
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข  ในการได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หนว่ยงานของรัฐ   

หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบ   
หรือตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ  
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบ   
หรือตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้เกิด 
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒  ข้อ  ๔  (๑)  และข้อ  ๔  วรรคสาม  ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๗๗/๒๕๕๙  เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการอาหาร  ในการประชุมครั้งที่  ๔ - ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐  
จึงได้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ”  หมายความว่า   นิติบุคคลที่ ได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินหรือรับรองบุคคลที่สาม  (Third  party)  
ที่ให้  บริการตรวจสอบ  ตรวจสถานประกอบการอาหารตามที่กฎหมายก าหนด  และน าผลมา
ประกอบการพิจารณาอนุญาต  ทั้งนี้  แบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่  หน่วยตรวจ  (Inspection  Body)  
และหน่วยรับรอง  (Certification  Body) 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  มหาวิทยาลัย  
ในก ากับของรัฐ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  รวมทั้งสถาบันภายใต้มูลนิธิที่จัดตั้งโดยส่วนราชการ   
ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน 
หรือรับรองบุคคลที่สาม  (Third  party)  ที่ให้บริการตรวจสอบ  ตรวจสถานประกอบการอาหาร 
ตามที่กฎหมายก าหนด  และน าผลมาประกอบการพิจารณาอนุญาต  ทั้งนี้  แบ่งได้เป็นสองประเภท  ได้แก่  
หน่วยตรวจ  (Inspection  Body)  และหน่วยรับรอง  (Certification  Body) 

“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  นิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  สถาบันการศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับ
การขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินหรือรับรอง
บุคคลที่สาม  (Third  party)  ที่ให้บริการตรวจสอบ  ตรวจสถานประกอบการอาหารตามที่กฎหมายก าหนด  

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



และน าผลมาประกอบการพิจารณาอนุญาต  ทั้งนี้  แบ่งได้เป็นสองประเภท  ได้แก่  หน่วยตรวจ  
(Inspection  Body)  และหน่วยรับรอง  (Certification  Body) 

“หน่วยตรวจ  (Inspection  Body)”  หมายความว่า  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  
หรือองค์กรเอกชน  ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ  
ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามที่กฎหมายก าหนด 

“หน่วยรับรอง  (Certification  Body)”  หมายความว่า  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรฐั  
หรือองค์กรเอกชน  ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ  
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหารตามที่กฎหมายก าหนด 

“ผู้ตรวจประเมิน  (Auditor)”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  
ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ  ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 

“หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  (Lead  Auditor)”  หมายความว่า  ผู้ตรวจประเมินที่ท าหน้าที่ 
เป็นผู้น าในการตรวจสอบ  ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร” 

“หน่วยรับรองระบบงาน  (Accreditation  Body)”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ให้การยอมรบั
อย่างเป็นทางในการด าเนินการและบริหารงานด้านการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  
ทั้งนี้  อาจเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการรับรองระบบงาน  หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก 
และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน  (International  Accreditation  
Forum:  IAF) 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  (Appeal  Committee)”  หมายความว่า  คณะบุคคล 
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้ท าหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยค าอุทธรณ์ 

“คณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง   (Accreditation  Committee)”  
หมายความว่า  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้ท าหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ  มาตรฐาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  และเงื่อนไขการด าเนินงานของผู้ยื่น 
ค าขอขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร  รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
การขยายขอบข่าย  การลดขอบข่าย  การยกเลิก  การพักใช้  และการเพิกถอนการขึ้นบัญชี 

“ผู้รับบริการ  (Food  Entrepreneur)”  หมายความว่า  ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าอาหาร 
เพ่ือจ าหน่ายที่ขอใช้บริการหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  เพ่ือท าการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 

“สถานประกอบการอาหาร  (Food  Premises)”  หมายความว่า  สถานที่ผลิต  หรือสถานที่
น าเข้าอาหารเพ่ือจ าหน่ายตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ขอบข่ายการขึ้นบัญชี  (Scope  of  Registration)”  หมายความว่า  ขอบข่ายการให้บริการ
ของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับผลการตรวจสอบ  
การตรวจสถานประกอบการอาหาร 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ข้อ 3 ขอบข่ายการขึ้นบัญชี  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด   

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิ  มาตรฐาน  หน้าที ่ ความรับผดิชอบ  และเงือ่นไขการด าเนนิงาน   

