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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรอง
สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
__________________________
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โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อพัฒนาให้การ
ดําเนินงานขึ้นทะเบียนมีแนวปฏิบัติเดียวกัน ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการสากล และสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555
ข้อ 2 การขึ้ น ทะเบี ย นหน่ ว ยตรวจประเมิ น และรั บ รองสถานที่ ผ ลิ ต อาหารตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กฎหมายให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ 3 การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายให้ใช้แบบคําขอ ตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
บุญชัย สมบูรณ์สขุ
(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสําเนาถูกต้อง
อรสุรางค์ ธีระวัฒน์
(นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์)
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ
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บัญชีหมายเลข 1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึน้ ทะเบียน
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานทีผ่ ลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
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1. ขอบข่าย
เอกสารนี้กําหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ วิธีการเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและ
รั บ รองสถานที่ ผ ลิ ต อาหารตามหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมาย เงื่ อ นไข การตรวจติ ด ตาม การลดขอบข่ า ยและ
การเพิกถอน การอุทธรณ์ การรักษาความลับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการยอมรับความสามารถในฐานะ
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารเพื่อขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อทําหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และเป็นข้อมูลให้
สํานักงานใช้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการขึ้นทะเบียนตามขอบข่ายหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ดังนี้
1.1 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
1.2 การตรวจประเมิ นสถานที่ผลิตน้ําบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
1.3 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์
1.4 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย
1.5 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ําและ
ชนิดที่ปรับกรดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด
1.6 การตรวจประเมินวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการฉายรังสี และการเก็บรักษาอาหารฉายรังสี
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารฉายรังสี
1.7 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เกลือ
บริโภค
1.8 หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารอื่น ๆ ตามกฎหมายที่สํานักงานกําหนด
2. เอกสารอ้างอิง
2.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2.2 หลักเกณฑ์/ เงื่อนไขในการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
ขอบข่าย GMP/HACCP (ACFS-CSSA-R-SD-01) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2.3 หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการยอมรับความสามารถหน่วยรับรองขอบข่ายระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) (ACFS-CSSA-R-SD-15) สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2.4 ISO/TS 22003:2013 Food safety management system - Requirements for bodies
providing audit and certification of food safety management systems
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2.5 ISO/IEC 17021:2011 Conformity assessment - Requirements for bodies providing
audit and certification of management systems
2.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์สําหรับผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RL-F5-14)
2.7 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์
ของกฎหมายอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RL-F5-15)
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3. นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้
3.1 สํานักงาน หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย
3.3 การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดทําเป็นเอกสาร เพื่อให้
ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และมีการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การตรวจประเมินของ
สํานักงาน
3.4 ผู้ยื่นคําขอ หมายถึง นิติบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเพื่อทําหน้าที่เป็น “หน่วย
ตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย”
3.5 หน่วยตรวจประเมินและรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคําขอที่ผ่านการตรวจประเมินหลักฐานประกอบ
คําขอ ผ่านการประเมินและได้รับการยอมรับความสามารถเพื่อทําหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายจากสํานักงานแล้ว
3.6 คณะทํางานประเมินเพื่อรับรองความสามารถหน่วยตรวจสอบและรับรอง รวมทั้งบุคลากรด้าน
อาหาร หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการให้ทําหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ
ตามขอบข่ายที่ขอรับการขึ้นทะเบียน การลดและขยายขอบข่าย และการเพิกถอน
3.7 คณะทํางานตรวจติดตาม หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะทํางานประเมินเพื่อ
รับรองความสามารถหน่วยตรวจสอบและรับรอง รวมทั้งบุคลากรด้านอาหารให้ทําหน้าที่ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน่วยตรวจประเมินและรับรอง
3.8 คณะกรรมการพิ จ ารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุค คลที่ ได้รั บ การแต่ งตั้ ง โดยเลขาธิการให้
ทําหน้าที่พิจารณาคําอุทธรณ์
4. คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ
4.1 ผู้ยื่นคําขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้
4.1.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
4.1.2 ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum; IAF) ตามมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและ
อาหารขอบข่าย GMP/HACCP (ACFS-CSSA-R-SD-01)
(ข) หลั ก เกณฑ์ / เงื่ อ นไขการยอมรั บ ความสามารถหน่ ว ยรั บ รองขอบข่ า ยระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) (ACFS-CSSA-R-SD-15)
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(ค) ISO/TS 22003:2013 Food safety management system - Requirements
for bodies providing audit and certification of food safety management systems
(ง) ISO/IEC 17021:2011 Conformity assessment - Requirements for
bodies providing audit and certification of management systems
(จ) มาตรฐานอื่นที่เท่าเทียมกัน
4.1.3 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามขอบข่ายที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน เว้นแต่พ้นระยะ
6 เดือน
4.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกดําเนินคดี หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนที่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดฐาน
ปลอมแปลงเอกสารที่จะนํามาใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรอง เว้นแต่คดีจะ
ยุติว่าผู้ยื่นคําขอหรือตัวแทนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานั้น หรือในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดี
ดังกล่าว
4.1.5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใด
ฉบับหนึ่งอันเนื่องมาจากมีพฤติการณ์ หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่าหน่วยตรวจประเมินและรับรอง หรือ
ตัวแทนกระทําการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น
เป็นใจในการกระทําผิดดังกล่าว หรือมีความผิดในเหตุอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
4.2 บุคลากร
4.2.1 ผู้ ยื่นคํ า ขอต้ อ งมี บุค ลากรที่มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และประสบการณ์ใ นการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหารในขอบข่ายมาตรฐานที่ขอรับการขึ้นทะเบียน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่า
ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์สําหรับผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ
ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับและขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานหรือ
หลักสูตรต้นแบบของสํานักอาหาร
4.2.2 ผู้ ยื่ น คํ า ขอต้ อ งมี บุ ค ลากร จํ า นวนเพี ย งพออย่ า งน้ อ ย ๔ คนต่ อ หน่ ว ยงาน ในการ
ดําเนินการตรวจสถานที่ผลิตอาหารที่ขอรับบริการ และอย่างน้อย 2 คน ต่อขอบข่ายตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงาน
5. วิธีการเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
5.1 การยื่นคําขอ ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานโดยใช้คําขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรอง
สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน ตามที่กําหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอต้องส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5.2 เมื่อได้รับคําขอแล้ว สํานักงานจะตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของ
คําขอและเอกสารประกอบคําขอ หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือจําเป็นต้องขอให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม
สํานักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งต่อไป และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาคําขอ
ต่อเมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วนตามที่แจ้งเพิ่มเติมไว้แล้ว
5.3 เมื่อหลักฐานครบถ้วนแล้ว คณะทํางานประเมินเพื่อรับรองความสามารถหน่วยตรวจสอบและ
รับรองรวมทั้งบุคลากรด้านอาหาร ที่สํานักงานแต่งตั้งจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ ตามขอบข่ายที่
ขอรับการขึ้นทะเบียน กรณีเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขปรับปรุง หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
5.4 ผู้ยื่นคําขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเป็น “หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย” เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะหัวหน้าผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน ณ
สถานที่ ผ ลิ ต อาหารตามหลัก เกณฑ์ ข องกฎหมาย โดยความเห็ น ชอบจากคณะทํา งานประเมิ น เพื่ อรั บ รอง
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ความสามารถหน่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองรวมทั้ ง บุ ค ลากรด้ า นอาหารอย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง หรื อ เป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 2 วัน
5.5 สํานักงานจะขึ้นทะเบียนผู้ยื่นคําขอที่มีดําเนินการตามข้อ 5.4 แล้ว เป็น “หน่วยตรวจประเมิน
และรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย” เฉพาะขอบข่ายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่
ขอรับการขึ้นทะเบียน และจะประกาศเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
5.6 ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงาน มีอายุคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน
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6. เงื่อนไข
ผู้ยื่นคําขอที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจประเมินและรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1 รักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขหรือ
กฎระเบียบที่สํานักงานกําหนด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
6.2 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นใด อันจะมีผลต่อการดํารงรักษาไว้ซึ่งความเป็น
กลางและความซื่อตรงในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น
6.2.1 หน่วยตรวจประเมินและรับรอง และส่วนงานต่าง ๆ ภายใต้สถานะกฎหมายเดียวกัน
ต้องไม่เสนอหรือให้บริการการให้การปรึกษาระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
