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แบบ ตร.6 
 

แบบคําขอรับการประเมินสมรรถนะของผูตรวจประเมิน  
โดยการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริง (Witness assessment) 

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลผูย่ืนคําขอ 
1. ขาพเจา .......................................................................อายุ ................................... สัญชาติ ........................................ 
    เลขประจําตัวประชาชน/ผูเสียภาษี ---- 
    ในนามหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัท ชื่อ ....................................................................................................................... 
    เลขทะเบียนนิติบุคคล ----- 
2. เลขบัญชีหนวยตรวจหรือหนวยรับรองสถานประกอบการอาหารท่ี ............................................................................. 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลผูตรวจประเมิน  
ชื่อผูขอรับการประเมิน: ..................................................................................................................................................  
สถานะ:  หัวหนาผูตรวจประเมิน   ผูตรวจประเมิน 
ขอรับการประเมินเพ่ือ :   ขอรับรองสมรรถนะการตรวจตามหลักเกณฑของกฎหมาย 
                               อ่ืนๆ ระบุ ......................................................................................................................... 
มาตรฐานท่ีสามารถตรวจประเมินได : 

 GMP-สุขลักษณะท่ัวไป        Primary GMP              GMP-นํ้าบริโภค            GMP-นมพาสเจอรไรส  
 GMP-LACF/AF                GMP-อาหารฉายรังสี       GMP-เกลือบริโภค         GMP-ผักหรือผลไมสดบางชนิด 

          อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................................................................................... 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลผูรับบริการจากหนวยตรวจหรือหนวยรับรองตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย 
 

ชื่อ-ท่ีตั้ง  
สถานประกอบการ 

วัตถุประสงค
การตรวจ 

มาตรฐานท่ีตรวจ วันท่ีนัด
ตรวจ 

    
    
    
    
    
 
ขาพเจาขอรับรองวา  
1.  เปนผูท่ีรับมอบหมายใหกระทําการใดๆ ในฐานะตัวแทนขององคกร/ หนวยงาน  
2.  จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนบัญชีหนวยตรวจและหนวยรับรองท่ีกําหนด รวมท้ังท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีอาจมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมภายหลัง 
 

ลงชื่อ................................................................ ผูยื่นคําขอ 
      (……………………….……….………………………) 
ตําแหนง………………………………………………………. 
วันท่ี .................................................................... 
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ตร.7 
 

แบบประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness assessment) 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลผูตรวจประเมิน 
 

ชื่อผูรับการ
ประเมิน: ..................................................................................... หนวยงานตนสังกัด : ............................................ 

............................................................................... 
 

      สถานะการขึ้นบัญชี: 
หนวยตรวจ         หนวยรับรอง 

 

เลขบัญชีหนวยงานที่ ............................................ 
วันที่ประเมิน : ....................................................... 
คร้ังที่: .................................................................... 

สถานะ:    หัวหนาผูตรวจประเมิน         ผูตรวจประเมนิ 
วัตถุประสงคการประเมิน : 

  เพ่ือรับรองสมรรถนะการตรวจตามหลักเกณฑของกฎหมาย 

  เพ่ือปรับระดับผูตรวจประเมนิ จาก.........................................................เปน

...................................................................................................................... 

  เพ่ือรักษาความสามารถผูตรวจประเมินตามแผน   

  อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................... 
  

ขอบขายมาตรฐานที่ประเมิน: 
 GMP-สุขลักษณะท่ัวไป        Primary GMP              GMP-นํ้าบริโภค                 GMP-นมพาสเจอรไรส  

 GMP-LACF/AF                GMP-อาหารฉายรังสี       GMP-เกลือบริโภค              GMP-ผักหรือผลไมสดบางชนิด 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

ชื่อสถาน
ประกอบการ : ................................................................................................................................................................................. 
เลขที่ใบอนุญาต/เลขสถานที่ผลิตที่ไมเขาขายโรงงาน................................................................................................................................. 
ที่ตั้ง: .............................................................................................................................................................................................................. 

