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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปฏิบัติงานการตรวจสถานที่ผลิตเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)  
 
ขอบข่าย 

เอกสารขัน้ตอนการปฏิบัติงานของบริษัท อินเตอร์เทค อินดสัทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Intertek) เพ่ือด าเนินการตรวจสถานที่ผลิต และออกผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุ
ใบอนุญาตผลิตอาหารกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้ขอบข่ายที่ Intertek ได้รับการขึน้ทะเบียนหน่วย
ตรวจสอบกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แก่ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543  เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการ     
เก็บรักษาอาหาร 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544  เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549  เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ

รักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555  เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการ    เก็บ

รักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ

รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต ่าและชนิดที่ปรับกรด 

 
เอกสารอ้างอิง 
1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนดหลกัฐานการขอต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
2. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ได้รับการขึน้ทะเบียนกับ อย. 
3. บันทกึการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ได้รับการขึน้ทะเบียนกับ อย. 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
Intertek ต้องท าให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการตรวจสถานที่ผลิตเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร             
กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ อย. ก าหนด 
หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่จัดท าแผนการตรวจประเมินและต้องท าให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินการตรวจประเมิน
มีความเหมาะสมกับขัน้ตอนการด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้ 
ผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่หวัหน้าทีมตรวจประเมินมอบหมาย 
ผู้ทบทวนด้านเทคนิค ต้องมีความสามารถและเป็นอิสระกับรายงานที่ได้ท าการทบทวน รวมถึงมีหน้าที่จัดส่งผลการ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและข้อมลูการรับรองให้กับ อย. ทกุเดือนและเป็นผู้ประสานงานหาก อย. เรียกขอข้อมลู 
ผู้มีอ านาจตัดสินใจให้การรับรอง ต้องมีความสามารถและเป็นอิสระ เพ่ือสามารถตัดสินใจให้การรับรองผู้ ประกอบการได้ 
โดยทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลของการทบทวนและค าแนะน าต่างๆ จากหวัหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน  
เจ้าหน้าท่ีจัดตารางนัดหมายการตรวจ มีหน้าที่ในการนัดหมายวันตรวจประเมินกับผู้ ย่ืนค าขอ แต่งตัง้ทีมผู้ ตรวจ
ประเมินโดยยึดตามข้อก าหนดด้านความสามารถ  
เจ้าหน้าท่ีประสานงาน มีหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
- จัดทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน เสนอจดหมายมอบหมายงานให้ผู้จัดการด้านเทคนิคอนมุัติทีมผู้ ตรวจ
ประเมินและมอบหมายการด าเนินการตรวจประเมิน  
- ส่งจดหมายมอบหมายงานให้ทีมผู้ตรวจประเมิน เพ่ือให้หวัหน้าผู้ตรวจประเมินจัดท าแผนการตรวจประเมิน 
- ส่งแผนการตรวจประเมินให้กับผู้ ย่ืนค าขอและสมาชิกในทีมตรวจประเมิน  
ผู้จัดการด้านเทคนิค เป็นผู้อนมุติัทีมผู้ตรวจประเมินและมอบหมายการด าเนินการตรวจประเมินให้กับทีมผู้ตรวจประเมิน  
เจ้าหน้าท่ีขาย  เป็นผู้ รับเอกสารย่ืนค าขอการตรวจสถานที่ผลิตเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร      
จากผู้ ย่ืนค าขอ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานว่าถูกต้องครบถ้วน และเสนอเอกสารย่ืนค าขอให้ผู้ทบทวนข้อเสนออนมุติั 
ผู้ทบทวนข้อเสนอ เป็นผู้อนมุติัเอกสารย่ืนค าขอการตรวจสถานที่ผลิตเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตผลิต
อาหารจากผู้ ย่ืนค าขอ 
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กระบวนการตรวจสถานท่ีผลิตเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-เจ้าหน้าท่ีขายรับเอกสารย่ืนค าขอการตรวจ
สถานท่ีผลติเพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการต่ออายุ

ใบอนญุาตผลติอาหารจากผู้ ย่ืนค าขอ 

2-  เจ้าหน้าท่ีขายตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานถกูต้อง 

ครบถ้วน  
 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

4- เจ้าหน้าท่ีจัดตารางนดัหมายวนัตรวจประเมินและ 
แต่งตัง้ทีมผู้ตรวจประเมินตามข้อก าหนดด้านความสามารถ 