6.2.2 ต้องไม่ทําการตลาดหรือเสนอกิจกรรมของตนเชื่อมโยงกับกิจกรรมของบริษัทที่ปรึกษา
ระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
6.2.3 ต้องไม่ใช้บุคลากรที่ให้บริการการปรึกษาระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาหารในการ
ตรวจประเมินและกิจกรรมการรับรองอื่นสําหรับลูกค้ารายนั้นอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสิ้นสุดการให้บริการการ
ปรึกษาดังกล่าว
6.2.4 หากหน่วยตรวจประเมินและรับรอง เสนอการตรวจประเมินภายในองค์กรใด หน่วย
ตรวจประเมินและรับรองต้องไม่ดําเนินการตรวจประเมินและรับรององค์กรนั้นภายใน 2 ปี นับจากการสิ้นสุด
การตรวจประเมินภายใน
6.2.5 ต้ อ งไม่ จ้ า งเหมาการตรวจประเมิ น ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารให้ กั บ องค์ ก รหรื อ
หน่วยงานอื่น
6.3 หน่วยตรวจประเมินและรับรองต้องให้ความร่วมมือกับสํานักงานต่าง ๆ ดังนี้
6.3.1 ต้ อ งตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต อาหารตามขั้ น ตอนหรื อ คู่ มื อ การตรวจประเมิ น ที่
สํานักงานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ ได้แก่
(ก) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อการอนุญาต
หรือให้การรับรองตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
(ข) คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
(ค) ระเบียบหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
6.3.2 ต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจแก่บุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้รับการตรวจประเมินและสํานักงาน
6.3.3 ต้องจัดส่งข้อมูลบันทึกผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์กฎหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกเดือน
กรณีผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์กฎหมายหรือข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต หน่วยตรวจประเมินและรับรองต้องแจ้งให้สํานักงานทราบทันที พร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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6.3.4 ให้ความร่วมมือแก่คณะทํางานตรวจติดตามในการดําเนินการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่สํานักงานเมื่อได้รับการร้องขอ
6.4 ต้องไม่นําการขึ้นทะเบียนไปใช้ หรืออ้างถึงในทางที่ทําให้เกิดความเสียหาย หรืออาจทําให้เกิด
ความเข้าใจผิดในการได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น ๆ
6.5 กรณีพบความบกพร่องหรือผิดพลาดในผลการตรวจประเมินต้องแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานที่
บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ตามที่สํานักงานแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า กรณีที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารต้อง
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ในการดําเนินงานของ
ผู้ตรวจประเมิน ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ได้รับการตรวจประเมินหรือจากสํานักงาน
6.6 หากประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้สํานักงานทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 90 วัน
6.7 หากประสงค์จะลดขอบข่าย หรือยกเลิกการขึ้นทะเบียนให้แจ้งเป็นลายลักษณ์ต่อสํานักงาน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน
6.8 หากประสงค์จะขยายขอบข่ายการขึ้นทะเบียน ให้หน่วยตรวจประเมินและรับรองยื่นคําขอต่อ
สํานักงาน และดําเนินการเช่นเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนในครั้งแรก
6.9 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ในเอกสารประกอบคําขอ หรือการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะกระทบต่อความสามารถของหน่วยตรวจประเมินและรับรอง เช่น การเปลี่ยนแปลง
ผู้ตรวจประเมิน การยกเลิก เพิกถอน หรือพักใช้การรับรองระบบงาน เป็นต้น ผู้ยื่นคําขอต้องแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วัน
6.10 สํ า นั ก งานอาจมี ก ารทบทวนการขึ้ น ทะเบี ย นหน่ ว ยตรวจประเมิ น และรั บ รอง หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลต่อกิจกรรมการตรวจประเมินและรับรอง ทั้งด้านความสามารถและหรือศักยภาพใน
การตรวจประเมิน
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7. การตรวจติดตาม
คณะทํางานตรวจติดตามจะตรวจติดตามหน่วยตรวจประเมินและรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
พิจารณาจากประวัติการดําเนินงาน และข้อร้องเรียน เพื่อตรวจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินของ
หน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ณ สถานที่ผลิตอาหาร หรืออาจตรวจประเมินทั้งระบบ
ณ สํานักงานของหน่วยตรวจประเมินและรับรอง หากผลการตรวจติดตามไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดต้องแจ้งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน และดําเนินการแก้ไขภายใน 60 วัน
แล้วแต่กรณี
8. การลดขอบข่ายและการเพิกถอน
8.1 หากหน่วยตรวจประเมิ นและรับรอง ไม่ส ามารถรักษาระบบตามเงื่ อนไขที่กํ าหนดในข้อ 6
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนด สํานักงานอาจดําเนินการดังต่อไปนี้
8.1.1 การลดขอบข่ายการขึ้นทะเบียน
หากตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสําคัญใด ๆ ภายในหน่วยงานอันมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการดําเนินการตรวจประเมินและรับรองของหน่วยงานนั้น หรือกรณีหน่วยตรวจประเมินและ
รับรองให้แจ้งเป็นลายลักษณ์ต่อสํานักงาน
8.1.2 การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน จะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การตรวจติดตามของสํานักงาน ชี้บ่งว่าหน่วยตรวจประเมินและรับรองปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับข้อกําหนดในมาตรฐานการรับรองตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ในสาระสําคัญ และไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือแก้ไขแล้วแต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
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(ข) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 6 และข้อ 7 รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่สํานักงาน
