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การรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดี 
ส าหรับห้องเยน็เก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แขง็เพื่อการส่งออก 

บทน า 

การส่งออกของประเทศไทยในปี 2560 มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่า 
การส่งออกมากถึง 685,180 ล้านบาท โดยมีกลุ่มสินค้าท่ีมีการเติบโตสูงขึน้ได้แก่ น า้ผลไม้ กุ้ ง 
เคร่ืองปรุงรส อาหารพร้อมรับประทาน ไก่ ทนู่ากระป๋อง เป็นต้น ซึ่งสินค้าท่ีส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ 
CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) มีสัดส่วนการส่งออกด้านอาหารของไทยมากถึง 
15.2% ล าดับถัดมาคือประเทศญ่ีปุ่ น (13.9%) สหรัฐฯ (11.9%) สหภาพยุโรป (10%) แอฟริกา 
(9.1%) และจีน (8%) ในส่วนผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ก็เป็นส่วนท่ีท าให้มีการส่งออกมากขึน้ 
โดยเฉพาะสินค้าจากไก่ ซึ่งมีแนวโน้มผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึน้ เน่ืองจากแนวโน้มการส่งออกไปยงั
ประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ประเทศเกาหลีใต้ได้อนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่  
จากไทย จงึท าให้แนวโน้มการสง่ออกผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์สงูขึน้ 

ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของผู้ประกอบการไทยเพ่ือผลิต
สินค้าท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับแข่งขนักับตลาดโลก โดยมีหน้าท่ีด าเนินการควบคมุ รับรอง ตรวจสอบ 
ติดตาม ดูแลและก ากับ ตัง้แต่ฟาร์มเลีย้งสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการ
ส่งออก ให้ผู้ ประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า พร้อมออกใบรับรองสุขอนามัย (Certificate of Health) 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีได้สะอาด ปลอดภัย และ 
ได้มาตรฐาน ท าให้เป็นท่ียอมรับระดบัสากล โดยมีกลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์ ส านกัพฒันาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานให้การรับรองระบบการจัดการท่ีดีส าหรับ
ผู้ ประกอบการฟาร์มเลีย้งสัตว์ (Good Agriculture Practice; GAP) รับรองระบบการจัดการท่ีดี
ส าหรับโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ทัง้ภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก (Good Manufacturing 
Practice; GMP) ร่วมถึงให้การรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 
(Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) ให้กบัผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์รับรอง
ระบบด้วยความสมคัรใจ 

ผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ ต้องการได้รับ
เอกสารรับรองระบบ GMP จากกลุม่รับรองด้านการปศสุตัว์ ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ซึ่งปัจจบุนั มีผู้ประกอบการผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออกท่ีได้รับ
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การรับรองระบบการปฏิบัติท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) มากถึง 295 โรงงาน ประกอบไปด้วย  
โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออก 46 โรงงาน โรงงานตดัแต่งเนือ้สัตว์เพ่ือการส่งออก 14 โรงงาน โรงงาน 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก 148 โรงงาน โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เพ่ือการส่งออก  
13 โรงงาน โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมเพ่ือการส่งออก 36 โรงงาน โรงงานแปรรูปรังนก 6 โรงงาน 
โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์น า้ผึง้ 12 โรงงาน และห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แช่แข็ง 20 โรงงาน (ข้อมลู ณ 
วันท่ี 31 มกราคม 2561) โดยมีการตรวจสอบการด าเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ 
กรมปศสุตัว์ และประเทศคู่ค้าท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศ 
ส่งผลให้มาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสตัว์เพ่ือการส่งออกมีข้อก าหนด ส าหรับการควบคมุการผลิต  
ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของกรมปศุสตัว์ และประเทศคู่ค้า จึงท าให้ห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสตัว์ 
แช่แข็งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย แต่การตรวจประเมินของเจ้าหน้าท่ี 
กรมปศสุตัว์พบว่าผู้ประกอบกิจการห้องเย็นหลายแห่งไม่สามารถปฏิบตัิตามแนวทางการปฎิบตัิงาน
ท่ีสอดคล้องตามข้อก าหนดของกรมปศุสตัว์ และข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า เน่ืองจากขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ส าหรับเก็บสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก จึงได้จัดท าเอกสารการรับรองการจัดการ
สุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก เพ่ือให้ผู้ ประกอบ กิจการ 
ห้องเย็น ได้ศกึษาข้อมลู เพ่ือปรับใช้ในการปฎิบตังิาน และเข้าใจแนวทางการท างานของกรมปศสุตัว์ 
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ขอบข่ายการตรวจประเมินระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี 
ส าหรับห้องเยน็เก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก 

การตรวจประเมินระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แช่แข็ง
เพ่ือการส่งออก รับรองโดยกรมปศสุตัว์นัน้ ด าเนินการโดยฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์
เพ่ือการส่งออก กลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์ ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 
กรมปศสุัตว์ ซึ่งก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการตรวจรับรองส าหรับผู้ประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้า 
ท่ีมีความประสงค์ด าเนินการจดัเก็บผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์ท่ีได้รับการรับรองจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ดังกล่าวต้องได้รับ 
การรับรองโดยกรมปศสุตัว์ และขึน้บญัชีรายช่ือโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออกไปยงั
ประเทศตา่งๆ ซึ่งมีข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องจ านวนมากเพ่ือผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์ดงักล่าวสามารถส่งออก
ไปยงัตา่งประเทศได้ จงึเป็นเหตใุห้ผู้ประกอบการห้องเย็นท่ีมีความประสงค์เก็บสินค้าปศสุตัว์ดงักลา่ว
ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดต่างๆ ด้วย โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับพนกังานท่ีเพียงพอ และ
เหมาะสม รวมทัง้มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารเป็นไปตามข้อก าหนดของต่างประเทศ  
โดยครอบคลมุประเภทของอาคารห้องเย็นเก็บสินค้าแชแ่ข็งดงันี ้

1. อาคารห้องเย็นเก็บผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ดิบแชแ่ข็งเทา่นัน้ 
2. อาคารห้องเย็นเก็บผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์แปรรูปปรุงสกุแชแ่ข็งเทา่นัน้ 
3. อาคารห้องเย็นท่ีสามารถเก็บผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ดบิแชแ่ข็ง และผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์แปรรูป

ปรุงสกุแชแ่ข็ง 
โดยขอบข่ายการรับรองดงักล่าว เป็นไปตามหลักการปฏิบตัิงานท่ีดีในโรงงานผลิตอาหาร 

(GMP) ตามมาตรฐาน  Codex Alimentarius. Recommended International Code of Practice  
General Principles of Food Hygiene ตามการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ของส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับข้อก าหนดของกรมปศุสตัว์ และข้อก าหนดของ
ประเทศคู่ค้า โดยพิจารณาตัง้แต่การจดักลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้ามาจดัเก็บในอาคารห้องเย็น การรับ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้ามาจัดเก็บภายในอาคารห้องเย็น การจัดการด้านความปลอดภัยด้านอาหาร  
การควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นเพ่ือให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของต่างประเทศและข้อก าหนด  
ของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการขนสง่ 
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นิยาม 

นิยามความหมายของค าที่ใช้ในเอกสารฉบับนี ้
1. ระบบ GMP หมายถึง ระบบการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์ 

แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก รับรองโดยกรมปศสุตัว์ เพ่ือให้มีความปลอดภยัตอ่การอปุโภคและบริโภค 
2. การรับรองระบบ GMP หมายถึง การให้การยอมรับความสามารถของสถานประกอบการ 

ในการปฏิบตัติามมาตรฐานระบบ GMP ตามขอบขา่ยท่ีกรมปศสุตัว์รับรอง 
3. หน่วยรับรอง หมายถึง หน่วยรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์
ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก กลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์ ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 

4. สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการท่ีด าเนินการห้องเย็นเก็บสินค้า รวมถึง
พนกังานเจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการ 

5. ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ ขอรับการตรวจประเมิน  หมายถึง ผู้ ประกอบการหรือตัวแทนท่ีได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการแทนผู้ประกอบการ ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะขอรับการรับรองระบบ GMP ของ
กรมปศสุตัว์ 

6. ผู้ ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ ย่ืนค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองจาก 
กรมปศสุตัว์ 

7. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ใน 
โรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์
เพ่ือการส่งออก โดยเป็นบุคลากรจากกรมปศสุตัว์ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
แต่งตัง้คณะทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ีตัดสินใจให้การรับรอง  เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรอง
ระบบการจดัการท่ีเก่ียวข้อง และมีหน้าท่ีแต่งตัง้คณะผู้ตรวจประเมินระบบ อีกทัง้ยังเป็นผู้ ก าหนด
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองระบบ เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองระบบ 
และเป็นผู้ตดัสินการพกัใช้และเพิกถอนการรับรองระบบ ตดัสินอทุธรณ์ การร้องเรียนและการโต้แย้ง 
รวมทัง้ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากกรมปศสุตัว์   

8. คณะทบทวน หมายถึง คณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานผลิตผลิตภัณ ฑ์ปศุสัต ว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ี เก็บ รักษาผลิตภัณ ฑ์ปศุสัต ว์  
เพ่ือการส่งออก โดยเป็นบคุลากรจากกรมปศสุตัว์ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
ตดัสินให้การรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ให้กบัโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์



-5- 
 

เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือพิจารณาตัดสิน 
ให้การรับรองระบบ อีกทัง้พิจารณาเพิ่มขอบข่าย/ลดขอบข่าย/ยกเลิก/เพิกถอนการรับรองระบบ และ
ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

9. คณะพิจารณาอทุธรณ์ หมายถึง คณะบคุลากรจากส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ เพ่ือพิจารณาค าอทุธรณ์ และเสนอแนะการด าเนินการ
ตอ่คณะกรรมการ 

10. การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือคณะทบทวน  
ท าการทบทวนอีกครัง้ ต่อผลการพิจารณา หรือมาตรการต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ หรือคณะทบทวน  
ได้พิจารณาตัดสินแล้ว  หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือ มาตรการนัน้ๆ โดยต้องการ 
ให้คณะกรรมการ หรือคณะทบทวนด าเนินการพิจารณาซ า้อีกครัง้ 

11. การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเก่ียวกบัข้อบกพร่องในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 
คณะทบทวน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ตรวจประเมินของฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์
เพ่ือการสง่ออก หรือบคุลากรของกรมปศสุตัว์ 

12. การโต้แย้ง หมายถึง การไม่เห็นด้วยตอ่การปฏิบตัิการ หรือด าเนินการใดๆ ของหน่วยรับรอง  
ซึง่สามารถร่วมกนัแก้ไขปัญหาร่วมกนัได้ 

13. การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการตรวจประเมินระบบ GMP ภายใน 
สถานประกอบการ โดยหน่วยรับรอง รวมถึงการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นหลักฐาน
ส าหรับการรับรองระบบ และเพ่ือประเมินวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การตรวจประเมิน 

14. สิ่งท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดหรือข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง โครงสร้าง  
การปฎิบัติงานของพนักงาน รวมทั ง้ เอกสารประกอบส าห รับการตรวจระบบ GMP ของ 
สถานประกอบการ ท่ีไมส่อดคล้องตามขอบขา่ยท่ีให้การรับรอง 

15. ข้อบกพร่องส าคัญ (Major nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องท่ีไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดท่ีพบในสถานประกอบการ เกิดจากสถานประกอบการยังไม่ได้จัดท าระบบ หรือจัดท า
ระบบท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หรือจดัท าระบบแล้วไม่ได้น ามาปฏิบตัิ หรือพบข้อบกพร่องย่อย
หลายๆ จดุรวมกนั ซึง่พิจารณาแล้วสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของอาหาร 

16. ข้อบกพร่องย่อย (Minor nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องของสถานประกอบการท่ีท า
ระบบแล้วน าไปปฏิบตัไิมส่ม ่าเสมอ แตไ่มมี่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของอาหาร 

17. ข้อสงัเกต (Observation) หมายถึง สิ่งท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แตห่ากปลอ่ยทิง้ไว้หรือละเลย  
อาจสง่ผลให้เป็นข้อบกพร่องตอ่ไปได้ 
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18. คณะผู้ ตรวจประเมิน (Audit team) หมายถึง คณะผู้ ตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ 
HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก โดยเป็นบุคลากรจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ มีหน้าท่ีในการตรวจประเมิน ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุระบบ GMP และระบบ 
HACCP รวมทัง้ให้ค าแนะน าการแก้ไขหรือปรับปรุงโรงงาน ตลอดจนพิจารณาเสนอยกเลิก/เพิกถอน
ระบบ GMP และ HACCP เพ่ือน าเสนอให้คณะทบทวนพิจารณาให้การรับรองตอ่ไป 

19. ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง ผู้ตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP เป็น
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์  
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
เพ่ือการสง่ออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 

20. การตรวจประเมินเบีอ้งต้น (Preliminary audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือเป็นการ
รวบรวมข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และความพร้อมของ 
สถานประกอบการเพ่ือน ามาวางแผนส าหรับการตรวจประเมิน 

21. การตรวจติดตามการรับรอง (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตาม 
การรักษาระบบ GMP ของสถานประกอบการ ในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินตอ่อายุ เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ยงัคงรักษาระบบงานสอดคล้องตามข้อก าหนด 

22. การตรวจประเมินตอ่อายุ (Re-asessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลงัการรับรอง
ระบบ GMP เม่ือครบรอบอายุการรับรอง เพ่ือทบทวนระบบต่างๆ ของสถานประกอบการ 
ทกุกระบวนการอีกครัง้ วา่ยงัด าเนินการสอดคล้องตามข้อก าหนดอย่างมีประสิทธิผลตอ่เน่ือง 

23. เหตผุลความจ าเป็นหรือเหตฉุกุเฉิน หมายถึง การกระท าหรือเหตกุารณ์ท่ีไม่อาจบงัคบัหรือ
ควบคุมได้ว่าจะเกิดขึน้ตามธรรมชาติหรือเกิดขึน้โดยวิธีอ่ืน และเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มิ ใช่เหตุการณ์ เฉพาะตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดเท่านัน้  และ/หรือ  
เป็นเหตุสุดวิสัยท่ีมิอาจคาดการณ์ได้ตามปกติของวิญญูชน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
ทัง้ในระดบัชาติ และ/หรือระหว่างประเทศ เหตกุารณืท่ีอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ 

24. หนงัสือจากผู้ ย่ืนค าขอ หมายถึง หนงัสือจากสถานประกอบการท่ีแสดงความจ านง เพื่อขอให้
เจ้าหน้าท่ีกรมปศสุตัว์ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ 
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25. แบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพ่ือการส่งออก (แบบ สพส.111) หมายถึง  
แบบบนัทึกข้อมลูเก่ียวกบับคุคลผู้ ย่ืนค าขอ ผู้ประสานงาน สถานท่ีตัง้ของสถานประกอบการ ประเภท
และชนิดของสถานประกอบการตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสถานประกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการตรวจรับรอง 

26. หนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ หมายถึง หนงัสือส านักพฒันาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์เพ่ือแจ้งก าหนดการนดัหมายวนั เวลา และรายช่ือคณะผู้ตรวจ
ประเมินพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือติดต่อประสานงาน ในการเข้าตรวจประเมินระบบ GMP  
ณ สถานประกอบการให้กบัผู้ ย่ืนค าขอทราบ 

27. แบบสอบถามก่อนการตรวจประเมินระบบ GMP และ ระบบ HACCP (Quationnaire GMP 
and HACCP) หมายถึง แบบสอบถามข้อมูลของสถานประกอบการเพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานให้กับ
ผู้ตรวจประเมิน   

28. หนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินและรายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP หมายถึง 
หนังสือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพ่ือแจ้งผลการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการโดยสรุปข้อมูล หลกัฐานตา่งๆ ท่ีคณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจ พร้อม
แจ้งข้อบกพร่องท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อก าหนดตา่งๆ ให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ  

29. แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่องด้าน GMP หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลข้อบกพร่อง 
ท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถานประกอบการ และแสดงผลการแก้ไขข้อบกพร่องของดงักลา่ว 
พ ร้อม รูปประกอบ เพ่ื อใช้ เป็นเอกสารแนบส าห รับผู้ ย่ืนค าขอ แจ้งให้หน่วย รับรองทราบ  
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการให้สอดคล้องตามข้อก าหนด
ดงักลา่ว 

30. ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์  
แชเ่พ่ือการสง่ออก (ESTABLISHMENT NUMBER; EST. No.) 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอรับการรับรองและเง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 

คณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนค าขอ 
1. เป็นผู้ประกอบกิจการท่ีขอรับการรับรอง หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทน 
2. ไมเ่ป็นผู้ถกูเพิกถอนการรับรองจากกรมปศสุตัว์ เว้นแตพ้่นระยะเวลา 6 เดอืนแล้ว 
3. สถานประกอบการดังกล่าว ต้องเก็บเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัยด้านอาหาร 

เหมาะส าหรับบริโภคและอปุโภค โดยมีผลยืนยนัทางห้องปฏิบตักิารด้านสขุอนามยั 

เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 
1. ผู้ ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ซึ่งระบบ GMP ตามมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองตลอด

ระยะเวลาท่ีได้รับการรับรอง 
2. อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจกรรมและขอบขา่ยท่ีได้รับการรับรองจากหนว่ยรับรองเท่านัน้ 
3. ต้องไม่น าใบรับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองหรืออ้างถึงการรับรองท่ีหน่วยรับรอง ไปใช้  

ในทางท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยรับรอง ซึ่งหน่วยรับรองอาจพิจารณาได้ว่าท าให้เกิด 
ความเข้าใจผิด 

4. ยตุิการใช้สิ่งพิมพ์ สือโฆษณาท่ีมีการอ้างถึงการได้รับการรับรองและ/หรือการรับรองภายใต้
ขอบข่ายท่ีหน่วยรับรองได้รับรองระบบงานทัง้หมด เม่ือมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิก  
การรับรอง ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 

5. หากมีการเปล่ียนแปลง แก้ไขระบบ GMP ของสถานประกอบการในสาระส าคัญ ให้แจ้ง
หนว่ยรับรองโดยทนัที 

6. ให้ความร่วมมือแก่หนว่ยรับรองในการตรวจประเมินทกุครัง้ 
7. ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองท่ีเป็นข้อมูลปัจจุบันให้แก่ 

หนว่ยรับรอง เม่ือได้รับการร้องขอ 
8. ผู้ ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งหน่วยรับรองเป็นลายลกัษณ์

อกัษรทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 
9. ผู้ ได้รับการรับรองมีความประสงค์ให้มีการรับรองต่อเน่ืองให้ย่ืนแบบค าขอการรับรอง  

ระบบ GMP โรงงานเพ่ือการส่งออก (แบบ สพส.111) พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตอ่หน่วยรับรอง
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนวนัท่ีใบรับรองสิน้อาย ุ
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10. ต้องจัดให้มีมาตรการและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยท่ีจ าเป็นแก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยรับรองใน 
การตรวจประเมินทกุครัง้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

11. ต้องจดัท าและเก็บรักษาบนัทึกข้อร้องเรียน และผลการด าเนินการจดัการข้อร้องเรียนทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรอง และสามารถมอบบนัทึกข้อร้องเรียนและผลการ
ด าเนินการจดัการข้อร้องเรียนเม่ือหนว่ยรับรองร้องขอ 

การรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ 
1. การขอรับการรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ ให้ย่ืนค าขอต่อหน่วยรับรองพร้อม

หลกัฐานและเอกสารตา่งๆ ท่ีเป็นปัจจบุนั ตามแบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพ่ือการส่งออก 
(แบบ สพส.111) ท่ีหนว่ยรับรองก าหนด 

2. เม่ือหนว่ยรับรองได้รับค าขอ จะด าเนินการดงันี ้
2.1 พิจารณาค าขอและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ ย่ืนค าขอ ตามแบบค าขอการรับรองระบบ 

GMP โรงงานเพ่ือการส่งออก (แบบ สพส.111) หากมีรายละเอียดท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ 

2.2 หน่วยรับรองจะด าเนินการตามขัน้ตอนการตรวจประเมินเพ่ือรับรองระบบ GMP ของ 
กรมปศุสัตว์ต่อไป ตัง้แต่แต่งตัง้คณะผู้ ตรวจประเมิน จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการ 
นัดหมายเข้าตรวจ คณะผู้ ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการท่ี 
ผู้ ย่ืนค าขอก าหนด จัดท าหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินและรายงานผลการตรวจ
ประเมินระบบ GMP  

2.3 ภาษาท่ีใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็นหลกั หากผู้ ย่ืนขอมีความประสงค์จะให้
ใช้ภาษาต่างประเทศในการตรวจประเมิน หน่วยรับรองขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะให้มีการตกลง
เป็นแตแ่ละกรณีไป 

2.4 สรุปข้อคิดเห็นจากการตรวจประเมิน น าเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาตัดสิน  
การรับรอง 

3. เม่ือคณะทบทวนได้อนมุตัิให้การรับรองแล้ว หน่วยรับรองจะด าเนินการออกใบรับรองระบบ 
GMP โดยมีผลตัง้แต่วันท่ีคณะทบทวนอนุมัติให้การรับรอง โดยใบรับรองระบบ GMP จะมีอาย ุ
คราวละ  3 ปี และไม่ สามารถโอนใบ รับรองให้ แก่ ผู้ อ่ื นๆ  ได้  ผู้ ไ ด้ รับการรับรองสามารถ  
แสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบ GMP ให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีหนว่ยรับรองก าหนด 

4. การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรองให้ด าเนินการแจ้งหน่วยรับรองพิจารณา หากไม่มี
ผลกระทบตอ่ระบบ GMP หนว่ยรับรองจะน าเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาอนมุตักิารเปล่ียนแปลง
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ขอบข่าย และหน่วยรับรองจะออกใบรับรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบบั
เดมิท่ีเหลืออยู ่โดยผู้ได้รับการรับรองต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดมิให้แก่หนว่ยรับรอง 

5. การโอนกิจการและการย้ายสถานประกอบการ ให้ผู้ ได้รับการรับรองแจ้งหน่วยรับรองทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้หน่วยรับรองด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือเสนอคณะทบทวนพิจารณา
ให้การรับรองใหม่ ซึ่งพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบบัเดิม และจดัท าใบรับรองฉบบัใหม่ท่ีมีอายเุท่ากบั
ใบรับรองฉบบัเดมิท่ีเหลืออยู ่โดยผู้ได้รับการรับรองต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดมิให้แก่หน่วยรับรอง 
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การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ 
 การตรวจประเมินเพ่ือขอรับการรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์จะด าเนินการส าหรับ 
ผู้ขอรับการรับรองท่ีอยู่ในเขตราชอาณาจักร โดยระยะเวลาในการตรวจประเมินขึน้กับจ านวนชนิด
ของผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีสถานประกอบการขอรับการรับรอง จ านวนพนกังาน ช่วงเวลา
เข้าท างานของพนกังาน และจ านวนสมาชิกของคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งไม่สามารถด าเนินการตรวจ
ภายหลงัพระอาทิตย์ตกดนิได้ โดยมีหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินดงันี ้

1. การแตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมิน 
2. การตรวจประเมินเบือ้งต้น 
3. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
4. การตรวจตดิตามการรับรอง 
5. การตรวจประเมินเพ่ือตอ่อาย ุ

 
1. การแตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมิน 

การแตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการดงันี ้
1.1 หน่วยรับรองจะแตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมินเพ่ือตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอรับ

การรับรองจากกรมปศสุตัว์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 
1.2 การแตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมินจะท าอย่างเป็นทางการ โดยประกอบด้วยหวัหน้าผู้ตรวจ

ประเมินและผู้ตรวจประเมินอีกจ านวนหนึง่ตามความเหมาะสม ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าท่ี
อยา่งชดัเจน 

1.3 การแตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมินต้องยดึหลกัดงันี ้
1.3.1 เป็นผู้ มีความ รู้ ความสามารถในกฎระเบียบ ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ 

สถานประกอบการท่ีจะขอรับการตรวจประเมิน และมีประสบการณ์ส าหรับ 
การตรวจประเมินระบบ GMP 

1.3.2 มีความรู้อย่างแจ่มแจ้งในวิธีการตรวจประเมิน การตรวจเอกสารเพ่ือใช้
ประกอบการประเมิน 

1.3.3 ความรู้ความสามารทางเทคนิคในกิจกรรมท่ีขอรับการรับรองตามบญัชีรายช่ือ
ผู้ตรวจประเมินของหนว่ยรับรอง 

