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หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
การเลือกตัวอย่ างเพือ่ ตรวจประเมินความสามารถ
ของผู้ตรวจประเมินของหน่ วยรับรอง/
ผู้ตรวจของหน่ วยตรวจ/ผู้ยนื่ คาขอ ณ สถานประกอบการ
(Witness Assessment)

กองรับรองมาตรฐาน
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หลักเกณฑ์ /เงื่อนไข
การเลือกตัวอย่ างเพือ่ ตรวจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมิน
ของหน่ วยรับรอง/ผู้ตรวจของหน่ วยตรวจ/ผู้ยนื่ คาขอ ณ สถานประกอบการ
(Witness Assessment)
1. ขอบข่ าย
1.1 เอกสารฉบับนี้ ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการเลื อกตัวอย่างและการกาหนดจานวนการตรวจประเมิ น
ความสามารถของผูต้ รวจประเมิ นของหน่ วยรั บรอง/ผูต้ รวจของหน่ วยตรวจ/ผูย้ ื่นคาขอ ณ สถาน
ประกอบการ (Witness Assessment) ยกเว้นขอบข่ายระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food
Safety Management Systems)
1.2 การเลือกตัวอย่างและการกาหนดจานวนการตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมินของ
หน่ วยรับรองหรื อผูต้ รวจของหน่ วยตรวจ / ผูย้ ื่นคาขอครอบคลุมสาหรับการตรวจประเมินครั้งแรก
(Initial Assessment) การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) และการตรวจประเมินใหม่
(Reassessment) ในขอบข่ายที่ มกอช. สามารถให้การรับรองได้
2. เอกสารอ้างอิง
2.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับปรับปรุ ง
แก้ไขล่าสุ ด
2.2 Annex C, Procedure No. 5 – The Conduct of Accreditation Assessments, Issue No.11
July 2013, Joint Accreditation System of Australia and New Zealand

