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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  โดยคณะอนุกรรมการรับรองระบบในการประชุมครั้งท่ี  120-

4/2558  เม่ื อวัน ท่ี  26 สิ งห าคม  2558 ครั้ ง ท่ี  124-3/2559 เม่ื อวัน ท่ี  12 พฤษภาคม  2559 และม ติ

คณะอนุกรรมการรบัรองระบบ  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการตรวจประเมิน

เพ่ือการรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร เพ่ือใชเ้ป็นหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ

ตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายของสถาบนัต่อไป 
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การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหาร 

 

1. ขอบข่าย 

 1.1 เอกสารน้ีก าหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายอาหาร ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ GMP/FDA” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปน้ี  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ. 2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ

ผลิต และการเก็บรกัษาอาหาร ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ปสธ.193” 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 220) พ.ศ. 2544 เร่ือง น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

(ฉบบัท่ี 3) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ปสธ.220” 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ

ผลิต และการเก็บรกัษาผลิตภณัฑน์มพรอ้มบริโภคชนิดเหลว ท่ีผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือดว้ยความรอ้นโดย

วธีิพาสเจอรไ์รส ์ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ปสธ.298” 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 เร่ือง วธีิการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใชใ้นการ

ผลิต และเก็บรกัษาอาหารแปรรปูท่ีบรรจุในภาชนะพรอ้มจ าหน่าย ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ปสธ.342” 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ

ผลิต และการเก็บรกัษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต า่และชนิดท่ีปรบักรด 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ปสธ.349” 

-  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 386) พ.ศ. 2560 เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไมส้ดบางชนิด และการแสดงฉลาก ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า 

“ปสธ.386” 

- หลกัเกณฑก์ารตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืนๆ ตามกฎหมายท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาก าหนด และสถาบันไดร้บัการขึ้ นบัญชีหน่วยรบัรองสถานประกอบการอาหารจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

1.2 เอกสารน้ีก าหนดโดยย่อถึงขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม

หลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหารท่ีขอรบัการรบัรองตามขอ้ 1.1 และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการ

ตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ 

 

2.     เอกสารอา้งอิง 

 2.1 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

  2.2 หลักเกณฑ์/เง่ือนไขในการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินคา้เกษตรและอาหาร ขอบข่าย 

GMP/HACCP (ACFS-CSSA-R-SD-01) ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ 

  2.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้ น

บญัชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรบัรองสถานประกอบการอาหาร ประกาศ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 

    2.4 ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and 

certification of management systems – Part 1 Requirements 

 



R-502 Iss.0 Rev.2 30/12/61 ฝร.                                                                                                       3/13 

3. นิยาม 

 ความหมายของค าท่ีใชใ้นขอ้ก าหนดน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

3.1  ส านักงาน หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3.2 สถาบนั หมายถึง สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 

3.3 การรบัรองระบบ GMP/FDA หมายถึง การใหก้ารยอมรบัความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติตามระบบ 

GMP/FDA  

3.4 ผูย้ืน่ค าขอ หมายถึง ผูป้ระสงคท่ี์จะขอรบัการรบัรอง 

3.5 ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผูย้ืน่ค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมิน และไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั 

3.6 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

3.7 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรับรองระบบท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ือ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรอง เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรบัรอง ตัดสินการพัก

ใช ้การคืนสิทธ์ิ และเพิกถอนการรบัรองระบบการจดัการ แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ีตัดสินให้

การรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหม้ัน่ใจในความเป็น

กลางในการใหก้ารรบัรองระบบการจดัการและเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ 

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3.8 คณะท างานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เ พ่ือพิจารณาตัดสินให้

การรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบขา่ย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

3.9 การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ เป็นอิสระ และจดัท าเป็นเอกสาร เพ่ือใหไ้ดห้ลกัฐาน

การตรวจประเมิน และมีการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งกับเกณฑ์การ

ประเมินตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง และเกณฑ์การตรวจประเมินของ

ส านักงานและหน่วยรบัรองระบบงาน 

3.10 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หมายถึง การตรวจประเมินเบ้ืองต้นและการประเมินเอกสาร โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจประเมินความพรอ้มขององคก์รทั้งดา้นเอกสาร ความรูแ้ละความเขา้ใจในขอ้ก าหนด

ของระบบ GMP/FDA ท่ีขอรับการรบัรอง รวมถึงการน าไปปฏิบัติ เพ่ือประกอบการนัดหมายในการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2 

3.11 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (ซ่ึงจะด าเนินการตรวจประเมิน ณ 

สถานประกอบการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน าระบบ 

GMP/FDA ท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั  

3.12 ขอ้บกพร่องรุนแรง (Major Defect) หมายถึง ขอ้บกพร่องท่ีเป็นความเส่ียง ซ่ึงอาจท าใหอ้าหารเกิดการ

ปนเป้ือนและความไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค  

 ขอ้บกพรอ่งรุนแรงท่ีก าหนดไวใ้น ระบบ GMP/FDA คือ 

1) ระบบ GMP/FDA ตาม ปสธ.193 ไดแ้ก่  

  น ้าท่ีใชป้รุงผสมหรือสมัผสักบัอาหารในกระบวนการผลิต ไม่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าดว้ยเร่ือง น ้ าบริโภค ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร ตส.1(50) ขอ้ 3.5.1 

ยกเวน้กรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่าคุณสมบัติของน ้ าทางกายภาพหรือทางเคมีซ่ึงต่างไปจากคุณภาพ

มาตรฐานของน ้าบริโภค ไม่มีผลต่อความปลอดภยัของอาหาร 

  ขอ้บกพรอ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีอาจท าใหอ้าหารเกิดความไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค 

