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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือออกหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  

 
ขอบข่าย 

เอกสารขัน้ตอนการปฏิบตังิานของ บริษัท อินเตอร์เทค อินดสัทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชัน่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
(Intertek) ในการออกหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ภายใต้ขอบข่ายท่ี Intertek 
ได้รับการขึน้ทะเบียนหนว่ยตรวจสอบกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แก่ 

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

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

รักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555  เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการ    

เก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหนา่ย (Primary GMP) 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ

รักษาอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่าและชนิดท่ีปรับกรด 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการ

เก็บรักษาผกัหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหาร ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
2. คูมื่อการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร ตามขอบขา่ยท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนกบั อย. 
3. บนัทกึการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร ตามขอบขา่ยท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนกบั อย. 
 
 

 



 

 

For information only when printed 

 
 

กระบวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 
 

GT001, rev. 3 Document # GOP103-4-Tha Release Date: 1-March-2018 Page 2 of 11 

Document Owner:  Technical Manager Approvals: General Manager 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
Intertek ต้องท าให้มัน่ใจได้ว่ากระบวนการออกหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  
มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี อย. ก าหนด 
หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน มีหน้าท่ีจดัท าแผนการตรวจประเมินและต้องท าให้มัน่ใจได้วา่การด าเนินการตรวจประเมิน
มีความเหมาะสมกบัขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีได้วางแผนไว้ 
ผู้ตรวจประเมิน มีหน้าท่ีปฏิบตัติามท่ีหวัหน้าทีมตรวจประเมินมอบหมาย 
ผู้ทบทวนด้านเทคนิค ต้องมีความสามารถและเป็นอิสระกับรายงานท่ีได้ท าการทบทวน รวมถึงมีหน้าท่ีจดัส่งผลการ
ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและข้อมลูการรับรองให้กบั อย. ทกุเดือน และเป็นผู้ประสานงานหาก อย. เรียกขอข้อมลู 
ผู้มีอ านาจตัดสินใจให้การรับรอง ต้องมีความสามารถและเป็นอิสระ เพ่ือสามารถตดัสินใจให้การรับรองผู้ประกอบการได้ 
โดยทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลของการทบทวนและค าแนะน าตา่งๆ จากหวัหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน  
เจ้าหน้าที่ออกใบรับรอง เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหารให้สอดคล้องกบัประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การขอหนงัสือรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร และสง่หนงัสือรับรองฯ ให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ  
เจ้าหน้าที่ จัดตารางนัดหมายการตรวจ มีหน้าท่ีในการนดัหมายวนัตรวจประเมินกบัผู้ ย่ืนค าขอ และขอเอกสารจาก    
ผู้ ย่ืนค าขอ (กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง การแก้ไขสญัญาท่ีมีอยู่ และการตรวจติดตาม) และแต่งตัง้ทีมผู้ตรวจ
ประเมินโดยยดึตามข้อก าหนดด้านความสามารถ  
เจ้าหน้าที่ประสานงาน มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
- จดัทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน เสนอจดหมายมอบหมายงานให้ผู้จดัการด้านเทคนิคอนุมตัิทีม
ผู้ตรวจประเมินและมอบหมายการด าเนินการตรวจประเมิน  
- สง่จดหมายมอบหมายงานให้ทีมผู้ตรวจประเมิน เพ่ือให้หวัหน้าผู้ตรวจประเมินจดัท าแผนการตรวจประเมิน 
- สง่แผนการตรวจประเมินให้กบัผู้ ย่ืนค าขอและสมาชิกในทีมตรวจประเมิน  
ผู้จัดการด้านเทคนิค เป็นผู้อนมุตัทีิมผู้ตรวจประเมินและมอบหมายการด าเนินการตรวจประเมินให้กบัทีมผู้ตรวจประเมิน  
เจ้าหน้าที่ขาย เป็นผู้ รับเอกสารย่ืนค าขอหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  
จากผู้ ย่ืนค าขอ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานวา่ถกูต้องครบถ้วน และเสนอเอกสารย่ืนค าขอให้ผู้ทบทวนข้อเสนออนมุตัิ 
ผู้ทบทวนข้อเสนอ เป็นผู้อนมุตัิเอกสารย่ืนค าขอหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
อาหารจากผู้ ย่ืนค าขอ 
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1-เจ้าหน้าที่ขายรับเอกสารยื่นค าขอหนงัสือรับรองฯ 
จากผู้ ย่ืนค าขอ 

2-  เจ้าหน้าที่ขายตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานถกูต้อง 