1.3.4 มีความสามารถในการส่ือความให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้โดยง่าย 
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1.3.5 ปราศจากผลประโยชน์ ท่ีอาจท าให้การตรวจประเมินการรับรองอย่าง  
ไมเ่ป็นกลาง ไมน่า่เช่ือถือ หรืออยา่งไมเ่สมอภาค รวมทัง้ 
- ผู้ ต รวจป ระ เมิ น ต้องไม่ เคย ให้ ค าป รึกษา ห รือ เคย เป็นพนัก งาน 

ในสถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ ภายในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา  
ซึง่อาจมีผลตอ่กระบวนการและการตดัสินให้การรับรอง 

- ผู้ตรวจประเมินต้องไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นในหนว่ยงานของผู้ ย่ืนค าขอ 
- ผู้ตรวจประเมินต้องไมมี่แรงกดดนัทางการค้าและ/หรือการเงินใดๆ 
- ผู้ตรวจประเมินต้องรักษาความลับ ข้อมูลท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการประกอบ

กิจการของผู้ ย่ืนค าขอ 
1.3.6 ต้องแจ้งช่ือผู้ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ตรวจประเมินให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ 

2. การตรวจประเมินเบือ้งต้น 
การตรวจประเมินเบือ้งต้น ขึน้กับผู้ ย่ืนค าขอแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยรับรอง เพ่ือเป็น 
การตรวจประเมินในบางส่วนของสถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ ส าหรับเตรียม  
ความพร้อมในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องตามข้อก าหนด หรือเพ่ือให้ผู้ ย่ืนค าขอมีความเข้าใจ  
ท่ีตรงกบัข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ และเพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินรวบรวมข้อมูลท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ความปลอดภยัด้ายอาหาร และจดัเตรียมรายการตรวจประเมิน (Check list) ท่ีเหมาะสม
ส าห รับการตรวจประเมิน เพ่ื อการรับรองต่อไป  ซึ่ งหน่ วย รับรองจะจัดส่ งหนังสือ 
แจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจประเมินเบือ้งต้นให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ 

3. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง จะตรวจประเมินการด าเนินงานของสถานประกอบการ 
ของผู้ ย่ืนค าขอว่าสอดคล้องตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เอกสาร  
การด าเนินงานต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงาน และสังเกตจากการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ของสถานประกอบการ โดยตรวจสอบทุกระบบท่ีเก่ียวข้องกับการรับรอง เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับแจ้งให้คณะทบทวนพิจารณาให้การรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ให้กับ 
ผู้ ย่ืนค าขอ ซึ่งหน่วยรับรองจะจัดส่งหนังสือแจ้งก าหนดการนัดหมายเข้าตรวจประเมิน 
เพ่ือการรับรองให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ 

4. การตรวจตดิตามการรับรอง 
การตรวจติดตามการรับรอง จะเป็นการตรวจหลังจากผู้ ย่ืนค าขอได้รับการพิจารณา 
ให้ผู้ ได้รับการรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ โดยคณะทบทวน โดยหน่วยรับรอง 
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จะด าเนินการจดัแผนตรวจติดตามผลการด าเนินการของผู้ ได้รับการรับรองอย่างสม ่าเสมอ 
ซึง่หนว่ยรับรองจะจดัส่งหนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจติดตามระบบ GMP ให้กบั
ผู้ ได้รับการรับรอง  
หลกัเกณฑ์ในการตรวจตดิตามการรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ มีดงันี ้
4.1 การตรวจติดตามการรับรองจะด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นับจากการตรวจ

ประเมินเพื่อการรับรองครัง้แรกเสร็จสิน้ 
4.2 การตรวจติดตามการรับรองเป็นการตรวจสอบการด าเนินการของผู้ ได้รับการรับรอง  

ว่าด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ท่ีได้รับการรับรองอย่างสม ่าเสมอ  
ทัง้ด้านเอกสารและการสงัเกตการปฏิบตัิงานของพนกังานในสถานประกอบการท่ีได้รับ
การรับรอง 

4.3 การตรวจติดตามการรับรอง หากพบข้อบกพร่องส าคญัท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ผู้ ตรวจประเมินจะด าเนินการแจ้งผู้ ได้ รับการรับรองให้ทราบ
ข้อบกพร่องท่ีพบ และให้ด าเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดข้อบกพ ร่องซ า้  
ให้หน่วยรับรองพิจารณาภายใน 45 วนั นับจากวันท่ีหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมิน
และรายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP ได้ลงนาม หากผู้ ได้ รับการรับรอง 
ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน 45 วนั และ/หรือหากผลการพิจารณาจากหน่วยรับรอง
พบว่าการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ ได้ รับการรับรองไม่ มีประสิทธิผล  
หน่วยรับรองอาจแจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 
10 วันท าการ และ/หรือพิจารณาให้ตรวจประเมินใหม่ทัง้ระบบ และ/หรือน าเสนอ 
คณะทบทวนเพ่ือพิจารณาพกัใช้หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแตก่รณี 

4.4 การตรวจตดิตามการรับรอง หากพบข้อบกพร่องยอ่ย คณะผู้ตรวจประเมินจะด าเนินการ
แจ้งผู้ ได้รับการรับรองให้ทราบข้อบกพร่องท่ีพบ และให้ด าเนินการแก้ไขและป้องกนัการ
เกิดข้อบกพร่องซ า้ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วนันับจากวันท่ีหนังสือ
แจ้งผลการตรวจประเมินและรายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP ได้ลงนาม  
หากผู้ ได้ รับการรับรองไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน 60 วัน และ/หรือหากผล 
การพิจารณาจากหน่วยรับรองพบว่าการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ ได้รับ 
การรับรองไม่มีประสิทธิผล หน่วยรับรองอาจแจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ และ/หรือพิจารณาให้ตรวจประเมินใหม่ 
ทัง้ระบบ และ/หรือน าเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง
แล้วแต่กรณี หากผู้ ได้รับการรับรองมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถ
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ด าเนินการได้ ให้แจ้งหน่วยรับรองเพ่ือพิจารณาด าเนินการ และ/หรือน าเสนอ  
คณะทบทวนเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี 

4.5 แผนตรวจตดิตามผลอาจมีการปรับให้มีการตรวจเย่ียมบอ่ยครัง้ขึน้กบักรณีดงัตอ่ไปนี ้
- มีเหตอุนัท าให้สงสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 
- มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัท่ีมีผลต่อกิจกรรม และการด าเนินการ

ของผู้ ได้ รับการรับรอง  เช่น  การเป ล่ียนโครงสร้างองค์กรท่ีส าคัญ  
การปรับปรุงโครงสร้างหลกัของอาคาร การเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบ GMP 
เป็นต้น 

- เม่ือมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ ได้รับการรับรอง
ปฎิบตังิานไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยรับรอง 

- มีการเปล่ียนแปลงขอบขา่ยการรับรอง 
- ผลการตรวจประเมินครัง้ก่อนในบางสว่นไมเ่พียงพอ 

5. การตรวจประเมินเพ่ือตอ่อาย ุ
การตรวจประเมินเพ่ือตอ่อาย ุจะด าเนินการเม่ือผู้ ได้รับการรับรองได้รับการรับรองเป็นเวลา 
3 ปี โดยหน่วยรับรองจะด าเนินการตรวจประเมินระบบทัง้หมดอีกครัง้ เพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการของผู้ ได้รับการรับรองว่ายังคงรักษาระบบเป็นไปตาม
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีหน่วยรับรองให้การรับรองไว้ โดยหน่วยรับรองจะน าเสนอ
คณะทบทวนเพ่ือให้การรับรองการต่ออายุระบบ GMP และจดัท าใบรับรองฉบบัใหม่ให้กับ 
ผู้ ได้รับการรับรอง ซึ่งผู้ ได้รับการรับรองต้องด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์ 
ขอต่ออายุการรับรอง พร้อมแบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพ่ือการส่งออก  
(แบบ สพส.111) ก่อนใบรับรองหมดอายไุมน้่อยกวา่ 60 วนั  
หลกัเกณฑ์ในการตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ มีดงันี ้
5.1 การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองจะด าเนินการ หลงัจากผู้ ได้รับการรับรองได้รับ  

การรับรองเป็นเวลา 3 ปี แตไ่มเ่กินวนัท่ีใบรับรองหมดอาย ุ
5.2 การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองเป็นการตรวจสอบการด าเนินการของผู้ ได้รับ 

การรับรอง ว่ายังคงด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง  
ทุกระบบการจัดการ ตั ง้แต่โครงสร้างอาคาร การปฏิบัติงานของพนักงานใน 
สถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง งานด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับระบบท่ีขอรับ 
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การรับรอง เพ่ือน าข้อมูล ท่ีได้น าเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง  
การตอ่อายขุองผู้ได้รับการรับรองตอ่ไป 

5.3 กรณีพบข้อบกพร่องส าคัญท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ผู้ ตรวจ
ประเมินจะด าเนินการแจ้งผู้ได้รับการรับรองให้ทราบข้อบกพร่องท่ีพบ และให้ด าเนินการ
แก้ไขและปอ้งกนัการเกิดข้อบกพร่องซ า้ ให้หนว่ยรับรองพิจารณาภายใน 45 วนั นบัจาก
วันท่ีหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินและรายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP  
ได้ลงนาม หากผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน 45 วัน และ/หรือ 
หากผลการพิจารณาจากหน่วยรับรองพบว่าการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ ได้รับ
การรับรองไม่มีประสิทธิผล หน่วยรับรองอาจแจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ และ/หรือพิจารณาให้ตรวจประเมินใหม่ 
ทัง้ระบบ เม่ือหน่วยรับรองพิจารณาการแก้ไขข้อบกพร่องส าคัญ ท่ีไม่สอดคล้อง  
ตามข้อก าหนดของผู้ ได้ รับการรับรองแล้วเสร็จ จึงสามารถด าเนินการน าเสนอ 
คณะทบทวนเพ่ือพิจารณาการต่ออายุการรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์  
ให้กบัผู้ ได้รับการรับรองตอ่ไป 

5.4 กรณีพบข้อบกพร่องย่อย คณะผู้ ตรวจประเมินจะด าเนินการแจ้งผู้ ได้รับการรับรอง  
ให้ทราบข้อบกพร่องท่ีพบ และให้ด าเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ า้ 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วันนับจากวันท่ีหนังสือแจ้งผลการตรวจ
ประเมินและรายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP ได้ลงนาม หากผู้ ได้รับการรับรอง
ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน 60 วนั และ/หรือหากผลการพิจารณาจากหน่วยรับรอง
พบว่าการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ ได้ รับการรับรองไม่ มีประสิทธิผล  
หน่วยรับรองอาจแจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 
10 วันท าการ และ/หรือพิจารณาให้ตรวจประเมินใหม่ทัง้ระบบ เม่ือหน่วยรับรอง
พิจารณาการแก้ไขข้อบกพร่องส าคัญ ท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของผู้ ได้รับ 
การรับรองแล้วเสร็จ จึงสามารถด าเนินการน าเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณา  
การตอ่อายกุารรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ ให้กบัผู้ ได้รับการรับรองตอ่ไป 

5.5 หน่วยรับรองสามารถท่ีจะตรวจติดตามผลเพิ่มเติม เพ่ือตรวจประเมินทัง้ระบบ   
โดยไมแ่จ้งให้ผู้ ได้รับการรับรองทราบลว่งหน้าในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- มีเหตอุนัท าให้สงสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 
- มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัท่ีมีผลต่อกิจกรรม และการด าเนินการ

ของผู้ ได้ รับการรับรอง เช่น  การเป ล่ียนโครงสร้างองค์กรท่ีส าคัญ  
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การปรับปรุงโครงสร้างหลกัของอาคาร การเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบ GMP 
เป็นต้น 

- เม่ือมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ ได้รับการรับรอง
ปฎิบตังิานไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยรับรอง 

- มีการเปล่ียนแปลงขอบขา่ยการรับรอง 
- ผลการตรวจประเมินครัง้ก่อนในบางสว่นไมเ่พียงพอ 

5.6 การก าหนดวนัท่ีมีผลให้การรับรองใหม่ ส าหรับผู้ ท่ีได้รับการรับรองแล้ว หน่วยรับรอง 
จะพิจารณาด าเนินการดงันี ้
5.6.1 กรณี ท่ีผู้ ได้ รับการรับรองแจ้งต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุ 

ไม่น้อยกว่า 60 วัน และการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง ด าเนินการ
ภายหลงัใบรับรองหมดอาย ุโดยมีสาเหตจุาก 
- หน่วยรับรอง ไม่ได้ด าเนินการตรวจประเมินภายในวนัสิน้อายขุองใบรับรอง

ฉบับเดิม แต่มีการตรวจประเมินภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้อายุของ
ใบรับรองฉบบัเดิม ให้ก าหนดวนัท่ีมีผลให้การรับรองต่อเน่ืองจากใบรับรอง
ฉบบัเดมิ โดยถือเป็นการตอ่อายกุารรับรอง 

- ผู้ได้รับการรับรองไม่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินภายในวนัสิน้
อายุของใบรับรองฉบับเดิม โดยมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินท่ี  
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ และได้รับการตรวจประเมินภายใน 60 วนั นบัจาก
วนัสิน้อายขุองใบรับรองฉบบัเดมิ ให้ก าหนดวนัท่ีมีผลให้การรับรองตอ่เน่ือง
จากใบรับรองฉบับเดิม  โดยถือเป็นการต่ออายุการรับรอง หากพบ
ข้อบกพร่องส าคัญ ท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ  
ให้ผู้ ได้ รับการรับรองด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส าคัญและได้ รับ 
การพิจารณาจากหน่วยรับรอง เพ่ือน าเสนอคณะทบทวนเพ่ือก าหนดวนัท่ี 
มีผลตอ่การรับรอง   

5.6.2 กรณีท่ีผู้ ได้รับการรับรองไม่ได้แจ้งต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอาย ุ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน และมีการตรวจประเมินหลังใบรับรองหมดอายุ ให้ถือเป็น
การขอรับการรับรองใหม่ โดยก าหนดวันท่ีมีผลให้การรับรองเป็นไปตาม  
มตคิณะทบทวน 

5.6.3 กรณีท่ีได้รับการตรวจประเมินเพ่ือตอ่อาย ุก่อนใบรับรองหมดอายุ 
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- ไม่เกิน 90 วันก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ให้ก าหนดวันท่ีมีผลให้ 
การรับรองต่อเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม  โดยถือเป็นการต่ออายุ 
การรับรอง 

- หากเกิน 90 วันก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ให้ก าหนดวันท่ีมีผลให้ 
การรับรองเป็นไปตามมตขิองคณะทบทวน 

 
แผนผังการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ 

ผู้ด าเนนิการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ      เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ เพ่ือขอรับรอง 

ระบบ GMP 

 

พิจารณาการขอรับรอง 

- หนงัสือจากผู้ ย่ืนค าขอ 

- แบบ สพส. 111 

การตรวจประเมินเบือ้งต้น หรือ 

การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

 

พิจารณาการรับรองระบบ GMP 

ขึน้กบัผู้ยื่นค าขอ แจ้งมายงัสว่นรับรอง 

ผู้ ย่ืนค าขอ 

 

หนว่ยรับรอง 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะทบทวน 

- คณะผู้ตรวจประเมิน 

- ผู้ยื่นค าขอ 

 

- ใบรับรองระบบ GMP  

โดยกรมปศสุตัว์ 

ก 
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แผนผังการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ      เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ เพ่ือขอรับรอง 

การตอ่อายรุะบบ GMP 

 

การตรวจติดตามการรับรอง 

ระยะเวลา 1 ปี 

 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

- รายงานผลตรวจการประเมิน 

- ผอ.สพส. 

- ผู้ได้รับการรับรอง 

ก 

พิจารณาการตอ่อายกุารรับรอง

ระบบ GMP 

ระยะเวลา 1 ปี 

ก่อนหมดอายกุารรับรอง 60 วนั 

- ใบรับรองการตอ่อาย ุ

ระบบ GMP  

โดยกรมปศสุตัว์ 

-  

 

การตรวจติดตามการรับรอง 
- รายงานผลตรวจการประเมิน 

- ผอ.สพส. 

- ผู้ได้รับการรับรอง 

- หนงัสือจากผู้ได้รับการรับรอง 
- แบบ สพส. 111 

ผู้ได้รับการรับรอง 

การตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุาร

รับรองระบบ GMP 

คณะผู้ตรวจประเมิน - ผู้ยื่นค าขอ 

คณะทบทวน 
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ผู้ตรวจประเมิน 

 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) เป็นบุคลากรท่ีได้รับแต่งตัง้จากกรมปศุสัตว์ โดยส่วนใหญ่ เป็น
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ 
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ตรวจประเมินระบบ GMPและระบบ HACCCP ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
เพ่ือการสง่ออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 

หน้าท่ีของผู้ตรวจประเมิน 
1. วางแผน จดัท าหลกัเกณฑ์ส าหรับการตรวจรับรองระบบ GMP 
2. ตรวจสอบแบบแปลนโรงงานท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบเอกสารและการด าเนินการด้านกรรมวิธี

การ ผลิต ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 
ตรวจสอบด้านสุขอนามัยการผลิต สุขอนามัยพนักงาน และการสุขาภิบาลของโรงงานให้
เป็นไปตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของกรมปศสุตัว์และประเทศคูค้่า 

3. ด าเนินการตรวจประเมินเบื อ้งต้น ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ตรวจติดตามผล  
ตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุระบบ GMP และรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองดงักล่าว 
น าเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาการรับรองระบบ GMP 

4. ให้ค าแนะน าแนวทางการแก้ไข หรือปรับปรุงสถานประกอบการ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ของกรมปศสุตัว์และประเทศคูค้่า 

5. พิ จารณ าการน า เสนอการยก เลิ กห รือ เพิ กถอนการ รับ รองระบบ  GMP ส าห รับ 
สถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ท่ีด าเนินการไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์
ตา่งๆ ให้กบัคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

6. ประสานการด าเนินการระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
7. เป็นผู้ รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับการรับรองระบบ GMP ของโรงฆ่าสัตว์ 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
เพ่ือการสง่ออก 

8. ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการและ/หรือคณะทบทวนมอบหมาย 
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คณุสมบตัขิองผู้ตรวจประเมิน 
1. การศกึษา 

ผู้ ตรวจประเมินต้องส าเร็จการศึกษาขัน้ต ่าระดับปริญญาตรี ด้านสัตวแพทยศาสตร์  
สัตวบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาอ่ืน  
ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการศกึษาด้านจลุชีววิทยา 

2. การฝึกอบรม 
ผู้ ตรวจประเมินต้องส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Lead Auditor Training in Food Safety 
Management System หรือ Auditor/Lead Training Course และหลกัเกณฑ์ทัว่ไปเก่ียวกับ
สุขลักษณะอาหาร หรือ Food Hygiene Course หรือ Good Manuafacturing Practice 
Course หรือ หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีมี เนื อ้หาใกล้เคียงกับการจัดการสุขลักษณะในสถาน
ประกอบการ 

3. ต าแหนง่หน้าท่ี 
ผู้ ตรวจประเมินต้องท างานอยู่ท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
กรมปศสุตัว์ 

คณะกรรมการและคณะทบทวน 
 คณะกรรมการ เป็นเจ้าหน้าท่ีของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยกรมปศุสัตว์ โดยได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแต่งตัง้คณะ
ทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ีตดัสินใจให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบขา่ย และยกเลิกการรับรองระบบการจดัการ
ท่ีเก่ียวข้อง และมีหน้าท่ีแต่งตัง้คณะผู้ ตรวจประเมินระบบ อีกทัง้ยังเป็นผู้ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการรับรองระบบ เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองระบบ และเป็นผู้ตดัสิน
การพักใช้และเพิกถอนการรับรองระบบ ตัดสินอุทธรณ์ การ /ร้องเรียนและการโต้แย้ง รวมทัง้
ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากกรมปศสุตัว์ 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
1. พิจารณาแต่งตัง้คณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิต

ผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก 
เพ่ือท าหน้าท่ีตดัสินใจให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิก/เพิกถอนการรับรองระบบ
การจดัการท่ีเก่ียวข้อง 
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2. พิจารณาแต่งตัง้คณะผู้ ตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
เพ่ือการสง่ออก 

3. ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
เพ่ือการสง่ออก 

4. เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ใน 
โรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 

5. ตัดสินการยกเลิก พักใช้ และเพิกถอนการรับรองระบบ  GMP และระบบ HACCP ใน 
โรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 

6. ตัดสินการอุทธรณ์ การร้องเรียน และการโต้แย้ง การพักใช้และการเพิกถอนการรับรอง 
ระบบ  GMP และระบบ  HACCP ใน โรงฆ่ าสัต ว์  โรงงานผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ ปศุสัต ว์ 
เพ่ือการสง่ออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 

7. ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากกรมปศสุตัว์ 

บทบาทหน้าท่ีของคณะทบทวน 
1. พิจารณาตดัสินใจให้การรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิต

ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 
2. พิจารณาเพิ่ม/ลดขอบข่ายการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
เพ่ือการสง่ออก 

3. พิจารณายกเลิก/เพิกถอนการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
เพ่ือการสง่ออก ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

4. พิจารณาด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP  
ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษา
ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออกมอบหมาย 

 



-22- 
 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการและคณะทบทวน 
1. เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ 

มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับกรมปศุสัตว์ รวมทัง้มีต าแหน่งทาววิชาชีพ  
ท่ีเหมาะสมโดยมีคณุสมบตัดิงันี ้

2. คณะกรรมการและคณะทบทวน ต้องมีความเป็นกลาง และไม่มีความเก่ียวข้องทัง้ทางตรง
และทางอ้อมกับผู้ ย่ืนค าขอรับการรับรอง รวมถึงต้องไม่เคยให้ค าปรึกษา แนะน าให้กับ 
ผู้ ย่ืนค าขอรับการรับรอง อีกทัง้ต้องรักษาความลบัด้านธุรกิจของผู้ ย่ืนค าขอรับการรับรอง 

การประชมุ 
1. องค์ประชุมของคณะกรรมการและคณะทบทวนในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ต้องไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึง่ 
2. การนดัหมายการประชมุของคณะทบทวน ประมาณเดือนละ 1 ครัง้ 
3. การลงมติท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 

หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงชีข้าด และหากเร่ืองใดไม่มีผู้คดัค้าน 
ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบ 
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การโต้แย้ง ข้อร้องเรียน และการอุทธรณ์ 
การโต้แย้ง 

การโต้แย้ง เป็นกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองไม่เห็นด้วยต่อการปฏิบัติการ หรือ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยรับรอง อาจด าเนินการด้วยวาจาต่อหน่วยรับรอง หรือย่ืนเป็นหนังสือ 
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยหน่วยรับรองสามารถด าเนินการพิจารณาข้อโต้แย้งดังกล่าว และ 
ท าความเข้าใจให้กับผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองได้โดยตรง หากผู้ โต้แย้งไม่พอใจในค าตอบ 
หรือข้อแนะน าตา่งๆ ของหนว่ยรับรอง สามารถด าเนินการตอ่เป็นการร้องเรียนหรือการอทุธรณ์ ได้ 

การร้องเรียน 
การข้อร้องเรียน กรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองพบข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการ คณะทบทวน  คณะพิจารณาอุทธรณ์  ผู้ ตรวจประเมินของฝ่ายรับรองโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก หรือบุคลากรของกรมปศุสัตว์ โดยสามารถย่ืนเป็นหนังสือ 
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือกล่าวด้วยวาจาแต่ต้องมีการลงบันทึกไว้กับหน่วยรับรอง ซึ่งไม่รวมถึ ง 
ข้อร้องเรียนท่ีได้จากการได้ยินมา โดยสามารถย่ืนตอ่ประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

การอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์  เป็นความไม่ เห็นด้วยของผู้ ย่ืนค าขอกับผลการตัดสิน โดย ต้องการให้

คณะกรรมการหรือคณะทบทวนท าการทบทวนอีกครัง้ ต่อผลการพิจารณา หรือมาตรการต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการ หรือคณะทบทวนได้พิจารณาตดัสินแล้ว โดยมีหลกัเกณฑ์การด าเนินการ ดงันี ้

1. ผู้ ย่ืนค าขอรับการรับรองระบบ GMP ไมเ่ห็นด้วยกบัผลท่ีคณะกรรมการหรือคณะทบทวน
ได้พิจารณาตัดสิน สามารถย่ืนอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีหน่วยรับรอง 
มีหนังสือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์แจ้งผล 
การพิจารณา โดยการท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรการขออทุธรณ์ตอ่หน่วยรับรอง 

2. คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามค าอทุธรณ์ และแจ้งผล
การพิจารณาของคณะพิจารณาอทุธรณ์ ให้กบัผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่
วนัท่ีหนว่ยรับรองได้รับค าอทุธรณ์จากผู้ ย่ืนค าขอ 