กําหนด
8.2 สํานักงานอาจพิจารณาลดขอบข่ายหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เมื่อได้รับข้อมูล หลักฐาน หรือ
ข้อเสนอจากหน่วยรับรองระบบงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจประเมินและรับรอง โดยพิจารณา
ว่าเห็นควรลดขอบข่าย หรือเพิกถอนตามแต่กรณี
8.3 กรณีที่ถูกลดขอบข่ายหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน สํานักงานจะประกาศให้สาธารณชนทราบ
เมื่อได้รับข้อมูลหรือหลักฐานจากข้อ 8.2 หรือได้ข้อยุติในข้อ 9 แล้ว
8.4 กรณีที่ถูกลดขอบข่ายหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน หน่วยตรวจประเมินและรับรองต้องยุติการ
ดําเนินการหรือกล่าวอ้าง เพื่อดําเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ
ต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานทั้งหมดทันที
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9. การอุทธรณ์
9.1 ผู้ยื่นคําขอรับการขึ้นทะเบียน หรือหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ถูกลดขอบข่ายหรือเพิกถอน
ตามข้ อ 8.1 อาจยื่ น คํ า อุ ท ธรณ์ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อั ก ษรต่ อ เลขาธิ ก ารได้ ภ ายใน 15 วั น ทํ า การ นั บ แต่ วั น ที่
สํานักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตัดสินหรือมาตรการนั้นให้ทราบ
9.2 สํานักงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคําอุทธรณ์ทราบภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่สํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ หากระยะเวลาดังกล่าว
ไม่เพียงพออาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทําการ
9.3 ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น คํ า อุ ท ธรณ์ ไ ม่ ย อมรั บ คํ า ตั ด สิ น ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ผู้ ยื่ น
คําอุทธรณ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เป็นครั้งที่ 2 กับเลขาธิการได้ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่สํานักงานมี
หนังสือแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทราบ
9.4 ระหว่างการพิจารณาคําอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บังคับอยู่
9.5 ผลการตัดสินของเลขาธิการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การรักษาความลับ
10.1 สํานักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ยื่นคําขอหรือหน่วยตรวจ
ประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เป็นความลับไม่นําไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากผู้ยื่นคําขอหรือหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร
10.2 สํานักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคําขอ หรือหน่วยตรวจ
ประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อันเนื่องมาจากความลับนี้ได้แพร่งพรายสู่บุคคลภายนอก เว้นแต่ใน
กรณีที่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของสํานักงาน
11. อื่นๆ
11.1 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสํานักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอหรือหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้วแต่กรณี
11.2 สํานักงานไม่รับผิดชอบในการกระทําใด ๆ ของผู้ยื่นคําขอหรือหน่วยตรวจประเมินและรับรอง
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ได้กระทําไปโดยไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
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บัญชีหมายเลข 2
คําขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานทีผ่ ลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. .............
1. ข้าพเจ้า ...................................................................................... อายุ ................ ปี สัญชาติ .................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .......................................................... ออกให้ ณ ..........................................................................
บ้านเลขที่ .................... ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ............................................................... หมู่ที่ .........
ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ...................
โทรศัพท์......................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................โทรสาร ........................................
e-mail …………..……………………………………….……………………………………………………………………..………………………..………..……....
2. ขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรองในนามของ......................................................................................................
(ชื่อผู้ขออนุญาตนิติบคุ คล)
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โดยมี .............................................................................................................................................................. เป็นผู้ดําเนินกิจการ
ณ เลขที่ ......................... ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ....................................................... หมู่ที่ ............
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร........................................... e-mail …………………………..……....……...……….....……..
3. สํานักงานสาขาหรือภูมิภาคที่ต้องการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรอง (ถ้ามี)
ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................... สาขา ..............................................................................
ที่อยู่เลขที่ ..................... ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ............................................................ หมู่ที่..........
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ..............
โทรศัพท์.......................................... โทรสาร.......................................... e-mail ……………………………………......…….………...........
