
 

 

 

    

For information only when printed 

 

 
การใช้ใบรับรอง และการแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานทีผ่ลิต  

ส าหรับ GMP กฎหมาย 
Use of Certificates and the declarations on Labels of Foods about GMP Law Auditing  

GT001, rev 1 Document # F205-2 Release Date: 1-Nov-2019 Page 1 of 4 

Document Owner: GAM Approvals: GMT 

 

วัตถปุระสงค ์
 เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ลกูคา้ท่ีไดร้บัการรบัรอง GMP กฎหมาย จาก Intertek มีการใชใ้บรบัรองและการแสดงขอ้ความบนฉลาก

อาหารเก่ียวกบัการไดร้บัการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตามหลกัเกณฑข์อง GMP กฎหมาย  
 
ขอบข่าย 

- เอกสารนีเ้ป็นกฎระเบียบควบคมุการใชใ้บรบัรอง GMP กฎหมาย ท่ี Intertek ออกใหแ้ละการแสดงขอ้ความบนฉลาก
อาหารเก่ียวกบัการไดร้บัการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตามหลกัเกณฑข์อง GMP กฎหมาย 
- เอกสารอา้งอิงนีมี้การอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  หลกัเกณฑก์ารแสดงขอ้ความบนฉลาก
อาหารเก่ียวกบัการไดร้บัการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (ดรูายละเอียดในสว่นท่ี 3) 

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- ลกูคา้ไดร้บัการรบัรอง GMP กฎหมาย จะตอ้งปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีระบไุวใ้นเอกสารนี ้
- ผูต้รวจประเมินของ Intertek มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการทวนสอบในการเขา้ตรวจประเมินในแต่ละครัง้ว่าลูกคา้ท่ีไดร้บั
การรับรองมีการใช้ใบรับรองและข้อความบนฉลากอาหารเก่ียวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตาม
หลกัเกณฑข์อง GMP กฎหมายเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีระบไุวใ้นเอกสารนีแ้ละรายงานการระเมิดกฏระเบียบถา้พบการ
ใชใ้บรบัรองหรือเครื่องหมายท่ีไมถ่กูตอ้ง 
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กระบวนการ 
ส่วนที่ 1: การใช้ใบรับรองและข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม
หลักเกณฑข์อง GMP กฎหมาย 

1.1. ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ใบรับรองและหรือเครื่องหมาย Thai FDA ในลักษณะท่ีท าให้ Intertek และหรือส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในทางท่ีท าใหเ้สียช่ือเสียงและสญูเสียความไวว้างใจของสาธารณชน 

1.2. ลูกคา้จะตอ้งไม่แสดงเครื่องหมาย Thai FDA บนผลิตภัณฑห์รือน าไปใชใ้นทางท่ีอาจท าใหเ้ขา้ใจว่าผลิตภัณฑน์ัน้ๆ   
ไดก้ารรบัรองโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ เครื่องหมายสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัการรบัรองระบบการบรหิารจดัการเทา่นัน้  

 
ตวัอยา่งการหา้มแสดงเครื่องหมายรบัรอง (LOGO GMP กฏหมาย และ LOGO INTERTEK) บนผลิตภณัฑ ์
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1.3. ลกูคา้ท่ีไดร้บัการรบัรอง GMP กฎหมาย สามารถแสดงขอ้ความบนผลิตภณัฑไ์ด ้โดยใหแ้สดงขอ้ความ ดงันี ้ 
“ผ่านการตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตตามหลักเกณฑว์ิธีการทีด่ใีนการผลิตอาหาร (GMP)” หรือ              
“ผ่านการตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตตาม GMP กฎหมาย” หรือ  
“ผ่านการตรวจ GMP กฎหมาย” 
 

ตวัอยา่งการแสดงขอ้ความบนผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4. หากภายหลงัปรากฏว่าลกูคา้ท่ีแสดงขอ้ความตามขอ้ 1.3 ไม่ผา่นเกณฑก์ารตรวจประเมิน หรือไดถ้กูยกเลิกการรบัรอง 
หรือขาดตอ่อายกุารรบัรอง ตอ้งยกเลิกการใชฉ้ลากท่ีแสดงขอ้ความรบัรองบนผลิตภณัฑน์ัน้ทนัที  

