
 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวา่ด้วยคุณสมบตัิและประสบการณ์ 
สําหรับผู้ตรวจประเมินสถานท่ีผลติอาหารตามหลักเกณฑข์องกฎหมาย 

_________________________ 
 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์สําหรับผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
เพื่อให้การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายดําเนินการอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย
คุณสมบัติและประสบการณ์สําหรับผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555 

ข้อ 2  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และผู้ตรวจประเมินของหน่วยตรวจสอบ
และรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ใช้หลักเกณฑ์ หลักฐานแสดง
ประสบการณ์ และข้ันตอนการประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้  

(1) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์สําหรับผู้ตรวจประเมินสถานที่
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี ้

(2) หลักฐานแสดงประสบการณ์การตรวจประเมิน ตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ 
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
    

                                                 บุญชัย  สมบูรณส์ุข 
                                                                 (นายบุญชัย  สมบูรณ์สุข) 
                                     เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 

(สําเนา) 
(สําเนา) 

(สําเนา) 

       รับรองสาํเนาถูกต้อง 

       อรสุรางค์  ธีระวัฒน์ 
  (นางสาวอรสุรางค์  ธีระวัฒน์) 

นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
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บญัชหีมายเลข 1 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขว่าดว้ยคณุสมบตัิและประสบการณ ์

สําหรบัผูต้รวจประเมนิสถานที่ผลติอาหารตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 
--------------------------------------------------- 

1.  ขอบข่าย 
เอกสารนี้เป็นการกําหนดนิยามระดับผู้ตรวจประเมิน คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน 

จรรยาบรรณ รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการยอมรับความสามารถในฐานะผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ทั้งที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจประเมินของหน่วยตรวจประเมินและ
รับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงาน เพื่อเป็นหลักประกันว่า การตรวจประเมินได้ดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.  เอกสารอ้างอิง 
2.1  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
2.2  ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems หรือ มอก.19011-2556 

แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ  
2.3  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิต

อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RL-F5-13) 
2.4  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ด้านหลักเกณฑ์

ของกฎหมายอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RL-F5-15) 

3.  นิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้ 
3.1  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3.2  เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยามอบหมาย 
3.3 หน่วยตรวจประเมินและรับรอง หมายถึง ผู้ย่ืนคําขอที่ผ่านการตรวจประเมินหลักฐานประกอบ

คําขอ ผ่านการประเมินและได้รับการยอมรับความสามารถเพื่อทําหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายจากสํานักงานแล้ว 

3.4  ผู้ตรวจประเมิน หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

3.5  การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดทําเป็นเอกสาร เพื่อให้
ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และมีการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การตรวจประเมินของ
สํานักงาน 

4.  ระดับผู้ตรวจประเมิน 
4.1  ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด  
4.2  ผู้ตรวจประเมิน  
4.3  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  
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5.  คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน 

5.1  ผู้ตรวจประเมินตามข้อ 4.1-4.3 ต้องแสดงคุณลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
5.1.1  มีจริยธรรม เช่น มีความยุติธรรม พูดความจริง จริงใจ ซื่อสัตย์ และสุขุม 
5.1.2  เปิดใจกว้าง เต็มใจที่พิจารณาความเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างกัน 
5.1.3  ช่างสังเกต เช่น ใส่ใจสังเกตสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้น  
5.1.4  มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจ มีความตระหนักและสามารถเข้าใจความต้องการ

ในการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง 
5.1.5  มีความสามารถในการปรับตัว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

ตระหนักถึงวัฒนธรรมและคุณค่าของหน่วยงาน 
5.1.6  มีความมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จ เช่น ยืนหยัดและจดจ่อที่จะบรรลุผลสําเร็จให้ได้

ตามวัตถุประสงค์   
5.1.7  มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปฏิบัติและทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในขณะเดียวกันก็

สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
5.1.8  มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถหาข้อสรุปในเวลาอันควร โดยใช้ตรรรกะแห่ง

เหตุผลและการวิเคราะห์  
5.1.9  มีความสามารถในการสื่อสารและศิลปะในการเจรจา เช่น สามารถสื่อสารให้ผู้รับสาร

เข้าใจ และรับฟังอย่างเต็มใจและสร้างสรรค์ ทันเวลา และมีไหวพริบในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ทุก
ระดับ  