2) ระบบ GMP/FDA ตาม ปสธ.220 ไดแ้ก่ 
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  ไม่มีหอ้งบรรจุน ้ าท่ีเป็นสัดส่วนถาวร ท าใหไ้ม่สามารถป้องกันการปนเป้ือนขณะท าการบรรจุ   ตาม

บนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตส.3(50) ขอ้ 1.2.9 (5.1) 

  ไม่ท าการบรรจุในหอ้งบรรจุ หรือการท างานในหอ้งบรรจุอยูใ่นลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน ตาม

บนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตส.3(50) ขอ้ 6.2 

  ขอ้บกพรอ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีอาจท าใหอ้าหารเกิดความไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค 

3) ระบบ GMP/FDA ตาม ปสธ.298 ไดแ้ก่  

  เคร่ืองฆ่าเช้ือแบบพาสเจอรไ์รสพ์รอ้มอุปกรณ์วดัอุณหภมิู บนัทึกอุณหภูมิ และอุปกรณ์กวน กรณีฆ่าเช้ือ

น ้านมดิบโดยวิธีไม่ต่อเน่ือง ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ์นมพรอ้มบริโภคชนิดเหลวท่ี

ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเช้ือดว้ยความรอ้นโดยวิธีพาสเจอรไ์รส ์ตส.5(50) ขอ้ 2.3.8 

  อุปกรณ์เปล่ียนทิศทางการไหลของน ้านม อุปกรณ์วดัและบนัทึกอุณหภมิู ระบบเตือนกรณีอุณหภมิูไม่ได้

ตามท่ีก าหนด และมีมาตรการป้องกันการปรบัเปล่ียนอุณหภูมิในอุปกรณ์การเปล่ียนทิศทางการไหล

ของน ้านม กรณีฆ่าเช้ือแบบต่อเน่ือง ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ์นมพรอ้มบริโภคชนิด

เหลวท่ีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเช้ือดว้ยความรอ้นโดยวิธีพาสเจอรไ์รส ์ตส.5(50) ขอ้ 2.3.9 

  การควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ เวลาท่ีใชใ้นการพาสเจอร์ไรส์ ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิต

ผลิตภณัฑน์มพรอ้มบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเช้ือดว้ยความรอ้นโดยวิธีพาสเจอรไ์รส ์ตส.

5(50) ขอ้ 3.2.2 (1) 

  น ้ าท่ีสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตมีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง น ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิต

ผลิตภณัฑน์มพรอ้มบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเช้ือดว้ยความรอ้นโดยวิธีพาสเจอรไ์รส ์ตส.

5(50) ขอ้ 3.6.1 

  ความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้ควบคุมการผลิตตามท่ีส านักงานก าหนด ตามบันทึกการ

ตรวจสถานท่ีผลิตผลิตภณัฑน์มพรอ้มบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเช้ือด้วยความรอ้นโดยวิธี

พาสเจอรไ์รส ์ตส.5(50) ขอ้ 6.2 

  ขอ้บกพรอ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีอาจท าใหอ้าหารเกิดความไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค 

4) ระบบ GMP/FDA ตาม ปสธ.342 ไดแ้ก่ 

  น ้ าท่ีใช้ปรุงผสมหรือสัมผัสกับอาหารโดยตรงในกระบวนการผลิต ไม่มีคุณภาพมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง น ้าบริโภค ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารแปรรปูท่ี

บรรจุในภาชนะบรรจุพรอ้มจ าหน่าย ตส.9(55) ขอ้ 3.4.1 ยกเวน้กรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่คุณสมบัติ

ของน ้ าทางกายภาพหรือทางเคมี ซ่ึงต่างไปจากคุณภาพมาตรฐานของน ้ าบริโภค ไม่มีผลต่อความ

ปลอดภยัของอาหาร 

  การใชว้ตัถุเจือปนอาหารตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพรอ้มจ าหน่าย ตส.9(55) ขอ้ 

3.1.4 

  ขอ้บกพรอ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีอาจท าใหอ้าหารเกิดความไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค 

5) ระบบ GMP/FDA ตาม ปสธ.349  ไดแ้ก่ 

  เคร่ืองฆ่าเช้ือมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่สามารถใชง้านไดดี้ โดยไม่มีการจดัแบ่ง

เคร่ืองมือ และอุปรณ์การผลิตเฉพาะประเภทอาหาร ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต า่และชนิดปรบักรด ตส.11(55) ขอ้ 2.3.16 
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  กรณีผลิตอาหารปรบักรด ไม่มีเอกสารขั้นตอนวิธีการปรบักรด วิธีการเก็บตัวอยา่ง วิธีการวดัความเป็น

กรดด่างรวมทั้งมีการตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างของอาหารตามความถ่ีท่ีเหมาะสม และบันทึกผล 

ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต า่และชนิด

ปรบักรด ตส.11(55) ขอ้ 3.2.2 (3) 

  กรณีผลิตอาหารปรับกรด ไม่มีการปรบักรด ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตามบันทึกการตรวจสถานท่ี

ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต า่และชนิดปรบักรด ตส.11(55) ขอ้ 

3.2.2 (4) 

  กรณีผลิตอาหารท่ีมีความเป็นกรดต า่ ไม่มีการศึกษาการทดสอบการกระจายอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเช้ือ 

(Temperature Distribution) ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต า่และชนิดปรบักรด ตส.11(55) ขอ้ 3.3.1(1) 

  กรณีผลิตอาหารท่ีมีความเป็นกรดต า่ ไม่มีการศึกษาอตัราการแทรกผ่านความรอ้นในผลิตภณัฑ ์(Heat 

Penetration) ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรด

ต า่และชนิดปรบักรด ตส.11(55)  ขอ้ 3.3.1(2) 

  กรณีผลิตอาหารท่ีมีความเป็นกรดต า่ ไม่มีการก าหนดกระบวนการฆา่เช้ือภายใตปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม

บนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต า่และชนิดปรบั

กรด ตส.11(55) ขอ้ 3.3.1(3) 

  การควบคุมการปฏิบัติงานส าหรบักระบวนการฆ่าเช้ือไม่เหมาะสม ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิต

อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต า่และชนิดปรบักรด ตส.11(55) ขอ้ 3.3.5 

  ผูค้วบคุมการผลิต (Retort Supervisor) ไม่ผ่านการฝึกอบรม ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารใน

ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต า่และชนิดปรบักรด ตส.11(55) ขอ้ 6.2.1 

  ผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความรอ้น  (Process Authority) ไม่มีความรู ้ความสามารถ และ

คุณสมบติัตามท่ีก าหนดในบญัชีหมายเลข 1 ทา้ยประกาศ  ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารใน

ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต า่และชนิดปรบักรด ตส.11(55) ขอ้ 6.3 

  ขอ้บกพรอ่งรุนแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีอาจท าใหอ้าหารเกิดความไมป่ลอดภยัต่อการบริโภค กรณีท่ี

ตรวจพบวา่ในกระบวนการผลิตมีความเส่ียงอาจท าใหอ้าหารเกิดความไม่ปลอดภยั เช่น 

- ตรวจพบการใชว้ตัถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การใชว้ตัถุท่ีหา้มใชใ้น

อาหาร การใชว้ตัถุเจือปนอาหารผิดประเภท หรือการใชใ้นปริมาณท่ีเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

เป็นตน้ 

- ตรวจพบว่ามีการใช้น ้ าไล่ท่อก่อนและหลังการผลิตในระบบการผลิตแบบปลอดเช้ือ (Aseptic 

System) มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง น ้ า

บริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

6) ระบบ GMP/FDA ตาม ปสธ.386 ไดแ้ก่ 

  วตัถุดิบผักหรือผลไม้สดไม่ได้มาจากแหล่งเพาะปลูกหรือมาจากแปลงท่ีมีระบบการควบคุมการใช้

สารเคมีในการเพาะปลูก ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด ตส.

13(60) ขอ้ 3.1.1 

  ไม่มีการจดัท าทะเบียนเกษตรกรผูจ้ดัส่งวตัถุดิบผักหรือผลไมส้ด ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีคัดและ

บรรจุผักหรือผลไมส้ดบางชนิด ตส.13(60) ขอ้ 3.1.2 
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  การใชว้ตัถุเจือปนอาหารและสารเคมีในการลา้งท าความสะอาดผกัหรือผลไมส้ด ไม่เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีคัดและบรรจุผักหรือ

ผลไมส้ดบางชนิด ตส.13(60) ขอ้ 3.3.3 

  ไม่มีการช้ีบ่ง หรือระบุรุ่นการผลิต หรือวนัท่ีผลิต เพ่ือการตามสอบยอ้นกลบั (Traceability) ตามบนัทึก

การตรวจสถานท่ีคดัและบรรจุผักหรือผลไมส้ดบางชนิด ตส.13(60) ขอ้ 3.6.1 

  ขอ้บกพร่องรุนแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีอาจท าใหผ้ักและผลไมส้ดเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการ

บริโภค 

หมายเหตุ ขอ้บกพร่องรุนแรง ยงัคงมี “ขอ้บกพร่องอ่ืนๆ” ท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมินไดต้รวจประเมินแลว้เห็นวา่

เป็นความเส่ียงซ่ึงอาจท าใหอ้าหารเกิดความไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค เน่ืองจากมีความแตกต่าง

ของสถานท่ี สภาพแวดล้อม รวมทั้ งการจัดการ ท าให้สถานท่ีผลิตอาหารแต่ละรายอาจมี

ขอ้บกพร่องบางประการท่ีค่อนขา้งรุนแรง และสามารถท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค

อาหาร 

     3.13 ขอ้สังเกต (Observation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไวห้รือละเลย อาจน าไปสู่

ขอ้บกพรอ่งได ้

     3.14 ผูต้รวจประเมิน (Auditor, Assessor) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัในการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหาร

ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหาร 

     3.15 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรกัษาระบบท่ีด าเนินการ

ในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ระบบยงัคงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

     3.16 การตรวจประเมินใหม่ (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งวา่องคก์รมีการน าระบบ GMP/GDA ไปปฏิบติั และยงัมีประสิทธิผล

อยู ่ซ่ึงการตรวจประเมินใหม่ดงักล่าวจะด าเนินการก่อนใบรบัรองส้ินอายุ 

     3.17 เหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน หมายถึง การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่อาจบงัคบัหรือควบคุมได ้ไม่วา่

จะเกิดขึ้ นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้ นโดยวธีิอ่ืน และตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มิใช่

เหตุการณ์เฉพาะตัวของบุคคลหรือคณะบุคคลใดเท่าน้ันและ/หรือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีมิอาจคาดการณ์ได้

ตามปกติของวิญญูชน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้ งในระดับชาติและ/หรือระหว่างประเทศ 

เหตุการณ์ ท่ีอาจเป็นภัยต่อความมั ่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบ   

 

4. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

4.1 ทัว่ไป 

4.1.1 การตรวจประเมินจะด าเนินการส าหรบัผูข้อรบัการรบัรองท่ีอยูใ่นเขตราชอาณาจกัร ผูย้ืน่ค าขอท่ีมี

สถานประกอบการนอกราชอาณาจกัรใหพิ้จารณาเป็นกรณีไป 

4.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้ นอยูก่บัจ านวนพนักงานในองคก์รของผูข้อรบัการรบัรอง จ านวน

กะ เวลาในการท างาน จ านวนชนิดผลิตภณัฑอ์าหารหรือกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารท่ีขอรบัการรบัรอง 

