งทางไปรษณยี์ หรือ
วิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งหัวหน้าคณะผู้ประเมินจะเป็นผู้รบัหลักฐานนั้นๆ และตรวจทานเพื่อ
ปิดประเด็นข้อบกพร่องเหล่านี้ แตถ่้าเป็นข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับด้านปฏิบัติวิธีนี้จะไม่อนุญาตให้ใช้ 

- โดยการตรวจประเมินซ้ า (Follow – up Visit) โดยรายละเอียดได้อธิบายอยู่ในข้อ 2.4  ของเอกสาร
ปฏิบัติงานฉบับนี ้

2.2.7 ระยะเวลาการแกไ้ขข้อบกพร่องของสถานประกอบการ  
ก) ขอ้บกพร่องที่เป็นข้อบกพร่องส าคัญ(Major/NC) ที่ออกให้กับสถานประกอบการนั้น   สถาน

ประกอบการจะต้องจัดส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วันนับจากวันท่ีออกรายงานข้อบกพร่อง และส่งหลักฐานที่ได้
ด าเนินการแกไ้ขแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันจากท่ีออกรายงานข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินเพื่อ
การรับรอง (Initial assessment) การตรวจประเมินเพื่อตดิตามระบบ (Surveillance visit) หรือการตรวจประเมิน
เพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-certificate assessment) 
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ซึ่งบริษัทมีสิทธ์ิที่จะท าตรวจประเมินใหม ่ (Re-visit audit) ทั้งระบบหากสถานประกอบการไมส่ามารถ
ด าเนินการแกไ้ขข้อบกพร่องและสง่หลักฐานมาปิดประเด็นได้ภายใน 90 วัน  

ข) ข้อบกพร่องที่เป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor/D) สถานประกอบการจะต้องจัดส่งแนวทางการแก้ไขและ             
แผนทีค่าดว่าจะแก้ไขเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวันท่ีออกรายงานข้อบกพร่อง ทั้งนีผู้้ประเมิน จะไปท าการทวนสอบ
ประสิทธิผลของการแก้ไขซ้ าอีกครั้งในการตรวจประเมินในครั้งถัดไป 

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-certificate assessment) หรือ
ตรวจต่ออายุเพื่อโอนย้ายการรับรอง (Transfer Re-certificate assessment) การแก้ไขนั้นจะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนใบรับรองหมดอาย ุ 

 2.2.8   การเตรียมการเพื่อปิดประชุม 
หวัหนา้คณะผูป้ระเมนิจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูตา่งๆ จากทมีผูป้ระเมนิทกุคน เพือ่เตรยีมการสรปุโดยขอ้มลูที่

ต้องการ เช่น 
- จ านวนของรายงานข้อบกพร่อง ที่ออกทั้งหมดว่ามีกี่ใบ ปิดประเด็นไปแล้วกี่ใบ ยังปิดไมไ่ด้อีกกี่ใบ 
- รายงานการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องบันทึกแล้วยืนยันความถูกต้องว่าทุกๆ

ข้อก าหนดไดม้ีการตรวจประเมินครบถ้วนและสรุปจ านวนของใบรายงานข้อบกพร่อง  โดยหัวหน้า
คณะผู้ประเมินจดัเตรียมรายงานของหัวหน้าคณะผู้ประเมิน 

2.2.9 รายงานของหัวหน้าคณะผูป้ระเมิน  
 หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องจดัท ารายงานของหัวหน้าคณะผู้ประเมนิ โดยรายงานผลการตรวจประเมิน
ว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นอย่างไร  ซึ่งรายละเอียดควรประกอบไปด้วย 

- ความมีประสิทธิภาพของทีมในการตรวจประเมินว่าประสานงานกันดีหรือไม่มีเวลาเพียงพอท่ีใช้ใน
การตรวจประเมินหรือไม่ความรู้ของ Team เหมาะสมกับธรุกิจของบริษัท/สถานประกอบการหรือไม ่

- ความรู้และความเข้าใจของสถานประกอบการในเรื่องของมาตรฐานและการน ามาประยุกต์ใช้กับ
ระบบการบริหารจัดการของสถานประกอบการ 

