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วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการยืนยันรู ปแบบการตรวจประเมินในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจากโรคระบาด และให้สามารถตรวจ
ประเมินภายใต้เงื่อนไขการให้การรับรอง
ขอบข่าย
GOP ฉบับนี ้ ครอบคลุมการตรวจประเมิ น ส าหรับ ระบบ GMP, GHP, HACCP, TAS, GMP Packaging, GMP Catering,
GMP Cosmetic, GMP Thai FDA เท่านัน้
เอกสารอ้างอิง
- IAF ID3:2011, Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations
- IAF MD4:2018, Use of ICT for auditing-assessment purposes
- GOP108 Remote Auditing using ICT – Intertek procedure
- F108-1 Use of Remote Technology Questionnaire
- F101-8 Addendum to Certification Agreement – ICT
- Contingency Plan for Maintaining the Validity of Certifications hold by Certified Organizations during coronavirus outbreak
Released: March 12th, 2020, Updated: March 16th, 2020
- Contingency Plan for Maintaining the Validity of Certifications hold by Certified Organizations during coronavirus
outbreak, Updated: Nov 13th, 2020
- ประกาศสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิสาหรับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจในการ
ตรวจประเมินระยะไกลภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ สาหรับการตรวจสอบและรับรองในกรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนา
2019 (COVID-19), วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
- Contingency Plan for Maintaining the Validity of Certifications hold by Certified Organizations during coronavirus
outbreak, Updated: December 17th, 2021
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
หัวหน้ าทีมผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่จัดทาแผนการตรวจประเมิน ทางไกลและต้องทาให้ม่ ันใจได้ว่าการดาเนินการ
ตรวจประเมินมีความเหมาะสมกับขัน้ ตอนการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้
ผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่หวั หน้าทีมตรวจประเมินมอบหมาย
ผู้มีอานาจตัดสินใจให้การรับรอง
- พิจารณาอนุมตั กิ ารตรวจประเมินแบบทางไกล
- ต้องมีความสามารถและเป็ นอิสระ เพื่อสามารถตัดสินใจให้การรับรองผูป้ ระกอบการได้ โดยทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับผลของการ
ทบทวนและคาแนะนาต่างๆ จากหัวหน้าทีมผูต้ รวจประเมินและผูท้ บทวนด้านเทคนิค
ผู้ทบทวนด้านเทคนิค มีหน้าที่ทวนสอบความสอดคล้องกับข้อกาหนดของกระบวนการตรวจประเมินในบันทึกต่างๆ
ที่ได้รบั จากหัวหน้าทีมผูต้ รวจประเมิน เพื่อเสนอผูม้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรองพิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง
เจ้าหน้าทีอ่ อกใบรับรอง เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทาใบรับรองชั่วคราว ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ตารางนั ด หมายการตรวจ มี ห น้าที่ ในการนัดหมายวัน ตรวจประเมิ น กับ ผู้ย่ืน ค าขอ ท าการยืน ยัน
สถานกาณ์ของโรคระบาดที่มีผลต่อตารางตรวจที่ได้นั ดหมายไว้ และแต่งตัง้ ทีมผูต้ รวจประเมินโดยยึดตามข้อกาหนด
ด้านความสามารถ
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
- ติดต่อลูกค้าเพื่อทาการยืนยันรูปแบบการตรวจประเมิน
- ส่งแผนการตรวจประเมินให้กบั ผูย้ ่นื คาขอและสมาชิกในทีมตรวจประเมิน
กระบวนการตรวจประเมินภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคระบาด
1. การวางแผนการตรวจ
เจ้าหน้าที่จัดตารางนัดหมายการตรวจประเมิน ทาการทบทวนตารางตรวจ ก่อนล่วงหน้า 2-4 สัปดาห์ ถึงข่าวสารและ