ขอ้ก าหนดของระบบ GMP/FDA ท่ีเก่ียวขอ้ง ขนาดและความซบัซอ้นของกิจกรรม เทคโนโลยีท่ีใช ้

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การว่าจา้งหน่วยงานภายนอกในการด าเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายการ
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รับรอง ผลการตรวจประเมินใดๆ ก่อนหน้าน้ี  จ านวนสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรอง 

ประเภทการรบัรอง จ านวนสมาชิกในกลุ่มผูต้รวจประเมิน  

ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตยต์กดินได้ ใหด้ าเนินการตรวจสอบผลการ

ปฏิบติัจากบนัทึกคุณภาพของผูข้อรบัการรบัรองในระหวา่งการตรวจประเมินในเวลาปกติ  

4.1.3 การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ประกอบดว้ย 

(1) การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

(2) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1  

(3) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

4.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

4.2.1 สถาบนัจะแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินเพ่ือตรวจประเมินการเป็นไปตามเกณฑ์ 

4.2.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินจะท าอยา่งเป็นทางการ โดยประกอบดว้ยหวัหน้าผูต้รวจประเมิน

และผูต้รวจประเมินอีกจ านวนหน่ึงตามความเหมาะสม อาจจะมีผูเ้ช่ียวชาญด้วยก็ได้ ซ่ึงต้อง

ก าหนดอ านาจหน้าท่ีใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

4.2.3 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินตอ้งยดึหลกัดงัน้ี 

4.2.3.1 เป็นผู้ท่ี มี คุณสมบัติตามท่ีก าหนดในเอกสารข้อก าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ส าหรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมายอาหาร: R-503  

4.2.3.2 มีความคุน้เคยกบัหลกัเกณฑก์ารรบัรองระบบ GMP/FDA ท่ีเก่ียวขอ้ง และขั้นตอนการ

ด าเนินการเพ่ือการรบัรองระบบ GMP/FDA ท่ีขอรบัการรบัรองน้ันๆ  

4.2.3.3 มีความรูอ้ย่างแจ่มแจง้ในวิธีการตรวจประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง และในเอกสารการตรวจ

ประเมิน 

4.2.3.4 มีความรูค้วามสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมท่ีขอรบัการรบัรองตามทะเบียนรายช่ือ

ผูต้รวจประเมินของสถาบนั 

4.2.3.5  มีความสามารถในการส่ือความ 

4.2.3.6  ปราศจากผลประโยชน์ท่ีอาจท าให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตนอย่างไม่ เป็นกลาง               

ไม่น่าเช่ือถือ หรืออยา่งไม่เสมอภาค รวมทั้ง 

(1) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่เคยใหค้ าปรึกษา หรือท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจประเมินใน

ฐานะใหค้ าแนะน าหรือท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผู ้ยื่นค าขอภายในระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่าน

มา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระบวนการและการตดัสินใหก้ารรบัรอง 

(2) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ในหน่วยงานของผูย้ืน่ค าขอ 

(3) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่มีแรงกดดนัทางการคา้และ/หรือการเงินใดๆ 

4.2.4 หน้าท่ีของกลุ่มผูต้รวจประเมิน มีดงัน้ี 

1) ตรวจสอบและทวนสอบโครงสรา้ง กระบวนการ คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน บันทึกและ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ GMP/FDA ท่ีขอรบัการรบัรองหรือไดร้บัการรบัรองของผูย้ืน่ค า

ขอหรือผู้ไดร้ับการรับรอง และพิจารณาว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ขอบขา่ยการรบัรอง 

2) ตรวจประเมินวา่องค์กรไดจ้ดัท ากระบวนการและคู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงการ

น าไปปฏิบติัและการรกัษาไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ใน

ระบบ GMP/FDA ของผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 
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3) ส่ือสารกับผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองถึงผลการตรวจประเมิน และการด าเนินการ

ส าหรบัประเด็นท่ีพบวา่มีความไม่สอดคลอ้งของผลการด าเนินการดังกล่าวของผูย้ื่นค าขอ

หรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

4.2.5 ก่อนท าการตรวจประเมิน หากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและ

หนังสือแสดงความไม่มีส่วนไดส้่วนเสียไวก้่อน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินและผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี)  

 ลงนามในสญัญาวา่ดว้ยการรกัษาความลบัและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย 

4.2.6 ตอ้งแจง้ช่ือผูไ้ดร้บัการแต่งตั้งเป็นผูต้รวจประเมินและผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี) ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบและ

ใหค้วามเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน 

4.3   การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1) ประเมินเอกสารระบบ GMP/FDA ท่ีขอรบัการรบัรอง 

2) ประเมินสภาวะเฉพาะของสถานประกอบการและท่ีตั้งส าหรบัระบบ GMP/FDA ท่ีขอรบัการรบัรอง 

รวมถึงการพิจารณาร่วมกบัผูแ้ทนของผูย้ื่นค าขอ เพ่ือพิจารณาความพรอ้มส าหรบัการตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2 

3) ทบทวนสถานะและความเขา้ใจของผูย้ื่นค าขอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้ก าหนดมาตรฐานของระบบ 

GMP/FDA ท่ีขอรบัการรบัรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสมรรถนะหลักหรือลักษณะ

ปัญหาท่ีมีนัยส าคญั กระบวนการ วตัถุประสงคแ์ละการด าเนินการของระบบ GMP/FDA ท่ีขอรบัการ

รบัรอง 

4) ยืนยนัขอบข่ายและขอบเขตการรับรอง  รวมถึงรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกับขอบข่ายของ

ระบบ GMP/FDA  กระบวนการ ท่ีตั้งและจ านวนสถานประกอบการท่ีขอรบัการรบัรอง กฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อระบบ GMP/FDA ท่ีขอรับการรับรอง และความเป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าว เช่น อนัตรายต่ออาหาร 