ครบถ้วน  
 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

4- เจ้าหน้าที่จดัตารางนดัหมายวนัตรวจประเมินและแตง่ตัง้ทีมผู้ตรวจประเมิน 
ตามข้อก าหนดด้านความสามารถ และขอเอกสารจากผู้ ย่ืนค าขอ   

A 

6- หวัหน้าผู้ตรวจประเมินจดัเตรียมแผนการตรวจประเมินและ     
สง่ให้กบัเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อสง่ให้ผู้ ย่ืนค าขอและสมาชิกในทีม   

 

3- ผู้ทบทวนข้อเสนออนมุติัเอกสารย่ืนค าขอ 

5- เจ้าหน้าที่ประสานงานจดัทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน 
และเสนอให้ผู้จดัการด้านเทคนิคอนมุติัจดหมายมอบหมายงาน และสง่

จดหมายมอบหมายงานให้ทีมผู้ตรวจประเมิน 
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ไมผ่่าน 

ผ่าน 

A 

9- หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาผลการแก้ไข 

11- ผู้มีอ านาจตดัสินใจให้การรับรอง ทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน           
หลกัฐานการแก้ไข และเอกสารของผู้ ย่ืนค าขอ เพื่อตดัสินใจให้การรับรองผู้ ย่ืนค าขอ 

 

10- ผู้ทบทวนด้านเทคนิคทบทวนรายงานผล
การตรวจประเมิน หลกัฐานการแก้ไขความ
ไมส่อดคล้อง (ถ้ามี) และเอกสารของผู้ยื่นค า

ขอ 

 

8- ผู้ ย่ืนค าขอแก้ไขความไมส่อดคล้องโดยสง่เอกสาร/หลกัฐาน เพิ่มเติม  
(ในบางกรณีจะมีการตรวจติดตามผลการแก้ไขความไมส่อดคล้อง ณ สถานที่ผลิต) 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

7- หวัหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร จดัท า
รายงานผลการตรวจประเมิน  แจ้งผลการ

ตรวจประเมิน และสง่รายงานให้กบัผู้ยื่นค าขอ  
 

จบ 
ไมผ่่าน ผ่านโดยไมพ่บความไมส่อดคล้อง 

ผ่านแตพ่บความไมส่อดคล้อง 

B 
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12- เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองจดัท าหนงัสือรับรองฯ ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของ อย. 
และพิมพ์ร่างหนงัสือรับรองฯ เสนอให้ผู้มีอ านาจตดัสินใจให้การรับรองเซนต์อนมุติั 

 

B 

13- เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองจดัสง่หนงัสือรับรองฯ 
ให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ  

 



 

 

For information only when printed 

 
 

กระบวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 
 

GT001, rev. 3 Document # GOP103-4-Tha Release Date: 1-March-2018 Page 6 of 11 

Document Owner:  Technical Manager Approvals: General Manager 

 

1. เจ้าหน้าท่ีขายรับเอกสารย่ืนค าขอหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหารจากผู้ ย่ืนค าขอ 
อ้างอิงตาม GOP101-3-Tha Sales Process Local  GMP LAW  

2. เจ้าหน้าท่ีขายตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากผู้ ย่ืนค าขอว่าถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน        
สง่เร่ืองคืนให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ เพ่ือท าการแก้ไขหรือจดัท าเอกสารเพิ่มเตมิ 

3. เจ้าหน้าท่ีขายเสนอเอกสารย่ืนค าขอเพ่ือให้ผู้ทบทวนข้อเสนออนมุตั ิ 
4. เจ้าหน้าท่ีจดัตารางนดัหมายการตรวจประเมิน ด าเนินการนดัหมายวนัตรวจประเมินกบัผู้ ย่ืนค าขอ และขอเอกสารจาก   

ผู้ ย่ืนค าขอ (กรณีการตรวจตอ่อายกุารรับรอง การแก้ไขสญัญาท่ีมีอยู่ และการตรวจติดตาม) อ้างอิงตาม GOP101-3-Tha 
Sales Process Local  GMP LAW และ GOP102-Tha Scheduling Process  และแตง่ตัง้ทีมผู้ตรวจประเมินโดยยึดตาม
ข้อก าหนดด้านความสามารถ อ้างอิงตาม L211-4-Tha เกณฑ์การพิจารณาหลกัเกณฑ์ GMP กฎหมาย ตามประเภทอาหาร  