3. ระหว่างการพิจารณาค าอทุธรณ์ยงัไมส่ิน้สดุ ให้ถือวา่ผลการพิจารณาเดิมมีผลบงัคบัใช้อยู่ 
4. ผลการพิจารณาโดยคณะพิจารณาอทุธรณ์ให้ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
5. ผู้ ย่ืนค าอุทธรณ์เป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์ทัง้หมด ยกเว้นค าอุทธรณ์

เป็นผล 
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ขัน้ตอนการปฎิบัตงิานส าหรับการรับรองระบบ GMP 

การย่ืนค าขอ 
 การย่ืนค าขอ มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. ผู้ ย่ืนค าขอจดัท าหนงัสือแสดงความประสงค์ขอรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ โดยใช้
จดหมายท่ีมีหัวกระดาษเป็นของบริษัทฯ (ถ้ามี) ด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง
ผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ แจ้งความประสงค์ขอรับ
การรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ 

2. Download แบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพ่ือการส่งออก (แบบ สพส.111) ได้ท่ี 
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-28-04-56-11/128-2017-11-07-
04-26-14/647-gmp-111 

3. กรอกแบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพ่ือการส่งออก (แบบ สพส.111) พร้อม
ส าเนาเอกสารในรูปแบบ PDF และบนัทกึใน FLASH DRIVE 

4. ส าเนาเอกสารแนบทัง้หมดตามรายละเอียดแบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงาน 
เพ่ือการสง่ออก (แบบ สพส.111) (ข้อ 8) ในรูปแบบ PDF และบนัทกึลงใน FLASH DRIVE  

5. รวบรวมเอกสารเพ่ือท าการย่ืนค าขอดงันี ้
5.1 หนงัสือแสดงความประสงค์ขอรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ 
5.2 แบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพื่อการสง่ออก (แบบ สพส.111) 
5.3 FLASH DRIVE ท่ีมีส าเนารายละเอียดเอกสารแนบทัง้หมด พร้อมส าเนาแบบค าขอการ

รับรองระบบ GMP โรงงานเพื่อการสง่ออก (แบบ สพส.111) ในรูปแบบ PDF 
6. ผู้ ย่ืนค าขอจดัสง่เอกสารตามข้อ 5 ได้ท่ีกรมปศสุตัว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
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แผนผังการด าเนินการยื่นค าขอ 

          ขัน้ตอนการด าเนินการ      เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งความประสงค์ขอรับรอง 

Download แบบฟอร์ม 

กรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม 

รวบรวมเอกสาร 

- หนงัสือแสดงความประสงค์ขอรับรองระบบ GMP 

- แบบ สพส.111 

- แบบ สพส.111 

- หนงัสือแสดงความประสงค์ขอรับรองระบบ GMP 

- แบบ สพส.111 

- FLASH DRIVE ที่มีข้อมลูตาม แบบ สพส. 111 
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การรับค าขอ 
 การรับค าขอ มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. ผู้ ย่ืนค าขอส่งหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ พร้อม 
แบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพ่ือการส่งออก (แบบ สพส.111) และเอกสารแนบ
ในรูปแบบ PDF บนัทกึลงใน FLASH DRIVE โดยย่ืนเอกสารได้ท่ีส านกัเลขานกุารกรม  

2. เม่ือลงรับหนังสือเรียบร้อยแล้ว จึงน าเอกสารทัง้หมดมาลงรับท่ี ฝ่าย บริหารทั่วไป  
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ณ ตกึวิจิตพาหนการ ชัน้ 3  

3. เจ้าหน้าท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด าเนินการเสนอ
ผู้ อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือรับทราบ  
ความประสงค์ของผู้ ย่ืนค าขอ เพ่ือด าเนินการพิจารณาแจ้งผู้ อ านวยการกลุ่มรับรอง 
ด้านการปศสุตัว์ ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ ให้ด าเนินการตอ่ไป 

4. เม่ือผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์ได้รับหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอรับรองระบบ 
GMP ของผู้ ย่ืนค าขอ จะด าเนินการพิจารณาแจ้งหวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก กลุม่รับรองด้านการปศสุตัว์ เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

5. เม่ือหวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออกได้รับหนังสือดงักล่าว 
และพิจารณามอบให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารแนบตา่งๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมปศสุตัว์ 

6. หากพบว่าเอกสารแนบต่างๆ หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากผู้ ย่ืนค าขอ มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
หรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในเร่ืองท่ีส าคญั จะด าเนินการประสานงานกับผู้ ย่ืนค าขอ 
เพ่ือสง่เอกสารเพิ่มเตมิก่อนด าเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ 
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แผนผังการด าเนินการรับค าขอ 

       ผู้ด าเนินการ        ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขอทีก่รมปศสุตัว์ และ

ยื่นค าขอที่ สพส. 

- ส านกัเลขานกุารกรม ลงรับหนงัสือ และสง่เร่ือง

ตอ่มายงัเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทัว่ไป สพส. ลงรับ

หนงัสือ รวบรวมหนงัสือแสดงความประสงค์ขอรับรอง

ระบบ GMP แบบ สพส.111 พร้อม FLASH DRIVE 
 

น าเสนอค าขอรับรอง 

เพื่อพิจารณาค าขอ 

 

- ผอ.สพส. พิจารณาและมอบหมายให้  
ผอ.กลุม่รับรองด้านการปศสุตัว์ ด าเนินการ 

- ผอ.กลุม่ฯ พิจารณาและมอบหมายให้  
หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพ่ือการสง่ออกด าเนินการ 

พิจารณาค าขอ - หน่วยรับรอง 

พิจารณารายละเอยีด 

ของผู้ยื่นค าขอ 

- หนงัสือแสดงความประสงค์ขอรับรองระบบ GMP 

- แบบ สพส.111 

ผู้ยื่นค าขอ 

เจ้าหน้าที่ สพส. 

หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ สง่ออก 

หนว่ยรับรอง 
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การคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน 
 การคดัเลือกผู้ตรวจประเมินมีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก ส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พิจารณาเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยรับรอง 
เพ่ือเสนอรายช่ือผู้ตรวจประเมินให้กบัคณะกรรมการรับรองระบบ  GMP และระบบ HACCP 
ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์ เพ่ือการส่งออก กรมปศุสัตว์ โดยพิจารณาจากข้อมูลประวตัิการศึกษา 
ประวตัิการอบรม ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง ประสบการณ์ตรวจประเมินโรงงาน และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2. คณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ 
ปศุสตัว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์เพ่ือการส่งออก พิจารณา
ราย ช่ือผู้ ตรวจประเมินตาม ท่ีหัวห น้าฝ่าย รับรองโรงงานผลิตผลิตภัณ ฑ์ปศุสัต ว์  
เพ่ือการสง่ออกน าเสนอ 

3. คณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ 
ปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก และสถานท่ี เก็บ รักษาผลิตภัณ ฑ์ปศุสัต ว์ เพ่ือการส่งออก  
ลงมตท่ีิประชมุส าหรับการแตง่ตัง้ผู้ตรวจประเมินดงักล่าว 

4. หนว่ยรับรองด าเนินการท าหนงัสือค าสัง่กรมปศสุตัว์ แตง่ตัง้ผู้ตรวจประเมินจากหนงัสือค าสัง่
คณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ 
ปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก และสถานท่ี เก็บ รักษาผลิตภัณ ฑ์ปศุสัต ว์เพ่ือการส่งออก  
ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
เพ่ือการสง่ออก เพ่ือให้อธิบดีกรมปศสุตัว์ลงนามในหนงัสือค าสัง่กรมปศสุตัว์ 

5. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก สามารถด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขและเปล่ียนแปลงรายช่ือคณะผู้ตรวจประเมินตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
เสนอต่อคณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิต
ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 
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แผนผังการด าเนินการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน 

ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาผู้ตรวจประเมิน - เจ้าหน้าที่หน่วยรับรอง 

เสนอรายช่ือผู้ตรวจประเมิน - คณะกรรมการ 

พิจารณาผู้ตรวจประเมิน - มีมติแตง่ตัง้ผู้ตรวจประเมิน 

จดัท าหนงัสอืค าสัง่ - หนงัสือค าสัง่กรมปศสุตัว์ แตง่ตัง้ผู้ตรวจประเมิน 

ลงนาม - คณะผู้ตรวจประเมิน 

หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ สง่ออก 

หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ สง่ออก 

คณะกรรมการ 

หนว่ยรับรอง 

อธิบดีกรมปศสุตัว์ 
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การวางแผนการตรวจประเมิน 
 การวางแผนการตรวจประเมิน มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก ส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รวบรวมค าขอรับการรับรองระบบ GMP ของ 
ผู้ ย่ืนค าขอทัง้หมด และพิจารณาขอบข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองระบบ GMP ของ 
กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของกรมปศุสัตว์และประเทศคู่ค้า และ
พิจารณารายช่ือผู้ ตรวจประเมินท่ีสามารถเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการของ  
ผู้ ย่ืนค าขอโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์  
การตรวจของผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจสถานประกอบการตามประเภทตา่งๆ  

2. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก ด าเนินการวางแผน  
การตรวจประเมินให้สอดคล้องตามข้อมูลข้างต้น ร่วมกับจัดท าแผนก าหนดการตรวจ
ประเมินระบบ GMP ให้กบัผู้ ย่ืนค าขอรายอ่ืนๆ และผู้ได้รับการรับรองตามประเภทตา่งๆ เช่น  
การตรวจติดตามการรับรอง การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง การตรวจประเมิน 
การต่ออายุระบบ  GMP เป็น ต้น  โดยจัดท าใน รูปแบบก าหนดการตรวจประ เมิ น 
สถานประกอบการต่างๆ ประจ าเดือน ซึ่งจะต้องด าเนินการจดัท าแผนประจ าเดือนส าหรับ
การตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมินในสถานประกอบการต่างๆ ให้แล้วเสร็จไม่เกิน
สปัดาห์ท่ี 3 ของเดือนก่อนด าเนินการตรวจประเมินในเดือนถดัไป 

3. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก ด าเนินการน าแผน
ประจ าเดือนส าหรับการตรวจประเมินของแต่ละเดือนจัดท าเพ่ือเสนอต่อผู้ อ านวยการ 
กลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจดัแผนประจ าเดือนส าหรับ
การตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมินในสถานประกอบการตา่งๆ  

4. ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามท่ีกล่าวมาในข้อ 3  
จงึด าเนินการน าเสนอตอ่ผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 
เพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติแผนประจ าเดือนส าหรับการตรวจประเมินและคณะผู้ ตรวจ
ประเมินในสถานประกอบการตา่งๆ  

5. หน่วยรับรองจัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมินระบบ GMP พร้อมรายช่ือ 
คณ ะผู้ ต รวจประ เมิ น และการป ระสานงาน  เพ่ื อ เข้ าตรวจประ เมิ น ระบบ  GMP  
ในสถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ 

6. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก สามารถด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขและเปล่ียนแปลงแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการ ตามความจ าเป็น
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และเหมาะสม ทัง้นีก้ารปรับปรุง แก้ไขและเปล่ียนแปลงอาจมาจากการเปล่ียนแปลง
ชว่งเวลาการตรวจประเมินจากผู้ ย่ืนค าขอ หรือจากการเพิ่ม/ลดระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 

แผนผังการด าเนินการวางแผนตรวจประเมิน 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัล าดบัแผนตรวจโรงงาน - หน่วยรับรอง 
- แผนตรวจประเมินโรงงานประจ าเดือน 

น าเสนอแผนตรวจประเมิน - ผอ.กลุม่รับรองฯ. 
- แผนตรวจประเมินโรงงานประจ าเดือน 

พิจารณาและน าเสนอ - ผอ.สพส. 
- แผนตรวจโรงงานประจ าเดือน 

พิจารณาและอนมุตั ิ - หนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ 

หนว่ยรับรอง 

หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ สง่ออก 

ผอ.กลุม่รับรอง 

ผอ.สพส. 
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การแจ้งแผนการตรวจประเมิน 
 การแจ้งแผนการตรวจประเมิน มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งแผนประจ าเดือนส าหรับการตรวจประเมินและ  
คณะผู้ตรวจประเมินในสถานประกอบการตา่งๆ ให้กบัคณะผู้ตรวจประเมินทราบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินตามประเภทและชนิดของสถานประกอบการ โดยมอบ
ให้ผู้ตรวจทกุคนท่ีมีรายช่ือให้ปฏิบตังิาน 

2. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการท าหนังสือจากส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งก าหนดการนัดหมายเข้าตรวจส าหรับการตรวจประเมินและ
รายช่ือคณะผู้ตรวจประเมินให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ และผู้ ได้รับการรับรองทกุสถานประกอบการท่ีมี
ก าหนดการเข้าตรวจประเมินตามแผนประจ าเดือนส าหรับการตรวจประเมิน  เพ่ือผู้ รับ 
การตรวจประเมินเตรียมความพร้อม ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองระบบ GMP  
ให้ครบถ้วน 

3. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการส่งหนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ พร้อม
ส าเนาหนังสือดังกล่าวแจ้งให้ผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้ รับการรับรอง  ทางไปรษณี ย์และ 
ทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic mail; e-mail) ตามท่ีผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้ รับ 
การรับรองแจ้งไว้ในแบบค าขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพ่ือการสง่ออก (แบบ สพส.111) 

4. กรณีผู้ ย่ืนค าขอ ไม่พร้อมให้คณะผู้ ตรวจประเมินเข้าตรวจตามก าหนดการดังกล่าว  
ให้ด าเนินการจดัท าหนงัสือแสดงความประสงค์ขอเล่ือนแผนเข้าตรวจเพื่อรับรองระบบ GMP 
ของกรมปศุสตัว์ โดยใช้จดหมายท่ีมีหวักระดาษเป็นของบริษัทฯ (ถ้ามี) แจ้งความประสงค์
มายังผู้ อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเหตุผล 
การขอเล่ือนก าหนดการเข้าตรวจประเมินระบบ GMP โดยย่ืนเอกสารได้ท่ีส านกัเลขานุการ
กรมปศสุตัว์ และส าเนาเอกสารดงักลา่วส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail; 
e-mail) ของหนว่ยรับรองท่ี blsc.export@gmail.com 
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แผนผังการด าเนินการแจ้งแผนการตรวจประเมิน 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีผู้ย่ืนค าขอ หรือผู้ได้รับการรับรองไม่สะดวกเข้ารับการตรวจประเมินให้ด าเนินการดังนี ้
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

แจ้งแผนตรวจประเมิน

โรงงานประจ าเดือน 

- คณะผู้ตรวจประเมิน 

- แผนตรวจประเมินโรงงานประจ าเดือน 

แจ้งก าหนดการเข้าตรวจ

ประเมิน 
- ผู้ยื่นค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรอง. 
- หนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ 

แจ้งขอเลือ่นก าหนดการเข้า

ตรวจประเมินโรงงาน 

- หนงัสือแสดงความจ านงขอเลื่อนการ
ตรวจประเมิน 

ยื่นเร่ืองขอเลือ่นก าหนดการ

เข้าตรวจประเมินโรงงาน 

- เจ้าหน้าที่เลขานกุารกรม รับหนงัสือแจ้ง
ก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ 

- สง่มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
email : blsc.export@gmail.com 

หนว่ยรับรอง 

หนว่ยรับรอง 

ผู้ยื่นค าขอ หรือ 

ผู้ได้รับการรับรอง 

ผู้ยื่นค าขอ หรือ 

ผู้ได้รับการรับรอง 
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การตรวจประเมินเบือ้งต้น 
 การตรวจประเมินเบือ้งต้น มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมิน เบือ้งต้นระบบ 
GMP พร้อมรายช่ือคณะผู้ ตรวจประเมิน โดยส่งหนังสือแจ้งก าหนดการเข้าตรวจให้กับ 
ผู้ ย่ืนค าขอรวมทัง้ประสานงานกับผู้ ย่ืนค าขอก่อนการเข้าตรวจประเมิน เพ่ือการเข้าตรวจ
ประเมินเบือ้งต้นระบบ GMP ในสถานประกอบการเป็นด้วยความเรียบร้อย 

2. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมินเบือ้งต้นระบบ 
GMP ในสถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ ให้กับผู้ ตรวจประเมินทราบ  เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินเบือ้งต้น 

3. คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจ
ประเมินฝึกหัด จะด าเนินการเตรียมการก่อนตรวจประเมิน โดยท าการศึกษาข้อมูลของ  
ผู้ ย่ืนค าขอ ได้แก่ รายละเอียดของสถานประกอบการ คู่มือและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรอง หรือเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น แผนผงัองค์กร แผนผงัการไหลของ
กระบวนการต่างๆ แบบก าหนดอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เป็นต้น รวมทัง้ทบทวน
มาตรฐานท่ีใช้ในการตรวจประเมินเบือ้งต้น (ถ้าจ าเป็น) 

4. คณะผู้ตรวจประเมินวางแผนระยะเวลาการตรวจประเมินให้สอดคล้องตามแผนการตรวจ
ประเมิน โดยผู้ ตรวจประเมินท่ีได้รับมอบหมาย ต้องด าเนินการแจ้งระยะเวลา  เอกสาร 
ท่ีต้องการส าหรับการตรวจประเมินเบือ้งต้นให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ โดยประสานงานกบัผู้ ย่ืนค าขอ
ก่อนท่ีจะมีการตรวจประเมินเบือ้งต้น (หากมีการแก้ไขคณะผู้ตรวจประเมิน วนัตรวจประเมิน 
หรือระยะเวลาการตรวจประเมิน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนการวางแผนการตรวจ
ประเมินอีกครัง้ และจะต้องแจ้งสิ่งท่ีมีการแก้ไขให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอทราบ) 

5. คณะผู้ ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมินเบื อ้งต้นให้สอดคล้องตามข้อก าห นด 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการตรวจประเมิน และให้เป็นไปตามระยะเวลาการตรวจ
ประเมินท่ีได้ก าหนดไว้ เม่ือการตรวจประเมินแล้วเสร็จ โดยคณะผู้ ตรวจประเมินจะต้อง
ด าเนินการแจ้งผลการตรวจประเมินเบื อ้งต้นให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอทราบตอนปิดประชุม 
(ก าหนดการตรวจประเมินเบือ้งต้น  อาจได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  
ซึ่งสาเหตุการแก้ไขอาจเกิดจากการร้องขอของผู้ ย่ืนค าขอหรือคณะผู้ ตรวจประเมิน  
ซึง่หวัหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งให้กบัผู้ ย่ืนค าขอทราบตอนปิดประชมุ) 

6. คณะผู้ ตรวจประเมินจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินเบือ้งต้นน าเสนอต่อหัวหน้า  
ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือรับทราบรายงานผลการตรวจ
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ประเมินเบือ้งต้น จึงสามารถจัดเก็บไว้ในแฟ้มค าขอของผู้ ย่ืนค าขอ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ส าหรับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองตอ่ไป 

 

แผนผังการด าเนินการตรวจประเมินเบือ้งต้น 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งก าหนดการเข้าตรวจ - ผู้ยื่นค าขอ 

- หนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ 

วางแผนการตรวจประเมิน - หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน 

- Check list ส าหรับตรวจประเมิน 

ตรวจประเมินเบือ้งต้น - ผู้ยื่นค าขอ 

- แจ้งผลการตรวจประเมินด้วยวาจา 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

หนว่ยรับรอง 

รายงานผลการตรวจประเมิน

เบือ้งต้น 

- หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพ่ือการสง่ออก คณะผู้ตรวจประเมิน 
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การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 
 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมินเ พ่ือการรับรอง
ระบบ GMP พร้อมรายช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน โดยส่งหนงัสือแจ้งก าหนดการเข้าตรวจให้กบั
ผู้ ย่ืนค าขอ รวมทัง้ประสานงานกับผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองก่อนการเข้าตรวจ
ประเมิน เพ่ือการเข้าตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบ GMP ในสถานประกอบการเป็นด้วย
ความเรียบร้อย 

2. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมินเพ่ือรับการรับรอง
ระบบ GMP ในสถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ ให้กับผู้ตรวจประเมินทราบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

3. คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจ
ประเมินฝึกหัด จะด าเนินการเตรียมการก่อนตรวจประเมิน โดยท าการศึกษาข้อมูลของ  
ผู้ ย่ืนค าขอ ได้แก่ รายละเอียดของสถานประกอบการ คู่มือและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรอง หรือเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น แผนผงัองค์กร แผนผงัการไหลของ
กระบวนการต่างๆ แบบก าหนดอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เป็นต้น รวมทัง้ทบทวน
รายงานผลการตรวจประเมินเบือ้งต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาระหว่างการประเมินใน  
สถานประกอบการ 

4. คณะผู้ตรวจประเมินวางแผนระยะเวลาการตรวจประเมินให้สอดคล้องตามแผนการตรวจ
ประเมิน โดยผู้ ตรวจประเมินท่ีได้รับมอบหมาย ต้องด า เนินการแจ้งระยะเวลา เอกสาร 
ท่ีต้องการส าหรับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองให้กับผู้ ย่ืนค าขอ โดยประสานงานกับ 
ผู้ ย่ืนค าขอก่อนท่ีจะมีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (หากมีการแก้ไขคณะผู้ตรวจประเมิน 
วันตรวจประเมิน หรือระยะเวลาการตรวจประเมิน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอน  
การวางแผนการตรวจประเมินอีกครัง้ และจะต้องแจ้งสิ่งท่ีมีการแก้ไขให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอทราบ) 

5. คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองให้สอดคล้องตามข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการตรวจประเมิน และให้เป็นไปตามระยะเวลาการตรวจ
ประเมินท่ีได้ก าหนดไว้ เม่ือการตรวจประเมินแล้วเสร็จ โดยคณะผู้ ตรวจประเมินจะต้อง
ด าเนินการแจ้งผลการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอทราบตอนปิดประชุม 
(ก าหนดการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองอาจได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้ 
ซึง่สาเหตกุารแก้ไขอาจเกิดจากการร้องขอของผู้ ย่ืนค าขอหรือคณะผู้ตรวจประเมิน ซึง่หวัหน้า
คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งให้กบัผู้ ย่ืนค าขอทราบตอนปิดประชมุ) 
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6. คณะผู้ตรวจประเมินจดัท ารายงานผลการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองน าเสนอต่อหวัหน้า
ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจ
ประเมิน และเสนอต่อผู้ อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์พิจารณา และเสนอ 
ตอ่ผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ เพ่ือพิจารณารายงาน
ผลการตรวจประเมินตอ่ไป 

 
แผนผังการด าเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 

ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ      เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

แจ้งก าหนดการเข้าตรวจ - ผู้ยื่นค าขอ 

- หนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ 

วางแผนการตรวจประเมิน - หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน 

- Check list ส าหรับตรวจประเมิน 

ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง - ผู้ยื่นค าขอ คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

หนว่ยรับรอง 

รายงานผลการตรวจประเมิน

เพื่อการรับรอง 

- หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพ่ือการสง่ออก 

- ผอ.กลุม่รับรองฯ และผอ.สพส. 
- ผู้ยื่นค าขอ 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

เสนอเพื่อพิจารณารับรอง - คณะทบทวน หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพื่อการสง่ออก 
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การตรวจตดิตามการรับรอง 
 การตรวจตดิตามการรับรอง มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งก าหนดการเข้าตรวจติดตามการรับรองระบบ 
GMP พร้อมรายช่ือคณะผู้ ตรวจประเมิน โดยส่งหนังสือแจ้งก าหนดการเข้าตรวจ ให้กับ 
ผู้ ได้รับการรับรองรวมทัง้ประสานงานกับผู้ ได้รับการรับรองก่อนการเข้าตรวจประเมิน  
เพ่ือการเข้าตรวจตดิตามการรับรองระบบ GMP ในสถานประกอบการเป็นด้วยความเรียบร้อย 

2. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งก าหนดการเข้าตรวจติดตามการรับรองระบบ 
GMP ในสถานประกอบการของผู้ ได้รับการรับรอง ให้กับผู้ตรวจประเมินทราบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าตรวจตดิตามการรับรอง 

3. คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจ
ประเมินฝึกหัด จะด าเนินการเตรียมการก่อนตรวจประเมิน โดยท าการศึกษาข้อมูลของ  
ผู้ได้รับการรับรอง ได้แก่ รายละเอียดของสถานประกอบการ คูมื่อและขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรอง หรือเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น แผนผงัองค์กร แผนผงัการไหลของ
กระบวนการต่างๆ แบบก าหนดอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เป็นต้น รวมทัง้ทบทวน
รายงานผลการตรวจประเมินครัง้ท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพิจารณาระหว่างการประเมิน 
ในสถานประกอบการ 