ของหนว่ยตรวจหรือหนว่ยรบัรอง   
 

 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิ  และมาตรฐานของหน่วยตรวจหรอืหน่วยรบัรอง 

 
 

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานเพื่อเป็นหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง
ต้องยื่นค าขอขึ้นบัญชี  พร้อมหลักฐานตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

ผู้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐาน  ดังนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนา    
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

(๒) เป็นหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน  จากหน่วยงานต่อไปนี้ 
 (ก) หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการรับรองระบบงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจประเมินหรือรับรองสถานประกอบการอาหาร  หรือ 
 (ข) หน่วยรับรองระบบงานที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้วย

การรับรองระบบงาน  (International  Accreditation  Forum;  IAF)   
(๓) ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ของสากลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 (ก) หน่วยตรวจ  (Inspection  Body)  ต้องได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน  

ISO/IEC  17020  Conformity  assessment - Requirements  for  the  operation  of  various  
types  of  bodies  performing  inspection  ที่เป็นปัจจุบัน  ในสาขาต่อไปนี้ 

  ๑) สาขาการตรวจตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  (Good  Manufacturing  
Practice;  GMP)  หรือ  ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (Hazard  Analysis  
and  Critical  Control  Point  System;  HACCP)  ที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร  เอฟ  เอ  โอ/ดับบริว  เอช  โอ  (Codex  Alimentarius  
Commission,  Joint  FAO/WHO  Food  Standard  Programme;  Codex)  หรือ 

  ๒) สาขาการตรวจตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารอื่น ๆ  ที่เทียบเท่า
ที่ยอมรับในระดับสากลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ข) หน่วยรับรอง  (Certification  Body)  ต้องได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน  
ISO/IEC17021-1Conformity  assessment - Requirements  for  bodies  providing  audit  and  
certification  of  management  systems,  Part  1:  Requirements  ที่เป็นปัจจุบัน  ในสาขาต่อไปนี้ 

  ๑) สาขาการตรวจตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  (Good  Manufacturing  
Practice;  GMP)  และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (Hazard  Analysis  and  
Critical  Control  Point  System;  HACCP)  ที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร  เอฟ  เอ  โอ/ดับบริว  เอช  โอ  (Codex  Alimentarius  
Commission,  Joint  FAO/WHO  Food  Standard  Programme;  Codex)  หรือ 

  ๒) สาขาการตรวจตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารอื่น ๆ  ที่เทียบเท่า
ที่ยอมรับในระดับสากลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ 

(๔) มีการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  มีการแยกกิจกรรม
ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนออกจากกันอย่างชัดเจนและมีโครงสร้างองค์กรที่จะท าให้เกิดความเชื่อมั่น  
ในการตรวจประเมินหรือให้การรับรอง 

(๕) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจ  หรือหน่วยรับรองจากส านักงาน   
เว้นแต่พ้นระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชี 

(๖) ไม่เป็นผู้ถูกด าเนินคดี  หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนที่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐาน
ปลอมแปลงเอกสารที่จะน ามาใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  เว้นแต่คดีจะยุติว่า  
ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานั้น  และในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 
ว่ามีความผิด  ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนสามารถยื่นค าขอได้เมื่อพ้นก าหนดสองปี   นับแต่วันที่ศาล 
มีค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าว 

(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใด
ฉบับหนึ่งอันเนื่องมาจากมีพฤติการณ์  หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนกระท าการ
ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินหรือการรับรอง  หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  
หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าผิดดังกล่าว 

(๘) ต้องมีผู้ตรวจประเมินเพียงพอในการให้บริการ   
ส่วนที ่ ๒ 

คุณสมบตัิ  และมาตรฐานของผู้ตรวจประเมิน  และหัวหน้าผูต้รวจประเมิน 
 

 

ข้อ 5 ผู้ตรวจประเมิน  และหัวหน้าผู้ตรวจประเมนิ  ของหน่วยตรวจหรอืหนว่ยรับรองตอ้งมี
คุณสมบัติและมาตรฐาน  ดังนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๑) ด้านความรู้ 
 (ก) ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร   

หรือสาขาวิทยาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  เช่น  วิศวกรรมอาหาร  เทคโนโลยีทางอาหาร  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  เภสัชศาสตร์  เป็นต้น  และมีหลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษา 

