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วัตถุประสงค์
เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
ขอบข่ าย
เอกสารขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านของ บริษัท อินเตอร์ เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ ทิฟิเคชัน่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
(Intertek) ในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ภายใต้ ขอบข่ายที่ Intertek
ได้ รับการขึ ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ แก่
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหาร
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่ อง น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์นมพร้ อมบริโภคชนิดเหลวที่ผา่ นกรรมวิธีฆ่าเชื ้อด้ วยความร้ อนโดยวิธีพาสเจอร์ ไรส์
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้ อมจาหน่าย (Primary GMP)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็ นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่ อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการผลิตและการ
เก็บรักษาผักหรื อผลไม้ สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
เอกสารอ้ างอิง
1. ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหาร ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2. คูม่ ือการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนกับ อย.
3. บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนกับ อย.
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
Intertek ต้ องทาให้ มนั่ ใจได้ ว่ากระบวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
มีความเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ อย. กาหนด
หัวหน้ าทีมผู้ตรวจประเมิน มีหน้ าที่จดั ทาแผนการตรวจประเมินและต้ องทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ การดาเนินการตรวจประเมิน
มีความเหมาะสมกับขันตอนการด
้
าเนินงานที่ได้ วางแผนไว้
ผู้ตรวจประเมิน มีหน้ าที่ปฏิบตั ติ ามที่หวั หน้ าทีมตรวจประเมินมอบหมาย
ผู้ทบทวนด้ านเทคนิค ต้ องมีความสามารถและเป็ นอิสระกับรายงานที่ได้ ทาการทบทวน รวมถึงมีหน้ าที่จดั ส่งผลการ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและข้ อมูลการรับรองให้ กบั อย. ทุกเดือน และเป็ นผู้ประสานงานหาก อย. เรี ยกขอข้ อมูล
ผู้มีอานาจตัดสินใจให้ การรั บรอง ต้ องมีความสามารถและเป็ นอิสระ เพื่อสามารถตัดสินใจให้ การรับรองผู้ประกอบการได้
โดยทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลของการทบทวนและคาแนะนาต่างๆ จากหัวหน้ าทีมผู้ตรวจประเมิน
เจ้ าหน้ าที่ออกใบรั บรอง เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหารให้ สอดคล้ องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร และส่งหนังสือรับรองฯ ให้ กบั ผู้ยื่นคาขอ
เจ้ าหน้ าที่จัดตารางนัดหมายการตรวจ มีหน้ าที่ในการนัดหมายวันตรวจประเมินกับผู้ยื่นคาขอ และขอเอกสารจาก
ผู้ยื่นคาขอ (กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง การแก้ ไขสัญญาที่ มีอยู่ และการตรวจติดตาม) และแต่งตังที
้ มผู้ตรวจ
ประเมินโดยยึดตามข้ อกาหนดด้ านความสามารถ
เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
- จัดทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน เสนอจดหมายมอบหมายงานให้ ผ้ จู ดั การด้ านเทคนิคอนุมตั ิทีม
ผู้ตรวจประเมินและมอบหมายการดาเนินการตรวจประเมิน
- ส่งจดหมายมอบหมายงานให้ ทีมผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้ หวั หน้ าผู้ตรวจประเมินจัดทาแผนการตรวจประเมิน
- ส่งแผนการตรวจประเมินให้ กบั ผู้ยื่นคาขอและสมาชิกในทีมตรวจประเมิน
ผู้จัดการด้ านเทคนิค เป็ นผู้อนุมตั ทิ ีมผู้ตรวจประเมินและมอบหมายการดาเนินการตรวจประเมินให้ กบั ทีมผู้ตรวจประเมิน
เจ้ าหน้ าที่ขาย เป็ นผู้รับเอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
จากผู้ยื่นคาขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้ องครบถ้ วน และเสนอเอกสารยื่นคาขอให้ ผ้ ทู บทวนข้ อเสนออนุมตั ิ
ผู้ทบทวนข้ อเสนอ เป็ นผู้อนุมตั ิเอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
อาหารจากผู้ยื่นคาขอ
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กระบวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายอาหาร
1-เจ้ าหน้ าที่ขายรับเอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองฯ
จากผู้ยื่นคาขอ

ไม่ผ่าน

2- เจ้ าหน้ าที่ขายตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานถูกต้ อง
ครบถ้ วน

