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วัตถปุระสงค ์
 เพื่อใหม้ั่นใจว่าลกูคา้ที่ไดร้บัการรบัรอง GMP กฎหมาย จาก Intertek มีการใชใ้บรบัรองและการแสดงขอ้ความบนฉลาก

อาหารเก่ียวกบัการไดร้บัการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลกัเกณฑข์อง GMP กฎหมาย  
 
ขอบข่าย 

- เอกสารนีเ้ป็นกฎระเบียบควบคมุการใชใ้บรบัรอง GMP กฎหมาย ที่ Intertek ออกใหแ้ละการแสดงขอ้ความบนฉลาก
อาหารเก่ียวกบัการไดร้บัการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลกัเกณฑข์อง GMP กฎหมาย 
- เอกสารอ้างอิงนีม้ีการอา้งอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  หลักเกณฑ์การแสดงข้อความหรือ
เครื่องหมายการไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร วนัที่ 9 มีนาคม 2564  

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- ลกูคา้ไดร้บัการรบัรอง GMP กฎหมาย จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที่ระบไุวใ้นเอกสารนี ้
- ผูต้รวจประเมินของ Intertek มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการทวนสอบในการเขา้ตรวจประเมินในแต่ละครัง้ว่าลูกคา้ที่ไดร้บั
การรับรองมีการใช้ใบรับรองและข้อความบนฉลากอาหารเก่ียวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม
หลกัเกณฑข์อง GMP กฎหมายเป็นไปตามกฎระเบียบที่ระบไุวใ้นเอกสารนีแ้ละรายงานการระเมิดกฏระเบียบถา้พบการ
ใชใ้บรบัรองหรือเครื่องหมายท่ีไม่ถกูตอ้ง 
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กระบวนการ 
ส่วนที่ 1: การใช้ใบรับรองและข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม
หลักเกณฑข์อง GMP กฎหมาย 

1.1. ลกูคา้ที่ไดร้บัการรบัรอง GMP กฎหมาย สามารถแสดงขอ้ความบนฉลากผลิตภณัฑไ์ด ้โดยใหแ้สดงขอ้ความ ดงันี ้ 
(1) ชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ไดร้บัการรบัรอง 
(2) ประเภทมาตรฐานระบบการผลิตอาหารที่ไดร้บัการรบัรอง เช่น GMP LAW, GMP กฎหมาย, จเีอ็มพี กฎหมาย 

(3) หน่วยรบัรองที่ออกใบรบัรอง เช่น Intertek, อินเตอรเ์ทค, บรษิัท  อินเตอรเ์ทค อินดสัทรี แอนด ์เซอรท์ิฟิเคชั่น 
เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั, Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. 
 

ตวัอย่างการแสดงขอ้ความบนฉลากผลิตภณัฑ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ใบรบัรองและหรือเครื่องหมายแสดงการได้รับการรบัรองใดๆ ในลักษณะที่ท าให้ Intertek และหรือ

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาในทางที่ท าใหเ้สียชื่อเสียงและสญูเสียความไวว้างใจของสาธารณชน 
1.3. ลกูคา้จะตอ้งไม่แสดงเครื่องหมายการไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานการผลิตบนฉลากผลิตภณัฑห์รือน าไปใชใ้นทาง

ที่อาจท าใหเ้ขา้ใจว่าผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ไดก้ารรบัรองโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ  
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ตวัอย่างการหา้มแสดงเครื่องหมายรบัรอง (LOGO GMP กฏหมาย และ LOGO INTERTEK) บนฉลากผลิตภณัฑ ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. หากภายหลงัปรากฏว่าลกูคา้ที่แสดงขอ้ความตามขอ้ 1.1 ไม่ผ่านเกณฑก์ารตรวจประเมิน หรือไดถู้กยกเลิกการรบัรอง 
หรือขาดต่ออายกุารรบัรอง ตอ้งยกเลิกการใชฉ้ลากที่แสดงขอ้ความรบัรองบนฉลากผลิตภณัฑน์ัน้ทนัที  