 (ข) ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมจากส านักงาน  หรือจากหน่วยงานอื่นที่เลขาธิการ
ประกาศก าหนด  อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

  ๑) หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต 
  ๒) หลักสูตรการตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

ตามขอบข่ายที่ย่ืนค าขอขึ้นบัญชี   
  ๓) หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๓.๑) หลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานข้อก าหนดแนวทาง 

การตรวจประเมินระบบการจัดการ  (Guideline  for  Auditing  Management  System;  ISO  19011)  
ที่เป็นปัจจุบัน  ระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อยสี่สิบชั่วโมง  หรือ 

   3.๒) หลักสูตรผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการบริหารงาน
คุณภาพหรือระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  (Auditor/Lead  Auditor  ISO  9001  หรือ  
ISO  22000)  ที่ได้ขึ้นทะเบียนจาก  International  Register  of  Certificated  Auditors;  IRCA  หรือ 

   3.๓) หลักสูตรผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอาหารอื่น ๆ  ที่เทียบเท่าที่ยอมรับในระดับสากลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และส านักงาน
ให้ความเห็นชอบ  ระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อยสี่สิบชั่วโมง 

    กรณีที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรข้างต้น 

(๒) ประสบการณ์การท างาน 
 (ก) ผู้ตรวจประเมิน  ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

อย่างน้อยสองปี   
 (ข) หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

อย่างน้อยสี่ป ี  
(๓) ประสบการณ์การตรวจประเมิน 
 (ก) ผู้ตรวจประเมิน 
  ๑) ต้องมีประสบการณ์การตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์

ของกฎหมายในขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย  หรือขอบข่ายที่ยื่นค าขอขึ้นบัญชีของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง
ไว้กับส านักงาน  ไม่น้อยกว่าสี่ครั้ง  เป็นเวลารวมไม่น้อยกว่ายี่สิบวันภายในระยะเวลาสามปี  หรือ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  ๒) มีประสบการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานต่อไปนี้ 
   ๒.๑) หลัก เกณฑ์ว่ าด้ วยสุขลั กษณะที่ ดี   (Recommended  Code  of  

Practice  General  Principles  of  Food  Hygiene)  หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต 
ที่ต้องควบคุม  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Point  System;  HACCP)  ที่ก าหนด 
โดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร  เอฟ  เอ  โอ/ดับบริว  เอช  โอ  
(Codex  Alimentarius  Commission,  Joint  FAO/WHO  Food  Standard  Programme;  Codex)  หรอื 

   ๒.๒) ระบบการจั ดก ารความปลอดภั ยของอาหาร   (Food  Safety  
Management  System;  ISO  22000)  หรือ 

   ๒.๓) มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  และได้รับความเหน็ชอบ
จากส านักงาน 

   ทั้งนี้  ประสบการณ์ตามข้อ  ๒)  ต้องไม่น้อยกว่าสี่ครั้ง  เป็นเวลารวมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบวันภายในระยะเวลาสามปี  โดยอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถ 

 (ข) หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
  ๑) ต้องเป็นผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ในบทบาทหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  

ส าหรับการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเ กณฑ์ของกฎหมายในขอบข่าย 
ที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจ  หรือขอบข่ายที่ยื่นค าขอขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองไว้ 
กับส านักงาน  ไม่น้อยกว่าสามครั้ง  เป็นเวลารวมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ภายในระยะเวลาสามปี  หรือ 

  ๒) มีประสบการณ์ในบทบาทหัวหน้าผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานต่อไปนี้ 
   ๒.๑) หลัก เกณฑ์ว่ าด้ วยสุขลั กษณะที่ ดี   (Recommended  Code  of  

Practice  General  Principles  of  Food  Hygiene)  หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต 
ที่ต้องควบคุม  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Point  System;  HACCP)  ที่ก าหนด 
โดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร  เอฟ  เอ  โอ/ดับบริว  เอช  โอ  
(Codex  Alimentarius  Commission,  Joint  FAO/WHO  Food  Standard  Programme;  Codex)  หรอื 

   ๒.๒) ระบบการจั ดก ารความปลอดภั ยของอาหาร   (Food  Safety  
Management  System;  ISO  22000)  หรือ 

   ๒.๓) มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน 

   ทั้งนี้  ประสบการณ์ตามข้อ  ๒)  ต้องไม่น้อยกว่าสามครั้ง  รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันภายในระยะเวลาสามปี 

