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ระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพ

และความและความและความและความ

ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ::::    

    

    IFSIFSIFSIFS        

    
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศมาตรฐานอาหารระหวางประเทศมาตรฐานอาหารระหวางประเทศมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ    
((((International Food Standard: IFSInternational Food Standard: IFSInternational Food Standard: IFSInternational Food Standard: IFS))))        

 

มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน    IFSIFSIFSIFS        คืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไร    
  

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ คอื มาตรฐานสําหรบัการผลิตอาหารที�ดีมคีุณภาพ 
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ�งถูกประกาศใช้เมื�อปี พ.ศ. 2546 โดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี (HDE - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V., Germany) 

และผู้คา้ปลกี-คา้ส่งแห่งสาธารณรฐัฝรั �งเศส (FCD – Federation des entreprises du 

Cmmerceet de la Distribution, France) เป็นมาตรฐานสมคัรใจ ซึ�งไมม่ผีลทางกฎหมาย แต่

เป็นข้อกําหนดที�ห้างค้าปลีกในประเทศเยอรมนี ฝรั �งเศส และสหภาพยุโรปบางประเทศ
กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการผลติสนิคา้อาหารตอ้งทาํกอ่นสง่สนิคา้เขา้ไปจาํหน่าย 

 

เนื:อหาของมาตรฐาน IFS ฉบบัที� 5 (ฉบบัปจัจุบนั) ประกอบดว้ย 4 สว่นที�สาํคญั ไดแ้ก ่

 ส่วนที� 1  Audit Protocol กล่าวถงึความเป็นมาของมาตรฐาน IFS, ข ั :นตอนของการ

ตรวจประเมนิ, ขอบเขตการขอรบัรอง, เกณฑก์ารใหค้ะแนนที�ใชใ้นการตรวจรบัรอง, การสรุปผล
ของการตรวจประเมนิ และหมวดหมูข่องผลติภณัฑท์ี�สามารถขอการรบัรองได ้
 

 ส่วนที� 2  Requirements กล่าวถงึเนื:อหาขอ้กาํหนดของมาตรฐาน IFS ซึ�งประกอบดว้ย 
5 ขอ้กาํหนดหลกัไดแ้ก ่
 

1. ความรบัผิดชอบองผู้บริหารการจดัการระบบคุณภาพ (Senior Management 

Responsibility) แบ่งออกเป็น 4 ส่วนCorporate policy/Corporate principle, Corporate 

structure, Customer Focus และManagement Review ซึ�งองคก์รตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความ
รบัผดิชอบในการพฒันาและปฏิบตัติามระบบการบรหิารจดัการคุณภาพ, ความรบัผดิชอบต่อ

นโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร, การทบทวนระบบบรหิารจดัการคณุภาพขององคก์รโดย

ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึกาํหนดความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ที�สามารถชี:วดัได ้
 

2. ระบบบรหิารงานคุณภาพ (Quality Management System) องคก์รตอ้งดําเนินการ

จดัทาํระบบ HACCP และการนําไปประยุกต์ใช ้ไดแ้ก่ การจดัตั :งทมีงาน HACCP การวเิคราะห์

อนัตรายและจุดวกิฤตที�ตอ้งควบคมุ, จดัทําคู่มอืคุณภาพ (General Quality Manual), ระเบยีบ

ปฏบิตัหิรอืขั :นตอนการดาํเนินงาน (Procedures), ขอ้กาํหนดา้นเอกสารและการเกบ็รกัษาบนัทกึ

ต่างๆ 
 

3. การจดัการทรพัยากร (Resource Management) องค์กรต้องจดัสาธารณูปโภค

พื:นฐานที�จาํเป็นและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานของ 
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พนักงาน, พนักงานจะต้องได้ร ับการฝึกอบรมตามหน้าที� และกิจกรรมที�ได้ร ับมอบหมาย, 
พนักงานหรอืผูป้ฏิบัตงิาน รวมถึงผูเ้ยี�ยมชมและผู้รบัจ้างที�จะเขา้สู่บรเิวณผลติอาหารจะต้อง
ปฏบิตัติามระเบยีบไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากนี:องคต์้องจดัใหม้สีิ�งอาํนวยความสะดวก
และระเบยีบปฏบิตัใิหก้บัพนักงาน เช่น ห้องเปลี�ยนเครื�องแต่งกาย ทางเขา้-ออก อุปกรณ์ และ