5. เจ้าหน้าท่ีประสานงานจดัทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน และเสนอจดหมายมอบหมายงานให้ผู้จดัการ
ด้านเทคนิคอนุมตัิทีมผู้ตรวจประเมินและมอบหมายการด าเนินการตรวจประเมินให้กับทีมผู้ตรวจประเมิน หลังจาก
จดหมายมอบหมายงานผ่านการอนมุตัิแล้ว เจ้าหน้าท่ีประสานงานจะส่งจดหมายมอบหมายงานให้ทีมผู้ตรวจประเมิน  
อ้างอิงตาม GOP102-Tha Scheduling Process   

6. หวัหน้าผู้ตรวจประเมินจดัเตรียมแผนการตรวจประเมินตามจดหมายมอบหมายงาน โดยใช้แบบฟอร์ม F103-3 Audit 
Plan GMP LAW ภายใน 7 วนัปฏิทิน ส่งให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานงาน เพ่ือส่งแผนการตรวจประเมินให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ
อยา่งน้อย 2 สปัดาห์ก่อนการตรวจประเมินและสมาชิกในทีม  

7. หวัหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหาร โดยใช้บนัทึกการตรวจตามหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และแนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร อ้างอิงเอกตาม  L211-3-Tha เกณฑ์การ
พิจารณาผลการตรวจประเมินตามหลกัเกณฑ์ GMP กฎหมาย หลงัจากการตรวจประเมินเสร็จสิน้ผู้ตรวจประเมินจดัท า
รายงานผลการตรวจประเมินโดยใช้แบบฟอร์ม สรุปผลการตรวจและรายละเอียดข้อบกพร่อง  แจ้งผลการตรวจประเมิน 
และสง่รายงานให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ  
ผลการตรวจประเมิน แบ่งเป็น 3 กรณี ดงัต่อไปนี ้
กรณีทีผ่ลการตรวจประเมินผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคลอ้งใหข้้ามไป ข้อ 10  
กรณีทีผ่ลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคลอ้ง ด าเนินการตาม ข้อ 8 
กรณีทีผ่ลการตรวจประเมินไม่ผ่านถือว่าส้ินสดุกระบวนการ 
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8. ในกรณีท่ีผลการตรวจประเมินผา่นแตพ่บความไมส่อดคล้อง  
กรณีพบข้อบกพร่องระดบั Minor (Minor CAR) ผู้ ย่ืนค าขอ ด าเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้อง โดยส่งเอกสาร
หรือสง่หลกัฐานเพิ่มเตมิในการแก้ไขประเดน็ความไมส่อดคล้องตา่งๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ทัง้นีห้ากผลการตรวจในรอบอ่ืนๆ หลงัจากท่ีได้ให้การรับรองไปแล้ว เช่น รอบตรวจติดตาม  รอบขยายขอบข่าย        
ให้การรับรอง พบความไมส่อดคล้องท่ีท าให้ผลการพิจารณาไมผ่า่นเกณฑ์ ให้พิจารณาดงันี ้ 
- กรณีตรวจพบข้อบกพร่องระดับ Minor (Minor CAR) หลายหัวข้อ ซึ่งส่งผลให้คะแนนโดยรวมทุกหมวด                 
ต ่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 85 กรณีนีผู้้ ย่ืนค าขอจ าเป็นต้องส่งเอกสารหรือส่งหลกัฐานเพิ่มเติมในการแก้ไขประเด็น   
ความไมส่อดคล้องตา่งๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
- กรณีตรวจพบข้อบกพร่องระดบั Minor (Minor CAR) หลายหวัข้อ ซึ่งส่งผลให้คะแนนในแต่ละหมวด และ/หรือ
โดยรวมทกุหมวด ต ่ากวา่เกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
       ต ่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ส าหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 349) , ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) 
      ต ่ากวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ส าหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342), ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัท่ี 193), ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 220), ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขท่ี 386   
กรณีนี ้ผู้ ย่ืนค าขอจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมด และจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามผลการแก้ไข
ความไมส่อดคล้อง ณ สถานท่ีผลิต ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
- กรณีตรวจพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major CAR) ส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์ในการให้การรับรอง ผู้ ย่ืนค าขอจ าเป็นต้อง
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมด และจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามผลการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ณ สถานท่ี
ผลิต ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

9. หวัหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ไขจากผู้ ย่ืนค าขอ  
10. ผู้ทบทวนด้านเทคนิคทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน หลกัฐานการแก้ไขความไมส่อดคล้อง (ถ้ามี) และเอกสารของ