(๔) กรณีผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดไปอยู่หน่วยตรวจ
หรือหน่วยรับรองแห่งใหม่  จะนับระยะเวลาของประสบการณ์การตรวจประเมินต่อเนื่อง   รวมใน
ระยะเวลาสามปีที่ก าหนดไว้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๕) ต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การท างานและการตรวจประเมินที่รับรองจากหัวหน้างาน
หรือหน่วยงานที่ให้ท าการตรวจประเมินหรือหลักฐานการได้รับการจดทะเบียนผู้ประเมินจากหน่วยงาน  
ที่น่าเชื่อถือ   

หลักฐานประสบการณ์การตรวจประเมินตามวรรคหนึ่งต้องเป็นการตรวจประเมินเต็มรูปแบบ
และครบทุกขั้นตอนตามแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ  (Guidelines  for  auditing  
management  systems;  ISO  19011)  มีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังนี้ 

(ก) ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้รับบริการ 
(ข) ชื่อและสถานที่ติดต่อของหน่วยงานที่ให้ท าการตรวจประเมิน 
(ค) วันเดือนปีเริ่มต้นและสิ้นสุดของการตรวจประเมินแต่ละครั้ง 
(ง) ระยะเวลาที่ใช้ส าหรับการตรวจประเมิน  ณ  สถานประกอบการอาหารแต่ละครั้ง  และ

เวลารวมทั้งหมดต้องแสดงให้แยกจากกัน  
(จ) บทบาทในคณะผู้ตรวจประเมิน  ได้แก่  หัวหน้าผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน 
(ฉ) ประเภทของการ  ตรวจประเมิน  เช่น  Third  party  audit,  Second  party  audit  

และ  Surveillance  audit  เป็นต้น 
(ช) มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
(ซ) จ านวนสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน 
ข้อ 6 ผู้ตรวจประเมินที่มีคณุสมบัตติามขอ้  5  (๑)  ข้อ  5  (๒)  และข้อ  5  (๓)  ต้องผ่าน

การตรวจประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานประกอบการอาหารตามขอบข่ายที่ย่ืนค าขอ  
การตรวจประเมินสมรรถนะตามวรรคหนึ่ง ใหใชหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไข  รวมท้ังใชแบบ 

ประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตภัณฑอาหาร  (Witness  Assessment  Form) 
ตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

กรณีเป็นผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติตามข้อ  5  (๑)  ข้อ  5  (๒)  และข้อ  5  (๓)  (ก)  ๑)  
หรือข้อ  5  (๓)  (ข)  ๑)  ไม่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามวรรคหนึ่ง   

ส่วนที ่ ๓ 
หน้าที ่ ความรับผดิชอบ  และเงื่อนไขการด าเนนิงานของหน่วยตรวจหรอืหน่วยรบัรอง 

ข้อ 7 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยตรวจท าหน้าที่ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามขอบข่ายที่ขึ้นบัญชีไว้กับ

ส านักงาน  และออกหลักฐานรายงานผลการตรวจ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด  
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒) หน่วยรับรองท าหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการอาหารตามขอบข่าย 
ที่ขึ้นบัญชีไว้กับส านักงาน  และการออกหลักฐานรายงานผลการตรวจ  หรือหนังสือรับรองการตรวจประเมิน
ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  รูปแบบ  และการแสดงเครือ่งหมายในการออกหนงัสือรบัรองการตรวจประเมนิ
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

ข้อ 8 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินงาน  ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขตามข้อ  7 
(๒) ต้องรายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการพร้อมหลักฐานตามที่เลขาธิการ

ประกาศก าหนดให้ส านักงานทราบทุกเดือน 
การจัดส่งรายงานและบันทึกการตรวจตามวรรคหนึ่งให้ยื่น  ณ  ส านักงาน  หรือแจ้งผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) ต้องแจ้งผลการตรวจประเมินในกรณีที่ผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  

หรือพบการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและ
ประกาศแห่งพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ของผู้รับบริการให้ส านักงานหรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการอาหารนัน้ตัง้อยู่ทราบภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ตรวจพบการปฏิบตัิ
ที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย  และในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่อาจส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค
อย่างร้ายแรงต้องแจ้งให้ทราบในทันที 

