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วัตถุประสงค์
เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
ขอบข่าย
เอกสารขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานของ บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
(Intertek) ในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ภายใต้ขอบข่ายที่ Intertek
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนหน่วยตรวจสอบกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แก่
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหาร
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง นา้ บริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท (ฉบับที่ 3)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิทชนิดที่มีความเป็ นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการ
เก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
2. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนกับ อย.
3. บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนกับ อย.
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
Intertek ต้องทาให้ม่นั ใจได้ว่ากระบวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
มีความเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี อย. กาหนด
หั ว หน้ า ที ม ผู้ต รวจประเมิ น มี หน้าที่ จัด ทาแผนการตรวจประเมิ น และต้องท าให้ม่ ันใจได้ว่าการดาเนิน การตรวจ
ประเมินมีความเหมาะสมกับขัน้ ตอนการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้
ผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่หวั หน้าทีมตรวจประเมินมอบหมาย
ผู้ทบทวนด้านเทคนิค ต้องมีความสามารถและเป็ นอิสระกับรายงานที่ได้ทาการทบทวน รวมถึงมีหน้าที่จดั ส่งผลการ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและข้อมูลการรับรองให้กบั อย. ทุกเดือน และเป็ นผูป้ ระสานงานหาก อย. เรียกขอข้อมูล
ผู้มีอานาจตัดสินใจให้การรับรอง ต้องมีความสามารถและเป็ นอิสระ เพื่อสามารถตัดสินใจให้การรับรองผูป้ ระกอบการ
ได้ โดยทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ผลของการทบทวนและคาแนะนาต่างๆ จากหัวหน้าทีมผูต้ รวจประเมิน
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายอาหารให้สอดคล้องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และส่งหนังสือรับรองฯ ให้กบั ผูย้ ่นื คาขอ
เจ้าหน้าที่จัดตารางนัดหมายการตรวจ มีหน้าที่ในการนัดหมายวันตรวจประเมินกับผูย้ ่ืนคาขอ และขอเอกสารจาก
ผูย้ ่ืนคาขอ (กรณี การตรวจต่ออายุการรับรอง การแก้ไขสัญ ญาที่มีอยู่ และการตรวจติดตาม) และแต่งตัง้ ทีมผูต้ รวจ
ประเมินโดยยึดตามข้อกาหนดด้านความสามารถ
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
- จัดทีมผูต้ รวจประเมินโดยการส่ง Email การมอบหมายงานให้ทีมผูต้ รวจประเมิน เพื่อให้หัวหน้าผูต้ รวจประเมินจัดทา
แผนการตรวจประเมิน
- ส่งแผนการตรวจประเมินให้กบั ผูย้ ่นื คาขอและสมาชิกในทีมตรวจประเมิน
เจ้าหน้ าที่ขาย เป็ นผูร้ บั เอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
จากผูย้ ่นื คาขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วน และเสนอเอกสารยื่นคาขอให้ผทู้ บทวนข้อเสนออนุมตั ิ
ผู้ทบทวนข้อเสนอ เป็ นผูอ้ นุมตั ิเอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
อาหารจากผูย้ ่นื คาขอ
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กระบวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
1-เจ้าหน้าที่ขายรับเอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรอง
ฯ จากผูย้ ่นื คาขอ

ไม่ผ่าน

2- เจ้าหน้าที่ขายตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน

ผ่าน
3- ผูท้ บทวนข้อเสนออนุมตั ิเอกสารยื่นคาขอ

4- เจ้าหน้าที่จดั ตารางนัดหมายวันตรวจประเมินและแต่งตัง้ ทีมผูต้ รวจประเมิน

ตามข้อกาหนดด้านความสามารถ และขอเอกสารจากผูย้ ่ืนคาขอ

5- เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดทีมผูต้ รวจประเมิน
โดยการส่ง Email การมอบหมายงานให้ทีมผูต้ รวจประเมิน