- จุดอ่อนในระบบการบริหารจัดการของสถานประกอบการ 
- จุดแข็งของระบบบริหารจัดการของสถานประกอบการ 
- มีจุดส าคัญใดๆ ที่จะต้องเฝ้าสังเกตในตอนตรวจติดตามระบบครั้งหน้า 
- มีข้อจ ากัดใด ๆ ในการตรวจประเมินรับรองหรือการตรวจติดตามระบบหรือไม ่
- ความรูส้ึกคิดเห็นท่ีสถานประกอบการมีต่อการให้บริการของบริษัท (ถ้ามีหรืออ้างอิงจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีส่งสอบถามลูกค้าภายหลังได้)  
2.2.10   การยืนยันการขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบรับรองให้กับสถานประกอบการ 

เมื่อสถานประกอบการได้แสดงหลกัฐานของการแก้ไขข้อบกพร่องและได้การยอมรับโดยผู้ประเมินทีอ่อก
ใบรายงานข้อบกพร่องที่เป็นข้อบกพร่องส าคัญนั้นๆ ได้หมดแล้ว หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องบันทึกการยืนยันการ
ขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบรับรองให้กับสถานประกอบการโดยบันทึก 

คณะผู้ประเมินจะวิเคราะห์ข้อมลูและหลักฐานต่างๆ ทีต่รวจประเมนิเพื่อการรับรองในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 
เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินก่อนการขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบรับรอง  
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การขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบรับรองจะท าไมไ่ด้ถ้าการตรวจประเมินนัน้ๆ ยังไม่เสร็จสมบรูณ์ครบถ้วนตาม
โปรแกรมการตรวจประเมินและครอบคลุมทุกข้อก าหนดของมาตรฐานและทุกๆ  ที่เป็นข้อบกพร่องส าคัญที่ออกโดย
ผู้ประเมินจะต้องไดร้ับการแกไ้ขท้ังหมดแล้วจึงจะสามารถน าเข้าสู่คณะกรรมการตัดสินใจรับรองแล้วจงึประกาศขึ้น
ทะเบียนได ้

 2.2.11   การปิดประชุม 
วัตถุประสงค์ของการปิดประชุมคอืการที่หัวหน้าคณะผู้ประเมินท าการสรุปแล้วอธิบายสิ่งทีค่ณะผู้ประเมิน

ขอพบในระหว่างการตรวจประเมนิ ณ สถานประกอบการ และยนืยันการตรวจประเมินนั้นเป็นการสุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
การตรวจประเมินในครั้งถัดไปก็อาจพบประเด็นได ้

หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะสรุปภาพรวม จุดแข็งในระบบของสถานประกอบการก่อน หลังจากนั้นจะอธิบาย
ถึงจ านวนและลักษณะของข้อบกพร่องทีอ่อกให้กับสถานประกอบการ Grading ของข้อบกพร่อง ระยะเวลาแกไ้ข 
และวิธีการตอบข้อบกพร่อง รวมถึงการทบทวนปิดประเด็น ถ้าหากเป็นข้อบกพร่องที่ยังไม่ปิดจะต้องก าหนดวันท่ี
คาดว่าจะแกไ้ขเสร็จซึ่งก าหนดโดยตัวแทนฝ่ายบริหารของสถานประกอบการ และหัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องเปดิ
โอกาสให้กับสถานประกอบการตั้งค าถามในสิ่งที่ผู้ประเมินพบ กิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการตรวจประเมิน ระบบการ
ร้องเรียนหรืออุทธรณ์ และการใช้เครื่องหมายรบัรองของสถานประกอบการ 

 2.2.12   การประกาศขึ้นทะเบียนออกใบรับรอง 
การประกาศขึ้นทะเบียนให้กับสถานประกอบการโดยหัวหน้าคณะผูป้ระเมินนั้นจะต้องมเีงื่อนไขดังนี ้
- ใบร้องขอแกไ้ข ที่เป็น Major ที่ออกให้กับสถานประกอบการแก้ไขต้องถูกแก้ไขและได้ปิดโดย                

ผู้ประเมิน หมดทุกใบแล้ว และคืนตัวจริงหรือส าเนาให้กับบริษัทแล้ว 
- ในกรณีที่มีการ Follow –up Visit เพื่อปิดประเด็นที่เป็น Major กจ็ะต้อง Follow-up แล้วเห็นชอบ