(๔) ต้องแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานที่มีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ได้ขึ้นบัญชีไว้หรือตามหลักฐานประกอบค าขอขึ้นบัญชี  หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ  
ที่จะกระทบต่อความสามารถของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  เช่น  การเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจประเมิน  
การยกเลิก  เพิกถอน  หรือพักใช้การรับรองระบบงาน  ให้ส านักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พบ
ข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์  หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือได้รับแจ้งจากส านักงาน 

(๕) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน  หรือการออกเอกสารรับรองใหม่  ในกรณ ี
ที่เกิดข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานของตนเอง 

(๖) ต้องรับผิดชอบผลการตรวจประเมินการตัดสินใหก้ารรับรอง  การรักษาสภาพ  การขยายขอบขา่ย  
การลดขอบข่าย  การพักใช้หรือการเพิกถอนการรับรองของผู้ขอรับบริการ   

(๗) ต้องไม่น าการขึ้นบัญชีไปใช้  หรืออ้างถึงในทางที่ท าให้เกิดความเสียหายหรือเข้าใจผิด 
(๘) ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นใด  อันจะมีผลต่อการด ารงไว้ซึ่งความ

เป็นกลางและความซื่อตรงในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองได้แก่ 
 (ก) หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองและส่วนงานต่าง ๆ  ที่อยู่ภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน  

ต้องไม่เสนอหรือให้บริการค าปรึกษาระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
 (ข) ต้องไม่ท าการตลาดหรือเสนอกิจกรรมของตนเชื่อมโยงกับกิจกรรมของหน่วยงาน 

ที่ปรึกษาระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 

้หนา   ๒๓
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 (ค) ต้องไม่ใช้บุคลากรที่ให้บริการค าปรึกษาระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
ในการตรวจประเมินและกิจกรรมการรับรองอื่นส าหรับผู้รับบริการรายนั้นอย่างน้อยสองปี   หลังจาก
สิ้นสุดการให้บริการค าปรึกษาดังกล่าว   

 (ง) หากมีการเสนอการตรวจประเมินภายในให้องค์กรใด   ต้องไม่ตรวจประเมิน 
และรับรององค์กรนั้นภายในสองปี  นับจากการสิ้นสุดการตรวจประเมินภายใน   

 (จ) ต้องไม่จ้างองค์กรหรือหน่วยงานอื่นเพ่ือด าเนินการตรวจประเมินใด  ๆ  ตามที่  
ขึ้นบัญชีไว้กับส านักงาน 

(๙) ต้องมีจรรยาบรรณในการตรวจประเมิน  ได้แก่ 
(ก) ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  เป็นกลาง  เป็นธรรม  และไม่ล าเอียง 

 (ข) ไม่ตรวจประเมินนอกขอบข่ายที่ผ่านการประเมินความสามารถ  หรือนอกขอบข่าย 
ที่ได้รับการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองไว้กับส านักงาน 

 (ค) ต้องไม่ตรวจประเมินในกรณีที่ผู้ตรวจประเมินมีความเกี่ยวข้องอันจะน าไปสู่ความขัดแย้ง
หรือไม่เป็นกลางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการตรวจประเมิน 

(ง) ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับการตรวจประเมิน  ลูกจ้างหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นใจให้ผู้ร่วมงานท าเช่นนั้น 

 (จ) ต้องรักษาความลับ  และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับการยินยอม 
จากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร  กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลอื่น  ต้องได้รับ
การยินยอมจากผู้รับบริการหรือส านักงาน  แล้วแต่กรณี 

 (ฉ) ไม่ปฏิบัติตนที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับส านักงาน  และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
เมื่อมีการสอบสวนข้อกล่าวหา 

ขอ 9 หนวยตรวจหรือหนวยรับรอง สามารถปรับระดับผูตรวจประเมินเปนหัวหนาผูตรวจ 

ประเมินตามคูมือปฏิบัติงานที่ไดยื่นไวกับสํานักงาน ประเมินโดยหัวหนาผูตรวจประเมินที่ไดรับการรับรอง

ผลการประเมินสมรรถนะ  ณ  สถานประกอบการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่เลขาธิการ 