6- หัวหน้าผูต้ รวจประเมินจัดเตรียมแผนการตรวจประเมินและ

ส่งให้กบั เจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อส่งให้ผยู้ ่นื คาขอและสมาชิกในทีม

A
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A

ผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคล้อง

7- หัวหน้าผูต้ รวจประเมินและผูต้ รวจประเมิน
ตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิตอาหาร จัดทา
รายงานผลการตรวจประเมิน แจ้งผลการ
ตรวจประเมิน และส่งรายงานให้กบั ผูย้ นื่ คาขอ

ไม่ผ่าน

ผ่านแต่พบความไม่สอดคล้อง

8- ผูย้ ่นื คาขอแก้ไขความไม่สอดคล้องโดยส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม
(ในบางกรณีจะมีการตรวจติดตามผลการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ณ สถานที่ผลิต)

ไม่ผ่าน
9- หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน
พิจารณาผลการแก้ไข
ผ่าน

10- ผูท้ บทวนด้านเทคนิคทบทวนรายงานผล
การตรวจประเมิน หลักฐานการแก้ไขความ
ไม่สอดคล้อง (ถ้ามี) และเอกสารของผูย้ นื่ คา
ขอ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

11- ผูม้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรอง ทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน
หลักฐานการแก้ไข และเอกสารของผูย้ ่นื คาขอ เพื่อตัดสินใจให้การรับรองผูย้ ่นื คาขอ
B
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B

12- เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองจัดทาหนังสือรับรองฯ ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
อย. และพิมพ์ร่างหนังสือรับรองฯ เสนอให้ผมู้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรองเซนต์
อนุมตั ิ
13- เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองจัดส่งหนังสือ
รับรองฯ ให้กบั ผูย้ ่นื คาขอ