4. คณะผู้ตรวจประเมินวางแผนระยะเวลาการตรวจประเมินให้สอดคล้องตามแผนการตรวจ
ประเมิน โดยผู้ ตรวจประเมินท่ีได้รับมอบหมาย ต้องด าเนินการแจ้งระยะเวลา เอกสาร  
ท่ีต้องการส าหรับการตรวจติดตามการรับรองให้กับผู้ ได้รับการรับรอง โดยประสานงานกับ 
ผู้ ได้รับการรับรองก่อนท่ีจะมีการตรวจติดตามการรับรอง (หากมีการแก้ไขคณะผู้ ตรวจ
ประเมิน วนัตรวจประเมิน หรือระยะเวลาการตรวจประเมิน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอน
การวางแผนการตรวจประเมินอีกครัง้ และจะต้องแจ้งสิ่งท่ีมีการแก้ไขให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอทราบ) 

5. คณะผู้ ตรวจประเมินด าเนินการตรวจติดตามการรับรองให้สอดคล้องตามข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการตรวจประเมิน และให้เป็นไปตามระยะเวลาการตรวจ
ประเมินท่ีได้ก าหนดไว้ เม่ือการตรวจประเมินแล้วเสร็จ โดยคณะผู้ ตรวจประเมินจะต้อง
ด าเนินการแจ้งผลการตรวจติดตามการรับรองให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอทราบตอนปิดประชุม 
(ก าหนดการตรวจติดตามการรับรองอาจได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  
ซึง่สาเหตกุารแก้ไขอาจเกิดจากการร้องขอของผู้ ย่ืนค าขอหรือคณะผู้ตรวจประเมิน ซึง่หวัหน้า
คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งให้กบัผู้ ย่ืนค าขอทราบตอนปิดประชมุ) 
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6. คณะผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานผลการตรวจติดตามการรับรองน าเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย
รับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจ
ประเมิน และเสนอต่อผู้ อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์พิจารณา และเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ เพ่ือพิจารณารายงานผล
การตรวจประเมินตอ่ไป 

 
แผนผังการด าเนินการตรวจตดิตามการรับรอง 

ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

แจ้งก าหนดการเข้าตรวจ - ผู้ยื่นค าขอ 

- หนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ 

วางแผนการตรวจประเมิน - หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน 

- Check list ส าหรับตรวจประเมิน 

ตรวจติดตามการรับรอง - ผู้ ได้รับการรับรอง คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

หนว่ยรับรอง 

รายงานผลการตรวจตดิตาม

การรับรอง 

- หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพ่ือการสง่ออก 

- ผอ.กลุม่รับรองฯ และผอ.สพส. 
- ผู้ ได้รับการรับรอง 
- รายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP 

คณะผู้ตรวจประเมิน 
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การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง 
 การตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรอง มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมินเพ่ือต่ออาย ุ
การรับรองระบบ GMP พร้อมรายช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน โดยส่งหนังสือแจ้งก าหนดการ 
เข้าตรวจให้กับผู้ ย่ืนค าขอ รวมทัง้ประสานงานกับผู้ ย่ืนค าขอก่อนการเข้าตรวจประเมิน  
เพ่ือการเข้าตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองระบบ GMP ในสถานประกอบการเป็นด้วย
ความเรียบร้อย 

2. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมินเพ่ือต่ออาย ุ
การรับรองระบบ GMP ในสถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอให้กับผู้ ตรวจประเมินทราบ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรอง 

3. คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจ
ประเมินฝึกหัด จะด าเนินการเตรียมการก่อนตรวจประเมิน โดยท าการศึกษาข้อมูลของ  
ผู้ ย่ืนค าขอ ได้แก่ รายละเอียดของสถานประกอบการ คู่ มือและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรอง หรือเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น แผนผงัองค์กร แผนผงัการไหลของ
กระบวนการต่างๆ แบบก าหนดอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เป็นต้น รวมทัง้ทบทวน
รายงานผลการตรวจประเมินครัง้ท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพิจารณาระหว่างการประเมิน 
ในสถานประกอบการ 

4. คณะผู้ตรวจประเมินวางแผนระยะเวลาการตรวจประเมินให้สอดคล้องตามแผนการตรวจ
ประเมิน โดยผู้ ตรวจประเมินท่ีได้รับมอบหมาย ต้องด าเนินการแจ้งระยะเวลา เอกสาร  
ท่ีต้องการส าหรับการตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรองให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ โดยประสานงาน
กับผู้ ย่ืนค าขอก่อนท่ีจะมีการตรวจประเมิน เพ่ือต่ออายุการรับรอง (หากมีการแก้ไข 
คณะผู้ตรวจประเมิน วนัตรวจประเมิน หรือระยะเวลาการตรวจประเมิน จะต้องด าเนินการ
ตามขัน้ตอนการวางแผนการตรวจประเมินอีกครัง้ และจะต้องแจ้งสิ่งท่ีมีการแก้ไขให้แก่  
ผู้ ย่ืนค าขอทราบ) 

5. คณะผู้ ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมิน เพ่ือต่ออายุการรับรองให้สอดคล้อง 
ตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการตรวจประเมิน และให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาการตรวจประเมินท่ีได้ก าหนดไว้ เม่ือการตรวจประเมินแล้วเสร็จ โดยคณะผู้ตรวจ
ประเมินจะต้องด าเนินการแจ้งผลการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอ
ทราบตอนปิดประชุม (ก าหนดการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองอาจได้รับการแก้ไขให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ซึ่งสาเหตกุารแก้ไขอาจเกิดจากการร้องขอของผู้ ย่ืนค าขอหรือ
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คณะผู้ ตรวจประเมิน ซึ่งหัวหน้าคณะผู้ ตรวจประเมินจะแจ้งให้กับผู้ ย่ืนค าขอทราบ  
ตอนปิดประชมุ) 

6. คณะผู้ตรวจประเมินจดัท ารายงานผลการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองน าเสนอต่อหวัหน้า
ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจ
ประเมิน และเสนอต่อผู้ อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์พิจารณา และเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ เพ่ือพิจารณารายงานผล
การตรวจประเมินตอ่ไป 

แผนผังการด าเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ      เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

แจ้งก าหนดการเข้าตรวจ - ผู้ยื่นค าขอ 

- หนงัสือแจ้งก าหนดการนดัหมายเข้าตรวจ 

วางแผนการตรวจประเมิน - หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน 

- Check list ส าหรับตรวจประเมิน 

ตรวจประเมินเพื่อตอ่อาย ุ

การรับรอง 

- ผู้ยื่นค าขอ 

- แจ้งผลการตรวจประเมินด้วยวาจา 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

หนว่ยรับรอง 

รายงานผลการตรวจประเมิน

เบือ้งต้น 

- หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพ่ือการสง่ออก คณะผู้ตรวจประเมิน 

เสนอเพื่อพิจารณารับรอง - คณะทบทวน หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพื่อการสง่ออก 
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ขัน้ตอนการเข้าตรวจประเมิน 
 ขัน้ตอนการตรวจประเมิน โดยคณะผู้ตรวจประเมิน มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. ประชมุเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
ประชุมการเปิดการตรวจประเมินเป็นการประชุมของคณะผู้ตรวจประเมินร่วมกับผู้บริหาร
ระดบัสงูหรือผู้แทนผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของผู้ ย่ืนค าขอ โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

- เป็นการแนะน าคณะผู้ตรวจประเมินตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของผู้ ย่ืนค าขอ  
- เพ่ือเป็นการทบทวนขอบขา่ยและวตัถปุระสงค์ของการตรวจประเมินในครัง้นี ้
- เพ่ือชีแ้จงรูปแบบและวิธีการท่ีใช้ในการตรวจประเมิน 
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการส่ือสารระหว่างผู้ ตรวจประเมินกับผู้ รับการตรวจ

ประเมิน 
- เพ่ือเป็นการย่ืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

ท่ี จ าเป็นส าห รับคณะผู้ ตรวจประเมิน  และความ เป็น ปัจจุบันของเอกสาร 
ท่ีคณะผู้ตรวจได้รับ 

- เพ่ือท าความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจ จุดท่ียังไม่ชัดเจนในการก าหนดการตรวจ
ประเมินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- เพ่ือย่ืนยนัก าหนดการในการปิดประชมุการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
2. การตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินประกอบด้วยการสมัภาษณ์ การสงัเกต เช่น การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี
ของผู้ ย่ืนค าขอ ต าแหน่งท่ีตัง้ ความเหมาะสมของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ภายใน  
สถานประกอบการ ตลอดจนสภาวะของพืน้ท่ีท่ีตรวจ การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การรับรองระบบ โดยบันทึกสิ่งท่ีอาจเป็นเหตุน าไปสู่ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 
หลกัเกณฑ์การรับรอง 
การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดท่ีมากกว่าในแบบฟอร์มของผู้ตรวจประเมิน 
(Check list) ก็ได้ ส าหรับข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์จะต้องยืนยนัจากแหล่งข้อมลูได้ เช่น 
การสังเกต การวัดและการบันทึก ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ ตรวจประเมิน  
อาจเปล่ียนแปลงก าหนดการตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ รับการตรวจประเมิน เพ่ือให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการตรวจประเมิน 
กรณี ท่ี เป็ นการตรวจประ เมิ น เพ่ื อการ รับ รอง ห ากมี ข้อบกพ ร่องส าคัญ  (Major 
nonconformity) จ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นวา่ผู้ รับการตรวจประเมินด าเนินการไม่สอดคล้อง
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ตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ของการรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์อย่างมีประสิทธิผล
เพียงพอ และได้ประสาน ท าความเข้าใจให้กบัผู้ขอรับการตรวจประเมินในการยตุิการตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรอง โดยเปล่ียนวตัถุประสงค์เป็นการตรวจประเมินเบือ้งต้นได้ เพ่ือให้มี
การตรวจประเมินทัง้ระบบใหม่ทัง้หมดในการตรวจครัง้ต่อไป โดยคณะผู้ ตรวจสามารถ
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

3. การบนัทกึสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
การบันทึกสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมินเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมากส าหรับผู้ ตรวจประเมิน 
เน่ืองจากต้องรวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ การสงัเกต การตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับขอบข่ายท่ีรับรอง น ามาพิจารณาร่วมกันภายในคณะผู้ ตรวจประเมิน 
เพ่ือสรุปว่าสิ่ งท่ีตรวจพบรายการใดถือว่าเป็นข้อบกพร่อง โดยระบุว่าไม่สอดคล้อง 
ตามข้อก าหนดใด ซึ่งการเขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนับสนุน  
เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อก าหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ รับการตรวจประเมิน
เข้าใจถึงข้อบกพร่องดงักลา่ว เพ่ือน าไปแก้ไขข้อบกพร่องให้สอดคล้องตามข้อก าหนดได้ 
กรณีการตรวจประเมินเบือ้งต้น คณะผู้ตรวจประเมินจะรายงานสิ่งท่ีตรวจพบจากการตรวจ
ประเมินโดยไมร่ะบวุา่รายการใดเป็นข้อบกพร่อง และไมส่อดคล้องตามข้อก าหนดเร่ืองใด 

4. การประชมุปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
การประชมุปิดการตรวจประเมิน จะด าเนินการหลงัจากคณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาข้อมลู
ท่ีได้จากการตรวจประเมินและลงบนัทึกในแบบฟอร์มส าหรับผู้ตรวจประเมิน (Check list) 
พร้อมลงนามผู้ ตรวจประเมินแล้วเสร็จ จึงด าเนินการเชิญผู้ บริหารระดับสูงหรือผู้ แทน
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของผู้ ย่ืนค าขอ เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและ  
สิ่งท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดท่ีพบ 
จากการตรวจประเมิน(ถ้ามี) เพ่ือท าความเข้าใจผลการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน  
และให้ผู้บริหาร/ผู้แทนผู้บริหารของผู้ รับการตรวจประเมินลงนามรับทราบรายงานผลการ
ตรวจประเมินดงักลา่วในแบบฟอร์มส าหรับผู้ตรวจประเมิน (Check list)  
ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องส าคัญท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ผู้ ตรวจ
ประเมินจะด าเนินการแจ้งผู้ ได้รับการรับรองให้ทราบข้อบกพร่องท่ีพบ และให้ด าเนินการ
แก้ไขและปอ้งกนัการเกิดข้อบกพร่องซ า้ ให้หนว่ยรับรองพิจารณาภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ี
หนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินและรายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP ได้ลงนาม 
หากผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน 45 วนั และ/หรือหากผลการพิจารณา
จากหน่วย รับ รองพบว่าการด า เนินการแก้ไขข้อบกพ ร่องของผู้ ขอ รับการรับรอง 
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ไม่มีประสิทธิผล หน่วยรับรองอาจแจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 10 วนัท าการ และ/หรือพิจารณาให้ตรวจประเมินใหมท่ัง้ระบบ  
หากเป็นกรณีพบข้อบกพร่องย่อย คณะผู้ตรวจประเมินจะด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการรับรอง
ให้ทราบข้อบกพร่องท่ีพบ และให้ด าเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ า้  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วนันบัจากวนัท่ีหนงัสือแจ้งผลการตรวจประเมิน
และรายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP ได้ลงนาม หากผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถ
ด าเนินการได้ภายใน 60 วัน และ/หรือหากผลการพิจารณาจากหน่วยรับรองพบว่า 
การด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ ขอรับการรับรองไม่มีประสิทธิผล หน่วยรับรองอาจ  
แจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการ และ/หรือ
พิจารณาให้ตรวจประเมินใหมท่ัง้ระบบ 



-45- 
 

แผนผังการด าเนินการเข้าตรวจประเมิน 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ประชมุเปิด 

การตรวจประเมิน 

- ผู้ยื่นค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรอง 

ตรวจประเมิน - ผู้ยื่นค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรอง 

 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

ประชมุสรุปสิง่ที่พบจากการ

ตรวจ 

- คณะผู้ตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมิน 

ประชมุปิด 

การตรวจประเมิน 

- ผู้ยื่นค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรอง 

- แจ้งผลการตรวจประเมินระบบ GMP 

คณะผู้ตรวจประเมิน 
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การรายงานผลการตรวจประเมิน 
 การรายงานผลการตรวจประเมิน มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หลงัจากคณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ ย่ืนค า
ขอตามวตัถปุระสงค์ท่ีหน่วยรับรองจดัแผนตรวจประเมิน จะด าเนินการจดัท าบนัทกึข้อความ
แจ้งผลการตรวจประเมิน หนงัสือส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานแจ้งผลการตรวจ
ประเมินพร้อมรายงานผลการตรวจประเมิน เสนอหวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 

2. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกพิจารณาแล้ว จึงเสนอ
ผู้อ านวยการกลุม่รับรองด้านการปศสุตัว์ พิจารณารายงานผลการตรวจประเมิน  

3. ผู้ อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ เสนอผลการตรวจประเมินให้กับผู้ อ านวยการ  
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พิจารณาและลงนามในหนังสือ 
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพ่ือแจ้งผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับ 
การรับรอง 

4. หน่วยรับรองด าเนินการส่งหนงัสือส านกัพฒันาระบบและรับรองสินค้าปศสุตัว์พร้อมรายงาน
ผลการตรวจประเมินให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ได้รับการรับรอง 
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แผนผังการด าเนินการรายงานผลการตรวจประเมิน 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

จดัท ารายงานผลการตรวจ

ประเมิน 

- หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพื่อการสง่ออก 

 

วางแผนการตรวจประเมิน - หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน 

- Check list ส าหรับตรวจประเมิน 

ตรวจประเมินเพื่อตอ่อาย ุ

การรับรอง 

- ผู้ยื่นค าขอ 

- แจ้งผลการตรวจประเมินด้วยวาจา 

ผอ,กลุม่รับรองฯ 

หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพื่อการสง่ออก 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

 

รายงานผลการตรวจประเมิน

เบือ้งต้น 

- หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพ่ือการสง่ออก ผอ.สพส. 

เสนอเพื่อพิจารณารับรอง - คณะทบทวน หนว่ยรับรอง 
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การแก้ไขข้อบกพร่องหลังการตรวจประเมิน (กรณีพบข้อบกพร่อง) 
 การแก้ไขข้อบกพร่องหลงัการตรวจประเมิน มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หลงัจากผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองได้รับหนงัสือส านกัพฒันาระบบและรับรองสินค้า  
ปศสุตัว์ เร่ือง รายงานผลการตรวจประเมิน ผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองน ารายงานผล
การตรวจประเมินมาพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง 

2. ผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรอง ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าว เพ่ือให้สอดคล้อง
ตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ เป็นไปตามขอบขา่ยท่ีจะขอรับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ 

3. ผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองด าเนินการ Download แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้าน GMP ได้ท่ี http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-28-04-56-11/128-
2017-11-07-04-26-14/261-gmp-haccp  

4. ผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองกรอกรายละเอียดการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามแบบฟอร์ม
ดงักลา่ว 

5. ผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้รับการรับรองด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง  
เพ่ือขอรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ โดยใช้จดหมายท่ีมีหวักระดาษเป็นของบริษัทฯ 
(ถ้ามี) พร้อมแบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่องด้าน GMP ยงัผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์  

6. ผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ ได้ รับการรับรองจัดส่งเอกสารตามข้อ 5 ได้ท่ีกรมปศุสัตว์ พญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 



-49- 
 

แผนผังการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหลังการตรวจประเมิน (กรณีพบข้อบกพร่อง)  
ของผู้ย่ืนค าขอ หรือผู้ได้รับการรับรอง 

          ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

แก้ไขข้อบกพร่อง - รูปภาพประกอบก่อนการแก้ไข และหลงัการแก้ไข 

Download แบบฟอร์ม - แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่องด้าน GMP 

กรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม - แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่องด้าน GMP 

-  

ยื่นการแก้ไขข้อบกพร่อง - ส านกังานเลขานกุารกรม 
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การพจิารณาข้อมูลของสถานประกอบการเพ่ือน าเข้าวาระการประชุมคณะทบทวน 
 การน าเสนอข้อมลูของสถานประกอบการเพ่ือน าเข้าวาระการประชมุคณะทบทวน มีขัน้ตอน
การด าเนินการดงันี ้

1. หลังจากคณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ และ
จัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน เสนอให้หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก ผู้ อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ และผู้ อ านวยการส านัก
พฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ พิจารณา 

2. คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาข้อมลูจากการตรวจประเมินทัง้หมด รวมทัง้งานน าเสนอข้อมลู
ทัว่ไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน 
กรณีพบข้อบกพร่องท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ต่างๆ คณะผู้ตรวจพิจารณา
การแก้ไขข้อบกพร่องข้อผู้ ย่ืนค าขอ โดยตรวจสอบเอกสารต่างๆท่ีผู้ ย่ืนค าขอแจ้ง รูปภาพ
ประกอบ หรือการตรวจ ณ สถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ เพ่ือตรวจสอบการแก้ไข
ข้อบกพร่องขอผู้ ย่ืนค าขอวา่ด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ตา่งๆ 

3. คณะผู้ ตรวจประเมินน าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจประเมินทัง้หมด ณ สถานประกอบการ 
ของผู้ ย่ืนค าขอ เสนอหัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก  
เพ่ือพิจารณาน าเข้าวาระการประชมุคณะทบทวน 

4. หวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออกพิจารณาแล้วข้อมลูดงักลา่ว
แล้ว มอบหมายให้หน่วยรับรองน าข้อมูลสถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ เข้าสู่วาระ  
การประชมุคณะทบทวนตอ่ไป 
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การประชุมคณะทบทวน 
 การประชมุคณะทวบทวน มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หัวห น้าฝ่าย รับรองโรงงานผลิตผลิตภัณ ฑ์ปศุสัต ว์ เ พ่ื อการส่ งออก  กลุ่ ม รับรอง 
ด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ วางแผนประชุม  
คณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์
เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก โดยก าหนด
ชว่งเวลาและความถ่ีในการประชมุ (ประมาณสปัดาห์แรกของเดือน)  

2. คณะผู้ตรวจประเมิน น าเสนอข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการตรวจประเมินโรงงานท่ีด าเนินการ
เป็นไปตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์และประเทศคู่ค้า ได้แก่ ผลการตรวจ
ประเมิน ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมิน ข้อชีแ้จงต่างๆ ของผู้ ย่ืนค าขอ น าเสนอให้
หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกพิจารณาและตรวจสอบ 
เพ่ือน าข้อมลูโรงงานของผู้ ย่ืนค าขอเข้าสูว่าระการประชมุ 

3. หวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์เพ่ือการส่งออก ก าหนดวาระการประชุม 
วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุ เพ่ือแจ้งหนว่ยรับรองด าเนินการตอ่ไป 

4. หน่วยรับรองด าเนินการท าหนงัสือเชิญคณะทบทวนเพ่ือด าเนินการประชมุตามรายช่ือค าสัง่
แต่งตัง้คณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก 

5. คณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์
เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก ด าเนินการประชุม
เพ่ือพิจารณารับรองโรงงานของผู้ ย่ืนค าขอ ตามวาระการประชมุท่ีก าหนดไว้  

6. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก ท าหน้าท่ีจดบนัทึกการ
ประชุมคณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และมอบให้
หนว่ยรับรองด าเนินการตอ่ไป 

7. หน่วยรับรองน าบนัทึกการประชมุดงักล่าว เพ่ือจดัท ารายงานการประชมุคณะทบทวนระบบ 
GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และ
สถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือแจ้งเวียนคณะทบทวนให้การรับรอง
รายงานการประชมุ 

8. หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกแจ้งมติท่ีประชุมให้ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ ในกรณีท่ีคณะทบทวนมีมติให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่ายการรับรอง 
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และยกเลิกการรับรอง ให้หน่วยรับรองด าเนินการออกใบรับรอง พร้อมแจ้งผู้ ได้รับการรับรอง
ทราบ หากเป็นผู้ ได้รับการตอ่อายกุารรับรอง ให้น าใบรับรองฉบบัเดิมคืนหน่วยรับรองภายใน 
30 วัน นับจากวันท่ีประชุมคณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือ
การส่งออก โดยส่งคืนได้ท่ีฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก  
ห้อง 310 ชัน้ 3 ตกึวิจิตรพหการ กรมปศสุตัว์ 

9. หนว่ยรับรองด าเนินการปรับปรุงข้อมลูในทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรองระบบ GMP  
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แผนผังการด าเนินการประชุมคณะทบทวน 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ      เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

วางแผนการประชมุคณะ

ทบทวน 
- แผนการประชมุ 

ก าหนดวาระการประชมุ - ระเบียบวาระการประชมุ 

เชิญคณะทบทวนประชมุ 

พร้อมจดัสง่วาระการประชมุ 

- คณะทบทวน 

- ระเบียบวาระการประชมุ 

- รายงานผลการตรวจประเมินเพ่ือรับรองของผู้ ย่ืนค าขอ 

ด าเนินการประชมุ - รายชื่อผู้ เข้าร่วมประชมุ 

- รายงานผลการตรวจประเมินเพ่ือรับรองของผู้ ย่ืนค าขอ 

บนัทกึการประชมุ และจดัท า

รายงานการประชมุ 

- รายงานการประชมุคณะทบทวน 

แจ้งผลการพิจารณาให้สว่น

ที่เก่ียวข้องทราบ 
- รายงานการประชมุคณะทบทวน 

หวัหน้าฝ่ายฯ สง่ออก 

 

หวัหน้าฝ่ายฯ สง่ออก 

 

หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ เพื่อการ

สง่ออก 

 

คณะทบทวน 

 

หวัหน้าฝ่ายฯ สง่ออก 

 

หวัหน้าฯ สง่ออก 
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การจัดท าใบรับรอง 
 การจดัท าใบรับรอง มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. หน่วยรับรองและคณะผู้ตรวจประเมิน เป็นผู้ รับผิดชอบการพิจารณาเอกสารและขอบข่าย
การรับรองท่ีได้จากการผู้ ย่ืนค าขอ โดยการตรวจสอบความถกูต้องของรายละเอียดขอบข่าย
การรับรองและตรวจสอบตามมติของคณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ใน 
โรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก จากรายงานการประชุมของคณะทบทวน หากพบว่ามีข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ท่ีผู้ ย่ืนขอระบุขอบข่ายการรับรองไม่ถูกต้อง ให้หัวหน้าคณะผู้ ตรวจ
ประเมินด าเนินการแจ้งผู้ ย่ืนค าขอเพ่ือด าเนินการแก้ไขก่อนด าเนินการจดัท าใบรับรอง 

2. หน่วยรับรอง เป็นผู้ รับผิดชอบจัดท าใบรับรอง โดยระบุขอบข่ายตามท่ีได้มีมติอนุมัติจาก 
คณะทบทวนระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์ 
เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก และให้หัวหน้า 
ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออกตรวจทานความถกูต้องในเร่ืองของ 
ช่ือองค์กร สถานท่ีตัง้ ขอบข่ายท่ีได้รับการรับรอง ระยะเวลาในการรับรอง วนัท่ีรับรอง และ
วนัท่ีหมดอายกุารรับรอง  

3. หวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก ตรวจทานความถกูต้องแล้ว
เสร็จจึงเสนอให้อธิบดีกรมปศสุตัว์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามอนมุตักิารรับรอง
ระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ 

4. หน่วยรับรอง เป็นผู้ รับผิดชอบท าการส าเนาใบรับรองท่ีได้รับการอนุมตัิไว้เป็นหลกัฐานและ
เก็บไว้ในแฟ้มค าขอ ส่วนใบรับรองต้นฉบบัให้ประสานกับผู้ ย่ืนค าขอเพ่ือให้ทางผู้ ย่ืนค าขอ
หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายมารับใบรับรองตอ่ไป 

5. หน่วยรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบจดัท ารายช่ือผู้ ได้รับการรับรอง และต้องปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
แก้ไขรายช่ือให้มีความเป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
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แผนผังการด าเนินการจัดท าใบรับรอง 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

ตรวจสอบเอกสารและ

ขอบขา่ยการรับรอง 

- แบบ สพส. 111 

ทวนสอบความถกูต้อง - แบบ สพส. 111 

- รายงานการประชมุคณะทบทวน 

จดัท าใบรับรองและ

ตรวจทานความถกูต้อง 
- ใบรับรองระบบ GMP 

ลงนามอนมุตั ิ - ใบรับรองระบบ GMP 

สง่มอบใบรับรองและส าเนา

คูฉ่บบัไว้เป็นหลกัฐาน 
- ใบรับรองระบบ GMP 

จดัท า ปรับปรุง เปลีย่นแปลง

และแก้ไขรายช่ือผู้ได้รับการ

รับรอง 

- รายชื่อผู้ ได้รับการรับรอง 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

 

หวัหน้าฝ่ายรับรองฯ สง่ออก 

 

อธิบดีกรมปศสุตัว์ 

 

หนว่ยรับรอง 

 

หนว่ยรับรอง 

 

หนว่ยรับรอง 
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การโต้แย้งและการร้องเรียน 
 การโต้แย้งและการร้องเรียน เป็นการด าเนินการของผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ ได้รับการรับรอง กรณีท่ี 
ไมเ่ห็นด้วยตอ่การปฎิบตังิานของหนว่ยรับรอง หรือคณะผู้ตรวจประเมิน สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

1. หน่วยรับรอง คณะผู้ ตรวจประเมิน หรือหัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
เพ่ือการส่งออก ได้รับข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยข้อร้องเรียนและ
ข้อโต้แย้งดงักล่าวได้รับการลงรับหนงัสือภายนอกจากส านกัเลขานกุารกรม และได้พิจารณา
แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อมลูและสาเหตเุบือ้งต้น และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
โดยให้หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก พิจารณา
รายละเอียดของข้อร้องเรียน/ข้อโต้แย้ง และจัดท ารายงานสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
เพ่ือพิจารณาทบทวนตอ่ไป 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งจากพยาน หลักฐาน
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการแก้ไขพร้อมท ารายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง 

3. เม่ือด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์  
ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออกแจ้งผู้ ย่ืนค าร้องเรียนและข้อโต้แย้งทราบผลการแก้ไขเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

แผนผังการด าเนินการโต้แย้งและการร้องเรียน 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
  ได้รับการโต้แย้งและการ

ร้องเรียน เป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

- หนงัสือการโต้แย้งหรือหนงัสือการร้องเรียน 

ปฏิบตัิการแก้ไข - รายงานสิ่งที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 

แจ้งผู้ ร้องเรียนทราบเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร 

- หนงัสือแจ้งการแก้ไขการโต้แย้งและการร้องเรียน 

หนว่ยรับรอง 

 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

หวัหน้าฝ่ายฯ สง่ออก 
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การอุทธรณ์ 
 การอทุธรณ์ เกิดจากความไม่เห็นด้วยหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือคณะทบทวนท าการ
ทบทวนผลการพิจารณาซ า้อีกครัง้ ซึง่ผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ได้รับการรับรองสามารถด าเนินการได้ดงันี ้

1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับข้ออุทธรณ์จาก  
ผู้ ย่ืนอทุธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร จะต้องด าเนินการพิจารณาข้ออทุธรณ์เพ่ือน าเสนออธิบดี
กรมปศสุตัว์เพ่ือสัง่การต่อไป โดยหวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการ
สง่ออก จะด าเนินการลงบนัทกึข้ออทุธณ์เพ่ือใช้ในการติดตามผลด้วย 

2. อธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาแต่งตัง้คณะพิจารณาอุทธรณ์ โดยมีการจัดท าหนังสือแต่งตัง้  
ซึง่จะครอบคลมุถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะพิจารณาอทุธรณ์ 

3. เลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์นัดหมายการประชุมของคณะพิจารณาอุทธรณ์ โดยมี 
การส าเนาหนงัสือนดัหมายให้คณะพิจารณาอทุธรณ์ และผู้ ย่ืนอทุธรณ์ทราบก่อนลว่งหน้า 

4. คณะพิจารณาอทุธรณ์ด าเนินการพิจารณาค าอทุธรณ์จากพยาน หลกัฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
5. เลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์ท ารายงานสรุปการอุทธรณ์ แจ้งเวียนให้คณะพิจารณา

อทุธรณ์เพ่ือมีมติอนมุตัิรายงานสรุปการอทุธรณ์ และมอบให้ผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ด าเนินการ 

6. ผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ลงนามในหนงัสือแจ้งผล
การอทุธรณ์ให้กบัผู้ ย่ืนค าอทุธรณ์ทราบตามมติอนมุตัิรายงานการอทุธรณ์ของคณะพิจารณา
อทุธรณ์ 
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แผนผังการด าเนินการอุทธรณ์ 
ผู้ด าเนินการ         ขัน้ตอนการด าเนินการ       เอกสาร/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
ได้รับข้ออทุธรณ์ ลงทะเบียน

รับหนงัสอืจากส านกั

เลขานกุารกรม 

- หนงัสือข้ออทุธรณ์ 

แตง่ตัง้คณะพจิารณาข้อ

อทุธรณ์ 
- หนงัสือแตง่ตัง้คณะพิจารณาอทุธรณ์ 

นดัประชมุ - ผู้ยื่นอทุธรณ์ 

- คณะพิจารณาอทุธรณ์ 

พิจารณาอทุธรณ์ - รายงานผลพิจารณาอทุธรณ์ 

แจ้งผลพิจารณาอทุธรณ์ - รายงานผลพิจารณาอทุธรณ์ 

- ผู้ยื่นอทุธรณ์ 

ผอ.สพส. 

 

อธิบดีกรมปศสุตัว์ 

 

เลขาฯ คณะพิจารณาอทุธรณ์ 

 

คณะพิจารณาอทุธรณ์ 

 

ผอ.สพส. 
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การรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ 
 การรับ รองระบบ  GMP ของกรมปศุสัต ว์  ใน ท่ี นี คื้ อการรับ รองระบบการจัดการ 
ด้านสุขลกัษณะด้านการผลิตสินค้าปศสุัตว์เพ่ือการส่งออกโดยกรมปศุสตัว์ ซึ่งมีการตรวจประเมิน
สถานประกอบการท่ีมีความประสงค์ขอรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ เพ่ือผลิตสินค้าปศสุตัว์
หรือจดัเก็บสินค้าปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ ประกอบไปด้วย 

1. การให้การรับรอง 
2. การคงไว้ซึง่การรับรอง 
3. การลดขอบขา่ยการรับรอง 
4. การขยายหรือเปล่ียนแปลงขอบขา่ยการรับรอง 
5. การพกัใช้การรับรอง 
6. การเพิกถอนการรับรอง 
7. การยกเลิกการรับรอง 
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1. การให้การรับรอง 
การให้การรับรอง มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
1.1 หลังจากคณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ ย่ืนค าขอ 

และจดัท าสรุปรายงานผลการตรวจประเมิน ซึง่ผลการตรวจประเมินสามารถเป็นได้กรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมพ่บข้อบกพร่องใดๆ 
(2) ไม่พบข้อบกพร่องส าคัญ พบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย โดยผู้ ย่ืนค าขอได้เสนอ 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวให้กับคณะผู้ ตรวจประเมินเพ่ือพิจารณา 
และผู้ตรวจประเมินยอมรับแนวการปรับปรุงแก้ไขของผู้ ย่ืนค าขอ 

(3) พบข้อบกพร่องส าคัญ  และผู้ ย่ืนค าขอได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ให้สอดคล้องตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ต่างๆ พร้อมแจ้งการแก้ไขข้อบกพร่อง
มายงัหน่วยรับรอง ซึ่งหน่วยรับรองได้จดัคณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจติดตาม
การแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว พบว่าผู้ ย่ืนค าขอได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว 

1.2 หน่วยรับรองเป็นผู้ รวบรวมสรุปรายงานของคณะผู้ ตรวจประเมินแต่ละคณะ  
โดยเรียงล าดบัตามวนัท่ีเข้าตรวจประเมินหรือวนัท่ีเข้าตรวจตดิตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
เพ่ือน าเสนอหัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณ ฑ์ปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก 
เพ่ือพิจารณาล าดบัวาระการประชมุของคณะทบทวน 

1.3 หนว่ยรับรองจดัท าวาระการประชมุคณะทบทวน หนงัสือเชิญประชมุ เอกสารการประชมุ
พร้อมรวบรวมข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการประชมุ 

1.4 เม่ือท่ีประชุมคณะทบทวนมีมติพิจารณาให้การรับรอง หน่วยรับรองด าเนินการจัดท า
รายงานการประชุมเพ่ือแจ้งคณะทบทวนเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุม พร้อม
จดัพิมพ์ใบรับรองตามมตท่ีิประชมุ 

1.5 เม่ืออธิบดีกรมปศสุตัว์ลงนามในใบรับรองแล้ว หน่วยรับรองด าเนินการแจ้งผู้ ได้รับการ  
รับรองเข้ามารับใบรับรองได้ท่ีหนว่ยรับรอง และท าการบนัทกึรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง 
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2. การคงไว้ซึ่งการรับรอง 
การคงไว้ซึง่การรับรอง มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
2.1 หน่วยรับรองด าเนินการจดัแผนตรวจติดตามการรับรอง ของสถานประกอบการท่ีได้รับ

การรับรองระบบ GMP เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ ได้รับการรับรอง โดยตรวจ
ตดิตามการรับรองหลงัจากได้รับการรับรองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.2 คณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจ ณ สถานประกอบการของผู้ ได้รับการรับรอง เพ่ือตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ ได้รับการรับรองว่ายังคงสามารถรักษาระบบท่ีได้รับ  
การรับรองอย่างมีประสิทธิผลและปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และ
รายงานผลการตรวจให้กับผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศสุตัว์ ซึง่ผลการตรวจตดิตามการรับรองสามารถเป็นได้กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณี พบว่าผู้ ได้ รับการรับรองสามารถ รักษาระบบ ท่ี ได้ รับการรับรอง 
ได้อยา่งมีประสิทธิผลและปฏิบตัติามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ 
ให้คณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งรายงานผลการตรวจติดตามการรับรองให้ผู้ ได้รับ
การรับรองทราบ และเสนอคณะทบทวน เพ่ือทราบและคงไว้ซึ่งการรับรอง
ดงักลา่ว 

(2) กรณีพบว่าผู้ ได้ รับการรับรอง ไม่สามารถรักษาระบบท่ีได้รับการรับรอง  
ในบางส่วนของขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองไว้ได้ แต่ยงัคงปฏิบตัิตามข้อก าหนด 
ท่ีอยูใ่นขอบขา่ยการรับรองเป็นส่วนใหญ่ 
ให้คณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งรายงานผลการตรวจติดตามการรับรองให้ผู้ ได้รับ
การรับรองทราบ เพ่ื อให้ผู้ ได้ รับการรับรองป รับปรุงแก้ไขข้อบกพ ร่อง 
ท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ และ
เสนอคณะทบทวนเพ่ือทราบและคณะผู้ตรวจประเมินติดตาม และพิจารณาการ
แก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวของผู้ ได้รับการการับรองว่าสามารถด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นไปตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง หากพบว่า  
ผู้ ได้รับการรับรองแก้ไขข้อบกพร่องเป็นไปตามระบบท่ีได้รับการรับรอง ให้เสนอ
คณะทบทวน เพ่ือทราบและคงไว้ซึง่การรับรองตอ่ไป 

(3) กรณีพบว่าผู้ ได้รับการรับรอง ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์
ตา่งๆ ในบางขอบขา่ยท่ีได้รับการรับรอง ซึ่งไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ขอบข่ายนีไ้ด้ แต่ยังคงปฏิบัติงานตามขอบข่ายอ่ืนๆ ท่ีได้รับการรับรอง  หรือ 
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ผู้ ได้ รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายท่ีได้ รับการรับรอง 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ให้คณะผู้ตรวจประเมิน พิจารณาด าเนินการ เสนอข้อบกพร่องดงักล่าวให้กับ
คณะทบทวนพิจารณา เพ่ือลดขอบข่ายการรับรองและแจ้งผลการพิจารณา
ให้กบัผู้ ท่ีได้รับการรับรองทราบ 

(4) กรณีพบว่าผู้ ได้รับการรับรอง ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีคณะกรรมการก าหนด และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการรับรอง และ  
ไม่แก้ไขข้อบกพร่อง และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้คณะผู้ตรวจประเมิน พิจารณาด าเนินการ เสนอข้อบกพร่องดงักล่าวให้กับ 
คณะทบทวนพิจารณา เพ่ือพักใช้การรับรองและแจ้งผลการพิจารณาให้กับ 
ผู้ ท่ีได้รับการรับรองทราบ   

(5) กรณีพบวา่ผู้ ได้รับการรับรอง ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
- ไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะทบทวน

ก าหนด และสง่ผลกระทบร้ายแรงตอ่การรับรอง 
- ไมป่ฏิบตัติามระบบท่ีได้รับการรับรอง ในสาระส าคญั 
- ไม่สามารถปฏิบัติตามระบบท่ีได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้ 

การรับรองแล้ว 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี 
- มีข้อร้องเรียนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจท าให้เกิด

ความเสียหายตอ่การรับรอง 
ให้คณะผู้ตรวจประเมิน พิจารณาด าเนินการ เสนอข้อบกพร่องดังกล่าวให้กับ 
คณะทบทวนพิจารณา เพ่ือเพิกถอนการรับรองและแจ้งผลการพิจารณาให้กับ 
ผู้ ท่ีได้รับการรับรองทราบ 
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3. การลดขอบข่ายการรับรอง 
การลดขอบขา่ยการรับรอง มีเหตเุกิดจากกรณีตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบ GMP ในบางส่วนของขอบข่ายท่ีได้รับ 

การรับรอง  
(2) ผู้ ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอลดขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  

โดยท าเป็นหนงัสือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน  
ดังนัน้หน่วยรับรองด าเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดน าเสนอคณะทบทวน 
เพ่ือพิจารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมตามขอบข่าย 
ท่ีเหลือ โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีผู้้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบบัเดมิให้แก่หนว่ยรับรองด้วย 
ขัน้ตอนการลดขอบขา่ยการรับรอง ด าเนินการดงันี ้
3.1 กรณีท่ีผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบท่ีได้รับการรับรองในบางส่วนของ

ขอบขา่ยท่ีได้รับการรับรองไว้ได้ มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
3.1.1 คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน ภายหลัง

จากเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ ได้รับการรับรอง เสนอแก่
หวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออกพิจารณา เสนอ
ต่อผู้ อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์พิจารณา เพ่ือน าเสนอให้กับ
ผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ลงนามและ
อนมุตัิรายงานดงักล่าว  โดยรายงานผลการตรวจประเมินจะจดัเก็บเข้าแฟ้มค า
ขอของหนว่ยรับรอง และจดัสง่ให้กบัผู้ ได้รับการรับรอง 

3.1.2 หน่วยรับรอง จดัส่งรายงานผลการตรวจประเมิน ให้กบัผู้ ได้รับการรับรองพร้อม
ทัง้ร้องขอการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีไมส่อดคล้องตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ พร้อม
ระบุเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือให้คณะผู้ ตรวจประเมินด าเนินการตรวจสอบผลการ
แก้ไขข้อบกพร่องของผู้ ได้รับการรับรองว่าสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงาน
สอดคล้องตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ โดยผู้ ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ และส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องส่งกลับมายัง  
กรมปศสุตัว์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีหนงัสือแจ้งผลการตรวจประเมินลงนาม 

3.1.3 เม่ือได้รับหนังสือการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องจากผู้ ได้รับการรับรองแล้ว  
หน่วยรับรองจะด าเนินการน าเสนอหัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
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ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกเพ่ือพิจารณาแจ้งคณะผู้ตรวจประเมินผู้ ท าการตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับการรับรอง 

3.1.4 ผู้ตรวจประเมินพิจารณาการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ ได้รับการรับรองแล้ว และ
เข้าตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของผู้ ได้รับการรับรอง หากยังพบว่า 
ยังไม่สามารถรักษาระบบท่ีได้รับการรับรองในบางส่วนของขอบข่ายท่ีได้รับ  
การรับรองไว้ได้ ในหัวข้อเดิมท่ีเคยได้รับข้อบกพร่องดังกล่าว พิจารณาแจ้ง 
ผู้ ได้รับการรับรองทราบและจัดท ารายงานผลการตรวจการแก้ไขข้อบกพร่อง 
เสนอแก่หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก
พิจารณาน าเข้าวาระท่ีประชมุคณะทบทวน 

3.1.5 หวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออกพิจารณาข้อมลู
ดงักล่าวแล้วน าเข้าในวาระท่ีประชมุคณะทบทวน พร้อมมอบรายละเอียดให้กบั
หนว่ยรับรองเพ่ือจดัท าเอกสารส าหรับการประชมุคณะทบทวน 

3.1.6 คณะทบทวนพิจารณา และลงมติการลดขอบข่ายการรับรองของผู้ ได้รับ  
การรับรอง 

3.1.7 หน่วยรับรอง จดัท าใบรับรองฉบบัใหม่ให้กบัผู้ ได้รับการรับรอง โดยลดขอบข่าย
การรับรองตามมตคิณะทบทวน และเสนอให้อธิบดีกรมปศสุตัว์ลงนาม 

3.1.8 เม่ืออธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนามในใบรับรองฉบับใหม่ ให้ประสานให้ผู้ ได้รับ 
การรับรองมารับใบรับรองฉบับเดิม โดยผู้ ได้รับการรับรองต้องน าใบรับรอง  
ฉบบัเดมิมาคืนด้วย 

3.2 กรณี ผู้ ได้ รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่าย ท่ี ได้ รับการรับรอง  
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ ได้รับการรับรองยังคงปฏิบัติตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์
ทัว่ไปวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองระบบ มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
3.2.1 หน่วยรับรอง ด าเนินการน าเสนอหัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 

ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออกพิจารณา 
3.2.2 หวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออกพิจารณาแล้ว

น าเข้าในวาระท่ีประชมุคณะทบทวน พร้อมมอบรายละเอียดให้กบัหน่วยรับรอง
เพ่ือจดัท าเอกสารส าหรับการประชมุคณะทบทวน 

3.2.3 คณะทบทวนพิจารณา และมีมติการลดขอบข่ายการรับรองของผู้ ได้ รับ 
การรับรอง 
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3.2.4 หน่วยรับรอง จดัท าใบรับรองฉบบัใหม่ให้กบัผู้ ได้รับการรับรอง โดยลดขอบข่าย
การรับรองตามมตคิณะทบทวน และเสนอให้อธิบดีกรมปศสุตัว์ลงนาม  

3.2.5 เม่ืออธิบดีกรมปศุสตัว์ลงนามในใบรับรองฉบบัใหม่ ให้ประสานให้ผู้ ได้รับการ
รับรองมารับใบรับรองฉบบัเดิม โดยผู้ ได้รับการรับรองต้องน าใบรับรองฉบบัเดิม
มาคืนด้วย 
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4. การขยายหรือเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรอง 
การขยายหรือเปล่ียนแปลงขอบขา่ยการรับรอง มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
4.1 เม่ือหน่วยรับรอง ได้รับหนงัสือแจ้งความประสงค์ของผู้ได้รับการรับรองเพ่ือขอขยายหรือ

เปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรอง ให้น าส่งหัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์  
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกเพ่ือพิจารณามอบหมายคณะผู้ ตรวจประเมินเพ่ือด าเนินการ
ตอ่ไป 

4.2 ผู้ ตรวจประเมินท่ีได้รับมอบหมาย พิจารณารายละเอียดหลักฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
มีผลกระทบเก่ียวเน่ืองกบัระบบท่ีได้รับการรับรองเดิมหรือไม่ และอาจเข้าตรวจประเมิน 
ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับการรับรองดงักล่าว 
หากรวบรวมข้อมูลและพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่ีได้รับการรับรอง
เดิม ให้สรุปเสนอคณะทบทวนพิจารณาการขยายหรือเปล่ียนแปลงขอบข่ายท่ีได้รับการ
รับรองดงักลา่วตอ่ไป 

4.3 ผู้ ตรวจประเมินด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน เพ่ือขยายหรือ
เปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรองเสนอแก่หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
ปศสุัตว์เพ่ือการส่งออกพิจารณา เพ่ือน าเข้าในวาระท่ีประชุมคณะทบทวน พร้อมมอบ
รายละเอียดให้กบัหนว่ยรับรองเพ่ือจดัท าเอกสารส าหรับการประชมุคณะทบทวน 

4.4 คณะทบทวนพิจารณา และมีมติการขยายหรือเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรองของ  
ผู้ได้รับการรับรอง 

4.5 หน่วยรับรอง จัดท าใบรับรองฉบับใหม่ให้กับผู้ ได้ รับการรับรอง โดยขยายหรือ
เปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรองตามมติคณะทบทวน และเสนอให้อธิบดีกรมปศุสตัว์  
ลงนาม 

4.6 เม่ืออธิบดีกรมปศสุตัว์ลงนามในใบรับรองฉบบัใหม่ ให้ประสานให้ผู้ ได้รับการรับรองมา
รับใบรับรองฉบบัใหม่ ทัง้นีผู้้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่หน่วย
รับรองด้วย 
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5. การพักใช้การรับรอง 
การพักใช้การรับรอง เกิดจากผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 
หลกัเกณฑ์ท่ีส าคญั ละเลยหรือไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีส่งผลกระทบต่อหลายระบบ
ตามขอบข่ายท่ีกรมปศุสัตว์รับรอง ตามระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีก าหนด ส่งผล
กระทบร้ายแรงตอ่การรับรอง โดยมีก าหนดระยะเวลาการพกัใช้การรับรองไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
แตไ่มเ่กิน 180 วนั โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
5.1 คณะผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแล้วพบว่า  ผู้ ได้รับการ

รับรองไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด และ/หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามระบบท่ีได้รับการรับรองและไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและ/หรือการไมป่ฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามระบบท่ีได้รับการรับรองภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการรายงานผลการตรวจประเมินและ
บันทึกสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีพบจากการตรวจประเมิน  น าเสนอหัวหน้า 
ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก  เพ่ือพิจารณาเสนอต่อ
ผู้ อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาเสนอให้กับผู้ อ านวยการ 
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์  

5.2 ผู้ อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์พิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจประเมินและบนัทึกสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีพบ หากพิจารณา
แล้วเห็นว่ามี เหตุอันสมควรท่ีจะต้องท าการพิจารณาพักใช้การรับรอง ให้แจ้ ง
ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์และหวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก ด าเนินการเสนอในวาระการประชุมของคณะทบทวนเพ่ือให้
ด าเนินการพกัใช้ใบรับรอง 

5.3 คณะทบทวน ท าการพิจารณาและมีมตท่ีิประชมุให้ท าการพกัใช้การรับรอง 
5.4 หน่วยรับรอง ด าเนินการท าหนังสือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า 

ปศุสัตว์ แจ้งเร่ือง พักใช้การรับรอง ให้กับผู้ ได้รับการรับรองทราบมติท่ีประชุมของ 
คณะทบทวน โดยมีระยะเวลาการพกัใช้การรับรองไมน้่อยกวา่ 60 วนั แตไ่ม่เกิน 180 วนั 
มีผลบงัคบัให้ท าการพกัใช้การรับรองหลงัจากวนัท่ีมีมตท่ีิประชมุคณะทบทวน 10 วนั 
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6. การเพกิถอนการรับรอง 
การเพิกถอนการรับรองเกิดจากผู้ ได้รับการรับรองไมป่ฎิบตัติามกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ และส่งผล