ปิดประเด็น จึงประกาศได ้
- โดยการประกาศขึ้นทะเบียนนั้นจะยังไม่ใช่วันประกาศรับรอง โดยวันท่ีจะประกาศรับรองนั้น      

จะต้องเป็นวันท่ีคณะกรรมการตัดสินใจรับรองมมีติรับรองออกใบรับรองให้กับสถานประกอบการนั้นๆ 
และนับวันเริ่มให้การรับรองจากวนัท่ีมีมติรับรอง 

2.2.14   ขอบข่ายของการรับรอง  
หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องมั่นใจว่าขอบข่ายที่จะให้การรับรองนั้นถูกต้องตรงกับในสัญญาและการตรวจ

ประเมิน ณ สถานท่ีประกอบการ   ซึ่งหัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องยืนยันขอบข่าย 
 2.2.15   เอกสารที่ต้องคืนให้กับสถานประกอบการ 

หัวหน้าคณะผู้ประเมินต้องตรวจทานกับผู้ประเมินที่ร่วมทีมตรวจประเมินว่า เอกสารคู่มือของสถาน
ประกอบการที่ใช้ในการตรวจประเมินได้คืนแก่สถานประกอบการในขณะปิดประชุมหรือก่อนปิดประชุม เอกสาร
แบบฟอร์มที่สามารถให้แก่สถานประกอบการได้ 
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2.3   สิ่งที่ต้องกระท าหลังจากตรวจประเมิน 
หลังจากการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 2 (Stage2) หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องรับผิดชอบสรุปและ

รวบรวมรายงานต่างๆ ดังนี ้
- รายงานการตรวจประเมินเพื่อการรับรองทั้ง 2 ขั้นตอน (stage 1 และ 2) 
- ข้อคิดเห็นต่อข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)  
- ยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนค าขอ เช่น จ านวนพนักงานท่ีใช้ก าหนดระยะเวลาในการตรวจ

ประเมิน การใช้ที่ปรึกษา เป็นต้น  
- ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินรวมทั้งเงื่อนไขหรือข้อสังเกต 
- โปรแกรมการตรวจประเมินในครั้งถัดไป 
- รายงานสิ่งที่พบท่ีมีแนวโน้มจะไมส่อดคล้องกับข้อก าหนด (PNC) ทีร่ะบุใน จากการตรวจประเมินเพื่อ

การรับรองขั้นตอนท่ี 1 ว่าขั้นตอนท่ี 2ได้มีการfollow upแล้ว และสามารถยอมรับได้หรือไม ่
- อื่นๆ  

 หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องรวบรวมเพื่อให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งและลงช่ือ ก่อน
น าเสนอให้กับผู้จัดการคุณภาพพิจารณาตามเอกสาร แล้วลงนามยอมรับ และน าเสนอคณะกรรมการตัดสินใจรับรองพิจารณา
อนุมัติ 
 หมายเหตุ :  กรณีที่ผู้จัดการฝา่ยปฏิบัติการ และ/หรือผู้จัดการคุณภาพ ไดร้่วมทีมการตรวจในครั้งนั้นไม่ว่าเป็น
หัวหน้าคณะผู้ประเมิน (Team Leader) หรือทีมผู้ประเมิน (Auditor) จะต้องมอบหมายให้ผูจ้ัดการท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่อยู่ใน
ทีมตรวจนั้นปฏิบัติหน้าท่ีแทน หรือหากผู้จดัการทั้ง 2 ท่านอยู่ในทีมตรวจเดียวกันจะมอบหมายหัวหน้าผู้ประเมินท่านใดท่าน
หนึ่งที่ไม่ไดร้่วมทีมตรวจลงนามในเอกสารดังกล่าวและท าการแทนตามค าสั่งแต่งตั้งของผู้จดัการคณุภาพ 

 
2.5 การอนุมัติให้การรับรอง 

การอนุมัติให้การรับรองระบบมาตรฐานนั้นจะท าได้ก็ต่อเมื่อขั้นตอนการตรวจประเมินได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว              
โดยขั้นตอนในการอนุมัติให้การรับรองจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนและกระบวนการตรวจประเมินอีกครั้ง
ว่าถูกต้องสอดคล้องกับระบบของบริษัทหรือไม่ 