For information only when printed

Page 5 of 12

กระบวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
GT001, rev. 6

Document Owner: Technical Manager

Document # GOP103-4-Tha

Release Date: 10-March-2020

Page 6 of 12

Approvals: General Manager

1. เจ้าหน้าที่ขายรับเอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารจากผูย้ ่ืนคาขอ
อ้างอิงตาม GOP101-3-Tha Sales Process Local GMP LAW
2. เจ้าหน้าที่ ขายตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากผูย้ ่ืนคาขอว่าถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ท่ีหลักฐานไม่ ถูกต้องครบถ้วน
ส่งเรื่องคืนให้กบั ผูย้ ่นื คาขอ เพื่อทาการแก้ไขหรือจัดทาเอกสารเพิ่มเติม
3. เจ้าหน้าที่ขายเสนอเอกสารยื่นคาขอเพื่อให้ผทู้ บทวนข้อเสนออนุมตั ิ
4. เจ้าหน้าที่จัดตารางนัดหมายการตรวจประเมิน ดาเนินการนัดหมายวันตรวจประเมินกับผูย้ ่ืนคาขอ และขอเอกสารจาก
ผูย้ ่ืนคาขอ (กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง การแก้ไขสัญญาที่มีอยู่ และการตรวจติดตาม) อ้างอิงตาม GOP101-3-Tha
Sales Process Local GMP LAW และ GOP102-Tha Scheduling Process และแต่งตั้งทีมผูต้ รวจประเมินโดยยึดตาม
ข้อกาหนดด้านความสามารถ อ้างอิงตาม L211-4-Tha เกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ตามประเภทอาหาร
5. เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดทีมผูต้ รวจประเมิน โดยการส่ง Email การมอบหมายงานให้ทีมผูต้ รวจประเมิน อ้างอิงตาม
GOP102-Tha Scheduling Process
6. หัวหน้าผูต้ รวจประเมินจัดเตรียมแผนการตรวจประเมินตาม Email การมอบหมายงาน โดยใช้แบบฟอร์ม F103-3 Audit
Plan GMP LAW ภายใน 7 วันปฏิทิน ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน เพื่อส่งแผนการตรวจประเมินให้กับผู้ย่ืนคาขอ
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการตรวจประเมินและสมาชิกในทีม
7. หัวหน้าผูต้ รวจประเมินและผูต้ รวจประเมินตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร โดยใช้บนั ทึกการตรวจตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร อ้างอิงเอกสารตาม L211-3-Tha
เกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย หลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิน้ ผูต้ รวจ
ประเมิ นจัดทารายงานผลการตรวจประเมิน โดยใช้แบบฟอร์ม สรุ ปผลการตรวจและรายละเอี ยดความไม่สอดคล้อง
แจ้งผลการตรวจประเมิน และส่งรายงานให้กบั ผูย้ ่นื คาขอ
ผลการตรวจประเมิน แบ่งเป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีทผี่ ลการตรวจประเมินผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคล้องหรือพบความไม่สอดคล้องระดับ minor ให้ขา้ มไป ข้อ 10
กรณีทผี่ ลการตรวจประเมินไม่ผา่ นและพบความไม่สอดคล้อง ดาเนินการตาม ข้อ 8
กรณีทผี่ ลการตรวจประเมินไม่ผา่ นถือว่าสิน้ สุดกระบวนการ ผูย้ นื่ คาขอไม่ตอ้ งการใช้บริการต่อ
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8. การรายงานผลการตรวจประเมินไม่ผ่านและพบความไม่สอดคล้อง
- กรณีตรวจพบความไม่สอดคล้องระดับ Minor (Minor CAR) หลายหัวข้อ ซึ่งส่งผลให้คะแนนในบางหมวด และ/
หรือโดยรวมทุกหมวด ต่ากว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
ต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 สาหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298)
ต่ากว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 สาหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193),
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386
กรณีนี ้ ผูย้ ่ืนคาขอจาเป็ นต้องดาเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องทัง้ หมด และจาเป็ นต้องมีการตรวจติดตามผลการ
แก้ไขความไม่สอดคล้อง ณ สถานที่ผลิต ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณี ตรวจพบความไม่สอดคล้องระดับ Major (Major CAR) ผูย้ ่ืนคาขอจาเป็ นต้องดาเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
ระดับ Major (Major CAR) และจาเป็ นต้องมี การตรวจติดตามผลการแก้ไขความไม่ สอดคล้อง ณ สถานที่ผลิต ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ทัง้ นี ้ กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฏหมาย ผูจ้ ดั การด้านเทคนิคหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจาเป็ นต้อง
แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน
9. หัวหน้าผูต้ รวจประเมินพิจารณาผลการแก้ไขจากผูย้ ่นื คาขอ
10. ผูท้ บทวนด้านเทคนิคทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน หลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี) และเอกสารของผูย้ ่นื คาขอ
โดยใช้ F104-1 Report Review Traveler
11. ผูท้ บทวนด้านเทคนิคส่งผลการตรวจประเมิน หลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี) และเอกสารของผูย้ ่ืนคาขอ
ไปยังผูม้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรอง เพื่อทบทวนและตัดสินใจให้การรับรองผูย้ ่ืนคาขอ โดยทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั ผลของการ
ทบทวนและคาแนะนาต่างๆ จากหัวหน้าทีมผูต้ รวจประเมิน และผูม้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรองลงนามใน แบบ ตร3
รายงานผลการตรวจประเมิน (Audit Report) สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย
การตัดสินใจให้การรับรองเพื่อออกหนังสือรับรองฯ ให้กับ ผูย้ ่ืนคาขอ ต้องมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาหนดทุกหมวด ไม่พบข้อบกพร่องรุ นแรง ทั้งนีใ้ นกรณี ผลการตรวจประเมิ น
สถานที่ ผ ลิ ต อาหารเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ท่ี กฎหมายก าหนด และมี ค ะแนนรวมทุ กหมวดไม่ น้ อยกว่ าร้อยละ 85
ไม่พบข้อบกพร่องรุนแรง ในหนังสือรับรองฯ จะระบุขอ้ ความ “ระดับดีเยี่ยม” หรือ “Excellence”
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12. เจ้าหน้า ที่ อ อกหนั ง สื อ รับ รองจัด ท าหนัง สื อ รับ รองมาตรฐานระบบการผลิ ต ตามหลัก เกณฑ์ข องกฎหมายอาหาร
ให้สอดคล้องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และพิมพ์รา่ งหนังสือรับรองฯ เสนอให้ผมู้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรองเซนต์อนุมตั ิ
13. เมื่อหนังสือรับรองฯ เสร็จสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองส่งหนังสือรับรองฯ ให้กบั ผูย้ ่ืนคาขอในรูปแบบกระดาษ
และหรือไฟล์อิเล็กทรอนิก ส์พ ร้อมกับเอกสารการใช้เครื่องหมายรับรอง F205-2 Use of Certificates Certification &
Accreditation Mark For GMP Law
* หมายเหตุ :