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ การแพร่ระบาด ที่ อาจมี ผลกระทบต่อแผนการตรวจประเมิ น ที่วางไว้ และหากพิจ ารณาว่าแผน
การตรวจนั้น ๆ มี ความเสี่ ยงต่อผู้ตรวจประเมิ นและมี อุปสรรคต่อการเดิ นทาง เช่ น สถานที่ตรวจอยู่ในพื ้นที่ ท่ีมี การ
แพร่ระบาดของโรค โดยอ้างอิงข้อมูลการระบาดจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือมีการหยุดชะงักหรือ
จากัดการเดินทางไปยังสถานที่ท่ีจะดาเนินการตรวจประเมิน หรือมีกฏหมายบังคับห้ามการเดินทางในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่จัดตารางนัดหมายการตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อลูกค้า
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เพื่อทาการยืนยันรู ปแบบการตรวจประเมิน ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าที่ประสานงานทาการส่ง Email การมอบหมายงาน Assignment
โดยมีการระบุจานวน Manday และรูปแบบการตรวจให้หวั หน้าผูต้ รวจประเมินจัดทาแผนการตรวจประเมิน
2. การติดต่อลูกค้าเพื่อทาการยืนยันรู ปแบบการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินแบบทางไกล หัวหน้าผูต้ รวจประเมินจาเป็ นต้องทาการซ้อมการเข้าถึงระบบ Information Communication
Technology (ICT) ต่ างๆ ก่ อ นท าการตรวจประเมิ น แบบทางไกล ตามระบบ ICT ที่ ส ถานประกอบการระบุ ไ ว้ เช่ น
Facetime, WhatsApp, Skype, Microsoft Team Meeting โดยยื น ยั น การเข้ า ถึ ง ระบ บ ICT ร่ ว ม กั น กั บ สถาน
ประกอบการและบันทึกผลการซ้อมลงในเอกสาร F108-1 และผูต้ รวจประเมินส่งเอกสาร F108-1 ให้ผมู้ ีอานาจตัดสินใจ
ให้การรับรอง หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากผูต้ ดั สินใจให้การรับรองให้ดาเนินการแทน พิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณีท่ีผลการซ้อม ทาให้ทราบว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบ ICT ดังกล่าวได้ จาเป็ นต้องแก้ไขช่องทางการสื่อสาร หาก
แก้ไขเพื่อเข้าถึงไม่สาเร็จในวันที่นัดหมายการตรวจประเมินแบบทางไกล จาเป็ นต้องยกเลิกกระบวนการตรวจประเมิน
ทางไกลดังกล่าว หรืออาจพิจารณาให้มีการเลื่อนการตรวจประเมินออกไป หรือยืนยันการตรวจประเมินเป็ นแบบตรวจ
ณ สถานประกอบการ
จากนัน้ หัวหน้าผูต้ รวจประเมินจัดทาแผนการตรวจประเมินแบบทางไกล F108-2 Remote Audit Plan โดยระบุรูปแบบ
การตรวจแบบทางไกล หัวหน้าทีมผูต้ รวจประเมินต้องจัดทาแผนการตรวจประเมินส่งให้กบั ผูป้ ระกอบการอย่างน้อย 14 วัน
ก่อนการตรวจประเมิน
3. กระบวนการตรวจประเมินแบบทางไกล (Remote Audit)
3.1 หลังจากที่ผมู้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรองพิจารณาอนุมตั ิการตรวจประเมินแบบทางไกลได้ เจ้าหน้าที่ประสานงานส่ง
F101-8 Addendum to Certification Agreement – ICT ไปพร้อ มกั บ F101-5-NA Quote Template ใบเสนอราคา
Remote Audit เพื่อให้ลูกค้าลงนามยินยอมและยืนยันรู ปแบบการตรวจประเมินแบบทางไกลโดยใช้สื่อ Information
Communication Technology (ICT) ในเอกสาร F101-5-NA ส่ ง กลับ มาให้กับ เจ้าหน้าที่ ป ระสานงาน โดยเอกสาร
F101-5-NA จะมีรายละเอียดระยะเวลาการตรวจประเมินแจ้งให้ลกู ค้าทราบ (Onsite Audit, Remote Audit, Offsite Audit)
โดยมีเงื่อนไขในการตรวจประเมินทางไกลดังนี ้
- ระยะเวลาตรวจประเมินทางไกล ในรอบการให้การรับรองครัง้ แรก (initial audit คือ stage1, stage 2) สามารถทาได้ 100%
(full remote audit) และหากสถานการณ์กลับมาสู่ปกติให้ทาการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit) ในทันที
โดยเงื่ อนไขดังกล่าวนี ้ครอบคลุม ส าหรับ การตรวจ GMP Thai FDA ที่ วัต ถุประสงค์ตรวจเพื่ อออกใบรับรองครั้งแรก
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แต่ สาหรับ การตรวจ GMP Thai FDA ด้วยวัตถุประสงค์การตรวจเพื่อต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จาเป็ นที่ตอ้ งมี
การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการณ์เท่านัน้
- ระยะเวลาตรวจประเมินทางไกล 100% (full remote audit) สามารถทาได้หากเป็ นการตรวจในรอบตรวจติดตาม (Surveillance)
โดยอ้ า งอิ ง Contingency Plan for Maintaining the Validity of Certifications hold by Certified Organizations
during coronavirus outbreak, Updated: December 17th, 2021และ ประกาศส านักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิสาหรับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจในการตรวจประเมินระยะไกลภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
สาหรับการตรวจสอบและรับรองในกรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนา 2019 (COVID 19), วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
- ระยะเวลาตรวจประเมิ นทางไกล 100% (full remote audit) สามารถท าได้หากเป็ นการตรวจในรอบต่ ออายุ ใบรับรอง
(Recertification) และหากสถานการณ์กลับมาสู่ปกติให้ทาการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit) ในทันที
โด ย อ้ า งอิ ง Contingency Plan for Maintaining the Validity of Certifications hold by Certified Organizations
during coronavirus outbreak, Updated: December 17th, 2021 และ ประกาศสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิสาหรับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจในการตรวจประเมินระยะไกลภายใต้สถานการณ์ไม่
ปกติ สาหรับการตรวจสอบและรับรองในกรณี เกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนา 2019 (COVID 19), วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2564
3.2 หลังจากตรวจประเมิ น แบบทางไกลเสร็จสิ น้ ให้ผู้ตรวจประเมิ นจัดทารายงานการตรวจ F108-3 Remote Audit
Report กรณีมีประเด็นความไม่สอดคล้อง ให้ดาเนินการตาม GOP103-1-Tha Issuance of findings
3.6 ผู้ท บทวนด้า นเทคนิ ค จะทวนสอบความสอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดของกระบวนการตรวจประเมิ น ในผลการ
ตรวจประเมินและบันทึกต่างๆ ที่ได้รบั จากหัวหน้าที มผูต้ รวจประเมิ น โดยใช้ F104-1 Report Review Traveler และ
F103-22 Lead Auditor Recommendation และเสนอผลการตรวจประเมินให้ผมู้ ีอานาจตัดสินใจให้การรับรอง อ้างอิง
การดาเนินการทบทวนด้านเทคนิคและการตัดสินใจให้การรับรอง ให้ดาเนินการตาม GOP104-Tha Report Review &
Certification Decision Process
3.7 กรณีการตรวจประเมินแบบทางไกลเพื่อ Recertification
- กรณี ต รวจต่ อ อายุใบรับ รองโดยการตรวจประเมิ น ทางไกล 100% เจ้าหน้า ออกใบรับ รองรับ ทราบการอนุ มัติ ให้
ดาเนินการออกใบรับรอง ผ่านทางเอกสาร F103-22 Lead Auditor Recommendation ที่ได้รบั การเซนต์อนุมัติโดยผูม้ ี
อานาจตัด สิ น ใจให้ก ารรับ รอง ด าเนิ น การออกใบรับ รองและอนุมัติ จ ากผู้มี อ านาจตัด สิ น ใจให้ก ารรับ รอง โดยให้
ดาเนินการตาม GOP105-Tha Certificate Production Process ตามปกติ
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4. การเลื่อนแผนตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit) ในช่วงทีเ่ กิดโรคระบาด
Stage 1 สามารถเลื่อนแผนการตรวจประเมินออกไปก่อน จนกว่าโรคระบาดจะสิน้ สุดลงจึงทาการนัดหมายการตรวจ
ประเมินอีกครัง้
Stage 2 สามารถเลื่อนแผนการตรวจประเมินออกไป โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิ นจ าเป็ นต้องตรวจประเมิ น ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit) หรือตรวจด้วยการ ตรวจประเมิ น
ทางไกล 100% ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ท่ีมีการตรวจประเมินรอบ Stage 1 หรือหลังจากที่โรคระบาดสิน้ สุดลงไปไม่เกิน 3
เดือน (โดยขึน้ กับว่าสิ่งไหนเกิดขึน้ ก่อน) และหากสถานการณ์กลับมาสู่ปกติให้ทาการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