บรเิวณที�ลา้งมอื เป็นตน้ 
 

4. การผลติผลิตภณัฑ์ (Product Process) องค์กรต้องมรีะเบยีบปฏิบตัใินเรื�องที�
เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ริ�มตั :งแต่ การทบทวนความตอ้งการของลูกคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ,์ 
ระบุขอ้กาํหนดของผลติภณัฑ ์(product specifications) ที�ลูกคา้ตอ้งการ, การพฒันาผลติภณัฑ์
โดยใชห้ลกั HACCP, การจดัซื:อ, บรรจุภณัฑ์ที�เหมาะสม, การเฝ้าระวงัการปฏบิตังิานของผูส้่ง
มอบ (supplier), มาตรฐานสภาพแวดล้อมของโรงงาน, การจดัเกบ็ (วตัถุดบิอุปกรณ์ สารเคม)ี 

และสุขลกัษณะของโรงงาน, การกําจดัขยะ, การควบคุมแมลงและสตัว์พาหะ, การหมุนเวยีน

สต็อก, การขนส่ง, การบํารุงรกัษา การสอบเทียบ (Calibration) และทวนสอบ (Validation) 

เครื�องมืออุปกรณ์ที�ใช้ในการผลิตและตรวจวัด, การสืบย้อนกลับข้อมูลทั �วไป (General 

Traceability) และผลิตภัณฑ์ดัดแปรพันธุกรรม (GMO) รวมไปถึงความเสี�ยงจากอาหารที�
กอ่ใหเ้กดิการแพ ้(Food Allergen) 
 

5. การวัดค่า การตรวจวิเคราะห์ และการปรบัปรุง (Measurements, Analyses, 

Improvements) ซึ�งมกีิจกรรมที�จะต้องดําเนินการประกอบด้วย การตรวจติดตามภายใน 
(Internal Audit), การควบคุมกระบวนการผลติ อุณหภูมแิละเวลาของการผลติผลติภณัฑ,์ การ

ควบคมุปรมิาณโดยตรวจสอบอปุกรณ์ในการตรวจวดั, การประเมนิความเสี�ยงจากการปนเปื:อน
ทางกายภาพและเคมขีองผลิตภณัฑ์, การตรวจจบัโลหะและสิ�งแปลกปลอม, การตรวจปล่อย
ผลิตภณัฑ์, การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์, ระเบียบปฏิบตัิในการเรยีกคนืผลิตภณัฑ์และการแกไ้ข 

(Corrective action) 
 

ทั :งนี:มาตรฐาน IFS ไดม้กีารระบุเกณฑ ์Knock Out (KO criteria) ไวใ้นขอ้กาํหนดบาง

ขอ้กาํหนด ซึ�งถ้าองค์กรไมส่ามารถดําเนินการภายใตข้อ้กําหนดพื:นฐานเหล่านี:ได้ จะไม่ได้รบั
การรบัรอง โดยขอ้กาํหนดที�จดัอยู่ในเกณฑ ์Knock Out ซึ�งตอ้งจดัทาํ และมกีารนําไปใชป้ฏบิตัิ
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 

1. ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงู: Responsibility of the senior management 

(ขอ้ 1.2.4) 
2. ระบบการตรวจตดิตามจุดวกิฤตที�ตอ้งควบคมุ: Monitoring system of each CCP 

(ขอ้ 2.1.3.8) 
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    IFSIFSIFSIFS        

    

 

3. สขุลกัษณะสว่นบุคคล: Personnel hygiene  (ขอ้ 3.2.1.2) 
4. คณุสมบตัขิองวตัถุดบิ: Raw material specifications (ขอ้ 4.2.2) 

5. คณุสมบตั ิ(สตูร) ของผลติภณัฑส์ดุทา้ย: Finished product (recipe) specifications 

(ขอ้ 4.9.1) 

6. ระบบการสอบกลบั: Traceability system (ขอ้ 4.16.1) 

7. การตรวจสอบภายใน: Internal audits (ขอ้ 5.1.1) 

8. ระเบยีบปฏบิตัเิรื�องการเพกิถอนและเรยีกคนืสนิคา้: Procedure for withdrawal 

and recall (ขอ้ 5.9.2) 

9. การแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง: Corrective actions (ขอ้ 5.11.2) 
 

ส่วนที� 3  Requirements for Accreditation Bodies, Certification Bodies and 

Auditors กล่าวถงึคุณสมบตัิของหน่วยตรวจรบัรอง (Accreditation and Certification Body) 

และผูต้รวจประเมนิ (Auditors) โดยหน่วยตรวจรบัรองจะตอ้งไดร้บัการแต่งตั :งตามมาตรฐาน EN 

45011/ISO IEC Guide 65 ซึ�งมขีอบขา่ยตามที� European accreditation body กาํหนด, หน่วย

ตรวจรบัรองและผูต้รวจประเมนิไม่สามารถทาํหน้าที�เป็นที�ปรกึษา (consulting) หรอืกจิกรรมใน

ลกัษณะเดยีวกนัใหก้บับรษิทัที�จะถกูตรวจประเมนินบัจากวนัที�ถกูตรวจประเมนิยอ้นหลงัไป 2 ปี

ได้, ผูต้รวจประเมนิจะต้องมคีุณสมบัตติามเกณฑ์ที�กําหนดและผ่านการฝึกอบรมจนมคีวามรู้
ความเชี�ยวชาญในมาตรฐาน IFS โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ HDE หรอื FCD (ขึ:นทะเบยีน
เป็นผูต้รวจประเมนิและมเีลขประจําตวัผูต้รวจประเมนิ) เป็นตน้ 

 

ส่วนที� 4  Reporting, AuditXpress Software and the IFS Auditportal กล่าวถงึการ

รายงานผลของการตรวจประเมนิ ขอบขา่ยของการตรวจประเมนิ รายละเอยีดการพจิารณาสิ�งที�
ไมส่อดคลอ้งตามขอ้กาํหนด (Major non-conformances) และตามขอ้กาํหนด KO ซึ�งคดิคะแนน
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ทั :งโดยภาพรวมทั :งหมดและแยกตามขอ้กาํหนดทั :ง 5 ขอ้กาํหนด รวมถงึ 

Checklist 
 

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    

 มาตรฐาน IFS เป็นมาตรฐานที�มหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�ชดัเจน สามารถนําผลของ
คะแนนและเปอร์เซ็นต์ที�ได้มาเปรยีบเทยีบ (Benchmark) กนัได ้โดยแบ่งระดบัของการให้

คะแนนออกเป็น 4 ระดบัคอื A, B, C และ D ตามจํานวนของสิ�งที�ไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดที�
ตรวจพบ ดงันี:คอื 

A     หมายถงึ ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดไดอ้ยา่งครบถว้น 

 B     หมายถงึ ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดไดเ้ป็นสว่นใหญ่ 
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 C      หมายถงึ  ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดไดเ้ป็นสว่นน้อย 

 D      หมายถงึ  ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนด 

โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนตามระดบัของขอ้กําหนดแสดงไว้ในตาราง นอกจากนี:ใน
ขอ้กําหนดระดบัพื:นฐานบางขอ้กําหนดจะมกีารระบุเกณฑ์ Knock Out (KO) ไว้ ซึ�งหากมี
ขอ้กาํหนดพื:นฐานใดถูกประเมนิว่าอยูใ่นเกณฑ ์KO จะถูกจดัอยู่ในระดบั D ทนัท ีโดยจะถกูหกั

คะแนน 50% ของคะแนนทั :งหมด ซึ�งจะทําให้ไม่ผ่านเกณฑท์ี�กําหนดและไม่ได้รบัการรบัรอง 
โดยจะมพีจิารณาสิ�งที�ไม่สอดคล้อง (Non-conformation) ตามข้อกําหนดความปลอดภัยของ

อาหารหรอืดา้นกฎหมายที�รุนแรงซึ�งเรยีกว่า ขอ้บกพร่องระดบั Major ควบคู่ไปด้วย โดยหาก

พบว่ามขีอ้กาํหนดใดจดัอยูใ่นเกณฑ ์Major จะถกูหกัคะแนน 15% ของคะแนนทั :งหมด หรอืหาก

ไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดเลยกจ็ะไมไ่ดค้ะแนนในขอ้กาํหนดนั :นๆ โดยถกูระบุเป็น N/A  
 

ตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนนตามระดบั 
 

เกรด คาํอธิบาย ระดบัคะแนน 

A ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดไดอ้ย่างครบถว้น 20 คะแนน 

B ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 15 คะแนน 

KO requirement 

scored with a B 

ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 15 คะแนน 

C ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดไดเ้ป็นส่วนน้อย 5 คะแนน 

D ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนด 0 คะแนน 

Major ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดหรอื

ขอ้กาํหนดตามกฎหมายของผลติภณัฑ ์

ถูกหกัคะแนน 15% ของ

คะแนนทั :งหมด 

KO requirement 

scored with a D 

ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดที�มกีารระบุ
เกณฑ ์Knock-Out 

ถูกหกัคะแนน 50% ของ

คะแนนทั :งหมด 

N/A ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดเลย N/A 

  

ผูต้รวจประเมนิจะดาํเนินตรวจและสรุปผลของการตรวจประเมนิในแต่ละขอ้กาํหนด โดย

ใหค้ะแนนว่าอยู่ในระดบั A B C หรอื D จากนั :นจะนําคะแนนที�ไดม้าคดิคาํนวณออกมาเป็น
เปอรเ์ซน็ตเ์ฉลี�ยทั :งหมดว่าองคก์รจะผา่นการรบัรองหรอืไม่ ซึ�งการสรุปผลของการตรวจประเมนิ
ตามสิ�งที�ไมส่อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดที�ตรวจพบ มดีงันี:คอื 
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ระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพ

และความและความและความและความ

ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ::::    

    

    IFSIFSIFSIFS        

    

 

 

สิ�งที�ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกาํหนด 

สถานะ การปฏิบติั การรบัรอง 

1 KO ไมผ่่าน ดาํเนินการแกไ้ข และ 

ทาํการตรวจประเมนิใหม ่

ไมไ่ดร้บัการ

รบัรอง 

Major มากกว่า 1 และ/หรอื ได้

คะแนนในขอ้กําหนดทั :งหมดน้อย
กว่า 75%  

ไมผ่่าน ดาํเนินการแกไ้ข และ 

ทาํการตรวจประเมนิใหม ่

ไมไ่ดร้บัการ

รบัรอง 

1 Major และได้คะแนนใน

ข้อกําหนดระดบัพื:นฐานมากกว่า
หรอืเทา่กบั 75% 

ไมผ่่านเกณฑ์

เบื:องตน้ 

ส่งแผนการแกไ้ขภายใน 2 

สัปดาห์หลังจากที�ได้ร ับ    
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ

ประเมิน และจะถูกตรวจ

ประเมินติดตามภายใน 6 

เดอืน 

การรับรองขึ:นอยู่
กั บ ก า ร ต ร ว จ

ติดตามภายหลัง

(follow up) ของ

ผูต้รวจประเมนิ 

ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 

75% แต่น้อยกว่า 95% 

ผ่านเกณฑ ์

(ระดบัพื:นฐาน) 
ส่งแผนการแกไ้ขภายใน 2 

สัปดาห์หลังจากที�ได้ร ับ    
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ

ประเมนิ 

ได้รับการรับรอง

ในระดบัพื:นฐาน 

ไดค้ะแนนมากว่าหรอืเทา่กบั 95%  ผ่านเกณฑ ์

(ระดบั Higher) 

ส่งแผนการแกไ้ขภายใน 2 

สัปดาห์หลังจากที�ได้ร ับ    
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ

ประเมนิ 

ได้รับการรับรอง

ในระดบั Higher  

 

สาํหรบัความถี�ในการตรวจประเมนิตามมาตรฐาน IFS ครั :งต่อไปขึ:นอยู่กบัระดบัของ
ใบรบัรองที�ไดจ้ากการตรวจประเมนิครั :งแรก ซึ�งแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคอื Foundation level และ 

Higher level ความถี�ในการตรวจสอบคอื 12 เดอืนทุกผลติภณัฑ ์
 

          ตารางแสดงความถี�ในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน IFS 

ระดบัของใบรบัรอง All Product 

Foundation level 12  เดอืน 

Higher level  12  เดอืน 
 

สบืคน้ขอ้มลูเพิ�มเตมิ: http://www.food-care.info  