ผู้ที่จะท าการพิจารณาอนุมัติใหก้ารรับรองนี้จะต้องไมม่ีส่วนเกีย่วข้องกับการตรวจประเมินสถานประกอบการราย
นั้นๆ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูจ้ัดการของบริษัท จะต้องเป็นผู้รักษาบญัชีรายชื่อของผู้ที่มีอ านาจหน้าท่ีที่จะท าหน้าที่
เป็นผู้อนุมัติการรบัรอง โดยผู้ที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวนีไ้ด้จะต้องเป็นคณะกรรมการบริหาร 

 
2.6 การตรวจประเมินเพ่ือติดตามระบบ(Surveillance visit audit) 

ก าหนดให้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบ (Surveillance visit audit) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังต่อกิจกรรมที่
ให้การรับรองของลูกค้า โดยกิจกรรมการตรวจติดตามระบบนั้นต้องรวมถึงการติดตาม ณ จุดปฏิบัตงิาน (ตามข้อ 2.6.1) ซึ่ง
ทั้งนีอ้าจจะรวมถึงกิจกรรมการตรวจติดตามอื่นๆ เช่น 

ก) การสอบถามลูกค้าเกีย่วกับการไดก้ารรับรอง 
ข) การทบทวนเอกสารประชาสัมพันธ์เช่น วัสดุ โปรโมช่ัน หรือ web site  เป็นต้น 
ค) ขอเอกสารหรือบันทึกจากสถานประกอบการ 
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ง) วิธีการอื่นๆ ท่ีจะเฝ้าระวังการด าเนินการระบบของสถานประกอบการ  
 2.6.1   การตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบ (Surveillance visit audit) จะต้องท าโดยผู้ประเมิน ทั้งนี้สามารถจะ
เป็นผู้ประเมินหรือหัวหน้าผู้ประเมนิก็ได้ ซึ่งถ้าเป็นไปได้การตรวจประเมินเพื่อตดิตามระบบครั้งท่ี 1 ควรจะเป็นผู้ประเมินคนใด
คนหนึ่งทีร่่วมทีมในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 2 (Stage2) ซึ่งการตรวจประเมินเพือ่ติดตามระบบนั้นจะต้อง
จัดท าโปรแกรมการตรวจติดตามแจ้งให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ และสถานประกอบการจะต้องยืนยัน
ยอมรับโปรแกรมการตรวจตดิตามและการไมม่ีส่วนไดส้่วนเสยีของคณะผู้ประเมินในแตล่ะครั้ง                       โดย
รายละเอียดโปรแกรมการตรวจตดิตามแต่ละครั้งจะเป็นไปตามทีร่ะบุไว้   ซึ่งผู้ประเมินท่ีท าหน้าทีท่ าการตรวจประเมินในครั้ง
นั้นจะท าการวางแผนการตรวจส าหรับครั้งถัดไป โดยในรอบอายุของการรับรอง 3 ปีทุกหน่วยงานจะต้องได้รับการตรวจอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาข้อมลูจากการตรวจประเมินครั้งท่ีผ่านมาประกอบในการวางแผนการตรวจติดตาม 

ส าหรับโปรแกรมการตรวจประเมนิทีท่ าแจ้งสถานประกอบการให้ยนืยันก่อนก าหนดตรวจประเมินนั้นจะมี
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสถานท่ีปฏิบตัิงานช่ัวคราว (Temporary site) ที่ทางเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานของGCSจะต้องยืนยันกับ
สถานประกอบการในช่วงเวลาก่อนท่ีจะท าการตรวจตดิตามว่ามีหรอืไม่ (เฉพาะขอบข่ายที่มี) หรือมทีี่ใดบ้าง   เพื่อแจ้งให้กับ
หัวหน้าคณะผู้ประเมินที่จะต้องวางแผนการตรวจให้ทราบว่าจะต้องไปท าการตรวจ ณ สถานท่ีปฏบิัติงานใดบ้างส าหรับการ
ตรวจตดิตามในครั้งนั้นๆ  