5) ทบทวนการจัดสรรทรัพยากร และตกลงกับผู้ยื่นค าขอเก่ียวกับรายละเอียดในการตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2 

6) น าขอ้มูลเก่ียวกับความเขา้ใจในระบบ GMP/FDA ของผู้ยื่นค าขอ และการด าเนินการของสถาน

ประกอบการในหวัขอ้ท่ีมีโอกาสเกิดผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญไปใชใ้นการวางแผนการตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2  

7) หารือกับผู้ยื่นค าขอเก่ียวกับช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการแกไ้ขประเด็นท่ีพบจากการตรวจประเมิน ใน

ขั้นตอนน้ี เพ่ือประกอบการนัดหมายก าหนดเวลาในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป  

 ในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 สถาบนัจะด าเนินการประเมินเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบข่ายท่ีขอรบัการ

รบัรอง อาทิ ส าเนาใบอนุญาตการผลิตอาหาร (อ.2) หรือค าขอรบัเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่าย

โรงงาน (แบบ สบ.1) ท่ีผูย้ื่นค าขอไดร้บัจากส านักงาน แบบการแกไ้ขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่าย

โรงงาน (แบบ สบ.2) (ถา้มี) แปลนพ้ืนอาคารผลิตท่ีแสดงรายละเอียดต าแหน่งเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ผัง

กระบวนการผลิตอาหาร และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 กรณีท่ีผูย้ืน่ค าขอยงัไม่ไดร้บัใบอนุญาตการผลิตอาหาร (อ.2) หรือค าขอรบัเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้

ข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จากส านักงานส าหรบัขอบข่ายท่ีขอรบัการรบัรอง สถาบันจะแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอ

ทราบ เพ่ือใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการเก่ียวกบัการไดร้บัใบอนุญาตผลิตอาหาร ตาม อ.2 หรือ ค าขอรบัเลข

สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 จากส านักงาน แลว้จัดส่งใบอนุญาตการผลิต

อาหารตาม อ.2 หรือค าขอรบัเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 พรอ้มกบัแบบ

การแกไ้ขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (ถ้ามี) แปลนพ้ืนอาคารผลิตท่ีแสดง
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รายละเอียดต าแหน่งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ผังกระบวนการผลิตอาหาร และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้

สถาบนัก่อน สถาบนัจึงจะด าเนินการตรวจประเมินในขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 

4.4   การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน า

ระบบ GMP/FDA ท่ีขอรับการรับรองไปปฏิบัติ โดยการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองน้ีจะครอบคลุม

ประเด็นท่ีระบุในบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตของระบบ GMP/FDA น้ันๆ ตามท่ีส านักงานก าหนด 

ก่อนการตรวจประเมินดังกล่าวตอ้งมีการจัดเตรียมบันทึกการตรวจสถานท่ีตามระบบ GMP/FDA ท่ีจะ

ตรวจประเมิน และก าหนดการตรวจประเมิน สถาบันจะจัดส่งก าหนดการใหผู้ ้ยื่นค าขอเพ่ือใหค้วาม

เห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

4.4.1   การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค าขอ 

วตัถุประสงคข์องการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 

- เป็นการแนะน ากลุ่มผูต้รวจประเมินต่อผูบ้ริหารระดบัสงูขององคก์รท่ีรบัการตรวจประเมิน 

- เพ่ือเป็นการทบทวนขอบขา่ยและขอบเขตการรบัรอง และวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมิน 

- เพ่ือช้ีแจงรปูแบบและวธีิการท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน 

- เพ่ือยืนยนัแผนการตรวจประเมิน การเปล่ียนแปลง การเตรียมการส าหรบัผูร้บัการตรวจ

ประเมิน 

- เพ่ือยืนยันช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นทางการระหว่างผู้ตรวจประเมินกับผู้รับการตรวจ

ประเมิน 

- เพ่ือสรา้งความสมัพนัธใ์นการส่ือสารระหวา่งผูต้รวจประเมินและผูร้บัการตรวจประเมิน 

- เพ่ือเป็นการยืนยันความพรอ้มของทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรบักลุ่มผูต้รวจประเมิน และความเป็นปัจจุบนัของเอกสารท่ีไดร้บั 

- เพ่ือยนืยนัเร่ืองการรกัษาความลบั 

- เพ่ือยืนยนัเร่ืองความปลอดภัย ภาวะฉุกเฉินและการรกัษาความปลอดภัยของกลุ่มผูต้รวจ

ประเมิน 

- เพ่ือยืนยนับทบาทและช่ือผูน้ าทาง และผูส้งัเกตการณ์ 

- เพ่ือแจง้วิธีการรายงาน การจ าแนกส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมิน และเง่ือนไขในการ

ยุติการตรวจประเมิน 

- เพ่ือยืนยนัวา่กลุ่มผูต้รวจประเมินเป็นตัวแทนของสถาบนัท่ีรบัผิดชอบเร่ืองการตรวจประเมิน 

รวมถึงจะมีการควบคุมการตรวจประเมินใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

- เพ่ือแจง้ใหผู้ร้บัการตรวจประเมินทราบว่า วิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมินเป็นการสุ่ม

ตวัอยา่ง 

- เพ่ือยนืยนัภาษาท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน 

- เพ่ือยืนยันการแจง้ผูร้ับการตรวจประเมินทราบความคืบหน้าของการตรวจประเมินและ

ประเด็นท่ีพบวา่เป็นขอ้กงัวล 

- เพ่ือยนืยนัวนัและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

- เพ่ือท าความเขา้ใจและแกไ้ขขอ้ขอ้งใจ จุดท่ียงัไม่ชัดเจนในก าหนดการตรวจประเมิน และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการตรวจประเมินซกัถาม 
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4.4.2  การด าเนินการการตรวจประเมิน 