ผ่าน
3- ผู้ทบทวนข้ อเสนออนุมตั ิเอกสารยื่นคาขอ

4- เจ้ าหน้ าที่จดั ตารางนัดหมายวันตรวจประเมินและแต่งตั ้งทีมผู้ตรวจประเมิน

ตามข้ อกาหนดด้ านความสามารถ และขอเอกสารจากผู้ยื่นคาขอ
5- เจ้ าหน้ าที่ประสานงานจัดทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน
และเสนอให้ ผ้ จู ดั การด้ านเทคนิคอนุมตั ิจดหมายมอบหมายงาน และส่ง
จดหมายมอบหมายงานให้ ทีมผู้ตรวจประเมิน
6- หัวหน้ าผู้ตรวจประเมินจัดเตรี ยมแผนการตรวจประเมินและ

ส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน เพื่อส่งให้ ผ้ ยู ื่นคาขอและสมาชิกในทีม

A
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A

ผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคล้ อง

7- หัวหน้ าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร จัดทา
รายงานผลการตรวจประเมิน แจ้ งผลการ
ตรวจประเมิน และส่งรายงานให้ กบั ผู้ยื่นคาขอ

ไม่ผ่าน

ผ่านแต่พบความไม่สอดคล้ อง

8- ผู้ยื่นคาขอแก้ ไขความไม่สอดคล้ องโดยส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม
(ในบางกรณีจะมีการตรวจติดตามผลการแก้ ไขความไม่สอดคล้ อง ณ สถานที่ผลิต)

ไม่ผ่าน
9- หัวหน้ าผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาผลการแก้ ไข
ผ่าน

10- ผู้ทบทวนด้ านเทคนิคทบทวนรายงานผล
การตรวจประเมิน หลักฐานการแก้ ไขความ
ไม่สอดคล้ อง (ถ้ ามี) และเอกสารของผู้ยื่นคา
ขอ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

11- ผู้มีอานาจตัดสินใจให้ การรับรอง ทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน
หลักฐานการแก้ ไข และเอกสารของผู้ยื่นคาขอ เพื่อตัดสินใจให้ การรับรองผู้ยื่นคาขอ
B
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B