1.5. ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกสข์องใบรบัรองตน้ฉบบัอาจจะอยู่รูปแบบสีและจ าเป็นตอ้งมีการใส่ลายน า้หรือ
ท าเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นส าเนาของตน้ฉบบั 

1.6. ใบรบัรองที่ทาง Intertek ออกให้ลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถใช้งานส าหรบัการประชาสัมพันธ ์      
เพื่อส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพ์โดยไม่ตอ้งใส่ลายน า้ดิจิตอลหรือท าเครื่องหมายอย่างอ่ืนว่าเป็นส าเนาของ
ตน้ฉบบั ใบรบัรองสามารถใช ้"ตามที่ก าหนดไว"้ โดย Intertek และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ข 

1.7. สิทธิในการใชใ้บรบัรอง องคก์รที่ไม่สามารถมอบสิทธิใหห้รือรบัสิทธิมาจากบคุคลอ่ืน นิติบุคคล หรือบรษิัท (รวมถึงองคก์ร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจา้ของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Intertek 



 

 

 

    

For information only when printed 

 

 
การใช้ใบรับรอง และการแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตส าหรับ GMP กฎหมาย 

Use of Certificates and the declarations on Labels of Foods about GMP Law Auditing  
GT001, rev 2 Document # F205-2 Release Date: 29-Sep-2021 Page 4 of 4 

Document Owner: GAM Approvals: GMT 

 

1.8. เมื่อการลดขอบข่ายการรบัรองลูกค้าจะแก้ไขสื่อโฆษณาทั้งหมดที่มีการอา้งอิงถึงการรบัรองเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ขอบข่ายการรบัรองที่ลดลง  

1.9. เมื่อพักใชห้รือเพิกถอนการรบัรอง ลูกคา้จะตอ้งหยุดการใชง้านของสื่อโฆษณาทั้งหมดที่มีการอา้งอิงถึงการรบัรอง      
ที่ก ากบัโดย Intertek  

1.10. ภาระผูกพันตามสญัญาการใชใ้บรบัรองที่ถูกตอ้งเป็นภาระผูกพันตามสญัญาและจะถูกติดตามในการตรวจติดตาม
และการตรวจต่ออายุการรบัรอง เมื่อลกูคา้มีการใชใ้บรบัรองในทางที่ผดิอาจสง่ผลใหม้ีการพกัใชห้รือการเพิกถอนการ
รบัรองโดย Intertek การพิจารณาของ Intertek ที่อาจน าไปสูก้ารพกัใชห้รือการเพิกถอนการรบัรองมดีงัต่อไปนี:้ 

1.10.1. การใชผ้ิดโดยไม่ไดต้ั้งใจ: องคก์รจะตอ้งถอนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดทันที หรือ Intertek จะพักใชก้ารรบัรอง
จนกว่าจะมแีกไ้ขสิ่งที่บกพรอ่ง หากมีการผิดซ า้อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรบัรอง 

1.10.2. การทุจริต: การพิจารณาแลว้พบว่าเป็นมีความเก่ียวขอ้งกับองคก์ร Intertek จะเพิกถอนการรบัรองและมีการ
เผยแพรโ่ดยประกาศผลการเพิกถอนการรบัรองที่อยู่ในไดเรกทอรีของบรษิัทที่ไดร้บัการรบัรอง 

 
ส่วนที ่2:  ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเผยแพร่เพื่อเป็นแสดงว่าสถานที่ผลิตของท่านผ่านเกณฑก์ารตรวจประเมิน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุพบไดท้ี่เว็บไซตด์งัต่อไปนี ้http://www.intertek.co.th  

 
ส่วนที ่3:  การใช้เคร่ืองหมายรับรอง  

กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องหมายรับรองอ้างอิงตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  
หลกัเกณฑก์ารแสดงขอ้ความหรือเครื่องหมายการไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร วันที่ 9 มีนาคม 2564 
ลกูคา้ที่ไดร้บัการรบัรองสามารถดไูดท้ี่ http://www.intertek.co.th  