วันและเวลาที่จะท าการตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบนั้นจะมีการนดัหมายและแจ้งใหส้ถานประกอบการ
ทราบล่วงหน้า ซึ่งจ านวนผู้ประเมนิทีใ่ช้ในการตรวจประเมินเพื่อตดิตามระบบต่อปจีะต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนวัน
ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Stage1&2) ทั้งหมด  

การตรวจประเมินเพื่อตดิตามระบบจะต้องท ารายงานดังนี้; 
- รายงานการตรวจประเมิน  เพื่อยืนยันว่าทุกหัวข้อท่ีก าหนด ได้มีการตรวจประเมินแล้ว 
- รายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามีข้อบกพร่อง) 
ทั้งนี้รายงานการตรวจประเมิน ต้องระบุถึงเนื้อหาของความเชือ่มั่นในระบบของการตรวจติดตามภายใน

ของสถานประกอบการ หัวหน้าคณะผู้ประเมินรวบรวมรายงานทั้งหมดส่งให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบตัิการตรวจสอบและลงนาม
รับรองไว้ในหน้าแรกของรายงานการตรวจประเมิน แต่ในกรณีที่ผู้จดัการฝ่ายปฏิบัติการร่วมในทีมตรวจประเมินด้วยก็ให้
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการมอบหมายให้หัวหน้าผู้ประเมินท่านอื่นทีไ่ม่ได้ร่วมทีมการตรวจประเมินในครั้งนั้นเป็นผู้ทบทวนและลง
นามตรวจสอบแทน 

2.6.2 การจัดท าแผนการตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบ (Surveillance audit Plan) 
หัวหน้าคณะผู้ประเมินที่ท าหน้าท่ีตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบในแต่ละครั้งมีหน้าที่รบัผิดชอบในการ

จัดท าแผนการตรวจประเมินเพื่อตดิตามระบบในครั้งถัดในแบบฟอรม์ โดยหัวหนา้คณะผู้ประเมินพจิารณาจากข้อมูลการตรวจ
ในแต่ละครั้งว่าจะเป็นหน่วยงานใดหรือข้อก าหนดใดบา้ง จากนั้นจะก าหนดรายละเอียดไว้ในแบบฟอร์ม ทั้งนีเ้พื่อเป็นการทวน
สอบโปรแกรมที่ได้ออกไวใ้นแตล่ะครั้งโดยมีเง่ือนไขว่าในรอบการรับรอง 3 ปีจะต้องตรวจครบทุกหน่วยงาน  

หมายเหตุ  การตรวจประเมินเพือ่ติดตามระบบ (Surveillance audit) ครั้งท่ี 1 เริ่มนับ 6 เดือนหรือ 12 เดือน 
(แล้วแต่ข้อตกลง/สญัญา) จากวันสุดท้ายของการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนท่ี 2(Stage 2)  
 2.6.3   ข้อก าหนดเฉพาะ 
 การพิจารณาว่าหัวข้อใดที่ควรจะท าการตรวจติดตามระบบในครั้งถดัไปให้ดูจากผลของการตรวจติดตามครั้ง
ก่อนหน้า โดยดูว่าระบบของสถานประกอบการมีจุดใดท่ีเป็นจุดอ่อนก็ให้พิจารณาจากจุดนี้เป็นหลัก 
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 2.6.4   การประเมินพิเศษ (Special audit) 
  การตรวจประเมินพิเศษ(Special audit) นี้สามารถท าได้ในหลายๆ กรณี เช่น 

- สถานประกอบการต้องการขยาย หรือ ลด ขอบข่ายการรับรอง 
- เพื่อติดตามผลของการตรวจติดตามระบบปกติที่ออกรายงานข้อบกพร่อง แล้วจ าเป็นต้องติดตามผล  
- มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระบบของสถานประกอบการ  เช่น ย้ายโรงงาน เปลี่ยนเจ้าของกิจการ 

ย้ายเครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งกรณีนีส้ถานประกอบการต้องแจ้งให้บริษัททราบและผู้จัดการคณุภาพจะเป็น
ผู้วิเคราะห์ว่าต้องท า Special visit audit หรือไม ่

- มีข้อร้องเรียนของสถานประกอบการรุนแรงที่มมีูลความจริง 
 ซึ่งการท า Special audit นั้นจะมีหลักการและขั้นตอนเช่นเดยีวกับการท า Surveillance audit  ปกติ 
โดยจดัท ารายงานตรวจ   