ผู้ ย่ืนค าขอ 
11. ผู้ทบทวนด้านเทคนิคส่งผลการตรวจประเมิน หลกัฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี) และเอกสารของผู้ ย่ืนค าขอ   

ไปยงัผู้ มีอ านาจตดัสินใจให้การรับรอง เพ่ือทบทวนและตดัสินใจให้การรับรองผู้ ย่ืนค าขอ โดยทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลของการ
ทบทวนและค าแนะน าตา่งๆ จากหวัหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน (การตดัสินใจให้การรับรองเพ่ือออกหนงัสือรับรองฯ ให้กับ   
ผู้ ย่ืนค าขอ ต้องมีผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดทุกหมวด ไม่พบ
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ข้อบกพร่องรุนแรง และมีคะแนนรวมทกุหมวดไมน้่อยกวา่ร้อยละ 85.00)  
12. เจ้าหน้าท่ีออกใบรับรองจดัท าหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหารให้สอดคล้องกบั

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์     
ของกฎหมายอาหาร และพิมพ์ร่างหนงัสือรับรองฯ เสนอให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจให้การรับรองเซนต์อนมุตั ิ 

13. เม่ือใบรับรองเสร็จสมบรูณ์ เจ้าหน้าท่ีออกใบรับรองส่งหนงัสือรับรองฯ ให้กบัผู้ ย่ืนค าขอในรูปแบบกระดาษและหรือไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารการใช้เคร่ืองหมายรับรอง F205-2 Use of Certificates Certification & Accreditation 
Mark For GMP Law 

14. ผู้ทบทวนด้านเทคนิคจดัสง่ผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและข้อมลูการรับรองให้กบั อย. ทกุเดือน  
15. Intertek ก าหนดให้มีการด าเนินการตรวจตดิตาม (Surveillance Audit) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

* หมายเหต ุ:  
- กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีได้ให้การรับรองไว้ และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด Intertek จะด าเนินการ 
เพิกถอนและเรียกคืนหนงัสือรับรองฯ และแจ้งข้อมลูตอ่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีพิจารณา
เพิกถอนและเรียกคืนหนงัสือรับรองฯ ดงักลา่ว 
- การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครัง้แรก (Initial Audit) ส าหรับการออกหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายอาหาร ทางบริษัทจะด าเนินการตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง (Stage 2) เพียงเทา่นัน้ 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี. รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันท่ีประกาศใช้ 

0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 28 พฤศจิกายน 2558 
1 แก้ไขกระบวนการ ดงัตอ่ไปนี ้

- เพิ่มเจ้าหน้าท่ีขายเป็นผู้ รับเอกสารย่ืนค าขอหนงัสือรับรองมาตรฐานระบบการ
ผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหารจากผู้ ย่ืนค าขอ 
- การแต่งตัง้ทีมผู้ตรวจประเมินโดยยึดตามข้อก าหนดด้านความสามารถ 
อ้างอิงตาม L211-4-Tha เกณฑ์การพิจารณาหลกัเกณฑ์ GMP กฎหมาย 
ตามประเภทอาหาร  
- เพิ่มการพิจารณาผลการตรวจประเมิน โดยใช้แนวทางและข้อพิจารณาการ
ตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร อ้างอิงตาม  L211-3-Tha เกณฑ์การพิจารณาผล
การตรวจประเมินตามหลกัเกณฑ์ GMP กฎหมาย 
- เพิ่มผลการตรวจประเมินในกระบวนการ โดยแบง่เป็น 3 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้
กรณีท่ีผลการตรวจประเมินผา่นโดยไมพ่บความไมส่อดคล้อง 
กรณีท่ีผลการตรวจประเมินผา่นแตพ่บความไมส่อดคล้อง  
กรณีท่ีผลการตรวจประเมินไมผ่า่น 

15 มิถนุายน 2559 

2 แก้ไขกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
ข้อท่ี 1 เพิ่ม “เจ้าหน้าท่ีขายรับเอกสารย่ืนค าขอ อ้างอิงตาม GOP101-3-Tha 
Sales Process Local  GMP LAW” 
ข้อท่ี 4 เพิ่ม “เจ้าหน้าท่ีจดัตารางนดัหมายการตรวจประเมิน ด าเนินการนดั
หมายวันตรวจประเมินกับผู้ ย่ืนค าขอ และขอเอกสารจากผู้ ย่ืนค าขอ       
(กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง การแก้ไขสัญญาท่ีมีอยู่ และการตรวจ
ติดตาม) อ้างอิงตาม GOP101-3-Tha Sales Process Local  GMP LAW และ 
GOP 102-Tha Scheduling Process” 
ข้อ 5 เพิ่ม “เจ้าหน้าท่ีประสานงานจัดทีมผู้ ตรวจประเมินในจดหมาย
มอบหมายงาน และเสนอจดหมายมอบหมายงานให้ผู้ จัดการด้านเทคนิค