5.1.10  ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบและมีจริยธรรม บริหารจัดการเวลาอย่างมี
ประสิทธิผล  

5.1.11  สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการเป็นผู้นํา  
5.2  ผู้ตรวจประเมินตามข้อ 4.1-4.3 ต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1  การศึกษา 
ต้องสําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ

ปริญญาตรีที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
5.2.2  การฝึกอบรม  

ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานหรือ
หลักสูตรต้นแบบของสํานักงาน และผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรต่อไปนี้  

(ก)  หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 
16 ช่ัวโมง 

(ข)  หลักสูตรการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ทั้งนี้ ต้อง
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรข้อ (ก) ก่อน และสามารถเลือกหัวข้อมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ได้ตามประเภทการ
ตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจประเมิน หรือที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรอง 
หรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงาน) 

(ค)  หลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานข้อกําหนด ISO 19011 
ระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 28 ช่ัวโมง (กรณีผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบในหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ (Auditor/Lead Auditor ISO 9001 หรือ 
ISO 22000) หรือหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม 
ในอุตสาหกรรมอาหารจากหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก International Register of 
Certificated Auditors; IRCA (ถ้ามี) ให้ใช้ผลดังกล่าวแนบเป็นหลักฐานโดยไม่ต้องฝึกอบรมในหลักสูตรนี้) 
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กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรข้างต้น และได้รับการยกเว้นการตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหาร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (RL-F-13) ข้อ 5.4 

5.3  ประสบการณ์การทํางาน 
5.3.1  ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด 

ไม่กําหนด 
5.3.2  ผู้ตรวจประเมิน ต้องมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 

อย่างน้อย 2 ปี  
5.3.3  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ต้องมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหาร อย่างน้อย 4 ปี 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ

ประเมินหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงาน ต้องมีหลักฐานแสดงประสบการณ์การทํางานของบุคลากร
ผู้ทําหน้าที่ตรวจประเมินที่รับรองโดยหัวหน้างาน หรือหน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมิน 

5.4  ประสบการณ์การตรวจประเมินหรือการตรวจประเมิน 
5.4.1  ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด  

ไม่กําหนด 
5.4.2  ผู้ตรวจประเมิน  

(ก)  มีประสบการณ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ในขอบข่ายที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจ หรือขอบข่ายที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินและรับรองกับ
สํานักงาน ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งของการตรวจประเมิน เป็นเวลารวมอย่างน้อย 20 วัน และดําเนินการต่อเนื่อง
ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถ 

(ข)  กรณีมีประสบการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐาน GMP หรือ HACCP หรือ 
ISO/TS 22002 หรือ ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในสถานที่ผลิตอาหาร ต้องไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
ของการตรวจประเมิน เป็นเวลารวมอย่างน้อย 20 วัน ทั้งนี้ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3 ปี  

5.4.3  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  
(ก)  ต้องเป็นผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ในบทบาทหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

สําหรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในขอบข่ายที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ตรวจ หรือขอบข่ายที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจกับสํานักงาน ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เป็นเวลารวมอย่างน้อย 
15 วัน  

(ข)  กรณีมีประสบการณ์การตรวจประเมินระบบ GMP หรือ HACCP หรือ ISO/TS 
22002 หรือ ISO 9001 ในสถานที่ผลิตอาหาร ต้องไม่น้อยกว่า 3 ครั้งของการตรวจประเมิน รวมอย่างน้อย 15 วัน 
ทั้งนี้ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3 ปี  

โดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยตรวจประเมินที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ
ประเมินหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงาน ต้องมีหลักฐานแสดงประสบการณ์ซึ่งรับรองโดยหัวหน้างาน 
หรือหน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข 2 หรือหลักฐานการได้รับการ 
จดทะเบียนผู้ประเมินจากหน่วยงานที่น่าเช่ือถือ และมีหลักฐานแสดงผลการประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน
ขณะตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 

-ยก
เลกิ

-
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 5.4.4 กรณีผู้ตรวจประเมินข้อ 5.4.2 และ 5.4.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดไปอยู่
หน่วยตรวจประเมินและรับรองแห่งใหม่ จะนับประสบการณ์ตรวจประเมินต่อเนื่อง จากระยะเวลา 3 ปีที่
กําหนดไว้  