 

สวนท่ี 2 ผลการประเมิน 

หัวขอการประเมิน 
ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

 คะแนน 
ท่ีได 

ขอคิดเห็น 

หมวดที่ 1 ทักษะและเทคนิคการตรวจประเมิน      
1. การวางแผน ความพรอมและการเตรียมขอมลูกอนการ

ตรวจประเมิน* 
     

2. การเปดประชุม      
3. การตั้งคําถาม รวบรวมขอมลูเชิงลกึ การทวนสอบ เพ่ือ

การประมวลผลไดอยางถูกตอง 
     

4. ตรวจประเมินเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบขายการ
ตรวจ รวมท้ังครบถวนและครอบคลุมตามขอกําหนด 
GMP กฎหมาย * 

     

5. เขียนบันทึกและรายงานผลการตรวจไดชัดเจน กระชับ 
และถูกตองตามหลักฐานเชิงประจกัษ * 

     

6. การปดประชุม      
7. การบริหารเวลา      
8. ดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัตงิานท่ีกําหนด      

หมวดที่ 2 ความรู ความเขาใจ และการตีความ *      
9. หลักเกณฑ GMP-กฎหมาย ขอพิจารณาการตรวจ และ

การใหคะแนน 
     

10. กฎหมายและระเบียบดานอาหารท่ีเก่ียวของ      
11. กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร      
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หัวขอการประเมิน 
ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

 คะแนน 
ท่ีได 

ขอคิดเห็น 

หมวดที่ 3 ทักษะสวนบุคคล      
12. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ*      
13. เปดใจรับฟงความคดิเห็น      
14. มีวุฒิภาวะ ความยืดหยุนและแกไขปญหาเฉพาะหนาได      
15. ความสามารถในการสื่อสารและศลิปะในการเจรจา      
16. ชางสังเกต รอบคอบ และมีความสามารถรับรูและเขาใจ      
17. ความสามารถในการตัดสินใจ ภาวะผูนํา หนักแนนและ 

ยึดมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค 
     

18. บุคลิกภาพ การปรับตัวและการทํางานรวมกัน      
รวมคะแนน  คิดเปนรอยละ  

หมายเหตุ :  1. Lead Auditor ประเมินทุกขอ              Auditor ไมประเมิน ขอ2, ขอ6 และขอ17  
 2. * หมายถึง หัวขอประเมินที่สําคัญ หากไดคะแนนเทากับ 0 ซึ่งตองปรับปรุง อาจไมผานเกณฑการประเมิน 
 3. เกณฑผานการประเมิน Lead Auditor คะแนน > 80%     Auditor คะแนน > 70%  

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

ผูประเมินสมรรถนะ 
ลงช่ือ................................................................  

                                (                                               ) 
                                    วันท่ี ......./..................../.............    
 

ลงช่ือ............................................................  
                                (                                               ) 
                                    วันท่ี ......./..................../.............    
 

ผูรับการประเมินสมรรถนะ : รับทราบผลการประเมิน 
 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
                              (                                                ) 
                                วันท่ี ......../......................../............. 
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คําอธิบายเกณฑการประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมิน 
 

หัวขอการประเมิน หลักเกณฑการพิจารณา 

หมวดที่ 1 ทักษะและเทคนิคการตรวจประเมิน  

1. การวางแผน ความพรอมและการเตรียมขอมลูกอนการ
ตรวจประเมิน* 

มีการเตรียมความพรอมโดยศึกษาขอมูลสถานท่ีผลิต กระบวนการผลิต ชนิดของ
ผลิตภณัฑ การจดัทําบันทึกการตรวจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรืออาจมีการ
จัดทํา Audit Checklist รวมท้ังมีการวางแผนการตรวจประเมินลวงหนาเพ่ือให
การตรวจประเมินมีประสิทธิภาพ 