- ผูท้ บทวนด้านเทคนิคจัดส่งผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและข้อมูลการรับรองให้กบั อย. ทุกเดือน
- Intertek กาหนดให้มีการดาเนินการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
- กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีได้ให้การรับรองไว้ และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด Intertek จะดาเนินการ
เพิกถอนและเรียกคืนหนังสือรับรองฯ และแจ้งข้อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 7 วัน นับจากวันที่พิจารณา
เพิกถอนและเรียกคืนหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว
- การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครัง้ แรก (Initial Audit) สาหรับการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายอาหาร ทางบริษัทจะดาเนินการตรวจประเมินขัน้ ที่สอง (Stage 2) เพียงเท่านัน้
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บันทึกการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่.
0
1

2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
เริ่มใช้ครัง้ แรก

วันทีป่ ระกาศใช้
28 พฤศจิกายน 2558
15 มิถนุ ายน 2559

แก้ไขกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ขายเป็ นผู้รบั เอกสารยื่นคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารจากผูย้ ่นื คาขอ
- การแต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมิน โดยยึดตามข้อกาหนดด้านความสามารถ อ้างอิงตาม
L211-4-Tha เกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ตามประเภทอาหาร
- เพิ่มการพิจารณาผลการตรวจประเมิน โดยใช้แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานที่
ผลิตอาหาร อ้างอิ งตาม L211-3-Tha เกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย
- เพิ่มผลการตรวจประเมินในกระบวนการ โดยแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีท่ีผลการตรวจประเมินผ่านโดยไม่พบความไม่สอดคล้อง
กรณีท่ีผลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคล้อง
กรณีท่ีผลการตรวจประเมินไม่ผ่าน
แก้ไขกระบวนการดังต่อไปนี ้
12 ตุลาคม 2560
ข้อ ที่ 1 เพิ่ ม “เจ้ าหน้ าที่ ข ายรับ เอกสารยื่ น ค าขอ อ้ างอิ งตาม GOP101-3-Tha Sales
Process Local GMP LAW”
ข้อที่ 4 เพิ่ ม “เจ้าหน้าที่ จัดตารางนัดหมายการตรวจประเมิ น ดาเนิน การนัดหมายวัน
ตรวจประเมินกับผูย้ ่ื นคาขอ และขอเอกสารจากผูย้ ่ืนคาขอ (กรณีการตรวจต่ออายุ
การรับรอง การแก้ไขสัญญาที่มีอยู่ และการตรวจติดตาม) อ้างอิงตาม GOP101-3-Tha
Sales Process Local GMP LAW และ GOP 102-Tha Scheduling Process”
ข้อ 5 เพิ่ ม “เจ้าหน้าที่ป ระสานงานจัดทีมผู้ตรวจประเมิน ในจดหมายมอบหมายงาน
และเสนอจดหมายมอบหมายงานให้ผู้จัดการด้านเทคนิ คอนุมัติ ที ม ผู้ตรวจประเมิ น
อ้างอิงตาม GOP102-Tha Scheduling Process”
ข้อ 6 เพิ่ม “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจัดเตรียมแผนการตรวจประเมิน โดยใช้แบบฟอร์ม
F103-3 Audit Plan GMP LAW ภายใน 7 วันปฏิทิน ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน
เพื่ อ ส่ ง แผนการตรวจประเมิ น ให้กับ ผู้ ย่ื น ค าขออย่ า งน้อ ย 2 สัป ดาห์ก่ อ นการตรวจ
ประเมินและสมาชิกในทีม”
ข้อ 7 เพิ่ม “หัวหน้าผูต้ รวจประเมินจัดทารายงานผลการตรวจประเมินโดยใช้แบบฟอร์ม
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บันทึกการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่.