1.5. ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกสข์องใบรบัรองตน้ฉบบัอาจจะอยู่รูปแบบสีและจ าเป็นตอ้งมีการใส่ลายน า้หรือ
ท าเครื่องหมายอยา่งอ่ืนวา่เป็นส าเนาของตน้ฉบบั 

1.6. ใบรบัรองท่ีทาง Intertek ออกให้ลูกคา้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถใช้งานส าหรบัการประชาสัมพันธ ์      
เพ่ือส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใส่ลายน า้ดิจิตอลหรือท าเครื่องหมายอย่างอ่ืนว่าเป็นส าเนาของ
ตน้ฉบบั ใบรบัรองสามารถใช ้"ตามท่ีก าหนดไว"้ โดย Intertek และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข 
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1.7. สิทธิในการใชใ้บรบัรอง องคก์รท่ีไม่สามารถมอบสิทธิใหห้รือรบัสิทธิมาจากบคุคลอ่ืน นิตบิคุคล หรือบรษิัท (รวมถึงองคก์ร
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเจา้ของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Intertek 

1.8. เม่ือการลดขอบข่ายการรบัรองลูกคา้จะแก้ไขส่ือโฆษณาทั้งหมดท่ีมีการอา้งอิงถึงการรบัรองเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ขอบขา่ยการรบัรองท่ีลดลง  

1.9. เม่ือพักใชห้รือเพิกถอนการรบัรอง ลูกคา้จะตอ้งหยุดการใชง้านของส่ือโฆษณาทัง้หมดท่ีมีการอา้งอิงถึงการรบัรอง      
ท่ีก ากบัโดย Intertek  

1.10. ภาระผูกพนัตามสญัญาการใชใ้บรบัรองท่ีถูกตอ้งเป็นภาระผูกพนัตามสญัญาและจะถกูติดตามในการตรวจติดตาม
และการตรวจตอ่อายกุารรบัรอง เม่ือลกูคา้มีการใชใ้บรบัรองในทางท่ีผิดอาจสง่ผลใหมี้การพกัใชห้รือการเพิกถอนการ
รบัรองโดย Intertek การพิจารณาของ Intertek ท่ีอาจน าไปสูก้ารพกัใชห้รือการเพิกถอนการรบัรองมีดัังตอ่ไปนี:้ 

1.10.1. การใชผ้ิดโดยไม่ไดต้ัง้ใจ: องคก์รจะตอ้งถอนวัสดุหรือผลิตภัณฑท่ี์ผิดทันที หรือ Intertek จะพักใชก้ารรบัรอง
จนกวา่จะมีแกไ้ขสิ่งท่ีบกพรอ่ง หากมีการผิดซ า้อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรบัรอง 

1.10.2. การทุจริต: การพิจารณาแลว้พบว่าเป็นมีความเก่ียวขอ้งกับองคก์ร Intertek จะเพิกถอนการรบัรองและมีการ
เผยแพรโ่ดยประกาศผลการเพิกถอนการรบัรองท่ีอยูใ่นไดเรกทอรีของบรษิัทท่ีไดร้บัการรบัรอง 

 
ส่วนที ่2:  ข้อมูลเพิม่เตมิ 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเผยแพร่เพ่ือเป็นแสดงว่าสถานท่ีผลิตของท่านผ่านเกณฑก์ารตรวจประเมิน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุพบไดท่ี้เว็บไซตด์งัตอ่ไปนี ้http://www.intertek.co.th 

 
ส่วนที ่3:  การใช้เคร่ืองหมายรับรอง  

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องหมายรบัรองอ้างอิงตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  
หลักเกณฑก์ารแสดงขอ้ความบนฉลากอาหารเก่ียวกับการไดร้บัการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ลูกคา้ท่ีไดร้บัการรบัรอง
สามารถดไูดท่ี้ http://www.intertek.co.th 