12- เจ้ าหน้ าที่ออกใบรับรองจัดทาหนังสือรับรองฯ ให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ อย.
และพิมพ์ร่างหนังสือรับรองฯ เสนอให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจให้ การรับรองเซนต์อนุมตั ิ
13- เจ้ าหน้ าที่ออกใบรับรองจัดส่งหนังสือรับรองฯ
ให้ กบั ผู้ยื่นคาขอ
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1. เจ้ าหน้ าที่ขายรับเอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารจากผู้ยื่นคาขอ
อ้ างอิงตาม GOP101-3-Tha Sales Process Local GMP LAW
2. เจ้ าหน้ าที่ ขายตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากผู้ยื่นคาขอว่าถูกต้ องครบถ้ วน ในกรณี ที่หลักฐานไม่ถูกต้ องครบถ้ วน
ส่งเรื่ องคืนให้ กบั ผู้ยื่นคาขอ เพื่อทาการแก้ ไขหรื อจัดทาเอกสารเพิ่มเติม
3. เจ้ าหน้ าที่ขายเสนอเอกสารยื่นคาขอเพื่อให้ ผ้ ทู บทวนข้ อเสนออนุมตั ิ
4. เจ้ าหน้ าที่จดั ตารางนัดหมายการตรวจประเมิน ดาเนินการนัดหมายวันตรวจประเมินกับผู้ยื่นคาขอ และขอเอกสารจาก
ผู้ยื่นคาขอ (กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง การแก้ ไขสัญญาที่มีอยู่ และการตรวจติดตาม) อ้ างอิงตาม GOP101-3-Tha
Sales Process Local GMP LAW และ GOP102-Tha Scheduling Process และแต่งตังที
้ มผู้ตรวจประเมิน โดยยึดตาม
ข้ อกาหนดด้ านความสามารถ อ้ างอิงตาม L211-4-Tha เกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ตามประเภทอาหาร
5. เจ้ าหน้ าที่ประสานงานจัดทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน และเสนอจดหมายมอบหมายงานให้ ผ้ จู ดั การ
ด้ านเทคนิคอนุมตั ิทีมผู้ตรวจประเมิน และมอบหมายการดาเนินการตรวจประเมินให้ กับ ทีมผู้ตรวจประเมิน หลังจาก
จดหมายมอบหมายงานผ่านการอนุมตั ิแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ประสานงานจะส่งจดหมายมอบหมายงานให้ ทีมผู้ตรวจประเมิน
อ้ างอิงตาม GOP102-Tha Scheduling Process
6. หัวหน้ าผู้ตรวจประเมินจัดเตรี ยมแผนการตรวจประเมินตามจดหมายมอบหมายงาน โดยใช้ แบบฟอร์ ม F103-3 Audit
Plan GMP LAW ภายใน 7 วันปฏิทิน ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประสานงาน เพื่อส่งแผนการตรวจประเมินให้ กบั ผู้ยื่นคาขอ
อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ก่อนการตรวจประเมินและสมาชิกในทีม
7. หัวหน้ าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร โดยใช้ บนั ทึกการตรวจตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และแนวทางและข้ อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร อ้ างอิงเอกตาม L211-3-Tha เกณฑ์การ
พิจารณาผลการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย หลังจากการตรวจประเมินเสร็ จสิ ้นผู้ตรวจประเมิน จัดทา
รายงานผลการตรวจประเมินโดยใช้ แบบฟอร์ ม สรุปผลการตรวจและรายละเอียดข้ อบกพร่อง แจ้ งผลการตรวจประเมิน
และส่งรายงานให้ กบั ผู้ยื่นคาขอ
ผลการตรวจประเมิ น แบ่งเป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณี ทีผ่ ลการตรวจประเมิ นผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคล้องให้ข้ามไป ข้อ 10
กรณี ทีผ่ ลการตรวจประเมิ นผ่านแต่พบความไม่สอดคล้อง ดาเนิ นการตาม ข้อ 8
กรณี ทีผ่ ลการตรวจประเมิ นไม่ผ่านถือว่าสิ้ นสุดกระบวนการ
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8. ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคล้ อง
กรณีพบข้ อบกพร่องระดับ Minor (Minor CAR) ผู้ยื่นคาขอ ดาเนินการแก้ ไขความไม่สอดคล้ อง โดยส่งเอกสาร
หรื อส่งหลักฐานเพิ่มเติมในการแก้ ไขประเด็นความไม่สอดคล้ องต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทังนี
้ ้หากผลการตรวจในรอบอื่นๆ หลังจากที่ได้ ให้ การรับรองไปแล้ ว เช่น รอบตรวจติดตาม รอบขยายขอบข่าย
ให้ การรับรอง พบความไม่สอดคล้ องที่ทาให้ ผลการพิจารณาไม่ผา่ นเกณฑ์ ให้ พิจารณาดังนี ้
- กรณี ตรวจพบข้ อบกพร่ องระดับ Minor (Minor CAR) หลายหัวข้ อ ซึ่งส่งผลให้ คะแนนโดยรวมทุกหมวด
ต่ากว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 85 กรณีนี ้ผู้ยื่นคาขอจาเป็ นต้ องส่งเอกสารหรื อส่งหลักฐานเพิ่มเติมในการแก้ ไขประเด็น
ความไม่สอดคล้ องต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีตรวจพบข้ อบกพร่องระดับ Minor (Minor CAR) หลายหัวข้ อ ซึ่งส่งผลให้ คะแนนในแต่ละหมวด และ/หรื อ
โดยรวมทุกหมวด ต่ากว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
ต่ากว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 70 สาหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) , ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 298)
ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 สาหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386
กรณีนี ้ ผู้ยื่นคาขอจาเป็ นต้ องดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องทังหมด
้
และจาเป็ นต้ องมีการตรวจติดตามผลการแก้ ไข
ความไม่สอดคล้ อง ณ สถานที่ผลิต ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีตรวจพบข้ อบกพร่องรุนแรง (Major CAR) ส่งผลให้ ไม่ผ่านเกณฑ์ในการให้ การรับรอง ผู้ยื่นคาขอจาเป็ นต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องทังหมด
้
และจาเป็ นต้ องมีการตรวจติดตามผลการแก้ ไขความไม่สอดคล้ อง ณ สถานที่
ผลิต ภายในระยะเวลาที่กาหนด
9. หัวหน้ าผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ ไขจากผู้ยื่นคาขอ
10. ผู้ทบทวนด้ านเทคนิคทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน หลักฐานการแก้ ไขความไม่สอดคล้ อง (ถ้ ามี) และเอกสารของ
ผู้ยื่นคาขอ
11. ผู้ทบทวนด้ านเทคนิคส่งผลการตรวจประเมิน หลักฐานการแก้ ไขความไม่สอดคล้ อง (ถ้ ามี) และเอกสารของผู้ยื่นคาขอ
ไปยังผู้มีอานาจตัดสินใจให้ การรับรอง เพื่อทบทวนและตัดสินใจให้ การรับรองผู้ยื่นคาขอ โดยทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ผลของการ
ทบทวนและคาแนะนาต่างๆ จากหัวหน้ าทีมผู้ตรวจประเมิน (การตัดสินใจให้ การรับรองเพื่อออกหนังสือรับรองฯ ให้ กับ
ผู้ยื่นคาขอ ต้ องมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดทุกหมวด ไม่พบ
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ข้ อบกพร่องรุนแรง และมีคะแนนรวมทุกหมวดไม่น้อยกว่าร้ อยละ 85.00)
12. เจ้ าหน้ าที่ออกใบรับรองจัดทาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง การขอหนั งสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายอาหาร และพิมพ์ร่างหนังสือรับรองฯ เสนอให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจให้ การรับรองเซนต์อนุมตั ิ
13. เมื่อใบรับรองเสร็จสมบูรณ์ เจ้ าหน้ าที่ออกใบรับรองส่งหนังสือรับรองฯ ให้ กบั ผู้ยื่นคาขอในรูปแบบกระดาษและหรื อไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์พร้ อมกับเอกสารการใช้ เครื่ องหมายรับรอง F205-2 Use of Certificates Certification & Accreditation
Mark For GMP Law
14. ผู้ทบทวนด้ านเทคนิคจัดส่งผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและข้ อมูลการรับรองให้ กบั อย. ทุกเดือน
15. Intertek กาหนดให้ มีการดาเนินการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
* หมายเหตุ :

- กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ได้ ให้ การรับรองไว้ และไม่แก้ ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด Intertek จะดาเนินการ
เพิกถอนและเรี ยกคืนหนังสือรับรองฯ และแจ้ งข้ อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 7 วัน นับจากวันที่พิจารณา
เพิกถอนและเรี ยกคืนหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว
- การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครัง้ แรก (Initial Audit) สาหรับการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายอาหาร ทางบริษัทจะดาเนินการตรวจประเมินขันที
้ ่สอง (Stage 2) เพียงเท่านัน้
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บันทึกการแก้ ไข
แก้ ไขครัง้ ที่.
0
1

2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
เริ่มใช้ ครัง้ แรก
แก้ ไขกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
- เพิ่มเจ้ าหน้ าที่ขายเป็ นผู้รับเอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการ
ผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารจากผู้ยื่นคาขอ
- การแต่งตังที
้ มผู้ตรวจประเมิน โดยยึดตามข้ อกาหนดด้ านความสามารถ
อ้ างอิงตาม L211-4-Tha เกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย
ตามประเภทอาหาร
- เพิ่มการพิจารณาผลการตรวจประเมิน โดยใช้ แนวทางและข้ อพิจารณาการ
ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร อ้ างอิงตาม L211-3-Tha เกณฑ์การพิจารณาผล
การตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย
- เพิ่มผลการตรวจประเมินในกระบวนการ โดยแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที่ผลการตรวจประเมินผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคล้ อง
กรณีที่ผลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคล้ อง
กรณีที่ผลการตรวจประเมินไม่ผา่ น
แก้ ไขกระบวนการดังต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 เพิ่ม “เจ้ าหน้ าที่ขายรับเอกสารยื่นคาขอ อ้ างอิงตาม GOP101-3-Tha
Sales Process Local GMP LAW”
ข้ อที่ 4 เพิ่ม “เจ้ าหน้ าที่ จดั ตารางนัดหมายการตรวจประเมิน ดาเนินการนัด
หมายวัน ตรวจประเมิ น กั บ ผู้ ยื่ น ค าขอ และขอเอกสารจากผู้ ยื่ น ค าขอ
(กรณี การตรวจต่ออายุการรั บรอง การแก้ ไขสัญญาที่ มีอยู่ และการตรวจ
ติดตาม) อ้ างอิงตาม GOP101-3-Tha Sales Process Local GMP LAW และ
GOP 102-Tha Scheduling Process”
ข้ อ 5 เพิ่ม “เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานจัดที ม ผู้ต รวจประเมิ น ในจดหมาย
มอบหมายงาน และเสนอจดหมายมอบหมายงานให้ ผ้ ูจัดการด้ านเทคนิค
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บันทึกการแก้ ไข
แก้ ไขครัง้ ที่.