3

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:

วันทีป่ ระกาศใช้

Audit Report Thai FDA“
ข้อที่ 12 หนังสือรับรองฯ เสนอให้ผจู้ ดั การทั่วไปเซนต์อนุมตั ิ แก้ไขเป็ น
หนังสือรับรองฯ เสนอให้ผมู้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรองเซนต์อนุมตั ิ
ข้ อ ที่ 13 เพิ่ ม “เอกสารการใช้ เ ครื่ อ งห มายรั บ รอง F205-2 Use of Certificates
Certification & Accreditation Mark For GMP Law”
หน้า ที่ 1 เพิ่ ม ขอบข่ า ย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่ อ ง 1 มีนาคม 2561
กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สด
บางชนิด และการแสดงฉลาก
ข้อ ที่ 7 เปลี่ ย นแปลงชื่ อ แบบฟอร์ม จาก Audit Report Thai FDA เป็ น แบบฟอร์ม
สรุปผลการตรวจและรายละเอียดข้อบกพร่อง
ข้อที่ 8 แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี ้
ในกรณีท่ีผลการตรวจประเมินผ่านแต่พบความไม่สอดคล้อง
กรณี พบข้อบกพร่ องระดั บ Minor (Minor CAR) ผู้ย่ื นค าขอ ด าเนิ นการแก้ไขความไม่
สอดคล้อง โดยส่งเอกสารหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมในการแก้ไขประเด็นความไม่สอดคล้อง
ต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทัง้ นีห้ ากผลการตรวจในรอบอื่นๆหลังจากที่ได้ให้การรับรองไปแล้ว เช่น รอบตรวจ
ติดตาม รอบขยายขอบข่ ายให้การรับรอง พบความไม่ สอดคล้ องที่ ท าให้ผลการ
พิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์ ให้พิจารณาดังนี ้
- กรณี ตรวจพบข้อบกพร่องระดับ Minor (Minor CAR) หลายหัวข้อ ซึ่งส่งผลให้
คะแนนโดยรวมทุกหมวด ต่ากว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 85 กรณีนีผ้ ยู้ ่ืนคาขอจาเป็ นต้องส่ง
เอกสารหรือส่ งหลักฐานเพิ่ มเติ มในการแก้ไขประเด็ นความไม่ สอดคล้องต่ างๆ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณี ตรวจพบข้อบกพร่องระดับ Minor (Minor CAR) หลายหัวข้อ ซึ่งส่งผลให้
คะแนนในแต่ละหมวด และ/หรือโดยรวมทุกหมวด ต่ากว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
ต่ า กว่ า เกณฑ์ ร้อยละ 70 ส าหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่
349) , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298)
ต่ า กว่า เกณฑ์รอ้ ยละ 60 ส าหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่
342), ประกาศกระทรวงสาธารณ สุ ข (ฉบั บ ที่ 193), ประกาศกระทรวง
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บันทึกการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่.