(Onsite Audit) ในทันที
Surveillance audit 1 สามารถเลื่อนแผนการตรวจประเมินจากรอบการตรวจเดิมได้ถึง 18 เดือน (12 เดือน+ 6 เดือน)
นับจากรอบตรวจประเมินครัง้ ที่ได้รบั การรับรอง (Stage 2) แต่หากไม่สามารถนัดหมายการตรวจประเมินได้ภายในกาหนด
ดังกล่าว ให้พิจารณาการตรวจด้วยการตรวจประเมินทางไกล 100%
Surveillance audit ครัง้ อื่ นๆ สามารถเลื่ อนแผนการตรวจประเมิ นจากรอบการตรวจเดิมได้ถึง 15 เดื อน (12 เดื อน + 3 เดือน)
แต่หากไม่สามารถนัดหมายการตรวจประเมินได้ภายในกาหนดดังกล่าว ให้พิจารณาการตรวจด้วยการตรวจประเมินทางไกล 100%
Recertification audit โดยปกติ มี ร อบการตรวจประเมิ น ตามที่ ก าหนดไว้ก่ อ นที่ ใบรับ รองหมดอายุ แต่ ทั้ง นี ้ก รณี ท่ี
สถานประกอบการไม่ส ามารถมีกิจกรรมการผลิตได้ เนื่องจากปั ญ หาโรคระบาด ส่งผลให้ไม่ สามารถตรวจประเมิ น
ณ สถานประกอบการได้ ในกรณีนีใ้ ห้สามารถเลื่อนแผนการตรวจออกไปได้ และให้มีการขยายอายุการรับรองออกไปอีก
6 เดือน (ใบรับรองชั่วคราว) โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือจาเป็ นต้องมีการตรวจ ณ สถานประกอบการ หรือตรวจด้วยการ
ตรวจประเมินทางไกล 100% ก่อนที่ใบรับรองชั่วคราวจะหมดอายุลงและหากสถานการณ์กลับมาสู่ปกติให้ทาการตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit) ในทันที
Transfer audit สามารถเลื่อนแผนการตรวจประเมินออกไปก่อน จนกว่าโรคระบาดจะสิน้ สุดลงจึงทาการนัดหมายการ
ตรวจประเมินอีกครัง้ หรือ ตรวจประเมินทางไกล 100% ก่อนที่ใบรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุลงและหากสถานการณ์
กลับมาสูป่ กติให้ทาการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit) ในทันที
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5. การพักใช้ (Suspension) และการเพิกถอน (Withdrawal) การรับรอง
กรณีท่จี ะมีการพักใช้การรับรอง (Suspension) มีดงั นี ้
1. กรณี ท่ี การตรวจประเมิ น แบบ onsite หรือ remote ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ภายใน 6 เดื อ นนับ จากวัน ที่ มี การ
remote ไปบางส่วนก่อนหน้า
2. กรณี ที่ การตรวจประเมิ นแบบ onsite surveillance ประจ าปี ไม่ สามารถด าเนิ นการได้ ภ ายในปี นั้ น ๆ เช่ น
รอบ Surveillance ปี 2021 ไม่สามารถตรวจ ณ สถานประกอบการ หรือ Remote audit 100% ภายใน 31 ธันวาคม 2021
3. หลังจากที่สถานการณ์โรคระบาดสิน้ สุดลง หากไม่สามารถตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการได้ภายใน 3 เดือน
4. กรณีท่ไี ม่สามารถปิ ดประเด็นความไม่สอดคล้องรอบ remote และ/หรือรอบ onsite ภายในระยะเวลา 90 วัน
กรณีท่จี ะมีการเพิกถอนการรับรอง (Withdrawal) มีดงั นี ้
กรณี ท่ี สถานประกอบการหยุดการผลิ ตเป็ นเวลามากกว่า 12 เดือน นับจากรอบการตรวจก่อนหน้า หรือเลิกกิ จการ
ทาให้ไม่สามารถตรวจประเมินได้
กรณีท่ีสถานประกอบการได้รบั การพักใช้การรับรองแล้ว และไม่สามารถทาการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ หรือ
ปิ ดประเด็นความไม่สอดคล้อง ภายใน 3 เดือนนับจากที่พกั ใช้ใบรับรอง
บันทึกการแก้ไข
วันทีป่ ระกาศใช้
แก้ไขครั้งที.่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
0
เริ่มใช้ครัง้ แรก
29 มีนาคม 2563
1
เพิ่มข้อที่ 5. การพักใช้ (Suspension) และการเพิกถอน (Withdrawal) การรับรอง 14 กรกฏาคม 2563
2
เพิ่มรายละเอียดในการ remote audit 100%
8 มกราคม 2564
3
เพิ่มรายละเอียดในการ remote audit สาหรับ GMP Thai FDA
7 พฤษภาคม 2564
เพิ่มระยะเวลาตรวจประเมินทางไกล ในรอบการให้การรับรองครัง้ แรก
การตรวจติดตาม การตรวจต่ออายุใบรับรองสามารถทาได้ 100%
4
เพิ่มเอกสารอ้างอิง Contingency Plan Updated: December 17th, 2021 11 กุมภาพันธ์ 2565
และปรับขัน้ ตอนการทางานข้อที่ 1 และข้อที่ 2
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