4. มีวัตถุประสงค์
ขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรอง
ขอขยายขอบข่ายการขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
ในขอบข่ายดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกขอบข่ายได้มากกว่า 1 ข้อ)
(1) การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
(2) การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(3) การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
(4) การตรวจประเมิน สถานที่ ผ ลิ ต อาหารแปรรูป ที่บ รรจุ ใ นภาชนะพร้อ มจํ า หน่ า ย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จําหน่าย
(5) การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา และชนิดที่ปรับกรด
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา และชนิดที่ปรับกรด
(6) การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เกลือบริโภค
(7) การตรวจประเมินสถานที่ฉายรังสี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารฉายรังสี
(8) หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารอื่นๆ ตามกฎหมาย โปรดะบุ................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น การปรับระดับผู้ตรวจ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หน่วยตรวจ การเพิ่มหลักฐานการ
ขึ้นทะเบียน เป็นต้น (ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วนชัดเจน)..................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
5. การขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรอง เพื่อให้บริการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ออกหนังสือรับรอง GMP กฎหมาย ตรวจสถานที่เพื่อต่ออายุใบอนุญาตผลิต
6. สถานะทางกฎหมาย
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………...........................................
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7. การรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบ
หมายเลข
ใบรับรอง

ชื่อหน่วยรับรองระบบ

ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรอง

วันที่รับรอง

วันที่หมดอายุ
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8. จํานวนผู้ตรวจประเมิน ทั้งหมด............... คน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน........คน และผู้ตรวจประเมิน..........คน
9. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (ควรเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่เข้าใจระบบขององค์กร)
1) ชื่อ.............................................................................. ตําแหน่ง: ……………..………………………………….…………….…….…..
โทรศัพท์ : ………………………………………………………... โทรศัพท์เคลื่อนที่: ......................................................................
โทรสาร : ................................................................... e-mail : ...................................................................................
2) ชื่อ.............................................................................. ตําแหน่ง: ……………..…………………………………………………………..
โทรศัพท์ : …………………………………..…….………….…... โทรศัพท์เคลื่อนที่: .....................................................................
โทรสาร : ................................................................... e-mail : ...................................................................................
10. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ จํานวน 1 ชุด เรียงลําดับตามรายการต่อไปนี้
10.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารแสดงสถานการณ์เป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ยื่นคําขอ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
10.2 สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ กรณีผู้ยื่นคําขอมิได้เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อให้
จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท)
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับอํานาจหรือเอกสารอื่นที่
เทียบเท่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ เช่น สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบขับขี่ สําเนาบัตรข้าราชการ สําเนา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสมาคมต่างด้าว เป็นต้น
10.3 สําเนาแผนที่ตั้งสํานักงานใหญ่ และ สํานักงานสาขาในประเทศไทยที่ขอรับการขึ้นทะเบียนโดยละเอียด
10.4 โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน ที่แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและผู้ตรวจประเมิน
ในหน่วยงาน
10.5 สํ า เนาหลั ก ฐานการรั บ รองระบบงานตามขอบข่ า ยที่ ร ะบุ ใ นใบสมั ค รข้ อ 7 จากหน่ ว ยงานรั บ รองระบบงาน
(Accreditation Body) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
10.6 สําเนาหลัก ฐานแสดงความสามารถผู้ต รวจประเมินเป็นไปตามหลัก เกณฑ์และเงื่ อ นไข ว่ า ด้วยคุ ณ สมบัติแ ละ
ประสบการณ์สําหรับ ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ได้แก่
(1) วุฒิการศึกษา
(2) การฝึกอบรม (ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการฝึกอบรม)
(3) สําเนาประสบการณ์การทํางานและการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Audit
Log การตรวจสถานที่) ที่รับรองโดยหัวหน้างานหรือหน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมิน
10.7 สําเนาเอกสารคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) หรือเทียบเท่า (เกณฑ์การประเมินจํานวนผู้ตรวจประเมิน (Manday)
(ถ้ามี))
10.8 สําเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคําขอ การวางแผนการตรวจประเมิน การ
แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การให้การรับรอง การตรวจติดตามระหว่างการรับรอง ตลอดจนอายุการรับรอง
10.9 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะนําหน่วยงาน (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(ก) ผู้ที่ลงนามเป็นผู้ที่รับมอบหมายให้กระทําการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน
(ข) สิ่งที่ปรากฏอยู่ในคําขอฯ เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าจะจัดหาเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์
ของหน่วยงานส่งมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการขอรับการรับรอง
ประทับตรา :

ลงชื่อผู้ยื่นคําขอ (ผู้มีอํานาจลงนาม) :
(
ตําแหน่ง :

) วัน/เดือน/ปี :