2.6.5 การเปลีย่นแปลงขอบข่ายการรับรองให้กับสถานประกอบการ 
 ในกรณทีีส่ถานประกอบการมคีวามตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงขอบขา่ยการรบัรอง ทัง้นีบ้รษิทักส็ามารถที่

จะท าให้โดยการตรวจประเมินพเิศษ (Special audit) อย่างไรก็ตามถ้าการเปลีย่นแปลงนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยหรือแค่
เปลี่ยนตัวอักษรซึ่งไมไ่ดม้ีนัยส าคญัต่อขอบข่ายการรับรองเดมิตั้งแต่แรกก็สามารถด าเนินการในขณะรอบของการตรวจประเมิน
เพื่อติดตามระบบ(Surveillance visit audit)ปกติกไ็ด ้

 แต่ถ้าจ าเป็นต้องท าการตรวจประเมินพิเศษ(Special audit) จะต้องปฏิบัติดังนี ้
- ต้องคัดเลือกผู้ประเมินจาก List of Qualified Assessor ทีส่อดคลอ้งกับขอบข่ายที่จะตรวจประเมิน 
- รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงต้องแจ้งให้ผู้ประเมินทราบ 
- เอกสารรายงานของผู้ประเมินทีต่รวจนี้ต้องประกอบด้วยรายงานการตรวจประเมิน 

  ซึ่งผลของการตรวจประเมินนีห้ัวหน้าคณะผู้ประเมินอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม ก็
ได้ถ้าพิจารณาแล้วสมควรที่จะเปลีย่น  

2.7 การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง (Re-certificate audit)  
เมื่อครบก าหนดอายุของการรับรอง 3 ปี จะวางแผนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายรุับรองแก่สถานประกอบการเพื่อ

ประเมินความสอดคล้องกับข้อก าหนดและยืนยันว่าระบบทั้งหมดยังสอดคล้องและมีประสิทธิผลอยู่ในขอบข่ายอย่างต่อเนื่อง  
2.7.1 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-certificate audit) นั้นก็เพื่อเป็นการยืนยันระบบคณุภาพ

ของสถานประกอบการก่อนที่จะพจิารณาต่ออายกุารรับรองให้กับสถานประกอบการนั้นๆ โดยการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
การรับรองสามารถท าได้ในปีท่ี 3 ของการรับรอง ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ (รวมถึงกรณีถ้ามขี้อบกพร่องต้องแก้ก็ต้อง
แก้ไขให้เสร็จสิ้น) ก่อนวันท่ีใบรับรองจะหมดอายุ  

2.7.2 วิธีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง 
ท าการเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงขององค์กรว่ามีหรือไม่จากสญัญาใหม่เปรียบเทียบกับฉบับเดมิ เช่น 
- มีการเพิ่มสถานท่ีปฏิบตัิงาน (Site) เนื่องจากเหตุผลทางด้านธุรกิจ 
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเนื่องจากเปลี่ยนTechnologyใหม ่ ซึ่งการท าสัญญาให้เป็นไปตาม