2. การเปดประชุม อธิบายเน้ือหาตามลําดับ มีประเด็นชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ ตาม
รายละเอียดดังน้ี 
1)  การแนะนําตัวและคณะผูตรวจประเมิน 
2)  ยืนยันวัตถุประสงค ขอบขาย และเกณฑการตรวจประเมิน  
3)  ยืนยันกําหนดการและวิธีการตรวจประเมิน  
4)  ยืนยันชองทางสื่อสารและภาษาท่ีใชระหวางการตรวจประเมิน 
5)  ยืนยันเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน 
6)  วิธีการรายงานสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน รวมถึงเง่ือนไขท่ีอาจทําใหยุติการ

ตรวจประเมิน 
7)  ช้ีแจงสถานะ บทบาทหนาท่ี และการเขาถึงขอมูลของผูสงัเกตการณจาก อย. 

3. การตั้งคําถาม รวบรวมขอมลูเชิงลกึ การทวนสอบ เพ่ือ
การประมวลผลไดอยางถูกตอง 

1)  ระหวางดําเนินการตรวจประเมิน สามารถรวบรวมและทวนสอบขอมูลเพ่ือใช
เปนหลักฐานประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดภายใตขอบขายท่ีตรวจ
ประเมิน ดวยวิธีตางๆ เชน 

- การสัมภาษณ การตั้งคําถามดวยหลัก 4W1H ควรเปนคําถามเปด
และเชิงลึก หรือเชิงสมมติฐาน เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุและแนวทางการ
แกปญหา  

- การสังเกต การเฝาดูและจดบันทึกสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยใชประสาทสัมผัส 
เพ่ือหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งน้ันๆ โดยไมมีอคต ิ

- การทบทวนเอกสารและบันทึก ทวนสอบความเก่ียวของและความ
ถูกตองของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได 

2)  ประเมินปจจัยตางๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความนาเช่ือถือของสิ่งท่ีพบและ
ขอสรุปจากการตรวจประเมิน และขอมูลตองไดรับการทวนสอบจึงจะสามารถ
ใชเปนหลักฐานการตรวจประเมิน  

4. ตรวจประเมินเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบขายการ
ตรวจ รวมท้ังครบถวนและครอบคลุมตามขอกําหนด 
GMP กฎหมาย * 

1)  ตรวจประเมินไดตามวัตถุประสงคและขอบขายการตรวจ 
2)  เก็บรวบรวมและทวนสอบขอมูลไดครบถวนและครอบคลมุตามขอกําหนด 

GMP กฎหมายทุกหัวขอ 
5. เขียนบันทึกและรายงานผลการตรวจไดชัดเจน กระชับ 

และถูกตองตามหลักฐานเชิงประจกัษ * 
สามารถจัดทําบันทึกและรายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารได
ถูกตอง ครอบคลุมเน้ือหาประเด็นท่ีสําคัญ รวมท้ังระบุประเด็นท่ีไมสอดคลองตาม
กฎหมายไดชัดเจน ไดแก 
- ตามคูมือการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดและ

คูมือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  
- ตรงตามหลักฐานท่ีตรวจพบ  
- มีประ เด็นครบถ วน  ( Location/Evidence/Requirement/Nature of 

Problem)  เขาใจไดชัดเจน  
- ดําเนินการไดภายในเวลาท่ีกําหนด  
- ระบุประเด็นท่ีไมสอดคลองตามกฎหมายครบถวน 
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หัวขอการประเมิน หลักเกณฑการพิจารณา 
6. การปดประชุม นําเสนอและอธิบายสิ่งท่ีตรวจพบไดชัดเจน โดยอธิบายตามลําดับและตามความ

เหมาะสมกับสถานการณ ดังน้ี 
1)  การกลาวขอบคณุ ยืนยันวัตถุประสงค ขอบขายและหลักเกณฑการตรวจ

ประเมิน 
2)  แจงวิธีการรายงานผลการตรวจประเมิน 
3)  นําเสนอสิ่งท่ีพบและขอสรปุจากการตรวจประเมิน ใหเปนท่ีเขาใจไดอยาง