ประกาศกําหนด 

ข้อ 10 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองต้องมีหลักฐานแสดงถึงการรักษาความสามารถ 
ของผู้ตรวจประเมิน  ได้แก่  ผลการประเมินสมรรถนะของผู้ตรวจประเมิน  ณ  สถานประกอบการอาหาร
ตามที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับส านักงานที่เป็นไปตามแผนงานที่หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองก าหนด  อย่างน้อยหนึ่งครั้ง  
ภายในระยะเวลาสามปี 
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ข้อ ๑1 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองต้องมีแผนงานและหลักฐานการสั่งสมหรือเพ่ิมเติม
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร  หรือเทคโนโลยี
การผลิตอาหารอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ข้อ ๑2 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองต้องให้ความร่วมมือกับส านักงานในการตรวจประเมิน
สมรรถนะผู้ตรวจประเมินและระบบขององค์กรตามที่ได้รับการขึ้นบัญชี   เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสามปี  โดยส านักงานอาจสุ่มตรวจ  หรือร่วมกับหน่วยรับรองระบบงาน   
หรือพิจารณาจากผลการตรวจติดตามการด าเนินงานจากหน่วยรับรองระบบงานรวมทั้งส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ  ให้แก่ส านักงาน  เมื่อได้รับการร้องขอ 

กรณีผลการตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน  หรือระบบขององค์กรที่ได้รับการขึ้นบัญชี
ตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขที่ประกาศนี้ก าหนด  หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง
ต้องแจ้งแนวทางการแก้ไขภายในสามสิบวัน  และด าเนินการแก้ไขภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน  ทั้งนี้  อาจขยายระยะเวลาได้แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การขึน้บญัชี  การแกไ้ขเปลีย่นแปลง  การขยายขอบข่าย   

การลดขอบข่าย  การยกเลกิ  การพกัใช ้ การเพิกถอน  และการพิจารณาด าเนินการ 
 

 

ส่วนที ่ ๑ 
การขึน้บญัช ี

 
 

ข้อ ๑3 องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ที่ประสงค์จะขอขึ้นบัญชี
กับส านักงาน  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการตรวจสอบ  ตรวจติดตาม  การตรวจสมรรถนะ 
ของผู้ตรวจ  หรือระบบคุณภาพของผู้ยื่นค าขอให้เป็นตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

ข้อ ๑4 ให้เลขาธิการประกาศการขึ้นบญัชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรฐั  หรือองค์กรเอกชน  
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ  ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร  เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติ  
มาตรฐาน  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  และเงื่อนไขการด าเนินงานตามหมวด  ๑ 

ข้อ ๑5 บัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ตามข้อ  ๑4   
ให้มีอายุสามปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการขึ้นบัญชี   หากประสงค์จะขึ้นบัญชีใหม่ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 
เก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ  ทั้งนี้  เมื่อยื่นค าขอแล้วให้ด าเนินกิจกรรมการตรวจประเมินหรือรับรอง 
สถานประกอบการอาหารต่อไปก็ได้จนกว่าส านักงานจะมีค าสั่งไม่ขึ้นบัญชี 
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ส่วนที่  ๒ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 
 

ข้อ ๑6 องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ที่ประสงค์จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ขึ้นบัญชีไว้   ให้ยื่นค าขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ขึ้นบัญชีตามแบบ 
ที่เลขาธิการประกาศก าหนด  ตามแต่กรณี 

ให้เลขาธิการประกาศการขึ้นบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  
ตามวรรคหนึ่ง  เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติ  มาตรฐาน  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  และเงื่อนไข 
การด าเนินงานตามหมวด  ๑ 

ข้อ ๑7 ให้เลขาธิการมีอ านาจแก้ไขรายละเอียดการขึ้นบัญชี   ในกรณีตรวจพบว่าไม่ตรง 
ตามที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้   

ทั้งนี้  ให้เลขาธิการประกาศการขึ้นบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน   
ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งด้วย 

ส่วนที ่ ๓ 
การขยายขอบข่าย 

 
 

ข้อ ๑8 องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ที่ประสงค์จะขอขยาย
ขอบข่ายที่ได้ขึ้นบัญชีไว้  ให้ยื่นค าขอขยายขอบข่ายการขึ้นบัญชีตามแบบที่เลขาธิการประกาศก าหนด  
ตามแต่กรณี 

ให้เลขาธิการประกาศการขึ้นบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  
ตามวรรคหนึ่ง  เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติ  มาตรฐาน  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  และเงื่อนไข 
การด าเนินงานตามหมวด  ๑ 

ส่วนที ่ ๔ 
การลดขอบข่าย 

 
 