การด าเนินการการตรวจประเมินประกอบดว้ยการสมัภาษณ์ การตรวจเอกสาร และการสงัเกต

กิจกรรม และสภาวะของพ้ืนท่ีท่ีตรวจ ใหบ้ันทึกส่ิงท่ีอาจเป็นเหตุน าไปสู่ความไม่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดท่ีไม่ได้เขียนไวใ้นรายการตรวจ

ประเมินก็ได้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยนัจากแหล่งขอ้มูลอิสระอ่ืนๆ เช่ น การ

สังเกต การวดั และการบันทึกในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้ากลุ่มผูต้รวจประเมินอาจ

เปล่ียนแปลงก าหนดการตรวจประเมินไดต้ามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูร้บัการ

ตรวจประเมิน เพ่ือใหก้ารตรวจประเมินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคข์องการ

ตรวจประเมิน 

ในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หากพบขอ้บกพรอ่งรุนแรงจ านวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูร้บัการ

ตรวจประเมินยงัมิได้ด าเนินการตามระบบ GMP/FDA ท่ีขอรับการรับรองอย่างมีประสิทธิผล

เพียงพอ และผูข้อรบัการตรวจประเมินมีความประสงคท่ี์จะขอยุติการตรวจประเมิน เพ่ือใหมี้การ

ตรวจประเมินทั้งระบบใหม่ทั้งหมดในการตรวจประเมินครั้งต่อไป สถาบันสามารถด าเนินตาม

ความประสงคไ์ด ้

4.4.3 การบนัทึกส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมิน 

ส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตอ้งบนัทึกไว ้และหลงัจากเสร็จส้ินการตรวจประเมิน กลุ่ม

ผูต้รวจประเมินตอ้งประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลและหลกัฐานการตรวจประเมินทั้งหมดท่ี

รวบรวมไดจ้ากการตรวจประเมิน เพ่ือทบทวนส่ิงท่ีตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน รวมทั้ง

การสรุปวา่ส่ิงท่ีตรวจพบรายการใดถือเป็นขอ้บกพร่อง การเขียนรายงานขอ้บกพร่องตอ้งกระชับ 

มีหลักฐานสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรม และใหอ้า้งถึงขอ้ก าหนดในมาตรฐานใหช้ัดเจน โดยบันทึก

ขอ้บกพรอ่งในรายงานขอ้บกพรอ่งระบบ GMP/FDA 

4.4.4   การประชุมปิดการตรวจประเมิน 

หลงัจากการตรวจประเมินแลว้เสร็จ กลุ่มผู้ตรวจประเมินด าเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน 

เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินต่อผูบ้ริหารระดับสูงของผูร้ับการตรวจประเมิน เพ่ือท าความ

เขา้ใจผลของการตรวจประเมินใหถู้กตอ้งตรงกนั และผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนผูบ้ริหารของผูร้บัการตรวจ

ประเมินลงช่ือรบัทราบผลการตรวจประเมินในบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตของระบบ GMP/FDA

ท่ีขอรบัรอง รายงานขอ้บกพร่องรุนแรง (ถา้มี) และถ่ายส าเนาบนัทึกการตรวจสอบสถานท่ีผลิต

ของระบบ GMP/FDA ท่ีขอรบัรอง และรายงานขอ้บกพรอ่งรุนแรง (ถา้มี) ไว ้1 ชุด  

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องรุนแรงและ/หรือผลการตรวจประเมินในแต่ละหัวขอ้/หมวดมีระดับ

คะแนนต า่กว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดส าหรบัระบบ GMP/FDA และ/หรือ ผลคะแนนรวมทุก

หัวขอ้/หมวดน้อยกว่ารอ้ยละ 85 กลุ่มผูต้รวจประเมินจะแจง้ผูย้ื่นค าขอเสนอแนวทางการแกไ้ข

และป้องกันขอ้บกพร่องใหส้ถาบันพิจารณาภายใน 60 วนั นับจากวนัท่ีตรวจประเมิน และนัด

หมายการตรวจติดตามผลการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่อง ในหัวขอ้/หมวดท่ีพบว่ามีระดับ

คะแนนต า่กวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยสถาบนัอาจตรวจประเมินเพ่ิมเติมในหัวขอ้/หมวด

อ่ืนๆ ท่ีองค์กรไดมี้การแกไ้ขปรบัปรุงเพ่ือประเมินผลระดับคะแนนรวมของทุกหัวขอ้/หมวดใหม่ 

ภายใน 6 เดือน นับจากวันตรวจประเมิน หากเกินระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว สถาบันจะ

ด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ  

4.4.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

หลงัจากตรวจประเมินแลว้เสร็จ สถาบนัจะจดัท ารายงานการตรวจประเมินระบบ GMP/FDA และ

จดัส่งใหผู้ย้ืน่ค าขอรบัทราบพรอ้มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน 
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4.4.6 ในกรณีท่ีผลการตรวจประเมิน มีระดับคะแนนของแต่ละหัวขอ้/หมวดเป็นไปตามเกณฑ์การ

ยอมรบัผลการตรวจประเมินระบบ GMP/FDA ตามตารางท่ี 1 และไม่พบขอ้บกพรอ่งรุนแรง กลุ่ม

ผูต้รวจประเมินจะสรุปรายงานเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรอง  
 

ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารยอมรบัผลการตรวจประเมินระบบ GMP/FDA 

(ขอ้ 4.4.6 และขอ้ 5.4) 

ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข 

การยอมรบัผลการตรวจประเมิน (ผ่าน) 

ปสธ.193 ตอ้งมีคะแนนท่ีไดร้วมแต่ละหวัขอ้และคะแนนรวมทั้งหมด ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 60 และตอ้งไม่พบขอ้บกพรอ่งท่ีรุนแรง 

ปสธ.220 ตอ้งมีคะแนนท่ีไดร้วมแต่ละหวัขอ้ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 60 และตอ้ง

ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีรุนแรง 

ปสธ.298 ตอ้งมีคะแนนท่ีไดร้วมทุกหมวด ไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 70 โดยคะแนน

แต่ละหมวด ตอ้งไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 70 และตอ้งไม่พบขอ้บกพร่อง

ท่ีรุนแรง 

ปสธ.342 ตอ้งมีคะแนนท่ีไดร้วมแต่ละหวัขอ้และคะแนนรวมทั้งหมด ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 60 และตอ้งไม่พบขอ้บกพร่องท่ีรุนแรง 

ปสธ.349 ตอ้งมีคะแนนท่ีไดร้วมแต่ละหวัขอ้ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 และตอ้ง

ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีรุนแรง 

ปสธ.386 ตอ้งมีคะแนนท่ีไดร้วมแต่ละหวัขอ้และคะแนนรวมทั้งหมด ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 60 และตอ้งไม่พบขอ้บกพร่องท่ีรุนแรง 

 

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพรอ่งรุนแรงและ/หรือผลการตรวจประเมินในบางหวัขอ้/หมวดมีระดบัคะแนน

ต า่กว่าเกณฑ์การยอมรับผลการตรวจประเมินระบบ GMP/FDA ตามตารางท่ี 1 กลุ่มผูต้รวจ

ประเมินยังไม่สรุปรายงานเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรอง แต่จะมีการ

ด าเนินการนัดหมายผูร้บัการตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามการ

แกไ้ขขอ้บกพร่อง (Follow up audit) โดยช่วงระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพร่องตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 

นับจากวนัตรวจประเมิน ซ่ึงการด าเนินการตรวจติดตามผลการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่อง

รุนแรง และหัวขอ้/หมวดท่ีมีระดับคะแนนต า่กว่าเกณฑ์การยอมรับผลการตรวจประเมินระบบ 

GMP/FDA ตามตารางท่ี 1 ผูร้บัการตรวจประเมินสามารถแจง้ใหส้ถาบนัด าเนินการตรวจติดตาม

ผลการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่งดงักล่าวไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนครั้ง แต่ตอ้งยงัอยูใ่นระยะเวลา 

6 เดือนตามท่ีก าหนด หากผูร้บัการตรวจประเมินไม่สามารถแกไ้ขป้องกันขอ้บกพร่องต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิผลและ/หรือผลการตรวจประเมินยังไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับผลการตรวจ

ประเมินระบบ GMP/FDA ตามตารางท่ี 1 สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพร่องยงัอยู่ภายใน 6 เดือน แต่มีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลง

ระบบ GMP/FDA ท่ีขอรบัการรบัรอง หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ GMP/FDA เป็นจ านวนมาก 

และผู้ยื่นค าขอมีความประสงค์ขอใหต้รวจประเมินใหม่ทั้งระบบโดยยกเลิกขอ้บกพร่องเดิม 

สถาบนัสามารถด าเนินการตามความประสงคไ์ด ้
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5. การตรวจติดตามผล 

5.1 หลังจากผูย้ื่นค าขอผ่านการตรวจประเมินและไดร้บัการรบัรองแลว้ สถาบันจะตรวจติดตามผลการรกัษา

ระบบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวนัตดัสินการรบัรอง ในการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบสถาบนัจะ

มีตรวจประเมินในทุกหวัขอ้/หมวดของระบบ GMP/FDA น้ันๆ และรายงานผลการตรวจประเมินใหผู้ไ้ดร้บั

การรบัรองทราบ 

ก่อนการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ GMP/FDA สถาบันจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ระบบ GMP/FDA ท่ีได้รับการรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานและ/หรือ

แหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ ขอ้รอ้งเรียนท่ี

สถาบันไดร้ับ ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ GMP/FDA รวมถึงผลิตภัณฑ์ และอ่ืนๆ เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ GMP/FDA ของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

การตรวจติดตามผลอาจรวมถึงกิจกรรมการตรวจติดตามผลอ่ืนๆ ดว้ย เช่น 

(1) การสอบถามผูไ้ดร้บัการรบัรองเก่ียวกบัลกัษณะปัญหาของการรบัรอง 

(2) การทบทวนเอกสารถ้อยแถลงของผู้ได้รับการรับรองท่ี มีการด าเนินการ เช่น  เอกสาร 

ประชาสมัพนัธ ์เว็บไซต ์(website) เป็นตน้ 

(3) วธีิการอ่ืนๆ ในการเฝ้าระวงัสมรรถนะของผูไ้ดร้บัการรบัรอง  

5.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งรกัษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงานขององค์กร ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทัว่ไปว่าดว้ยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

อาหารท่ีไดร้บัการรบัรองน้ันๆ ตามท่ีระบุใน R-501 หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถปฏิบติัได ้อาจมีผล

ใหต้อ้งลดขอบขา่ย พกัใช ้หรือเพิกถอนการรบัรองระบบ GMP/FDA ท่ีไดร้บัการรบัรองได ้

5.3 แผนการตรวจติดตามผลท่ีระบุไวอ้ย่างน้อยปีละ 1 ครั้งน้ัน อาจปรบัแผนการตรวจติดตามผลใหมี้การ

ตรวจเยี่ยมบ่อยครั้งขึ้ นหรือมีการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจประเมินทั้งระบบโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอนัท าใหส้งสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 

(2) เม่ือมีการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรียนหรือขอ้มลูแลว้เห็นวา่ ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สถาบนั 

(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 

สถาบันสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) โดยแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าในระยะเวลาอนัสั้น (Short notice audit) ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

เช่น 

(1) ตอ้งมีการสืบสวนขอ้รอ้งเรียนของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

(2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบ GMP/FDA ท่ีไดร้บัการรบัรอง