ถูกตองตรงตามขอเท็จจริง กระชับไดใจความ และยอมรับไดโดยฝายบริหาร
ของผูรับการตรวจประเมิน  

4)  กิจกรรมหรือการดําเนินการหลังตรวจประเมิน เชน การดําเนินการแกไข การ
ตรวจตดิตามผลการแกไข กระบวนการอุทธรณ และการใชเครื่องหมายการ
รับรอง เปนตน 

7. การบริหารเวลา สามารถลําดับความสําคัญ ความเรงดวน กอน/หลัง และสามารถดําเนินการได
บรรลุวัตถุประสงคของแผนงานตรวจประเมินภายในเวลาท่ีกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

8. ดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัตงิานท่ีกําหนด 1)  มีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการตามข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานท่ี
หนวยงานน้ันๆ กําหนดไดอยางถูกตองและสอดคลองตามท่ีไดข้ึนบัญชีไวกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2)  สามารถช้ีแจงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหผูรับการตรวจประเมินทราบ เขาใจได
งาย และสามารถปฏิบัติไดตามข้ันตอนท่ีกําหนด โดยเฉพาะข้ันตอนการ
ปฏิบัติการแกไขขอบกพรองและปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 

หมวดที่ 2 ความรู ความเขาใจ และการตีความ *  

9. หลักเกณฑ GMP-กฎหมาย ขอพิจารณาการตรวจ และ
การใหคะแนน 

- มีความรู ความเขาใจ และสามารถตีความขอกําหนดตามหลักเกณฑ GMP 
กฎหมายไดชัดเจนตรงประเด็น ขอพิจารณาการตรวจประเมินรายหวัขอ และ
สามารถนําความรูไปใชในการตดัสนิใจใหคะแนนไดอยางถูกตองเหมาะสม
เปนไปตามหลักฐานท่ีพบและสอดคลองกับประเภทอาหารท่ีตรวจประเมิน  

10. กฎหมายระเบียบและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจ
สถานท่ีผลติอาหาร 

1)  กฎหมายและระเบียบดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร 
เชน มาตรฐานผลติภณัฑ มาตรฐานบรรจภุัณฑ การแสดงฉลาก การใชวัตถุเจือ
ปนอาหาร เปนตน 

2)  ความรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การคํานวณแรงมา การพิจารณาแบบแปลน
แผนผังสถานท่ีผลติอาหาร หลักการวิเคราะหความเสีย่งตอความปลอดภัย
อาหาร เปนตน 

11. กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร มีความเช่ียวชาญกระบวนการและเทคโนโลยีการผลติอาหารท่ีตรวจประเมิน 
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิตอาหาร รวมถึงวิธีการควบคุม
คุณภาพการผลิต เพ่ือเปนขอมลูประกอบการพิจารณาถึงผลกระทบตอความเสี่ยงแต
ละข้ันตอนในการผลติอาหารท่ีอาจเกิดความไมปลอดภยัตอการบริโภค 

หมวดที่ 3 ทักษะสวนบุคคล  

12. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ* 1)  มีความซื่อสัตย ปฏิบัติงานอยางเปนกลาง อิสระ ตัดสินดวยความยุติธรรมไม
ลําเอียง ไมอคติหรือมีอิทธิพลใด ๆ มากระทบตอการใชดุลยพินิจในขณะตรวจ
ประเมิน 

2)  แสดงถึงสัญญาวาดวยการรักษาความลับ การไมเปดเผยขอมูลของผูรับการตรวจ
ประเมินและการแสดงความไมมีสวนไดสวนเสียหรือมีความสัมพันธท่ีเอ้ือตอ
ประโยชนสวนตนหรือประโยชนทางการคา หรือการเงิน 
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หัวขอการประเมิน หลักเกณฑการพิจารณา 
13. เปดใจรับฟงความคดิเห็น  1)  เปดรับและพิจารณาสิ่งตางๆ ทุกมิตอิยางรอบดาน มีความเต็มใจท่ีจะพิจารณา