ข้อ ๑9 ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งลดขอบข่ายการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขตามที่ประกาศนี้ก าหนด  หรือมีจ านวน 

ผู้ตรวจประเมินไม่เพียงพอในการให้บริการตรวจประเมินตามข้อ   4  (๗)  หรือไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดนับจากวันที่รับทราบหนังสือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามขอบข่าย 
ที่ได้รับการขึ้นบัญชีส านักงาน   

(๒) ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงส าคัญใด ๆ  เกี่ยวกับขอบข่ายภายในหน่วยตรวจ  หรือหน่วยรับรอง
ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินการตรวจประเมินและรับรองในขอบข่ายนั้น 

้หนา   ๒๖
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(๓) แจ้งความประสงค์จะขอลดขอบข่ายที่ขึ้นบัญชี 
(๔) ผลการตรวจติดตามเกี่ยวกับขอบข่ายจากหน่วยรับรองระบบงานหรือส านักงาน   

พบข้อบกพร่องและไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อการรับรอง
ความสามารถของผู้ตรวจประเมินและไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลการตรวจประเมินและรับรองได้  
หรือส่งกระทบต่อการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในขอบข่ายนั้น 

เมื่อส านักงานมีค าสั่งลดขอบข่ายการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจ  หรือหน่วยรับรองต้อง 
(๑) ไม่แสดงเครื่องหมายการรับรองความสามารถหรือการขึ้นบัญชีในขอบข่ายนั้น 
(๒) ไม่ให้บริการตรวจประเมินหรือรับรองสถานประกอบการอาหารในขอบข่ายนั้น 
(๓) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์  สื่อโฆษณาใด ๆ  ที่ได้มีการอ้างอิงถึงขอบข่ายนั้น 
ทั้งนี้  นับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่งแจ้งลดขอบข่ายจากส านักงาน 
ข้อ 20 ให้ส านักงานเผยแพร่การขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ลดขอบข่าย  

การขึ้นบัญชีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานสั่งให้ลดขอบข่ายการขึ้นบัญชี 
ข้อ ๒1 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ถูกลดขอบข่ายออกจากการขึ้นบัญชีตามข้อ  ๑9   

จะขอขึ้นบัญชีในขอบข่ายดังกล่าวอีกไม่ได้  จนกว่าเวลาจะพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ถูกลดขอบข่ายการขึ้นบัญชี  ยกเว้นกรณีตามข้อ  19  (๓) 

ส่วนที ่ ๕ 
การยกเลกิ   

 
 

ข้อ ๒2 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  ที่ประสงค์จะขอยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจ  
หรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารให้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
ทั้งนี้  ต้องจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร  พร้อมหลักฐานตามข้อ  8  (๒)  
ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้ส านักงานก่อนวันที่ยกเลิกการขึ้นบัญชีตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน 

ข้อ ๒3 ให้ส านักงานเผยแพร่การยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง   
สถานประกอบการอาหาร  ซึ่งผลของการยกเลิกการขึ้นบัญชีจะไม่มีผลกระทบต่อการกระท า ใด ๆ   
ที่หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองได้ด าเนินการไปแล้ว  ทั้งนี้  ให้อยู่ในการพิจารณาของเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๖ 
การพักใช ้

 
 

ข้อ ๒4 ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งพักใช้การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้   

้หนา   ๒๗
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(๑) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศนี้หรือประกาศส านักงาน 
ที่ออกตามประกาศนี้  หรือไม่ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดนับจากวันที่รับทราบหนังสือ 
การแจ้งเตือนจากส านักงาน 

(๒) ผลการตรวจติดตามของหน่วยรับรองระบบงานหรือส านักงาน   พบข้อบกพร่อง 
และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งส่งผลเสียหายร้ายแรงที่กระทบต่อความสามารถของผู้ตรวจ
ประเมินและไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลการตรวจประเมินหรือรับรองได้  หรือส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด 

ส านักงานมีค าสั่งพักใช้การขึ้นบัญชีเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบ
ค าสั่งพักใช้การขึ้นบัญชี 

ในระหว่างถูกพักใช้การขึ้นบัญชี  หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองต้องไม่แสดงเครื่องหมาย   
การรับรองความสามารถหรือการขึ้นบัญชีไม่ให้บริการตรวจประเมินหรือรับรองสถานประกอบการอาหาร  
และระงับใช้สิ่งพิมพ์  สื่อโฆษณาใด ๆ  ที่ได้มีการอ้างอิงถึงการขึ้นบัญชี 