5.5 การประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ผู้ตรวจประเมินต้องผ่านการประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของสํานักงานร้อยละ 80 และ
สําหรับผู้ตรวจประเมินร้อยละ 70 โดยความเห็นชอบจากคณะทํางานประเมินเพื่อรับรองความสามารถหน่วย
ตรวจประเมินและรับรอง รวมทั้งบุคลากรด้านอาหารอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน 

5.5.1  กรณีผู้ตรวจประเมินไม่ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ให้ดําเนินการประเมินใหม่โดย
กําหนดให้เกณฑ์ผ่านการประเมินในครั้งที่ 2 ของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
และผู้ตรวจประเมิน ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และไม่พบข้อบกพร่องสําคัญ  

สําหรับกรณีผู้ตรวจประเมินผ่านการประเมินครั้งที่ 1 แต่ไม่ผ่านการประเมินครั้งที่ 2 
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ ต้องมีหลักฐานประสบการณ์การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายเพิ่มเติม จํานวน 10 ราย พร้อมสําเนาบันทึกผลการตรวจ และผลการประเมินสมรรถนะจาก
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานจากสถานที่ผลิตอาหารรายที่ 9 และ 10 รวมทั้งต้องอบรม
และสอบผ่านหลักสูตรกฎหมายอาหารเพิ่มเติม 

5.5.2 กรณีผู้ตรวจประเมินไม่ผ่านการประเมินทั้ง 2 ครั้ง สํานักงานจะไม่รับรองการขึ้นทะเบียน
รายนั้น  

5.6 การปรับระดับผู้ตรวจประเมิน 
ให้หน่วยตรวจประเมินและรับรองดําเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานที่ย่ืนไว้กับสํานักงาน โดย

กําหนดให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการประเมินสมรรถนะจากสํานักงานและมีประสบการณ์ตามข้อ 5.4.3 
(ก) เป็นผู้ตรวจประเมินสมรรถนะเพื่อปรับระดับของผู้ตรวจประเมินของหน่วยตรวจประเมินและรับรอง แล้วให้
เสนอผลการประเมินให้สํานักงานทราบเพื่ออนุมัติในการขึ้นทะเบียนต่อไป 

5.7 การรักษาความสามารถของผู้ตรวจประเมนิ 
หน่วยตรวจประเมินและรับรองจะต้องมีการประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินตามที่

หน่วยตรวจประเมินและรับรองกําหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี   

6.  จรรยาบรรณ  
ผู้ตรวจประเมินตามข้อ 4.1-4.3 ต้องรักษาจรรยาบรรณและชื่อเสียงในการตรวจประเมิน โดยให้

ครอบคลุมถึง 
6.1  ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เป็นกลาง เป็นธรรม และไม่ลําเอียง 
6.2  ช่วยพัฒนาทักษะในการตรวจประเมิน คุณภาพและการบริหารของบุคลากรในบังคับบัญชา 

หรือภายใต้การแนะนําของตน 
6.3  ไม่ตรวจประเมินนอกขอบข่ายที่ผ่านการประเมินความสามารถ หรือขอบข่ายที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียนหน่วยตรวจกับสํานักงาน  
6.4  ต้องไม่ตรวจประเมินในกรณีที่ตนเองมีความเกี่ยวข้องอันจะนําไปสู่การขัดแย้งหรือการไม่เป็น

กลางซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
6.5  ต้องรักษาความลับหรือไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินให้ผู้อื่น นอกจากจะได้รับ

ความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการตรวจประเมิน หรือสํานักงาน 
6.6  ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับการตรวจประเมิน ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียหรือเป็นใจให้เพื่อนร่วมงานทําเช่นนั้น 

-ยก
เลกิ

-
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6.7  ไม่ปฏิบัติตนที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสํานักงาน และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เมื่อมีการ
สอบสวนข้อกล่าวหา 

6.8  ไม่จงใจสื่อสารผิด ๆ หรือให้ข้อมูลไปในทางที่อาจมีผลต่อความเป็นกลางของการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ยก
เลกิ
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บญัชหีมายเลข 2 
หลกัฐานแสดงประสบการณก์ารตรวจประเมิน 

 
1. หลกัฐานแสดงประสบการณ์การตรวจประเมนิ ซึ่งรับรองโดยหัวหน้างานหรือหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ
ประเมิน ดังต่อไปนี้ 