รายละเอียดระบุในใบสมัครขอการรับรอง 
2.7.3   การพิจารณาพฤติกรรมของระบบคุณภาพสถานประกอบการในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
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  เนื่องจากหลังจากการการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง(Initial Assessment) ยังมีระบบการตรวจประเมิน
เพื่อติดตาม (Surveillance visit audit) เพื่อยืนยันความมีประสิทธิภาพของระบบของสถานประกอบการ          ซึ่งในการ
ตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบแต่ละครั้งจะมีรายงานการตรวจประเมิน ของผู้ประเมินว่าระบบที่ตรวจประเมินเป็นอย่างไร
และโดยเฉพาะในการตรวจประเมินครั้งสุดท้าย ผู้ประเมินไม่เพียงแต่เขียนรายงานสรุปเท่าน้ันยังจะต้องตัดสินใจด้วยว่าควรจะ
ท าการ Re-visit สถานประกอบการนั้นๆ หรือไม่  ถ้าไม่ให้ระบุเหตุผลถึงปัญหาของสถานประกอบการดังกล่าว ด้วยเพื่อ
พิจารณาดูว่าต้องเพิ่มจ านวน Man-day ตามสมควรอย่างไร 
 2.7.4 การด าเนินการหลังจากไดร้ับใบสมัคร  เพื่อต่ออายุการรับรอง ซึ่งบริษัทจะด าเนินการเปรียบเสมือนว่าเป็น
สถานประกอบการรายใหม่ที่สมัครเข้ามา แต่จะแตกต่างกันเพียงจ านวน Man-day ของผู้ประเมินที่ต้องไปท าการตรวจ
ประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน (On-Site) ซึ่งอาจไม่เท่ากับครั้งแรกที่ขอการรับรอง  
 บริษัท จะส่งใบสมัครให้กับสถานประกอบการเพื่อกรอกข้อมูลและยืนยันในเรื่องของการต่ออายุการรับรอง 
โดยจะด าเนินการล่วงหน้า2-3เดือนก่อนใบรับรองหมดอายุและใหส้ถานประกอบการโดยผู้มีอ านาจลงนามตอบรับพร้อมกับ
จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ถ้าหากพ้นก าหนดวันหมดอายุใบรบัรองแล้วสถานประกอบการยังไมด่ าเนินการใดๆ ก็ถือเสมือนว่าได้ยุติการ
รับรองแก่สถานประกอบการโดยอตัโนมัติ    ซึ่งหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วและทางสถานประกอบการมีความประสงคจ์ะ
ใหบ้ริษัทเข้าไปท าตรวจประเมินรบัรองก็ให้ถือปฏิบัติเหมือนกับการตรวจประเมินรับรองครั้งแรก                   
 
2.8   การเขียนรายงานการตรวจประเมิน 

2.8.1 รายงานการตรวจประเมิน (ACTIVITY REPORT) 
รายงานการตรวจประเมินจะต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนออกจากสถานประกอบการและส าเนาให้กับสถาน

ประกอบการไว้ 1 ชุด ยกเว้นในกรณีที่เป็นการทบทวนเอกสารแบบ off-site และผู้ประเมินจะต้องสง่รายงานให้กับส านกังาน
ของบริษทั ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ท าการตรวจประเมิน โดยรายละเอียดในรายงานการตรวจประเมินนั้นจะต้องถูกต้อง
และสมบูรณ์ อาทิ ข้อมูลช่ือ ทีอ่ยู่ของลูกค้า สรุปผลของการตรวจประเมิน รวมถึงการวเิคราะหจ์ุดอ่อน-จุดแข็ง และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ (major changes) ของระบบการจัดการของลูกค้า ในขั้นตอนการทบทวนเอกสาร (Document Review)  
2.9   การสื่อสารระหว่างการตรวจประเมิน 

2.9.1 คณะผู้ประเมินจะต้องมีการสื่อสารกันเป็นระยะๆ เพื่อให้หัวหน้าคณะผู้ประเมินพิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
มอบหมายงานหรือเปลีย่นแผนในการตรวจประเมินและแจ้งให้กับสถานประกอบการไดร้ับทราบถึงความก้าวหน้าในการตรวจ
ประเมิน รวมถึงสิ่งท่ีต้องพิจารณาปรับปรุง 

2.9.2 ในระหว่างการตรวจประเมินถ้าผู้ประเมินพบหลักฐานว่าไม่อาจท าให้การตรวจประเมินสามารถลลุ่วงตาม
วัตถุประสงค์ได ้ หัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้องรายงานลูกค้าและถ้าเป็นไปได้ก็จะขอพิจารณา Action ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจประเมิน ขอบข่ายการรับรอง หรือยุติการตรวจประเมิน โดยหัวหน้าคณะผู้ประเมินจะต้อง
บันทึกผลที่เกิดขึ้นลงในรายงานการตรวจประเมินเพื่อรายงานต่อหนว่ยงานต้นสังกัดต่อไป 

2.9.3 หัวหน้าคณะผู้ประเมินตอ้งพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรองหรือไม่ และลง
บันทึกในรายงานการตรวจประเมนิเพื่อส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 
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3. เอกสารแบบท้ายเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาต
ผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหาร 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการ
ผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (รวมทั้งบัญชีหมายเลข 1 และ 2) 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

 