ข้อ ๒5 ให้ส านักงานเผยแพร่การขึ้นบัญชีหนว่ยตรวจหรือหนว่ยรับรองที่ถูกพักใช้การขึ้นบญัชี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานสั่งให้พักใช้การขึ้นบัญชี 

ส่วนที ่ ๗ 
การเพิกถอน 

 
 

ข้อ ๒6 ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งเพิกถอนการขึ้นบัญชี  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) ขาดคุณสมบัติ 
(๒) ฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้การขึ้นบัญชี  หรือไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่ง

พักใช้การขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ 
(๓) เคยถูกพักใช้การขึ้นบัญชีมาแล้วสองครั้งในสองรอบการขึ้นบัญชีนั้น 
(๔) ผลการตรวจติดตามของหน่วยรับรองระบบงานหรือส านักงานที่แสดงว่าหน่วยตรวจ 

หรือหน่วยรับรองได้กระท าผิดตามประกาศนี้  หรือประกาศส านักงานที่ออกตามประกาศนี้  ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจหรือต่อประโยชน์สาธารณะ  หรือความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภค 

(๕) จัดท าผลการตรวจประเมนิหรือการรบัรองของผู้รับบริการอันเป็นเท็จหรอืปกปดิขอ้เทจ็จรงิ  
ซึ่งควรแจ้งโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น   หรือเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน   
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเพ่ือให้มีการออกผลการตรวจประเมิน 
และรับรอง  โดยมิชอบ 

้หนา   ๒๘
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เมื่อส านักงานมีค าสั่งเพิกถอนการขึ้นบัญชีและมีค าสั่งเรียกคืนหนังสือการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจ
หรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองต้องยุติการด าเนินการหรือกล่าวอ้าง  
เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการอาหาร  การแสดงเครื่องหมายการรับรอง
ความสามารถหรือการขึ้นบัญชี  และการใช้สิ่งพิมพ์  สื่อโฆษณาใด ๆ  ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการขึ้น
บัญชีไว้กับส านักงานทั้งหมดทันที 

ข้อ ๒7 ให้ส านักงานเผยแพร่การขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ถูกเพิกถอนการ   
ขึ้นบัญชีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานสั่งให้เพิกถอนการขึ้นบัญชี 

ข้อ ๒8 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ถูกเพิกถอนออกจากการขึ้นบัญชีตามข้อ   26   
จะขอขึ้นบัญชีใหม่อีกไม่ได้  จนกว่าเวลาจะพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชี   

ส่วนที ่ ๘ 
การพิจารณาด าเนนิการ 

 
 

ข้อ ๒9 การพิจารณาด าเนินการตามหมวด  ๒  ส่วนที่  ๑  ถึง  ๗  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
รับรองหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองกลั่นกรองและสรุปผลเสนอต่อส านักงาน 

หมวด  ๓ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ 30 หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง  ซึ่งถูกสั่งไม่ขึ้นบัญชีตามข้อ  ๑๓  ไม่ด าเนินการ 
ตามข้อ  ๑๕  ไม่ให้ขยายขอบข่ายตามข้อ  ๑๘  ลดขอบข่ายการขึ้นบัญชีตามข้อ  ๑๙  พักใช้การขึ้นบัญชี
ตามข้อ  ๒๔  หรือเพิกถอนการขึ้นบัญชีตามข้อ  ๒๖  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อเลขาธิการได้ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  เพื่อท าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์ 
เมื่ อได้รับค าอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ ง   ให้ เลขาธิการรายงานความเห็นพร้อมเหตุผล   

ไปยังปลัดกระทรวงผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์    
ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน   ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ในระหว่างอุทธรณ์  เลขาธิการอาจให้ผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ   
หรือองค์กรเอกชนนั้น  ยังคงด าเนินการต่อไปได้จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์จะแล้วเสร็จ 
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หมวด  4 
ค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๓1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามประกาศนี้   ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ  อัตราค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ท าหน้าที่ในการประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓2 ให้หน่วยตรวจหรือหนว่ยรบัรองที่ขึ้นทะเบียนไวก้ับส านักงานก่อนวนัที่ประกาศนีใ้ชบ้งัคบั  
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าทะเบียนจะหมดอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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