A 

6- หวัหน้าผู้ตรวจประเมินจัดเตรียมแผนการตรวจประเมินและ     
สง่ให้กบัเจ้าหน้าท่ีประสานงาน เพื่อสง่ให้ผู้ ย่ืนค าขอและสมาชิกในทีม 

  
 

3- ผู้ทบทวนข้อเสนออนมุัติเอกสารย่ืนค าขอ 

5- เจ้าหน้าท่ีประสานงานจัดทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน 
และเสนอให้ผู้จัดการด้านเทคนิคอนมุัติจดหมายมอบหมายงาน และสง่จดหมาย

มอบหมายงานให้ทีมผู้ตรวจประเมิน 
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ไมผ่า่น 

ผา่น 

9- หัวหน้าผู้ตรวจประเมนิ
พจิารณาผลการแก้ไข 

10- ผู้ทบทวนด้านเทคนิคทบทวนรายงานผล
การตรวจประเมนิ หลกัฐานการแก้ไขความไม่
สอดคล้อง (ถ้าม)ี และเอกสารของผู้ย่ืนค าขอ 

 

8- ผู้ ย่ืนค าขอแก้ไขความไม่สอดคล้องโดยสง่เอกสาร/หลกัฐาน เพิ่มเติม  
(ในบางกรณีจะมีการตรวจติดตามผลการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ณ สถานท่ีผลติ) 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

7- หัวหน้าผู้ตรวจประเมนิและผู้ตรวจประเมนิ
ตรวจประเมนิสถานท่ีผลติอาหาร จัดท า

รายงานผลการตรวจประเมนิ  แจ้งผลการตรวจ
ประเมนิ และสง่รายงานให้กับผู้ ย่ืนค าขอ  

 

จบ 
ไมผ่า่น ผา่นโดยไมพ่บความไมส่อดคล้อง 

ผา่นแต่พบความไมส่อดคล้อง 

A 

11- ผู้ มีอ านาจตดัสนิใจให้การรับรอง ทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน           
หลกัฐานการแก้ไข และเอกสารของผู้ ย่ืนค าขอ เพื่อตดัสนิใจให้การรับรองผู้ ย่ืนค าขอ 
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1. เจ้าหน้าที่ขายรับเอกสารย่ืนค าขอการตรวจสถานที่ผลิตเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหารจากผู้ ย่ืนค าขอ 
2. เจ้าหน้าที่ขายตรวจสอบเอกสารหลกัฐานจากผู้ ย่ืนค าขอว่าถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่หลกัฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งเร่ือง

คืนให้กับผู้ ย่ืนค าขอ เพ่ือท าการแก้ไขหรือจัดท าเอกสารเพ่ิมเติม 
3. เจ้าหน้าที่ขายเสนอเอกสารย่ืนค าขอเพ่ือให้ผู้ทบทวนข้อเสนออนมุติั  
4. เจ้าหน้าที่จัดตารางนัดหมายการตรวจประเมิน ด าเนินการนัดหมายวนัตรวจประเมินกับผู้ ย่ืนค าขอและแต่งตัง้ทีมผู้ ตรวจ

ประเมินโดยยึดตามข้อก าหนดด้านความสามารถ อ้างอิงตาม L211-4-Tha เกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ GMP 
กฎหมาย ตามประเภทอาหาร  

5. เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน และเสนอจดหมายมอบหมายงานให้ผู้ จัดการ
ด้านเทคนิคอนุมัติทีมผู้ ตรวจประเมินและมอบหมายการด าเนินการตรวจประเมินให้กับทีมผู้ ตรวจประเมิน หลังจาก
จดหมายมอบหมายงานผ่านการอนมุติัแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานจะส่งจดหมายมอบหมายงานให้ทีมผู้ตรวจประเมิน 

6. หวัหน้าผู้ตรวจประเมินจัดเตรียมแผนการตรวจประเมินตามจดหมายมอบหมายงาน  ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน 
เพ่ือส่งแผนการตรวจประเมินให้กับผู้ ย่ืนค าขอและสมาชิกในทีม  

7. หวัหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร โดยใช้บันทึกการตรวจตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และแนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร อ้างอิงเอกตาม  L211-3-Tha เกณฑ์การ
พิจารณาผลการตรวจประเมินตามหลกัเกณฑ์ GMP กฎหมาย หลงัจากการตรวจประเมินเสร็จสิน้ผู้ ตรวจประเมินจัดท า
รายงานผลการตรวจประเมิน แจ้งผลการตรวจประเมิน และส่งรายงานให้กับผู้ ย่ืนค าขอ  
ผลการตรวจประเมิน แบ่งเป็น 3 กรณี ดงัต่อไปนี ้
กรณีทีผ่ลการตรวจประเมินผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคล้องให้ข้ามไป ข้อ 10  
กรณีทีผ่ลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคล้อง ด าเนินการตาม ข้อ 8 
กรณีทีผ่ลการตรวจประเมินไม่ผ่านถือว่าส้ินสดุกระบวนการ 

8. ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคล้อง ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องโดยส่งเอกสาร
หรือส่งหลกัฐานเพ่ิมเติม ในบางกรณีจะมีการตรวจติดตามผลการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ณ สถานที่ผลิต เมื่อหัวหน้า
ผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ไข และหรือผู้ทบทวนด้านเทคนิคทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน หลักฐานการ
แก้ไข และเอกสารของผู้ ย่ืนค าขอ มีความเห็นว่าควรด าเนินการการตรวจติดตามผลการแก้ไขความไม่สอดคล้อง            
ณ สถานที่ผลิต 

9. หวัหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ไขจากผู้ ย่ืนค าขอ  



 
 

 

 

For information only when printed 

 
 

กระบวนการตรวจสถานท่ีผลติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตผลติอาหาร 
กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

GT001, rev. 1 Document #   GOP103-5-Tha Release Date: : 15-June-2016 Page 6 of 7 

Document Owner:  Technical Manager Approvals: General Manager 

 

10. ผู้ทบทวนด้านเทคนิคทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน หลกัฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้อง (ถ้าม)ี และเอกสารของ
ผู้ ย่ืนค าขอ 

11. ผู้ทบทวนด้านเทคนิคส่งผลการตรวจประเมิน หลกัฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี) และเอกสารของผู้ ย่ืนค าขอ   
ไปยังผู้มีอ านาจตดัสินใจให้การรับรอง เพ่ือทบทวนและตดัสินใจให้การรับรองผู้ ย่ืนค าขอ โดยทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลของการ
ทบทวนและค าแนะน าต่างๆ จากหวัหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน 

12. ผู้ทบทวนด้านเทคนิคจัดส่งผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและข้อมลูการรับรองให้กับ อย. ทกุเดือน 

13. หากผู้ประกอบการ ย่ืนค าขอต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหารกับ อย. อย.จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ค าขอ ผลการตรวจประเมิน และหลกัฐานอ่ืนๆ ที่ อย. ก าหนด เพ่ือต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหาร 
 

* หมายเหต ุ:  
- การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครัง้แรก (Initial Audit) ส าหรับการตรวจสถานที่ผลิตเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการต่ออายุใบอนุญาต
ผลิตอาหาร ทางบริษัทจะด าเนินการตรวจประเมินขัน้ที่สอง (Stage 2) เพียงเท่านัน้ 
- ผู้ประกอบการสามารถส าเนาผลการตรวจสถานที่ผลิตตามหลกัเกณฑ์กฎหมาย (Checklist GMP กฎหมาย) ที่ผ่านตามเกณฑ์
และมีอายุไม่เกิน 1 ปี น าไปใช้เป็นหลกัฐานในการต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหารได้ 
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บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี. รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันท่ีประกาศใช้ 

0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 28 พฤศจิกายน 2558 
1 แก้ไขกระบวนการ ดงัต่อไปนี ้

- เพ่ิมเจ้าหน้าที่ขายเป็นผู้ รับเอกสารย่ืนค าขอการตรวจสถานที่ผลิตเพ่ือใช้เป็น
หลกัฐานในการต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหารจากผู้ ย่ืนค าขอ 
- การแต่งตัง้ทีมผู้ ตรวจประเมินโดยยึดตามข้อก าหนดด้านความสามารถ 
อ้างอิงตาม L211-4-Tha เกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย 
ตามประเภทอาหาร  
- เพ่ิมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน โดยใช้แนวทางและข้อพิจารณาการ
ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร อ้างอิงตาม  L211-3-Tha เกณฑ์การพิจารณาผล
การตรวจประเมินตามหลกัเกณฑ์ GMP กฎหมาย 
- เพ่ิมผลการตรวจประเมินในกระบวนการ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ดงัต่อไปนี ้
กรณีที่ผลการตรวจประเมินผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคล้อง 
กรณีที่ผลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคล้อง  
กรณีที่ผลการตรวจประเมินไม่ผ่าน 

15 มิถุนายน 2559 

 