4

5
6

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:

วันทีป่ ระกาศใช้

สาธารณสุข (ฉบับที่ 220), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386
กรณีนี ้ ผูย้ ่ืนคาขอจาเป็ นต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทัง้ หมด และจาเป็ นต้องมี
การตรวจติดตามผลการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ณ สถานที่ผลิต ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
- กรณี ตรวจพบข้อบกพร่องรุ นแรง (Major CAR) ส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์ในการให้
การรับ รอง ผู้ย่ื น ค าขอจ าเป็ นต้อ งด าเนิ น การแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งทั้ งหมด และ
จาเป็ นต้องมี การตรวจติ ดตามผลการแก้ไขความไม่ สอดคล้อง ณ สถานที่ ผลิ ต
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 8 แก้ไข
31 ตุลาคม 2561
กรณี ตรวจพบข้อบกพร่องระดับ Minor (Minor CAR) โดยคะแนนรวมแต่ ละหมวดและ
คะแนนรวมทุกหมวด สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกฏหมายกาหนด กรณี นี ้ผูย้ ่ืนคาขอจาเป็ นต้องส่ง
เอกสารหรื อส่ งหลักฐานเพิ่ ม เติ ม ในการแก้ไขประเด็ น ความไม่ สอดคล้องต่ างๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จึงจะสามารถได้รบั การรับรองได้
ข้อ 8 เพิ่มเติมรายละเอียด
ทั้งนี ้ กรณี ผลการตรวจประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฏหมาย ผู้จัดการด้านเทคนิคหรือผู้ท่ี
ได้รบั มอบหมายจาเป็ นต้องแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบในทันที
หรือไม่เกินกว่า 10 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน
ข้อ 11 เพิ่มเติมรายละเอียด
ทัง้ นีใ้ นกรณีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กาหนด และมีคะแนนรวมทุกหมวดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ไม่พบข้อบกพร่องรุนแรง ใน
ใบรับรองจะระบุขอ้ ความ “ระดับดีเยี่ยม” หรือ “Excellence”
- เปลี่ยน Logo Intertek
1 พฤศจิกายน 2562
1. ข้อ 8 การรายงานผลการตรวจประเมินผ่านและความไม่สอดคล้อง
10 มีนาคม 2563
ตัดข้อความ “กรณี ตรวจพบข้อบกพร่องระดับ Minor (Minor CAR) โดยคะแนนรวมแต่ ละ
หมวดและคะแนนรวมทุ กหมวด สู งกว่ าเกณฑ์ ท่ี กฏหมายก าหนด กรณี นี ้ผู้ย่ื น ค าขอ
จาเป็ นต้องส่งเอกสารหรือส่งหลักฐานเพิ่ มเติมในการแก้ไขประเด็น ความไม่สอดคล้องต่างๆ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงจะสามารถได้รบั การรับรองได้”
2. เจ้าหน้าที่ออกใบรับรอง แก้ไขเป็ น เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง
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บันทึกการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่.

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
3. ข้อ 10 ผู้ทบทวนด้านเทคนิคทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน หลักฐานการแก้ไข
ความไม่ สอดคล้อง (ถ้ามี ) และเอกสารของผู้ย่ื นค าขอ โดยใช้ F104-1 Report Review
Traveler
ข้อ 11 ผู้ท บทวนด้า นเทคนิ ค ส่ ง ผลการตรวจประเมิ น หลั ก ฐานการแก้ไขความไม่
สอดคล้อง (ถ้ามี) และเอกสารของผูย้ ่ืนคาขอ ไปยังผูม้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรอง
เพื่อทบทวนและตัดสินใจให้การรับรองผูย้ ่ืนคาขอ โดยทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับผลของการทบทวน
และคาแนะน าต่างๆ จากหัวหน้าทีม ผู้ตรวจประเมิ น และผู้มี อานาจตัดสิน ใจให้การ
รับรองลงนามใน แบบ ตร3 รายงานผลการตรวจประเมิน (Audit Report) สถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย
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