กระทบร้ายแรงตอ่การรับรอง 
(2) ไมป่ฏิบตัติามระบบ GMP ท่ีได้รับการรับรองในสาระส าคญั 
(3) ไม่ปฏิบัติตามระบบ GMP ท่ีได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครัง้ 

ภายในระยะเวลา 3 ปี 
(4) มี ข้อร้องเรียนท่ีคณะทบทวนพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจท าให้เกิดความเส่ือมเสีย  

กบัการรับรองของหนว่ยรับรองระบบ ของกรมปศสุตัว์ได้ 
การเพิกถอนการรับรอง มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
6.1 คณะผู้ ตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแล้วพบว่า ผู้ ได้รับ  

การรับรองไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยมีผลกระทบ
ร้ายแรงตอ่การรับรอง คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการรายงานผลการตรวจประเมินและ
บันทึกสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีพบจากการตรวจประเมิน หรือหน่วยรับรอง
ตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการถกูพกัใช้การรับรองแล้ว 2 ครัง้ภายในระยะเวลา 3 ปี 
น าเสนอหวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือพิจารณา
เสนอตอ่ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์ เพ่ือพิจารณาเสนอให้กบัผู้อ านวยการ
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 

6.2 ผู้ อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์พิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจประเมินและบนัทึกสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีพบ หากพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะต้องท าการพิจารณาการเพิกถอนการรับรอง ให้แจ้ง
ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศสุตัว์และหวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก ด าเนินการเสนอในวาระการประชุมของคณะทบทวน  
เพ่ือให้ด าเนินการเพิกถอนการรับรอง 

6.3 คณะทบทวน ท าการพิจารณาและมีมตท่ีิประชมุให้ท าการเพิกถอนการรับรอง 
6.4 หน่วยรับรอง ด าเนินการท าหนังสือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า  

ปศุสัตว์ แจ้งเร่ือง เพิกถอนการรับรอง ให้กับผู้ ได้รับการรับรองทราบมติท่ีประชุมของ
คณะทบทวน 
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7. การยกเลิกการรับรอง  
การยกเลิกการรับรอง สามารถด าเนินการได้จากเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ได้รับการรับรอง เลิกประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรอง 
(2) ผู้ได้รับการรับรองเ ป็นบคุคลล้มละลาย 
(3) ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(4) มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไมส่ามารถปฏิบตัิ

ตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ใหมไ่ด้ 
7.1 ผู้ ท่ีได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรองหรือเป็นบคุคลล้มละลาย 

ด าเนินการดงันี ้
7.1.1 เม่ือหน่วยรับรองได้รับทราบจากหน่วยงาน หรือข้อมลูข่าวสาร และการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์จากส่ือต่างๆ ว่าผู้ ได้รับการรับรองระบบ GMP จากกรมปศสุตัว์
ได้เลิกกิจการท่ีได้รับการรับรองแล้ว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ให้หน่วยรับรอง 
ตรวจสอบข้อเท็จจ ริงและจัดหาหลักฐานประกอบอย่างเป็นทางการ  
(เป็นลายลกัษณ์อกัษร)  

7.1.2 เม่ือได้หลักฐานชัดเจนว่า ผู้ ได้ รับการรับรองเลิกประกอบกิจการ ท่ีได้รับ 
การรับรองหรือเป็นบคุคลล้มละลาย ให้จดัท าบนัทึกสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริง
ท่ีตรวจพบแจ้งหวัหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก 
น าเข้าในวาระท่ีประชุมคณะทบทวน เพ่ือเสนอคณะทบทวนพิจารณายกเลิก
การรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ 

7.2 ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ด าเนินการดงันี ้
หน่วยรับรองรวบรวมข้อมูลจากผู้ ได้รับการรับรองท่ีท าหนงัสือแจ้งขอยกเลิกการรับรอง
เป็นลายลักษณ์อักษร น าเสนอหัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
เพ่ือการส่งออก น าเข้าในวาระท่ีประชุมคณะทบทวน เพ่ือเสนอคณะทบทวนพิจารณา
ยกเลิกการรับรองระบบ GMP ของกรมปศสุตัว์ 

7.3 มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง และผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ใหมไ่ด้ 
7.3.1 หน่วยรับรอง ด าเนินการรวบรวมการเปล่ียนแปลงข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองระบบ และระยะเวลาท่ีกรมปศสุตัว์ก าหนดให้ด าเนิน
ตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ใหม่ โดยจดัท าเป็นหนงัสือจากส านักพฒันาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์แจ้งข้อก าหนด หลักเกณฑ์การรับรองใหม่ 
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พร้อมระยะเวลาการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ใหม่ให้กับ 
ผู้ได้รับการรับรองทกุรายทราบ 

7.3.2 เม่ือครบก าหนดเวลา จดัคณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ ณ สถานประกอบการ
ของผู้ได้รับการรับรอง เพ่ือตรวจประเมินการปฏิบตังิานของผู้ ได้รับการรับรองว่า
ด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ใหม่ได้อยา่งมีประสิทธิผลหรือไม ่ 

7.3.3 หากพบว่าผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์ใหม่  ให้จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินตามข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์ใหม่ ภายหลังจากเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของ  
ผู้ ได้รับการรับรอง เสนอแก่หัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เพ่ือการส่งออกพิจารณา เสนอต่อผู้ อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์
พิจารณา เพ่ือน าเสนอให้กับผู้ อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ลงนามและอนมุตัริายงานดงักลา่ว  

7.3.4 หน่วยรับรองจดัส่งรายงานผลการตรวจประเมิน ให้กับผู้ ได้รับการรับรองพร้อม
ทัง้ร้องขอการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีไมส่อดคล้องตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ พร้อม
ระบุเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือให้คณะผู้ ตรวจประเมินด าเนินการตรวจสอบผล 
การแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ ได้รับการรับรองว่าสามารถปรับปรุงการปฏิบตัิงาน
สอดคล้องตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ โดยผู้ ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ และส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องส่งกลับมายัง  
กรมปศสุตัว์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีหนงัสือแจ้งผลการตรวจประเมินลงนาม 

7.3.5 เม่ือได้รับหนังสือการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องจากผู้ ได้รับการรับรองแล้ว  
หน่วยรับรองจะด าเนินการน าเสนอหัวหน้าฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกเพ่ือพิจารณาแจ้งคณะผู้ตรวจประเมินผู้ ท าการตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับการรับรอง 

7.3.6 ผู้ตรวจประเมินพิจารณาการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ ได้รับการรับรองแล้ว และ
เข้าตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของผู้ ได้รับการรับรอง หากยังพบว่า  
ยังไม่สามารถปฎิบัติตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ใหม่ส าหรับการรับรองไว้ได้  
ในหัวข้อเดิมท่ีเคยได้รับข้อบกพร่องดงักล่าว พิจารณาแจ้งผู้ ไ ด้รับการรับรอง
ทราบและจดัท ารายงานผลการตรวจการแก้ไขข้อบกพร่อง เสนอแก่หวัหน้าฝ่าย
รับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกพิจารณาน าเข้าวาระ  
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ท่ีประชุมคณะทบทวน เพ่ือพิจารณายกเลิกการรับรองระบบ GMP ของ 
กรมปศสุตัว์ 

 



-72- 
 

สรุปผลการตรวจประเมินการรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเยน็เก็บ
สินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก และข้อบกพร่องที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 

ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปสุสัตว์เพ่ือการส่งออก กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์  
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ได้รับเร่ืองจากผู้ประกอบกิจการ  
เพ่ือขอรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนจึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จ านวน 33 โรงงาน โดยได้จัดคณะผู้ ตรวจ
ประ เมิน ระบบ  GMP และระบบ HACCP ใน โรงฆ่ าสัต ว์  โรงงานผลิตผลิตภัณ ฑ์ปศุสั ต ว์ 
เพ่ือการส่งออก และสถานท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก เข้าตรวจประเมิน 
สถานประกอบการจ านวน 67 ครัง้ โดยมีสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองการจดัการสขุลกัษณะ
ท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แช่แข็งเพ่ือการสง่ออก จ านวน 20 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 60.61  
ของสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรองการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์
แช่แข็งเพ่ือการส่งออก ซึ่งจังหวัดท่ีได้รับการรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็น 
เก็บสินค้าปศุสตัว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออกมากท่ีสุดคือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 โรงงาน  
คดิเป็นร้อยละ 25 ของสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรองการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็น
เก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก  จังหวัดท่ีผู้ ประกอบการย่ืนค าขอรับรองการจัดการ
สุขลักษณ ะท่ี ดีส าห รับ ห้องเย็น เก็บสิน ค้าปศุสัต ว์แช่แข็ ง เพ่ื อการส่ ง ออกมาก ท่ีสุด  คื อ  
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ของสถานประกอบการท่ีขอรับ 
การรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก  
ส่วนจ านวนครัง้ท่ีคณะผู้ ตรวจประเมินได้เข้าตรวจสถานประกอบการ เพ่ือน าเสนอคณะทบทวน 
ระบบ GMP และระบบ HACCP ในโรงฆ่าสตัว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออก และ
สถานท่ีเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการส่งออกพิจารณารับการรับรองการจดัการสุขลกัษณะท่ีดี
ส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก จ านวนครัง้มากท่ีสุดคือ 4 ครัง้ คิดเป็น 
ร้อยละ 62.50 ของจ านวนครัง้ท่ีคณะผู้ ตรวจประเมินเข้าตรวจ โดยส่วนใหญ่การตรวจครัง้แรก  
ของคณะผู้ตรวจประเมิน พบข้อบกพร่องภายในสถานประกอบการท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด  
ของกรมปศุสัตว์ หรือข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า แล้วแจ้งให้ผู้ ประกอบกิจการด าเนินการแก้ ไข
ข้อบกพร่องให้เป็นไปตามข้อก าหนด จนแล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูลการแก้ไขแจ้งมายังกรมปศุสัตว์ 
เพ่ือให้คณะผู้ ตรวจประเมินเข้ามาตรวจสอบการแก้ข้อบกพร่องต่างๆ  ของสถานประกอบการ  
วา่มีโครงสร้างของสถานประกอบการและการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีในสถานประกอบการดงักล่าว
ด าเนินการตามข้อก าหนดของกรมปศสุตัว์และประเทศคูค้่า เพ่ือน าเสนอคณะทบทวนให้การรับรอง
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ระบบการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออกต่อไป  
ตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

ตามตารางท่ี 3 ได้แบ่งกลุ่มตามการตรวจประเมินสถานประกอบการตามแบบฟอร์มของ
ผู้ตรวจประเมิน (Check list) ส าหรับการรับรองระบบการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บ
สินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก โดยพบว่าสถานประกอบการท่ีขอรับรองระบบการจัดการ
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก มกัพบข้อบกพร่องในพืน้ท่ีเก็บ
ผลิตภณัฑ์ในบริเวณห้องเปล่ียนเสือ้ผ้า มีมากถึง 24 โรงงานท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
65.56 ของจ านวนข้อบกพร่องท่ีพบตามแบบฟอร์มของผู้ตรวจประเมิน (Check list) เทียบกบัจ านวน
ข้อบกพร่องทัง้หมดท่ีพบ ล าดบัถัดมาคือ การท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ในหัวข้อวิธีการ 
ท าความสะอาด พบสถานประกอบการท่ีพบข้อบกพร่องจ านวน 10 โรงงานคิดเป็นร้อยละ 11.11 
ส่วนหัวข้อเร่ืองห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์ พบว่าสถานประกอบการมีข้อบกพร่องด้านโครงสร้าง
จ านวน 5 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และเร่ืองถนนและร่องน า้รอบอาคาร พบจ านวน 3 โรงงาน  
คิดเป็นร้อยละ 3.37 ในหัวข้อการกัน้รัว้รอบโรงงาน พบว่ามีข้อบกพร่อง 5 โรงงาน คิดเป็น 5.56 
ข้อบกพร่องท่ีพบล าดบัถัดไป คือ โปรแกรมการฝึกอบรมในส่วนของสุขลกัษณะส่วนบุคคล พบว่ามี
ข้อบกพร่องจ านวน 4 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ส่วนข้อบกพร่องในหัวข้อเร่ืองระบบการจัดการ 
น า้เสียและการป้องกันก าจัดสัตว์พาหะ มีข้อบกพร่องเท่ากันคือ 2 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 2.22  
ส่วนหัวข้อการตรวจวัดบริเวณพืน้ ท่ี เก็บและขนส่งผลิตภัณ ฑ์ปศุสัตว์ การจัดการขยะจาก
ขบวนการผลิต การสอบย้อนกลบัและการเรียกคืน การสอบเทียบอปุกรณ์ การจดัการของเสีย ระบบ
บ าบัดน า้เสีย และการตรวจสุขภาพพนักงาน จากการตรวจประเมินพบว่าด าเนินการเป็นไปตาม
ข้อก าหนด หลกัเกณฑ์การรับรองระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์
แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก 

ตามตารางท่ี 4 ได้แบ่งกลุ่มตามข้อก าหนดทั่วไปท่ีใช้ส าหรับการตรวจประเมินการรับรอง
พบว่า จ านวน 6 ด้าน (ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการเก็บสินค้า  
ด้านการใข้สารเคมี และด้านการบันทึกข้อมูล) โดยพบว่าสถานประกอบการท่ีขอรับรองระบบ 
การจดัการสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก มกัพบข้อบกพร่อง
ด้านโครงสร้างมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนข้อบกพร่องท่ีพบทัง้หมดในการตรวจประเมิน
โรงงาน ล าดบัถัดมาคือ กระบวนการเก็บสินค้า ด้านบุคลากร  ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการใช้สารเคมี 
และการบันทึ ก ข้ อมู ล  คิ ด เป็ น ร้อยละ  16.67 , 13.89 , 8.33 , 5.56 และ  5.56 ตามล าดับ  
โดยข้อบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดด้านโครงสร้าง คือ “ไม่พบสิ่งอ านวยความสะดวกก่อนเข้าสถาน
ประกอบการ เช่น ไม่มีพืน้ท่ีเปล่ียนชุดพนักงาน ไม่มีพืน้ท่ีเปล่ียนรองเท้า ไม่มีอ่างล้างมือ เป็นต้น” 
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มากถึง 24 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจ านวนข้อบกพร่องท่ีพบในการตรวจประเมินโรงงาน
เทียบกบัจ านวนโรงงานท่ีเข้าตรวจประเมิน ล าดบัถดัมาคือ “พบประตเูปิดออกสู่ภายนอกโดยตรง” มี
จ านวน 11 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 33.33 “การกัน้แยกสินค้าสุกและสินค้าดิบไม่สมบูรณ์” มีจ านวน  
8 โรงงานคิดเป็นร้อยละ 24.24 และ “ไม่มีห้องล้างอุปกรณ์” มีจ านวน 8 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
24.24 ส่วนข้อบกพร่องด้านการใช้สารเคมี พบว่ามีการใช้สารเคมีท่ีไม่ได้ รับการรับรองจาก  
กรมปศสุตัว์ มากถึง 10 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ส่วนข้อบกพร่องด้านบุคลากร พบว่าพนกังาน
เข้าภายในพืน้ท่ีสถานท่ีประกอบการโดยไม่ผ่าน Hygienic station จ านวน 7 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
21.21  
 จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 จะเห็นวา่ผู้ประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้า ยงัขาดความเข้าใจ
ตามข้อก าหนดด้านการเข้าพืน้ท่ีของสถานประกอบการ ส่งผลให้พบข้อบกพร่องด้านโครงสร้างใน
ห้องเปล่ียนเสือ้ผ้า ซึ่งไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ก่อนเข้ามาในสถานประกอบการ ได้แก่  
ไม่มีประตเูข้าภายในสถานประกอบการจึงเป็นข้อบกพร่องวา่ “พบประตเูปิดออกสูภ่ายนอกโดยตรง”
ซึง่ส่งผลไม่สามารถควบคมุบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องเข้ามาภายในสถานประกอบการ และยงัเป็นทางเข้า
ของแมลงและสัตว์พาหะ อีกทัง้อากาศจากภายนอกเข้ามาในสถานประกอบการท าให้ เกิดการ
ปนเปือ้นสู่สินค้าได้ อา่งล้างมือและก๊อกน า้ท่ีไม่ใช้มือสมัผสัเพ่ือปอ้งกนัการปนเปือ้น บริเวณท่ีเปล่ียน
เสือ้ผ้าก่อนเข้ามาภายในสถานประกอบการท่ีปิดเพ่ือป้องกันการปนเปือ้น บริเวณท่ีใส่รองเท้าท่ีใช้
ภายในสถานประกอบการเท่านัน้ น า้ยาล้างมือซึ่งเป็นสารเคมีท่ี ต้องได้รับการขึน้ทะเบียนกับ 
กรมปศุสัตว์ รวมทัง้กระดาษเช็ดมือหรือเคร่ืองเป่ามือ ก่อนเข้าสถานประกอบซึ่งส่งผลให้เกิด  
การปนเปือ้นสูผ่ลิตภณัฑ์ได้  
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนสถานประกอบท่ีขอรับรองการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บ
สินค้าปศสุตัว์แชแ่ข็งเพ่ือการส่งออก แยกตามรายจงัหวดั 

จังหวัดสถานที่ตัง้ จ านวนโรงงานท่ี 
ขอรับการรับรอง 

จ านวนโรงงานท่ี 
ได้รับการรับรอง 

พระนครศรีอยุธยา 6                5 (83.33%) 
ลพบุรี 2                2 (100%) 
สมุทรปราการ 10                4 (40%) 
ชลบุรี 1                0 (0%) 
ฉะเชิงเทรา 5                4 (80%) 
แพร่ 1                0 (0%) 
สมุทรสาคร 7                4 (57.14%) 
สงขลา 1                1 (100%) 

รวม 33            20 (60.61%) 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

ตารางที่  2 แสดงจ านวนครัง้ท่ีคณะผู้ ตรวจประเมินเข้าประเมินโรงงานเพ่ือรับรองการจัดการ
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออกออก 

     จ านวนครัง้ท่ี 
     เข้าตรวจประเมิน  

จ านวนโรงงานท่ีเข้าตรวจ
ประเมิน 

จ านวนโรงงานท่ีได้รับการ
รับรอง 

1  10                   1 (10%) 

2  14                 11 (78.57%) 

3  7                   6 (85.71%) 

4  2                   2 (100%) 

 33                 20 (60.61%) 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
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ตารางที่  3 แสดงข้อบกพร่องท่ีพบตามแบบฟอร์มของผู้ ตรวจประเมิน (Check list) ส าหรับการ
รับรองระบบการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก  
เทียบกบัจ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าตรวจประเมิน 
 

หัวข้อตามแบบฟอร์มของผู้ตรวจประเมิน จ านวนโรงงาน 
1.  รายละเอียดของห้องเยน็เก็บสินค้าปศุสัตว์ 

    1.1  สถานท่ีตัง้ 

     1.2  โครงสร้าง 

     1.3  ถนนและร่องระบายน า้รอบอาคาร 

     1.4  การปอ้งกนัสตัว์อ่ืนๆ 

 
0 
5 
3 
0 

2.  การกัน้รัว้/ขอบเขตโรงงาน  5 

3.  พืน้ที่ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 

    3.1  ประตทูางเข้าพนกังาน 

    3.2  จดุตดิตัง้ไฟดกัแมลง 

    3.3  ห้อง/ตู้ เก็บของคนงาน 

    3.4  บริเวณเปล่ียนเสือ้ผ้า 

    3.5  ห้องน า้/ห้องสขุา 

    3.6  ขัน้ตอนการล้างมือ 

    3.7 ก๊อกน า้ชนิดไมใ่ช้มือหรือข้อศอกเปิด 

    3.8  กระดาษเช็ดมือ/เคร่ืองเป่ามือ 

    3.9 ห้องล้างถาดและโทเลย์ 

    3.10 สถานท่ีเก็บสารเคมี 

    3.11  บริเวณเก็บอปุกรณ์ในการท าความสะอาด 

    3.12  ห้องแชเ่ย็นเก็บผลิตภณัฑ์ 

    3.13  ห้องแชแ่ข็งเก็บผลิตภณัฑ์ 

    3.14  ห้องเตรียมขนสง่สินค้า 

 
11 
4 
0 
24 
2 
0 

1 

0 

8 
0 
0 
2 

5 

2 
  
  



-77- 
 

หัวข้อตามแบบฟอร์มของผู้ตรวจประเมิน จ านวนโรงงาน 
4.  การตรวจวัดบริเวณพืน้ท่ีเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

    4.1 การวดัและบนัทกึอณุหภมูิห้องเก็บผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์แชแ่ข็ง    

           อณุหภมูิวดัได้ ≤ -18 oC 

    4.2 การวดัและบนัทกึอณุหภมูิเนือ้สตัว์แชแ่ข็ง  

           อณุหภมูิใจกลางเนือ้วดัได้ < -18 oC 

    4.3 ห้องเตรียมขนสง่สินค้า อณุหภมูิ ≤ 10 oC 

 
0 
 

0 
 

0 

5.  การท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ 

    5.1 ความสะอาดของภาชนะ 

    5.2 วิธีการฆา่เชือ้ 

 
0 
10 

6.  ระบบการจัดการน า้เสีย 2 
7. การจัดการขยะจากขบวนการผลิต 0 
8. การป้องกันก าจัดสัตว์พาหะ 
    8.1 โปรแกรมควบคมุแมลงและสตัว์พาหะ 
    8.2  แผนท่ีการควบคมุก าจดัแมลง 
    8.3 แผนท่ีการควบคมุก าจดัหน ู
    8.4 การควบคมุปอ้งกนันก 
    8.5 บญัชีรายช่ือสารเคมีในการก าจดัสตัว์พาหะ 
    8.6 เอกสารและขัน้ตอนการล้างท าความสะอาด 
    8.7 บนัทึกรายงานการตรวจสอบ วิธีการและขัน้ตอน 
           การก าจดัสตัว์พาหะ 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9.  การสอบย้อนกลับและการเรียกคืน 0 
10. การสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 0 
11.  โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงาน 
    11.1  สขุอนามยัสว่นบคุคล 
    11.2  สขุอนามยัในขบวนการผลิต 

 
4 
0 
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หัวข้อตามแบบฟอร์มของผู้ตรวจประเมิน จ านวนโรงงาน 
12. การจัดการของสีย 0 

13. ระบบบ าบัดน า้เสีย 
    13.1  การบ าบดัเบือ้งต้น 
    13.2  การบ าบดัเป็นระบบ BOD 

 
0 
0 

14.  การตรวจสุขภาพพนักงาน 
    14.1  ใบรับรองตรวจสขุภาพ 
    14.2  การตรวจสขุภาพประจ าปี 

 
0 
0 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อบกพร่องท่ีไมส่อดคล้องตามข้อก าหนดการรับรองระบบการจดัการสขุลกัษณะ 
ท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก เทียบกบัจ านวนสถานประกอบการท่ีเข้า
รับการตรวจประเมิน 

ข้อบกพร่องท่ีพบ จ านวน (โรงงาน) 
1. ท าเลที่ตัง้ 

    - รัว้ช ารุด / ไมมี่รัว้ 
    - พืน้ท่ีรอบสถานประกอบการเป็นดนิปนทราย 
    - ร่องแตกรอบสถานประกอบการ 

 

 
5 
1 
2 
 

2. โครงสร้าง 
    - Lay out ไมเ่ป็นปัจจบุนั 
    - โครงสร้างช ารุด ขาดการซอ่มบ ารุง 
    - ชอ่งวา่งใต้ประตโูหลดสินค้า 
    - พบรู และช่องวา่ง บริเวณพืน้/เพดาน 
    - ประตเูปิดออกสูภ่ายนอกโดยตรง 
    - อากาศจากภายนอกเข้ามาในสถานประกอบการ 
    - ทอ่ระบายน า้เสียไหลออกนอกอาคารโดยตรง 

 
7 
5 
6 
2 
11 
1 
2          
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ข้อบกพร่องท่ีพบ จ านวน (โรงงาน) 
2. โครงสร้าง (ต่อ) 

    - ก๊อกน า้ภายในสถานประกอบการเป็นชนิดมือสมัผสั 
    - อปุกรณ์ท่ีใช้ภายในสถานประกอบการดดูซมึความชืน้ 
    - ลานพกัไมค่วบคมุอณุหภมูิ 
    - ลานรับ-สง่สินค้าเปิดโลง่ 
    - พบหยดน า้บนเพดาน 