ความเห็นหรือมุมมองท่ีแตกตางกันของคณะผูตรวจประเมิน รวมถึงผูรับการ
ประเมิน 

2)  เปนผูฟงท่ีดี  ใหความสนใจในการตอบคําถามของผูรับการตรวจ มีทัศนคติท่ีดี
และไมถูกชักจูงไดงาย 

14. มีวุฒิภาวะ ยืดหยุน และแกไขปญหาเฉพาะหนาได 1)  มคีวามสามารถในการยับยั้งช่ังใจหรือควบคุมอารมณ มีความเขาอกเขาใจ 
ยอมรับความเปนจริง แสดงออกไดดีภายใตแรงกดดันท่ีอาจเกินข้ึนในขณะ
ปฏิบัติงาน 

2)  สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ยืดหยุนไดตามสถานการณแตยังคงไวในหลักเกณฑของกฎหมาย หลักวิชาการ
และความปลอดภัยของอาหารอยางหนักแนน  

3)  สามารถวิเคราะห หาสาเหตุ แนวทาง และพิจารณาทางเลือกแกไขปญหาได
เหมาะสมและทันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังบริหารจัดการกับขอขัดแยง
ตางๆระหวางการตรวจประเมินได 

15. ความสามารถในการสื่อสารและศลิปะในการเจรจา 1)  สามารถถายทอดสิ่งท่ีตองการใหผูรับขอมลู ดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร 
รับรูและเขาใจไดงาย ชัดเจน ครบถวน เน้ือหากระชับ เหมาะสมกับ
สถานการณ  

2)  นํ้าเสียงดังพอสมควร ฟงแลวชัดเจน สุภาพ และไมดดุัน  
3)  สามารถเลือกใชชองทางท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูรับขอมลูทราบในเน้ือหาท่ีตรงกับ

สิ่งท่ีตองการสื่อสารและทันเวลา เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น รวมถึงการ
แสดงออกทางใบหนาและทาทางท่ีมีมิตรไมตรี ไมสรางความอึดอัดหรือเกรง
กลัว มีไหวพรบิในการตดิตอสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ใหสามารถเขาใจและ
ยอมรับฟงอยางเต็มใจ 

16. ชางสังเกต รอบคอบ และมีความสามารถรับรูและเขาใจ 1)  ใสใจ สังเกตสิ่งแวดลอมทางกายภาพและกิจกรรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน 
เพ่ือใหการสืบหาขอเท็จจริงเปนไปอยางรอบคอบและถูกตอง  ชางสังเกต แต
ไมใชจับผิด 

2)  รับรูและเขาใจสิ่งท่ีไดรับจากการสื่อสาร เขาใจในปญหาท่ีซับซอน จับประเด็น
สําคัญไดรวดเร็วตรงประเด็นและครบถวน   

17. ความสามารถในการตัดสินใจ ภาวะผูนํา หนักแนนและ 
ยึดมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค 

1)  ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุและผล และมีการวิเคราะหอยางถวนถ่ี รอบคอบ 
และรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจน้ัน 

2)  สามารถโนมนาวและสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนใชความสามารถในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับขอขัดแยงไดดี 

3)  มีความหนักแนน และยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือใหการตรวจ
ประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค โดยแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และพิจารณาใหเหมาะสมตามสถานการณ  

18. บุคลิกภาพ การปรับตัวและการทํางานรวมกัน 1)  มีสุขลักษณะสวนบุคคลเหมาะสม 
2)  บุคลิกและพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานเหมาะสม  มีมารยาท รูจักกาลเทศะ เปน

มืออาชีพ 
3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณท่ีแตกตางกัน สรางบรรยากาศท่ีดีในการ

ตรวจประเมิน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผล  

4)  ปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงท่ีไดรับมอบหมายไดถูกตองและเต็มความสามารถ  
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