12 ตลุาคม 2560 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี. รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันท่ีประกาศใช้ 

อนมุตัทีิมผู้ตรวจประเมิน  อ้างอิงตาม GOP102-Tha Scheduling Process”   
ข้อ 6 เพิ่ม “หวัหน้าผู้ตรวจประเมินจดัเตรียมแผนการตรวจประเมิน โดยใช้
แบบฟอร์ม F103-3 Audit Plan GMP LAW ภายใน 7 วนัปฏิทิน ส่งให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานงาน เพ่ือส่งแผนการตรวจประเมินให้กับผู้ ย่ืนค าขอ
อยา่งน้อย 2 สปัดาห์ก่อนการตรวจประเมินและสมาชิกในทีม” 
ข้อ 7 เพิ่ม “หวัหน้าผู้ตรวจประเมินจดัท ารายงานผลการตรวจประเมินโดยใช้
แบบฟอร์ม Audit Report  Thai FDA“ 
ข้อท่ี 12 หนงัสือรับรองฯ เสนอให้ผู้จดัการทัว่ไปเซนต์อนมุตั ิ แก้ไขเป็น 
หนงัสือรับรองฯ เสนอให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจให้การรับรองเซนต์อนมุตั ิ 
ข้อท่ี 13 เพิ่ม “เอกสารการใช้เคร่ืองหมายรับรอง F205-2 Use of Certificates 
Certification & Accreditation Mark For GMP Law” 

3 หน้าท่ี 1 เพิ่มขอบข่าย ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 
เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผกั
หรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก 
ข้อท่ี 7 เปล่ียนแปลงช่ือแบบฟอร์มจาก  Audit Report  Thai FDA เป็น
แบบฟอร์ม สรุปผลการตรวจและรายละเอียดข้อบกพร่อง     
ข้อท่ี 8 แก้ไขและเพิ่มเตมิรายละเอียดดงันี ้
ในกรณีท่ีผลการตรวจประเมินผา่นแตพ่บความไมส่อดคล้อง  

กรณีพบข้อบกพร่องระดบั Minor (Minor CAR) ผู้ ย่ืนค าขอ ด าเนินการ
แก้ไขความไม่สอดคล้อง โดยส่งเอกสารหรือส่งหลกัฐานเพิ่มเติมในการ
แก้ไขประเดน็ความไมส่อดคล้องตา่งๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ทัง้นีห้ากผลการตรวจในรอบอ่ืนๆหลงัจากท่ีได้ให้การรับรองไปแล้ว เช่น 
รอบตรวจติดตาม รอบขยายขอบข่ายให้การรับรอง พบความไม่
สอดคล้องท่ีท าให้ผลการพิจารณาไมผ่า่นเกณฑ์ ให้พิจารณาดงันี ้ 

1 มีนาคม 2561 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี. รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันท่ีประกาศใช้ 

- กรณีตรวจพบข้อบกพร่องระดบั Minor (Minor CAR) หลายหวัข้อ       
ซึ่งส่งผลให้คะแนนโดยรวมทุกหมวด ต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 85 กรณีนีผู้้
ย่ืนค าขอจ าเป็นต้องส่งเอกสารหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมในการแก้ไข
ประเดน็ความไมส่อดคล้องตา่งๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
- กรณีตรวจพบข้อบกพร่องระดบั Minor (Minor CAR) หลายหัวข้อ       
ซึ่งส่งผลให้คะแนนในแต่ละหมวด และ/หรือโดยรวมทุกหมวด ต ่ากว่า
เกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
       ต ่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ส าหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี 349) , ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) 
      ต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  ส าหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี 342), ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193), ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 220), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 386   
กรณีนี ้ผู้ ย่ืนค าขอจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมด และ
จ าเป็นต้องมีการตรวจตดิตามผลการแก้ไขความไมส่อดคล้อง ณ สถานท่ี
ผลิต ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
- กรณีตรวจพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major CAR) ส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์
ในการให้การรับรอง ผู้ ย่ืนค าขอจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ทัง้หมด และจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามผลการแก้ไขความไม่
สอดคล้อง ณ สถานท่ีผลิต ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 