    - พบแมลง และสตัว์พาหะ ภายในสถานประกอบการ 
    - ไฟดกัแมลงช ารุด 
    - ไมมี่ห้องล้างอปุกรณ์ 
    - ใช้อปุกรณ์ร่วมกนัระหว่างสินค้าสกุกบัสินค้าดบิ 
    - กัน้แยกพืน้ท่ีเก็บสินค้าสกุและสินค้าดบิไมส่มบรูณ์ 
   - ไมมี่สิ่งอ านวยความสะดวกก่อนเข้าสถานประกอบการ เชน่  
ไมเ่ปล่ียนชดุพนกังาน ไมเ่ปล่ียนรองเท้า ไมมี่อา่งล้างมือ เป็นต้น 

 

 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
4 
8 
1 
8 
24 

 

3. บุคลากร 
   - เข้าสถานท่ีประกอบการโดยไมผ่า่น Hygienic station 
   - วางสิ่งของไมเ่ป็นระเบียบ 
    - พบเศษอาหาร ก้นบหุรี อปุกรณ์ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 
    - ห้องน า้เป็นชนิดนัง่ยอง 
    - วางสินค้าบนพืน้โดยตรง 
 

 
7 
1 
4 
2 
1 
 

4. กระบวนการเก็บสินค้า 
    - น า้เลือดจากสินค้าไหลนองพืน้ 
    - เก็บสินค้าสขุอนามยัตา่งกนัไว้ด้วยกนั 
    - เก็บสินค้าบริเวณ Ante room 
    - ทางออกฉกุเฉินไมมี่มาตรการควบคมุ 
    - พบน า้นองพืน้บริเวณลานรับ-สง่สินค้า 
    - น า้จากห้องล้างอปุกรณ์ไหลเข้ามาในห้องเย็น 

 
1 
5 
2 
5 
2 
2 
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ข้อบกพร่องท่ีพบ จ านวน (โรงงาน) 
5. การใช้สารเคมี 

    - ไมมี่มาตรการควบคมุแมลงและสตัว์พาหะ 
     - ใช้สารเคมีท่ีกรมปศสุตัว์ไมรั่บรอง 

 

 
2 
10 

              
6. การบันทีกข้อมูล 

    - ไมมี่บนัทกึ/มาตรการควบคมุการจดัเก็บสินค้า 
     - ไมมี่มาตรการตรวจสอบสินค้าก่อนจดัเก็บ 

 

 
2 
2 
              

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 สรุปจากการตรวจประเมินเพ่ือได้รับการรับรองการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บ
สินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก เป็นการรวบรวมข้อก าหนดด้านการปฏิบัติ ท่ี ดีส าหรับ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ระเบียบข้อก าหนดของกรมปศุสตัว์ รวมทัง้ระเบียบข้อก าหนดต่างๆ 
ของประเทศคู่ค้าต่างๆ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น สหภาพยุโรป ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงค์โปร์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้น ซึ่งหลักการและข้อก าหนดต่างๆ คล้ายกันคือสามารถควบคุม
สขุลกัษณะส่วนบคุคลก่อนเข้ามาภายในสถานประกอบการ โดยกล่าวถึงตัง้แต่ขัน้ตอนการคดัเลือก
พนักงานท่ีจะเข้ามาปฏิบตัิงานในสถานประกอบการว่าต้องมีสุขภาพร่างกายท่ีดี ไม่เป็น ป่วยโรค 
ท่ีส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร เป็นต้น อีกทัง้ต้องมีการ
อบรมพนกังานทัง้ก่อนเข้าปฏิบตัิงานภายในสถานประกอบการ และมีแผนการอบรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนกัให้กบัพนกังานในเร่ืองสขุอนามยัอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้พฤตกิรรมตา่งๆ ของพนกังานภายใน
สถานประกอบการต้องถกูสขุลกัษณะ ไม่สง่ผลตอ่การปนเปือ้นถึงผลิตภณัฑ์ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้
ภายในสถานประกอบการต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ ปฏิบัติงานและท าให้เส่ียงต่อการปนเปือ้นสู่
ผลิตภัณฑ์ รวมทัง้สารเคมีท่ีใช้ภายในสถานประกอบการต้องได้รับการขึน้ทะเบียนกับกรมปศุสตัว์
เท่านัน้ เพ่ือให้มั่นใจว่าปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ การปฏิบตัิงานภายในสถานประกอบการต้องมีการ
ควบคมุทุกขบวนการ และควบคมุอณุหภูมิห้องตา่งๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด เพ่ือควบคมุคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามผู้ผลิตก าหนด อีกทัง้โครงสร้างภายในสถานประกอบการต้องสามารถ
ปอ้งกันการปนเปือ้นหรืออนัตรายตา่งๆ สู่ผลิตภณัฑ์ ง่ายต่อการท าความสะอาด ไม่เป็นท่ีสะสมของ
สิ่งสกปรก และปอ้งกนัสตัว์พาหะตา่งๆ ไมใ่ห้เข้ามายงัสถานประกอบการได้  
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ส่วนพืน้ท่ีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศน ต้องแยกพืน้ท่ี 
ในการจดัเก็บผลิตภัณฑ์ท่ีมีสขุอนามยัต่างกนัออกจากกนัเพ่ือป้องกันการปนเปือ้นข้ามกนั หมายถึง
ต้องแยกพื น้ ท่ีอย่างสมบู รณ์ ตั ง้แต่การจัดเก็บผลิตภัณ ฑ์ปศุสัต ว์  การใช้อุปกรณ์ ภายใน 
สถานประกอบการในพืน้ท่ีตา่งกนั เส้นทางการเข้าออกของพนกังานไม่สามารถเข้าออกทางเดียวกัน 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ชุดของพนักงาน รองเท้าท่ีใช้ภายในอาคาร อ่างล้างมือ  
น า้ยาล้างมือ เป็นต้น รวมทัง้ลานโหลดสินค้าแปรรูปปรุงสุกแช่แข็ง ต้องไม่สามารถข้ามไปยัง 
ลานโหลดสินค้าดิบแช่แข็ง อย่างสมบรูณ์ ส าหรับการจดัเก็บผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์แปรรูปปรุงสกุแช่แข็ง
และผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ดิบแชแ่ข็ง โดยข้อก าหนดส าหรับผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ปีกแปรรูปของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลีก าหนดให้ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ปีกแปรรูปปรุงสุกต้องผ่านความร้อนท่ี
ท าให้อุณหภูมิใจกลางผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยกว่า 3.5 วินาที 
ภายหลงัการท าสกุ แตถ้่าเป็นข้อก าหนดของประเทศญ่ีปุ่ น ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ปีกแปรรูปปรุงสกุต้อง
ผ่านความร้อนด้วยวิธีต้ม นึ่งด้วยไอน า้ หรือทอดท่ีท าให้อุณหภูมิใจกลางผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า  
70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยกว่า 1 นาที ภายหลังการท าสุก หากใช้วิธีการปรุงสุก
นอกเหนือจากการต้ม นึ่ง หรือทอด ต้องท าให้อุณหภูมิใจกลางผลิตภัณฑ์วัดได้ไม่น้อยกว่า  
70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ส่วนประเทศแคนาดาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์
ปี กแปรรูปป รุงสุก ต้องผ่ านความ ร้อน ท่ีท าให้ อุณ หภูมิ ใจกลางผลิ ตภัณ ฑ์ ไม่ น้ อยกว่า  
80 องศาเซลเซียส ภายหลงัการท าสกุ  

ส่วนผลิตภัณ ฑ์ เนื อ้สัต ว์ กีบแปรรูปปรุงสุก  (เช่น  เนื อ้สุกร เนื อ้ โค เนื อ้แกะ เป็นต้ น)  
ตามข้อก าหนดของประเทศญ่ีปุ่ นต้องผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนด้วยวิธีต้มหรือนึ่งด้วยไอน า้ ท่ีมี
อุณหภูมิไอน า้มากกว่า 100 องศาเซลเซียส ท่ีท าให้อุณหภูมิใจกลางผลิตภัณฑ์วัดได้ไม่น้อยกว่า  
70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที หากใช้วิธีการปรุงสุกนอกเหนือจากการต้มหรือนึ่ง  
ต้องท าให้อุณหภูมิใจกลางผลิตภัณฑ์วัดได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย  
30 นาที จึงจะเป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศญ่ีปุ่ น จึงเป็นสาเหตวุา่การฆา่เชือ้ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์
แปรรูปปรุงสกุแช่เยือกแข็งเพ่ือการส่งออกต้องผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบการปฏิบตัิท่ีดี
ส าหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก (GMP) ท่ีได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์
เท่านัน้  จึงจะสามารถจัดเก็บไว้ในพืน้ ท่ีเดียวกันได้ ท าให้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปรรูปปรุงสุก  
ท่ีไมไ่ด้รับการรับรองระบบการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์เพ่ือการสง่ออก (GMP) 
จากกรมปศสุตัว์ ไม่สามารถจดัเก็บร่วมอยู่ในพืน้ท่ีดงักล่าว ซึ่งสถานประกอบการท่ีมีความประสงค์
ขอการรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก  
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ท่ีรับรองโดยกรมปศุสัตว์ต้องจัดเตรียมพื น้ท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับ 
การปฎิบตังิานในพืน้ท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์แปรรูปปรุงสกุแชแ่ข็งแยกจากพืน้ท่ีอ่ืนอย่างสมบรูณ์ 

ส่วนผลิตภัณฑ์เนือ้สตัวปีกดิบแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์กีบคู่ดิบแช่แข็ง มีความจ าเป็น 
ท่ีต้องแยกห้องจดัเก็บเน่ืองจากว่ามีโอกาสปนเปือ้นของสินค้าระหว่างเนือ้สัตว์ปีกกับเนือ้สัตว์กีบคู่ 
เน่ืองจากยงัไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้ ท าให้มีโอกาสเกิดการปนเปือ้นของเชือ้โรคท่ีติดการกบัสินค้า
ทั ง้สองได้  ซึ่ งสถานประกอบการท่ี มีความประสงค์ ท่ีจะขอรับรองการจัดการสุขลักษณะ  
ท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก ท่ีรับรองโดยกรมปศสุตัว์ ควรแยกพืน้ท่ี
ตัง้แต่การใช้อุปกรณ์ภายในสถานประกอบการส าหรับผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ปีกดิบแช่แข็งต้องแยกการ
ใช้งานร่วมกบัผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์กีบแช่แข็ง เส้นทางการเข้าออกของพนกังานดแูลผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์
ปีกกับผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์กีบไม่สามารถเข้าออกทางเดียวกัน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่  
ชุดของพนักงาน รองเท้าท่ีใช้ภายในอาคาร อ่างล้างมือ น า้ยาล้างมือ เป็นต้น แยกออกจากกัน  
รวมทัง้ลานโหลดสินค้าส าหรับรับและสง่ผลิตภณัฑ์ต้องแยกกนัอยา่งชดัเจน 
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ข้อก าหนดด้านการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ 
ห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก (GMP) ที่ใช้ส าหรับการตรวจประเมิน 

ท าเลที่ตัง้ 
1. สถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก ควรตัง้อยู่ในบริเวณ  

ท่ีมีการคมนาคมสะดวก ไม่อยู่ใกล้สถานท่ีเส่ียงต่อการปนเปือ้นท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยและ
คุณภาพของสินค้า เช่น อยู่ใกล้โรงงานก าจัดขยะ โรงงานก าจัดแบตเตอร่ีรถยนต์ เป็นต้น หากมี 
ความเส่ียงตอ่การปนเปือ้นต้องมีมาตรการปอ้งกนัอนัตราย 

2. โครงสร้างอาคารต้องแข็งแรง และควรออกแบบ ให้สะดวกต่อการท าความสะอาด  
ง่ายต่อการฆ่าเชือ้ ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงโครงสร้าง ป้องกันไม่ให้เป็นท่ีอาศัยของสัตว์พาหะ  
และปอ้งกนัการปนเปือ้นของอากาศจากภายนอกเข้าสูส่ถานประกอบการได้ 

3. บริเวณ โดยรอบสถานประกอบการ ควรเป็นพื น้คอนกรีตโดยรอบ เพ่ือป้องกัน 
การปนเปือ้นของฝุ่ นเข้ามาในสถานประกอบการ และน า้ไมท่ว่มขงั 

โครงสร้างสถานประกอบการ 
1. สถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แช่แข็งเพ่ือการสง่ออก ต้องออกแบบอาคาร

ให้สามารถป้องกันการปนเปือ้นสู่สินค้าท่ีมาจากอากาศ น า้ แมลง มด นก หน ูและสตัว์พาหะต่างๆ 
ไม่ให้เข้ามาในอาคารได้ รวมทัง้บุคคลท่ีไม่ได้ผ่านมาตราการด้านสุขอนามัยก่อนเข้าภายในสถาน
ประกอบการ 

2. สถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก  ต้องรักษา 
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้ใช้อยูใ่นสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และเพียงพอตอ่การปฏิบตังิาน 

3. ออกแบบสถานประกอบการให้มีอากาศไหลเวียนผ่านสินค้าท่ีเก็บได้อย่างพอเพียง 
เพ่ือให้สามารถรักษาอุณหภูมิของสินค้าให้คงท่ี ณ อุณหภูมิ  -18 องศาเซลเซียส หรือต ่ากว่า  
รวมทัง้มีระบบปอ้งกนัการร่ัวออกของอากาศเย็น และสามารถปอ้งกนัการร่ัวไหลของสารท าความเย็น 
หากมีการร่ัวไหลของสารดงักลา่ว ต้องมีมาตรการแก้ไขโดยทนัที 

4. พืน้ห้องสถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก 
- พืน้ห้องสามารถรักษาอณุหภมูิของผลิตภณัฑ์ในคงท่ี ณ อณุหภมูิ -18 องศาเซลเซียส 

หรือต ่ากวา่ 
- พืน้ห้องควรมีผิวเรียบ ไม่ขรุขระ ง่ายต่อการท าความสะอาด ไม่เป็นท่ีสะสมของ  

สิ่งสกปรก 
- พืน้ห้องควรใข้วสัดท่ีุไมด่ดูซมึความชืน้  
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- พืน้ห้องควรมีความทนทานตอ่การกดักร่อนหรือกระแทก และไมล่ื่น 
- พืน้ห้องควรมีความลาดเอียง เพ่ือการระบายน า้ได้อยา่งเหมาะสม ไมเ่ป็นแอง่น า้ขงั 

5. ผนัง ประตู เสาต่างๆ ของสถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง  
เพ่ือการส่งออก  ควรท าจากวัสดุผิวเรียบ ไม่ดูดซึมความชืน้ ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกระแทก   
และสามารถรักษาอณุหภมูิของผลิตภณัฑ์ในคงท่ี ณ อณุหภมูิ -18 องศาเซลเซียส หรือต ่ากวา่ 

6. ฝา้เพดานสถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก ควรท าจาก
วสัดุผิวเรียบ ไม่ดูดซึมความชืน้ รอยต่อของฝ้าเพดานควรเช่ือมให้สนิท เพ่ือป้องกันการสะสมของ 
สิ่งสกปรก และสามารถรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ในคงท่ี ณ อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส  
หรือต ่ากวา่ 

7. พืน้ท่ีรับ-สง่สินค้า 
- สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวก  มีความสงูเพียงพอตอ่การขนย้ายสินค้าด้วยพาหนะ

ขนสง่ 
- ควรมีกนัสาดเพ่ือปอ้งกนัสินค้าจากแสงแดดและฝน ขณะขนถ่ายสินค้า 
- บริเวณหน้าพืน้ท่ีรับส่งสินค้า ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกจากพาหนะขนส่ง  

เพ่ือปอ้งกนัการช ารุดของอาคาร 
- ระห ว่ า งข น ส่ ง สิ น ค้ า  ต้ อ ง มี ม าต รก า รค วบ คุ ม สั ต ว์พ าห ะ  แ ล ะบุ ค ค ล  

ท่ีไมไ่ด้ผา่นขัน้ตอนด้านสขุอนามยัเข้ามาในอาคาร 
-  กรณีท่ีมีการจัดสินค้าในพืน้ท่ีรับส่งสินค้า ต้องควบคุมอุณหภูมิในพืน้ท่ีดังกล่าว  

ไมส่งูกวา่ 10 องศาเซลเซียส 
8. ออกแบบโครงสร้างสถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง ให้สามารถ

ป้องกันการปนเปือ้นข้ามของจุลินทรีย์ โดยการแยกอาหารดิบ อาหารท่ีผ่านกระบวนการแปรรูป  
ท่ีไม่ เป็นไปตามข้อก านดของประเทศคู่ค้า แยกออกจากอาหารท่ีผ่านกระบวนการแปรรูป  
ตามข้อก าหนดของประเทศคูค้่า รวมถึงเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ต้องแยกการใช้อย่างชดัเจน 

9. ประตหู้องเย็น 
- ประตูห้องเย็นต้องมีระบบล็อค ท่ีสามารถเปิดจากด้านในได้ กรณี ท่ีมีผู้ ติดค้าง  

อยูภ่ายในห้องเย็น 
- กรณี ประตู ห้องเย็น ท่ี เปิด เข้าสู่ บ ริ เวณ ท่ีความแตกต่างของอุณ หภูมิ ห้ อง  

ควรมีมาตรการควบคุมการเปล่ียนของอากาศ เช่น ติดตัง้ม่านพลาสติก ม่านอากาศ 
ห้อง Ante-room เป็นต้น 
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10. แสงสวา่งภายในสถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก 
- หลอดไฟทุกจุดต้องมีมาตราการควบคุมการปนเปือ้นของเศษแก้วและพลาสติก  

เพ่ือปอ้งกนัเศษแก้วปนเปือ้นสูส่ินค้า กรณีหลอดไฟแตก   
- แสงสว่างท่ีใช้ภายในสถานประกอบการ ต้องเป็นแสงท่ีไม่ท าให้มองเห็นสีผิดไปจาก

ธรรมชาต ิ
11. ระบบไฟฟ้า 

- ระบบจา่ยกระแสไฟฟ้าต้องเพียงพอส าหรับใช้ในการจดัเก็บสินค้าแชแ่ข็ง 
- มีมาตรการส ารอง กรณีพบปัญหาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าท างานผิดปกติ เพ่ือท าให้

ระบบท าความเย็นของห้องเย็น ยงัคงรักษาอณุหภมูิสินค้าได้ตามท่ีก าหนด 
12. การปอ้งกนัแมลงและสตัว์พาหะ 

- บริเวณชอ่งเปิดออกสูภ่ายนอกอาคาร ควรตดิตัง้อปุกรณ์เคร่ืองดกัจบัแมลง 
- ออกแบบอาคารให้สามารถปอ้งกนัการเข้าของแมลงและสตัว์พาหะได้ 
- ทางเข้าของพนักงานเพ่ือเข้าสู่สถานประกอบการโดยตรง ควรลดแสงสว่าง  

เพ่ือลดปัญหาการเข้ามาของแมลงและสตัว์พาหะ 
13. ห้องเปล่ียนเสือ้ผ้า 

- ควรมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้ เก็บของ ราวตากเสือ้ ท่ีวางรองเท้า
ส าหรับภายในอาคาร เป็นต้น 

- ตู้ เก็บของ ไม่เป็นท่ีสะสมของฝุ่ นหรือเป็นท่ีสะสมสิ่งของท่ีไม่ได้ใช้งาน โดยด้านบน  
ตู้ เก็บของควรท ามุมเอียง 45 องศา หรือปิดชิดเพดาน ส่วนด้านล่างของตู้ เก็บของ 
ควรสงูจากพืน้ประมาณ 30 เซนตเิมตร เพ่ือง่ายตอ่การท าความสะอาด 

14. ห้องน า้ ห้องสขุา และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ด้านสขุอนามยั 
- ตดิตัง้อ่างล้างมือ และห้องสขุา พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในต าแหน่งท่ีเหมาะสม

กบัการใช้งาน และเพียงพอตอ่จ านวนพนกังาน 
- บริเวณอา่งล้างมือ ต้องมีน า้ยาท าความสะอาดมือท่ีกรมปศสุตัว์รับรอง 
- ก๊อกน า้ภายในสถานประกอบการต้องเป็นชนิดท่ีเปิดน า้ได้โดยไมใ่ช้มือสมัผสั 

15. สิ่งอ านวยความสะดวก อ่ืนๆ 
- มีระบบปอ้งกนัการเกิดหยดน า้จากการควบแนน่ (condensation) ภายในห้องเย็น 
- มีระบบการระบายน า้ท่ีเพียงพอส าหรับรับน า้ท่ีละลายจาก cooling coil โดยเช่ือม

ตอ่ไปยงัระบบทอ่ระบายน า้ทิง้ 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าความสะอาดอยา่งเพียงพอ 
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16. ควรมีการดแูลรักษาซ่อมแซมสถานประกอบการ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพ่ือปอ้งกนัการปนเปือ้นสูส่ินค้า 

 บุคลากร 
1. พนักงานท่ีมีโอกาสสัมผัสกับสินค้าโดยตรง ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น

โรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิด แผลติดเชือ้ หรือแผลอ่ืนๆ  
ท่ีท าให้เกิดการปนเปือ้นไปสู่สินค้าได้ หรือมีมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม เช่น สวมถุงมือ ปิดแผล
ด้วยพลาสเตอร์ 

2. พนักงานท่ีมีโอกาสสัมผัสกับสินค้าโดยตรง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพทัง้โรคติดต่อ
ร้ายแรงและโรคทางเดินอาหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้เก็บบนัทึกผลการตรวจสุขภาพและ
ผลการรักษากรณีพบวา่ป่วยในโรคดงักลา่ว 

3. พนักงานท่ีมีโอกาสสัมผัสกับสินค้าโดยตรง ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนการปฏิบัติงาน 
ทกุครัง้ รวมทัง้ในระหวา่งปฏิบตังิานตามความเหมาะสม และทกุครัง้หลงัใช้สขุา 

4. พนักงาน ต้องป ฏิบัติ งานอย่างถูกสุขลักษณ ะ  เช่น  แต่งกายตามกฎระเบี ยบ 
ท่ีสถานประกอบการก าหนด ห้ามรับประทานอาหารภายในสถานประกอบการ ห้ามสูบบุหร่ี  
ขณะปฏิบตังิาน ห้ามถ่มน า้ลายในบริเวณท่ีปฏิบตังิาน เป็นต้น 

5. เสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย รองเท้าท่ีใส่ท างานต้องสะอาด และเปล่ียนในบริเวณท่ีจัดให้  
โดยใช้ภายในสถานประกอบการเทา่นัน้ 

6. หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาใน พื น้ ท่ีป ฎิบัติ งาน  ต้องป ฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ด้านสขุลกัษณะสว่นบคุคลท่ีสถานประกอบการก าหนด 

7. มีแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานและต้องประเมินผลการอบรม เพ่ือให้พนักงาน 
มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบตังิานได้ถกูต้องตามหลกัสขุอนามยั ลดการปนเปือ้นตอ่สินค้า 

กระบวนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในห้องเยน็ 
1. การจัดเก็บสินค้าภายในห้องต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้น มีอุปกรณ์รองพืน้ จัดวาง

สินค้าต้องเป็นระเบียบไม่ท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้น ไม่วางสินค้าปะปนกัน 
การจดัวางสินค้าต้องเป็นระเบียบไม่ท าให้สินค้าเสียสภาพ มีช่องว่างระหว่างแถว และห่างจากผนงั
อยา่งเหมาะสม เพ่ือให้ความเย็นไหลเวียนได้ทัว่ถึงทกุสินค้า 

2. มีการแยกเก็บสินค้าและมีป้ายระบุชนิดของสินค้าของแต่ละรายผู้ ผลิตอย่างชัดเจน 
พร้อมบนัทกึรายละเอียดของผู้ผลิตสินค้า แหลง่ท่ีมา ชนิดสินค้า เพ่ือเก็บไว้ตรวจสอบ 

3. สามารถดแูลรักษาความสะอาดของสถานประกอบการได้อยา่งทัว่ถึง 
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4. ระบบการท าความเย็นของห้องเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิห้องเย็นได้ตามท่ีก าหนด  
ซึง่ไมส่งูกวา่ -18 องศาเซลเซียส  

5. มีอุปกรณ์ส าหรับวัดอุณหภูมิบริเวณท่ีสามารถบ่งชีอุ้ณหภูมิแท้จริงของห้องเย็น  
เก็บสินค้า ถูกต้อง แม่นย า สามารถอ่านได้สะดวก ชัดเจน มีเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัต ิ  
และมีพนกังานทวนสอบอณุหภมูิตามความถ่ีท่ีเหมาะสม 

6. ก รณี ท่ี มี ก า ร เก็ บ รักษ าสิ น ค้ า อ่ื น ๆ  น อก เห นื อ จากสิ น ค้ าป ศุ สั ต ว์ แ ช่ แ ข็ ง  
ในสถานประกอบการห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพ่ือการส่งออก จะต้องมีการแสดง
รายละเอียดของสินค้าและบง่บอกพืน้ท่ีการจดัเก็บสินค้าอ่ืนๆ ได้อยา่งชดัเจน 