จากสถาบันในสาระท่ีส าคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องค์กรหรือ

เจา้ของ ฝ่ายบริหาร ช่ือ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายท่ีไดร้ับการรบัรอง การเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญัของระบบ GMP/FDA และกระบวนการ 

(3) ติดตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 

5.4 การตรวจติดตามผลท่ีก าหนดแผนไวน้ี้ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 โดยอนุโลม 

        กรณีท่ีผลการตรวจประเมินมีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์การยอมรบัผลการตรวจประเมินระบบ GMP/FDA 

ตามตารางท่ี 1 สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือทราบและคงไวซ่ึ้งการรบัรองส าหรบัระบบ 

GMP/FDA ท่ีไดร้บัการรบัรอง 

กรณีท่ีผลการตรวจประเมินพบขอ้บกพร่องรุนแรงและ/หรือมีระดับคะแนนในบางหัวขอ้/หมวดไม่ผ่าน

เกณฑ์การยอมรบัผลการตรวจประเมินระบบ GMP/FDA ตามตารางท่ี 1 ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองเสนอแนว

ทางการแกไ้ขและป้องกนัใหส้ถาบนัพิจารณาภายใน 60 วนั นับจากวนัตรวจติดตามผล และสถาบนัจะนัด
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หมายการตรวจติดตามผลการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องต่อไป หากผูไ้ดร้ับการรบัรองไม่สามารถ

ด าเนินการไดภ้ายใน 6 เดือนนับจากวนัตรวจติดตามผล สถาบันอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอ

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใช ้หรือเพิกถอนการรบัรองแลว้แต่กรณี   

        หากผูไ้ดร้บัการตรวจประเมินมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ใหส้ถาบัน

พิจารณาด าเนินการและ/หรือน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือทราบหรือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

ในการตรวจติดตรวจผลการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องรุนแรง กลุ่มผูต้รวจประเมินจะตรวจติดตาม

เฉพาะรายการท่ีเป็นขอ้บกพรอ่งรุนแรง และหวัขอ้/หมวดท่ีมีระดบัคะแนนต า่กวา่เกณฑก์ารยอมรบัผลการ

ตรวจประเมินระบบ GMP/FDA ตามตารางท่ี 1 หากผลการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งพบวา่ ผ่าน

ตามเกณฑ์การยอมรับผลการตรวจประเมินระบบ GMP/FDA ตามตารางท่ี 1 สถาบันจะน าเสนอ

คณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาและคงไวซ่ึ้งการรบัรองต่อไป 

ในการตรวจติดตามผลการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่อง หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถด าเนินการได้

อย่างมีประสิทธิผล และระยะเวลาการแกไ้ขเกินก าหนด  สถาบันอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอ

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใชห้รือเพิกถอนการรบัรองต่อไปแลว้แต่กรณี  

 

6. การตรวจประเมินใหม่  

ก่อนครบรอบอายุการรบัรอง 3 ปี สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบเพ่ือต่ออายุการรบัรองส าหรบั

ผูไ้ดร้บัการรบัรอง โดยสถาบันจะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วนัก่อนใบรบัรองส้ิน

อายุ เพ่ือใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ยนืยนัต่ออายุการรบัรองไม่น้อยกวา่ 90 วนัก่อนใบรบัรองส้ินอายุ 

เม่ือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ยืนยนัการต่ออายุการรบัรอง พรอ้มยื่นค าขอโดยไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมค าขอแลว้ 

สถาบันจะด าเนินการนัดหมายและตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบก่อนใบรับรองส้ินอายุ โดยขั้นตอนการตรวจ

ประเมินใหม่จะเหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก รายละเอียดการตรวจประเมินตามท่ีระบุใน

ขอ้ 4 โดยจะมีการทบทวนสมรรถนะระบบ GMP/FDA ของผูไ้ดร้บัการรบัรองตลอดช่วงท่ีไดร้บัการรบัรอง รวมถึง

ทบทวนรายงานผลการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ GMP/FDA ท่ีไดร้บัการรบัรองในรอบการรบัรองท่ี    ผ่าน

มา 

การก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรอง สถาบันจะก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองต่อเน่ืองจากใบรบัรองฉบับเดิม

ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองแลว้ เฉพาะกรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการตรวจประเมินใหม่ก่อนใบรบัรองส้ินอายุ 

รวมถึงผู้ได้รับการรับรองได้ด าเนินการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องได้อย่างมีประสิทธิผล และคณะท างาน

ทบทวนไดอ้นุมัติการรบัรองก่อนใบรบัรองส้ินอายุ (กรณีพบขอ้บกพร่องรุนแรงและ/หรือระดับคะแนนไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด) หากผูไ้ดร้ับการรับรองไม่สามารถด าเนินการตรวจประเมินใหม่เพ่ือต่ออายุการ

รบัรองไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดขา้งตน้ ใหถื้อว่าการตรวจประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง

ครั้งใหม่ โดยก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรับรอง  และมีอายุการ

รบัรอง 3 ปี 

ในกรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั มีความประสงคข์อรบัการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรบัรองภายหลงัวนั

หมดอายุการรบัรอง เพ่ือใหค้งรอบการไดร้บัการรบัรองไว ้สถาบันสามารถด าเนินการได ้โดยหากผูไ้ดร้บัการ

รบัรองไดร้บัการตรวจประเมินและรบัรองแลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุการรบัรอง สถาบันอาจ

ด าเนินการประเมินเอกสารหรือทบทวนสมรรถนะผูไ้ดร้บัการรบัรอง ซ่ึงในการจดัท าใบรบัรองสถาบันจะออก

ใบรบัรองฉบับใหม่โดยก าหนดวนัท่ีมีผลการรบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมีอายุ

การรบัรองเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่(อายุการรบัรองจะไม่ถึง 3 ปี) 