1.1  ช่ือและสถานทีติ่ดต่อของผู้ถูกตรวจประเมิน 
1.2  ช่ือและสถานทีติ่ดต่อของหน่วยงานที่ว่าจ้างให้ทําการตรวจประเมิน 
1.3  วันเดือนปีเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละการตรวจประเมิน 
1.4  ระยะเวลาที่ใช้สําหรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตอาหาร แต่ละครั้ง และเวลารวมทั้งหมด 

ต้องแสดงไว้แยกจากกัน  
1.5  บทบาทในคณะผู้ตรวจประเมิน เช่น หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน หรือผู้ตรวจ

ประเมินฝึกหัด เป็นต้น 
1.6  ประเภทของการตรวจประเมิน เช่น Third party audit, Second party audit และ 

Surveillance audit เป็นต้น 
1.7  มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการตรวจประเมินหรือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร  
1.8  จํานวนสมาชิกในคณะตรวจประเมิน 

2. ประสบการณ์การตรวจประเมนิมีรายละเอียดทีพ่จิารณา ดังต่อไปนี้ 
2.1  เป็นการตรวจอิสระเท่านั้น ผู้ตรวจและหน่วยตรวจต้องมีโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารที่

เป็นอิสระจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมิน เช่น 
- หน่วยงานที่เป็นลูกค้าไม่ตรวจประเมินหน่วยงานผู้ส่งมอบ 
- การตรวจประเมินให้การรับรองของบุคคลที่สาม 
- ที่ปรึกษาได้รับการว่าจ้างให้ทําการตรวจประเมินเป็นไปตามข้อกําหนดอย่างเป็นอิสระ 

2.2  เป็นการตรวจประเมินเต็มรูปแบบและครบทุกขั้นตอนตามมาตรฐานข้อกําหนดของ ISO 19011 
หรือตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สํานักงานกําหนด 

2.3  การตรวจประเมินทั้งหมดต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจตามข้อกําหนด ไม่เกี่ยวกับ
คําแนะนําในการพัฒนาและหรือปรับปรุงสถานประกอบการด้านอาหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ยก
เลกิ
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บญัชหีมายเลข 3 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานการประเมนิสมรรถนะผูต้รวจประเมิน ณ สถานทีผ่ลติตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6.  คณะทํางานประเมินเพื่อรับรองความสามารถฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบผลการประเมินสมรรถนะ 

เห็นชอ

ไม่เห็นชอบ 

8. หน่วยตรวจประเมินฯ ประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินตามที่ 
หน่วยตรวจประเมินฯ กําหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี   

7. สํานักงานพิจารณาอนุมัติและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน  
ตามขอบข่ายคําขอขึ้นทะเบียนฯ และมีอายุคราวละ 3 ปี 

3. ผู้ย่ืนคําขอฯนัดหมายวันเวลาและส่งมอบข้อมูลการตรวจประเมิน ณ สถานที่
ผลิตให้สํานักงานหรือหน่วยตรวจประเมินฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันตรวจประเมิน 

อย่างน้อย 15 วัน 

2. สํานักงานประสานการจัดทําแผนการตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน  
ณ สถานที่ผลิตอาหาร 
2.1 กรณี 1 : ผู้ย่ืนคําขอฯ จัดทําแผนการตรวจประเมินและจดัส่งใหส้าํนักงานทราบ  

ครั้งที่ 1  สาํนักงานเป็นผู้ประเมินสมรรถนะและสนบัสนุนการตรวจ 
ครั้งที่ 2  สาํนักงานเป็นผู้ประเมินสมรรถนะ  

2.2 กรณี 2 : สํานักงานจัดหาสถานที่ตรวจประเมินและผู้ย่ืนคําขอฯจดัทําแผน 
การตรวจประเมินพร้อมทั้งจัดสง่ใหส้ํานักงานทราบ 
ครั้งที่ 1  สาํนักงานเป็นผู้ประเมินสมรรถนะและสนบัสนุนการตรวจ 
ครั้งที่ 2  สาํนักงานเป็นผู้ประเมินสมรรถนะ  

 
 

4. สํานักงานประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

5. สํานักงานสรปุผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเสนอ 
คณะทํางานประเมินเพื่อรับรองความสามารถฯ 

1. สํานักงานรบัคําขอขึ้นทะเบียนฯ  
 

4.1 สํานักงาน
ประเมินสมรรถนะ
ใหม่ตามเงื่อนไขที่
สํานักงานกําหนด 

-ยก
เลกิ

-