7. กรณีกล่องบรรจสุินค้าแตกช ารุด การเปล่ียนกล่องสินค้าจะต้องได้รับอนญุาตและอยู่ใน
การควบคมุของเจ้าหน้าท่ีกรมปศสุตัว์ 

8. มี โป รแก รม การท าค วาม สะอาดสถานป ระกอบการ ท่ี เห ม าะสม  รวม ถึ ง  
การท าความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์  โดยระบุผู้ รับผิดชอบ วิธีปฏิบัติงานและความถ่ีของ 
การท าความสะอาด 

9. มี การจัดการของ เสี ย ท่ี เหมาะสม  รวมถึ งวิ ธี ก ารขน ย้าย ของ เสี ยออกจาก 
สถานประกอบการ 

การใช้สารเคมี 
1. สารเคมี ท่ีใช้ภายในสถานประกอบการ เช่น  สารฆ่าเชือ้  ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหน ู  

น า้ยาท าความสะอาด เป็นต้น ต้องได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ และด าเนินการอย่างระมดัระวงั
เพ่ือปอ้งกนัการปนเปือ้นสูส่ินค้า 

2. มีมาตราการการควบคมุการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ 
3. มี โป รแก รม การควบคุม แม ล ง  น ก  แล ะสัต ว์พ าห ะ  ใน สถานป ระกอบการ  

อยา่งมีประสิทธิภาพและตอ่เน่ือง โดยมีผู้ช านาญท่ีผา่นการรับรอง 

การบันทกึข้อมูล 
1. มีรายละเอียดของสินค้าท่ีเก็บ ผู้ ผลิต แหล่งท่ีมาของสินค้า รุ่นการผลิต วันท่ีรับสินค้า  

เข้ามายังห้องเย็น และวันส่งสินค้าออกจากคลัง วันท่ีมีการเคล่ือนย้ายสินค้าภายในห้องเย็น  
รวมทัง้ข้อมลูปลายทางส าหรับการสง่สินค้า 

2. มีบันทึกอุณหภูมิการเก็บรักษาสินค้าภายในสถานประกอบการตลอดช่วงอายุท่ีเก็บ  
ในห้องเย็น 

3. มีรายงานผลตรวจสขุภาพของพนกังาน จากหนว่ยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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4. มีบนัทกึการควบคมุแมลง นก หน ูและสตัว์พาหะ 
5. มีการเก็บเอกสารข้อมลูอยา่งน้อย 2 ปี และสามารถตรวจสอบได้ 
6. อาจมีผลการวิเคราะห์น า้ใช้ทางจลุชีววิทยาทางห้องปฏิบตัิการ 
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เอกสารส าหรับผู้ประกอบการ 
1. หนงัสือจากผู้ประกอบกิจการ 
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เอกสารส าหรับผู้ประกอบการ 
2. แบบ ส.พ.ส. 111 
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เอกสารส าหรับผู้ประกอบการ 
2. แบบ ส.พ.ส. 111 (ตอ่) 
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เอกสารส าหรับผู้ประกอบการ 
2. แบบ ส.พ.ส. 111 (ตอ่) 
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เอกสารส าหรับผู้ประกอบการ 
3. แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่อง ด้าน GMP 
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เอกสารส าหรับผู้ประกอบการ 
3. แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่อง ด้าน GMP (ตอ่) 
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เอกสารจากกรมปศุสัตว์ 
1. หนงัสือกรมปศสุตัว์ แจ้งก าหนดการตรวจ 
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เอกสารจากกรมปศุสัตว์ 
2. หนงัสือกรมปศสุตัว์ แจ้งผลการตรวจ 
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เอกสารจากกรมปศุสัตว์ 
3. รายงานผลการตรวจ 
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เอกสารจากกรมปศุสัตว์ 

4. ใบรับรอง EST. No. 
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แบบฟอร์มส าหรับผู้ตรวจประเมิน (Check list) 
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แบบฟอร์มส าหรับผู้ตรวจประเมิน (Check list) (ต่อ) 
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แบบฟอร์มส าหรับผู้ตรวจประเมิน (Check list) (ต่อ) 
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แบบฟอร์มส าหรับผู้ตรวจประเมิน (Check list) (ต่อ) 
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แบบฟอร์มส าหรับผู้ตรวจประเมิน (Check list) (ต่อ) 
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แผนผังการด าเนินงาน 
1. แผนผังการรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเยน็เก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อ

การส่งออก 

ยื่นค าขอ  

(หนงัสอืบริษัท แบบส.พ.ส.111 พร้อมเอกสารแนบ) 

รับค าขอ 

(ตรวจสอบเอกสารแนบตา่งๆ) 

แตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมิน 

ก าหนดนดัหมาย / ท าการตรวจประเมิน 

แจ้งผลการตรวจประเมิน  

พร้อมระบขุ้อบกพร่อง และระยะเวลาการแก้ไข 

พิจารณาการแก้ไขข้อบกพร่อง 

น าเสนอคณะทบทวน  

เพื่อพิจารณาการรับรองระบบ GMP 

ออกใบรับรองระบบ GMP  

โดยมีอายใุบรับรอง 3 ปี 

ผา่น 
แก้ไขค าขอ และ/หรือ  

เอกสารแนบ 

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

และจดัสง่รายงานการแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ตามมติคณะทบทวน 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 
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 แผนผังการด าเนินงาน 
2. แผนผังการด าเนินงานส าหรับผู้ประกอบการ 
 
    เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 หนงัสือแสดงความจ านง ขอรับการตรวจประเมิน 

 แบบ ส.พ.ส.111 
 

    หนงัสือ แจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมิน 
 
 
     
    สิ่งท่ีต้องจดัเตรียม 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ น าการตรวจประเมิน 

 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจประเมิน 
 

        คณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งผลการตรวจประเมิน ให้ทราบ 
 
 
     
     คณะทบทวน พิจารณาการรับรอง 
 
 

    เจ้าหน้าท่ีกรมปศสุตัว์ แจ้งให้เข้ามารับใบรับรอง 
 
 

ย่ืนค าขอ 

รอการติดตอ่ 

รับการตรวจ

ประเมิน 

รับทราบผลการ

รับรอง 

ผลการประเมิน 

ผลการรับรอง 
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แผนผังการด าเนินงาน 
3. แผนผังการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
 

 ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

 ก าหนดวนัเข้าตรวจประเมิน 
 

 
 โดยคณะผู้ตรวจประเมิน 

 
     
     
    เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

หนงัสือกรมปศสุตัว์ แจ้งผลการตรวจ 
พร้อมรายงานผลการตรวจประเมินระบบ GMP 

  
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาค าขอ 

ตรวจประเมิน 

แจ้งผลการ

ตรวจประเมิน 

น าเสนอ 

คณะทบทวน 

ออกใบรับรอง 

กรณีพบข้อบกพร่อง 

ผู้ประกอบการต้องแจ้งการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จภายใน 45 วนั และ 

คณะผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจผลการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ประกอบการ 
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การรับการตรวจประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ขัน้ตอนการรับการตรวจประเมิน โดยคณะผู้ตรวจประเมิน 

 คณะผู้ตรวจประเมิน ด าเนินการเปิดประชมุ เพ่ือแนะน าตวั และแจ้งวตัถุประสงค์ในการเข้า
ตรวจให้กับผู้ประกอบกิจการ ทราบ พร้อมสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสถานประกอบการ 
เช่น จ านวนพนักงานท่ีปฏิบตัิงานภายในสถานประกอบการ ชนิดสินค้าท่ีจดัเก็บในสถาน
ประกอบการ ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ท่ีสามารถจัดเก็บได้ สินค้าท่ีจัดเก็บภายในสถาน
ประกอบการผลิตจากท่ีใด เป็นต้น 

 เข้าตรวจภายในสถานประกอบการ และพืน้ท่ีโดยรอบ เพ่ือประเมิน 

 ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และสมัภาษณ์พนกังานท่ีเก่ียวข้อง 

 ประชมุภายในคณะผู้ตรวจประเมิน เพ่ือสรุปข้อมลูจากการตรวจประเมินสถานประกอบการ  

 คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการปิดประชมุร่วมกบัผู้ประกอบกิจการ เพ่ือแจ้งผลการประเมิน 
สถานประกอบการ ให้ผู้ ประกอบกิจการทราบ กรณีพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ประกอบกิจการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งให้คณะผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจอีกครัง้ 
เพ่ือเสนอคณะทบทวน เพ่ือให้การรับรองการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้า
ปศสุตัว์แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก 

2. เอกสารที่เตรียมส าหรับการตรวจประเมิน 

 Lay out สถานประกอบการ ตามจ านวนผู้ตรวจประเมิน 

 ผลตรวจสขุภาพพนกังานท่ีมีโอกาสสมัผสักบัสินค้า 

 แผนการอบรมพนกังาน และผลการอบรมพนกังาน เน้นเร่ืองหลกัการปฎิบตัิท่ีดีในสถานท่ี
ผลิตอาหาร (GMP) ความรู้ความเข้าใจด้านอาหารปลอดภัย การปฏิบตัิงานของพนักงาน
ก่อนเข้าพืน้ท่ีผลิต 

 รายช่ือสารเคมีทัง้หมดท่ีใช้ภายในสถานประกอบการ พร้อมใบรับรองสารเคมีซึ่งต้องได้รับ
การรับรองจากกรมปศสุตัว์ 

 การควบคมุแมลง และสตัว์พาหะ เช่น หลกัฐานการด าเนินการจากหนว่ยงานภายนอก  แบบ
แปลนแสดงจุดติดตัง้เหย่ือพิษส าหรับหนู แบบแปลนแสดงจุดติดตัง้เคร่ืองดกัแมลง ผลการ
ตรวจสอบสตัว์พาหะท่ีจดุควบคมุสตัว์พาหะ แนวทางการแก้ปัญหากรณีพบสตัว์พาหะ เป็น
ต้น 
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 บันทึกอุณหภูมิห้องเย็นเก็บสินค้าทุกห้อง การควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นเก็บสินค้า และ
แนวทางการแก้ไขเม่ืออณุหภมูิห้องเย็นไมไ่ด้ตามท่ีก าหนด 

 คูมื่อปฎิบตัิงานตา่งๆ เช่น คูมื่อการท าความสะอาด คูมื่อการรับสินค้าเข้าเก็บ คูมื่อการจดัส่ง
สินค้า เป็นต้น 

 เป็นต้น 

3. ขัน้ตอนการแก้ไขข้อบกพร่อง  

 หลังจากผู้ประกอบกิจการ ได้รับแจ้งผลการตรวจประเมิน จากกรมปศุสัตว์ ให้ด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ให้สอดคล้องตามข้อก าหนด  โดยมีระยะเวลาในการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั นับจากวันท่ีลงนามในหนังสือกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้
คณะผู้ตรวจประเมิน ก าหนดแผนเข้าตรวจประเมินการแก้ไขข้อบกพร่อง เฉพาะข้อบกพร่อง
ท่ีแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการทราบ หากเกินก าหนดเวลาดงักล่าว คณะผู้ตรวจประเมินจะ
เข้าตรวจในวตัถุประสงค์ตรวจประเมินรับรองโรงงานใหม่ โดยเร่ิมตรวจสถานประกอบการ 
และเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดอีกครัง้ 

 ท าหนังสือจากสถานประกอบการ แจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือขอรับรองการจัดการ
สุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง  พร้อมแบบฟอร์มการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามระบบ GMP โดยจดัสง่ท่ีกรมปศสุตัว์ (ส านกัเลขานกุารกรม) 

4. การจัดท างานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน  
เพื่อพจิารณา 

 การจดัท างานน าเสนอข้อมลูทัว่ไปของสถานประกอบการ เพ่ือน าเสนอคณะทบทวน ส าหรับ
พิจารณารับรองการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แช่แข็ง เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
มาก เพ่ือให้คณะผู้ตรวจประเมิน สามารถน าเสนอคณะทบทวน เพ่ือให้การรับรองสถานประกอบการ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ช่ือ และท่ีตัง้ของสถานประกอบการ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

 ภาพสถานท่ีตัง้  

 แบบแปลนแสดงทิศทางตา่งๆ ตามแบบ ส.พ.ส.111 และแบบแปลนพืน้ท่ีจดัเก็บสินค้าพร้อม
ปริมาณการจดัเก็บสินค้า 
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 ภาพประกอบตา่งๆ เชน่ ทางเข้าพนกังาน สิ่งอ านวยความสะดวกก่อนเข้าสถานประกอบการ 
ทางเข้าห้องเย็นเก็บสินค้า บริเวณพืน้ท่ีรับ-ส่งสินค้า บริเวณประตูรับ-ส่งสินค้า พืน้ท่ีด้าน
นอกอาคาร ห้องสขุาส าหรับพนกังาน ห้องเก็บสารเคมี ห้องรวบรวมขยะ เป็นต้น 
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ตัวอย่างแผนที่แสดงท่ีตัง้ของโรงงานและแบบแปลนแผนผังอาคาร 
 

1. ตวัอยา่งแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของโรงงาน เส้นทางคมนาคม รัว้รอบโรงงานและสิ่งปลกูสร้าง 
รอบพืน้ท่ีผลิต (PLOT PLAN) 
 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของโรงงาน เส้นทางคมนาคม รัว้รอบโรงงานและสิ่งปลกูสร้างรอบพืน้ท่ีผลิต 
(PLOT PLAN) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานท่ีตัง้โรงงาน เส้นทางการคมนาคม รวมทัง้สถานท่ีตา่งๆ รอบ
โรงงาน ตลอดจนอาคารตา่งๆ ท่ีอยูภ่ายในอาณาเขตโรงงาน เชน่ อาคารส านกังาน บอ่พกัน า้เพ่ือ
น ามาใช้ผลิตน า้ใช้ภายในโรงงาน อาคารส าหรับแผนกซ่อมบ ารุง โรงอาหารส าหรับพนกังาน บอ่พกั
น า้เสีย เป็นต้น 
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2. ตวัอย่างแบบแปลนแสดงทิศทางการกัน้แบ่งห้องตา่งๆ ของอาคารผลิต พร้อมระบช่ืุอห้อง  
(ZONING AREA) 
 

 
แบบแปลนแสดงทิศทางการกัน้แบ่งห้องต่างๆ ของอาคารผลิต พร้อมระบช่ืุอห้อง เพ่ือแสดงให้เห็น

การแบ่งพืน้ท่ีต่างๆ หรือห้องต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีสุขลักษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น ห้องเปลี่ยนชุดพนักงานส่วน
สินค้าสุก ห้องเปลี่ยนชุดพนักงานส่วนสินค้าดิบ พืน้ท่ีจอดรถ Folk lift พืน้ท่ีโหลดสินค้าขึน้-ลง ห้องล้าง
อปุกรณ์ จ านวนห้องเย็นเก็บสินค้าปศสุตัว์แปรรูปปรุงสกุ จ านวนห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสตัว์ดิบ   โดยแบบ
แปลนดังกล่าวจะต้องมีมาตรวดัอยู่ด้านข้าง และด้านล่างของแผนผังเพ่ือเทียบดูขนาดของหัองต่างๆ ได้
ชั ด เจ น   ส า ห รั บ ป ร ะ เมิ น พื ้ น ท่ี ท่ี ใ ช้ ง า น เ ที ย บ กั บ ข้ อ มู ล ท่ี แ จ้ ง ไ ว้ กั บ ก ร ม ป ศุ สั ต ว์
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       3.    ตวัอย่างแบบแปลนแสดงทิศทาง เข้า – ออก ของพนกังาน (WORKER FLOW) 
 

 
 

แบบแปลนแสดงทิศทางเข้า – ออก ของพนักงาน (WORKER FLOW) จะเป็นแบบแปลนท่ีแสดง
ลกัษณะโครงสร้างอาคารเหมือนกบัแบบแปลนแสดงทิศทางการกัน้แบ่งห้องต่างๆ โดยแบบแปลนนีจ้ะ
แสดงถึงเส้นทางการเข้า – ออก ของพนักงานเข้ามาในพืน้ท่ีบริเวณสถานประกอบการทางบริเวณ
ต าแหน่งใดของแบบแปลน และไปยังห้องต่างๆ ภายในสถานประกอบการทางต าแหน่งใดของแบบ
แปลน 
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4.  ตวัอย่างแบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิตสินค้า (PROCESS FLOW) 
 

 
 

แบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิตสินค้า (PROCESS FLOW) จะเป็นแบบแปลนท่ีแสดง
ลกัษณะโครงสร้างอาคารเหมือนกับแบบแปลนแสดงทิศทางการกัน้แบ่งห้องต่างๆ และแบบแปลนแสดง
ทิศทางเข้า – ออก ของพนกังาน โดยแบบแปลนนีจ้ะแสดงถึงเส้นทางการเข้า – ออก ของสินค้าท่ีเข้ามาใน
พืน้ท่ีบริเวณสถานประกอบการทางบริเวณต าแหน่งใดของแบบแปลน และไปยังห้องต่างๆ ภายในสถาน
ประกอบการทางต าแหน่งใดของแบบแปลน 
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5. ตวัอย่างแบบแปลนแสดงการระบายอากาศภายในอาคารผลิต (AIR FLOW OR  
VENTILATION FLOW) 

 

 
 

แบบแปลนแสดงการระบายอากาศภายในอาคารผลิต  (AIR FLOW OR VENTILATION FLOW)  
จะเป็นแบบแปลนท่ีแสดงลกัษณะโครงสร้างอาคารเหมือนกบัแบบแปลนแสดงทิศทางการกัน้แบ่งห้องต่างๆ 
แบบแปลนแสดงทิศทางเข้า – ออก ของพนักงาน และแบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิตสินค้า  
โดยแบบแปลนนีจ้ะแสดงถงึทิศทางการไหลของอากาศภายในสถานประกอบการว่าเป็นอย่างไร อากาศจะ
เคลื่อนไหวไปทางทิศทางใด 
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6. ตวัอย่างแบบแปลนแสดงทิศทางการระบายน า้ทิง้ภายในอาคารผลิต  
(WASTE DRAINAGE FLOW) 

 

 
 
 

แบบแปลนแสดงทิศทางการระบายน า้ทิง้ภายในอาคารผลิต (WASTE DRAINAGE FLOW)  
จะเป็นแบบแปลนท่ีแสดงลกัษณะโครงสร้างอาคารเหมือนกบัแบบแปลนแสดงทิศทางการกัน้แบ่งห้องต่างๆ 
แบบแปลนแสดงทิศทางเข้า – ออก ของพนักงาน แบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิตสินค้า  และ
แบบแปลนแสดงการระบายอากาศภายในอาคารผลิต โดยแบบแปลนนีจ้ะแสดงถึงทิศทางการระบายน า้ทิง้
ของสถานประกอบการ เพ่ือประเมินความเสี่ยงตอ่การปนเปือ้น  
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7. ตวัอย่างแบบแปลนแสดงทิศทางการก าจดัของเสีย (WASTE FLOW) 
 

 
 
แบบแปลนแสดงทิศทางการก าจัดของเสีย (WASTE FLOW) จะเป็นแบบแปลนท่ีแสดงลกัษณะ

โครงสร้างอาคารเหมือนกับแบบแปลนแสดงทิศทางการกัน้แบ่งห้องต่างๆ แบบแปลนแสดงทิศทาง 
เข้า – ออก ของพนกังาน แบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิตสินค้า และแบบแปลนแสดงการระบาย
อากาศภายในอาคารผลิต โดยแบบแปลนนีจ้ะแสดงถึงเส้นทางการล าเลียงของเสียออกจากสถาน
ประกอบการ 
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ตัวอย่างงานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน 
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ตัวอย่างงานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน 
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ตัวอย่างงานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน  
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ตัวอย่างงานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน 
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ตัวอย่างงานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน 
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ตัวอย่างงานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน 
 
 

 
 
 
 

 
 



-126- 
 

ตัวอย่างงานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน 
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ตัวอย่างงานน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ส าหรับน าเสนอคณะทบทวน 
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รายช่ือบริษัทที่ได้รับการรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดี 
ส าหรับห้องเยน็เกบ็สินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก



-129- 
 

 
รายช่ือบริษัทที่ได้รับการรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก 

ล าดบัท่ี EST. 
No. 

ช่ือบริษัท ท่ีอยู่ ประเภทสินค้าท่ีเก็บ 

1 250 บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จ ากดั 88/89 ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
10540 โทร. 02–170–9766 - 9 

สินค้าดบิและ 
สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

2 255 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ศนูย์กระจายสินค้าบาง

น า้เปรีย้ว) 

59 หมู ่14 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลล าไทร  
อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 

สินค้าดบิ 

3 256 บริษัท ไทยโยโกเร จ ากดั สาขาฉะเชิงเทรา 59/1 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางประกง 

อ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 

 โทร. 038–532-154 

สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

4 257 บริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิสตกิส์ จ ากดั 173 หมู ่16 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 โทร. 02–706-1710 

สินค้าดบิและ 

สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

5 258 บริษัท เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟดูส์ จ ากดั 208/2 ถนนธรรมคณุากร ต าบลโกรกกราก  

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  

โทร. 034–841-282 

สินค้าดบิ 
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รายช่ือบริษัทที่ได้รับการรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก 

ล าดบัท่ี EST. No. ช่ือบริษัท ท่ีอยู่ ประเภทสินค้าท่ีเก็บ 
6 263 บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จ ากดั 1/21  หมู ่5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุยั  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210 
โทร. 035-719-011-5 

สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

7 269 บริษัท โมบายโลจิสตกิส์ จ ากดั 247 หมู ่1 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทร. 097-238-3783 

สินค้าดบิและ 

สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

8 271 บริษัท ซีที ศนูย์กระจายสินค้า จ ากดั 333 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน กม. 69 ต าบลชะแมบ 
อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 
โทร. 035-721-920-9 

สินค้าดบิและ 
สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

9 272 บริษัท ปิตเิซ็นเตอร์ห้องเย็น จ ากดั 9/9-10 หมู ่3 ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170  
โทร. 035-257-000-3 

สินค้าดบิ 

10 275 บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู แปซิฟิก จ ากดั 99/3 หมู1่1 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลองเน่ือง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  

โทร. 033-020-800 

สินค้าดบิและ 
สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 
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รายช่ือบริษัทที่ได้รับการรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก 
ล าดบัท่ี EST. No. ช่ือบริษัท ท่ีอยู่ ประเภทสินค้าท่ีเก็บ 

11 278 บริษัท ไทยโยโกเร จ ากดั สาขาพระนครศรีอยธุยา 131 หมู ่1 ถนนพหลโยธิน ต าบลสนบัทบึ  

อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 

โทร. 035-721-027 

สินค้าดบิและ 
สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

12 279 บริษัท ไทยแม็ก โคลด์ สโตร์เรจ จ ากดั สาขาเวลโกร์ว 78/3 หมู ่2 ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 038-522-504-7 

สินค้าดบิและ 
สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

13 280 บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั 47/19 หมู ่2  ต าบลนาดี อ าเภอเมือง  

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  

โทร. 034-834-224-27 

สินค้าดบิและ 
สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

14 283 บริษัท บางกอกโคลด์ สโตริจ เซอร์วิส จ ากดั 777 หมู ่9 ถ.บางนา-ตราด กม. 18  ต.บางโฉลง 

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10850  

โทร. 02-383-5641-4 

สินค้าดบิ 

15 297 บริษัท เอ็มเคห้องเย็น จ ากดั 69/1 หมู ่2 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 โทร. 034-432-334 

สินค้าดบิ 

16 298 บริษัท ไทยยเูนียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 111 หมู ่2 ต าบลกาหลง อ าเภอเมือง  

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

สินค้าดบิและ 
สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 
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รายช่ือบริษัทที่ได้รับการรับรองการจัดการสุขลักษณะท่ีดีส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุสัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก 

ล าดบัท่ี EST. No. ช่ือบริษัท ท่ีอยู่ ประเภทสินค้าท่ีเก็บ 
17 304 บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จ ากดั 78/2 หมู ่2 ต าบลพิมพา อ าเภอบางประกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 038-571-870 
สินค้าดบิและ 

สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 
18 306 ห้องเย็นพฒันานิคม บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั 256 หมู ่1 ต าบลชอ่งสาริกา อ าเภอพฒันานิคม  

จงัหวดัลพบรีุ 15140 

สินค้าดบิและ 
สินค้าแปรรูปปรุงสกุ 

19 308 บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากดั 150/2 หมู ่3 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา 90000 โทร. 074-336-990-2 

สินค้าดบิ 

20 311 บริษัท ชลสิทธ์ิโฟรเซน่ฟดูส์ จ ากดั 361/1 หมู่ 1 ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี 15220 โทร. 036-638-309 

สินค้าดบิ 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561   
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