3

วันที่ประกาศใช้
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
อนุมตั ทิ ีมผู้ตรวจประเมิน อ้ างอิงตาม GOP102-Tha Scheduling Process”
ข้ อ 6 เพิ่ม “หัวหน้ าผู้ตรวจประเมินจัดเตรี ยมแผนการตรวจประเมิน โดยใช้
แบบฟอร์ ม F103-3 Audit Plan GMP LAW ภายใน 7 วันปฏิทิน ส่งให้
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประสานงาน เพื่อส่งแผนการตรวจประเมินให้ กับผู้ยื่นคาขอ
อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ก่อนการตรวจประเมินและสมาชิกในทีม”
ข้ อ 7 เพิ่ม “หัวหน้ าผู้ตรวจประเมินจัดทารายงานผลการตรวจประเมิน โดยใช้
แบบฟอร์ ม Audit Report Thai FDA“
ข้ อที่ 12 หนังสือรับรองฯ เสนอให้ ผ้ จู ดั การทัว่ ไปเซนต์อนุมตั ิ แก้ ไขเป็ น
หนังสือรับรองฯ เสนอให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจให้ การรับรองเซนต์อนุมตั ิ
ข้ อที่ 13 เพิ่ม “เอกสารการใช้ เครื่ องหมายรับรอง F205-2 Use of Certificates
Certification & Accreditation Mark For GMP Law”
หน้ าที่ 1 เพิ่มขอบข่าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 1 มีนาคม 2561
เรื่ อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาผัก
หรื อผลไม้ สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
ข้ อที่ 7 เปลี่ยนแปลงชื่อแบบฟอร์ มจาก Audit Report Thai FDA เป็ น
แบบฟอร์ ม สรุปผลการตรวจและรายละเอียดข้ อบกพร่อง
ข้ อที่ 8 แก้ ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี ้
ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคล้ อง
กรณีพบข้ อบกพร่องระดับ Minor (Minor CAR) ผู้ยื่นคาขอ ดาเนินการ
แก้ ไขความไม่สอดคล้ อง โดยส่งเอกสารหรื อส่งหลักฐานเพิ่มเติมในการ
แก้ ไขประเด็นความไม่สอดคล้ องต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทังนี
้ ้หากผลการตรวจในรอบอื่นๆหลังจากที่ได้ ให้ การรับรองไปแล้ ว เช่น
รอบตรวจติ ด ตาม รอบขยายขอบข่ า ยให้ การรั บ รอง พบความไม่
สอดคล้ องที่ทาให้ ผลการพิจารณาไม่ผา่ นเกณฑ์ ให้ พิจารณาดังนี ้
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บันทึกการแก้ ไข
แก้ ไขครัง้ ที่.

วันที่ประกาศใช้
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
- กรณีตรวจพบข้ อบกพร่ องระดับ Minor (Minor CAR) หลายหัวข้ อ
ซึ่งส่งผลให้ คะแนนโดยรวมทุกหมวด ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 85 กรณีนี ้ผู้
ยื่นคาขอจ าเป็ นต้ องส่งเอกสารหรื อส่งหลักฐานเพิ่มเติมในการแก้ ไข
ประเด็นความไม่สอดคล้ องต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณี ตรวจพบข้ อบกพร่ องระดับ Minor (Minor CAR) หลายหัวข้ อ
ซึ่งส่งผลให้ คะแนนในแต่ละหมวด และ/หรื อโดยรวมทุกหมวด ต่ากว่า
เกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
ต่ากว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 70 สาหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 349) , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298)
ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 สาหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 342), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193), ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 386
กรณีนี ้ ผู้ยื่นคาขอจาเป็ นต้ องดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องทังหมด
้
และ
จาเป็ นต้ องมีการตรวจติดตามผลการแก้ ไขความไม่สอดคล้ อง ณ สถานที่
ผลิต ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีตรวจพบข้ อบกพร่องรุนแรง (Major CAR) ส่งผลให้ ไม่ผ่านเกณฑ์
ในการให้ การรับรอง ผู้ยื่นคาขอจาเป็ นต้ องดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ทัง้ หมด และจ าเป็ นต้ อ งมี ก ารตรวจติ ด ตามผลการแก้ ไขความไม่
สอดคล้ อง ณ สถานที่ผลิต ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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