Dated19

2.3 ISO 19011 Guidelines for auditing management system
2.4 ISO/TS 22003 Food safety management systems- Requirements for bodies providing audit and
certification of food safety management systems
2.5 GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance
2.6 ISO/IEC 17065 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes
and services
2.7 ISO/IEC 17020 Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies
performing inspection
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3. นิยาม
มกอช. หมายความว่า สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
การตรวจ (Inspection) หมายความว่า การตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การบริ การ
กระบวนการ หรื อโรงงาน และการพิจารณาความเป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะหรื อข้อกาหนดทัว่ ไป
(บนพื้นฐานการตัดสิ นโดยผูม้ ีประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)
หมายเหตุ 1) การตรวจสอบกระบวนการต่างๆจะรวมถึงบุคลากร สิ่ งอานวยความสะดวกเทคโนโลยีและ
วิธีการ
2) ผลการตรวจอาจใช้เพื่อสนับสนุนการรับรอง
การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) หมายความว่า การตรวจประเมินตามระยะเวลาแต่ไม่
รวมการตรวจประเมินใหม่เมื่อสิ้ นอายุการรับรองเพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ
ที่การรับรองยังไม่สิ้นอายุ ยังมีการดูแลรักษาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การตรวจประเมินครั้งแรก (Initial Assessment) หมายความว่า การตรวจประเมินเต็มรู ปแบบในครั้ง
แรกหลังจากที่ มกอช. รับคาขอจากผูย้ ื่นคาขอรับการรับรองความสามารถ ซึ่ งประกอบด้วยการตรวจ
ประเมิน ณ สานักงาน (Office Assessment) และการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness
Assessment)เพื่ อ ตัด สิ น ว่ า องค์ก รมี ร ะบบงานที่ ส อดคล้อ งตามมาตรฐานและเกณฑ์ก ารรั บ รอง
ระบบงานตามขอบข่ายที่ยนื่ ขอ
การตรวจประเมินใหม่ (Reassessment) หมายความว่า การตรวจประเมินเต็มรู ปแบบเมื่อครบรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อตัดสิ นว่าองค์กรยังคงไว้ซ่ ึงความเป็ นไปตามข้อกาหนดอย่างต่อเนื่อง
การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) หมายความว่า การที่ผตู ้ รวจประเมิน
ของ มกอช. ทาการตรวจประเมินความสามารถผูต้ รวจประเมินของหน่ วยรับรองหรื อผูต้ รวจของ
หน่วยตรวจหรื อ ผูย้ นื่ คาขอ ณ สถานประกอบการ ตามขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ดาเนินการ
ตรวจประเมินสอดคล้องกับขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับรอง หรื อ หน่วยตรวจ หรื อ ผูย้ นื่ คา
ขอ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิผล
การรับรองความสามารถ หรือการรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายความว่า กระบวนการซึ่ ง
มกอช.หรื อผูท้ ี่มกอช.มอบหมายได้ทาการประเมินและคณะทบทวนได้พิจารณานาเสนอความเห็นให้
เลขาธิ การ มกอช.ตัดสิ นใจว่าหน่วยงานที่ประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและ
อาหารมีความสามารถในการดาเนินการรับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ
การรับรอง (Certification) หมายความว่า การที่หน่วยรับรองให้การรับรองระบบการผลิตการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ / สิ นค้า หรื อการรับรองกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่
กาหนดแก่ผปู ้ ระกอบการ
การตรวจรับรองเต็มรู ปแบบ (Full System Audit) ในขอบข่ ายที่ขอรับการรับรอง หมายความว่า การ
ตรวจประเมินเต็มรู ปแบบครบทุกหัวข้อ ณ สถานประกอบการ
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3.10 ขอบข่ ายย่ อยที่ได้ รับการรั บรองระบบงาน (Sub-Scope of Accreditation) หรื อ ขอบข่ ายย่ อย
หมายความว่า การจาแนกย่อยตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง เช่น สาหรับ GMP/ HACCP ให้ระบุ
ขอบข่ายย่อยตามหมายเลขมาตรฐานการจัด ประเภทอุตสาหกรรมตามกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จทุ ก
ประเภทตามมาตรฐานสากล (มอก. 2000-2540) และหรื อ สาหรับขอบข่าย ISO 22000 ให้ระบุ
ขอบข่ายย่อยตามเกณฑ์ที่กาหนดใน Annex A ของมาตรฐาน ISO/TS 22003 หรื อสาหรับขอบข่าย
GAP ให้ระบุขอบข่ายย่อยโดยใช้แนวทางตาม GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance หรื อ
สาหรับขอบข่าย Organic Agriculture ให้ระบุขอบข่ายโดยใช้แนวทางตาม IFOAM Norms for
Organic Production and Processing เป็ นต้น
3.11 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายความว่า ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองกิจกรรมจากหน่วย
รับรองหรื อได้รับการตรวจจากหน่วยตรวจ
3.12 ผู้ยนื่ คาขอ (Applicant) หมายความว่า นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรองความสามารถในฐานะหน่วย
รับรองหรื อ หน่วยตรวจ
3.13 ผู้เชี่ ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expert) หรื อ ผู้เชี่ ยวชาญด้ านเทคนิคเฉพาะทาง หมายความว่า
บุคลากรภายในหรื อภายนอกกองรับรองมาตรฐานที่มีความสามารถตามขอบข่ายที่ตอ้ งการและมี
คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก องรั บ รองมาตรฐานก าหนดไว้ซ่ ึ ง ในเอกสารฉบับ นี้ จะใช้ค าว่ า
“ผูเ้ ชี่ยวชาญ”
3.14 มาตรฐานที่ให้ การรับรองความสามารถ (Accreditation Standard) หมายความว่า ข้อกาหนดที่ มก
อช. ใช้ในการให้การรับรองความสามารถ แก่หน่วยรับรอง หรื อหน่วยตรวจ เช่นมาตรฐาน ISO/IEC
17021-1 หรื อ ISO/TS 22003 หรื อ ISO/IEC 17065 หรื อ ISO/IEC 17020 เป็ นต้น
3.15 หน่ วยรั บรอง (Certification Body: CB) หมายความว่า ผูย้ ื่นคาขอที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบคาขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองความสามารถ เป็ นหน่วยรับรองจาก มกอช. แล้ว
3.16 ผู้ผลิต (Producer) หมายความว่า ผูท้ ี่ทาการผลิตผลิตผลทางการเกษตรเบื้องต้น
3.16.1 ผูผ้ ลิตแบบเดี่ยวหมายความว่า บุคคลหรื อนิติบุคคลที่เป็ นตัวแทนผูร้ ับผิดชอบในทางกฎหมาย
ในการผลิตผลผลิตนั้นภายใต้ขอบข่ายของประเภทสิ นค้าเกษตร
3.16.2 ผูผ้ ลิตแบบกลุ่ม หมายความว่า กลุ่มผูผ้ ลิตที่ผลิตสิ นค้าประเภทเดียวกันหรื อต่างประเภท โดย
มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลและมีการควบคุมภายในระบบการผลิตสิ นค้านั้น เช่น การใช้ระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิควบคุมภายใน เป็ นต้น ในการขอรับรองฟาร์ มตามขอบข่ายมาตรฐาน มกษ. GAP
กลุ่มผูผ้ ลิตอาจจะมีสมาชิกที่ไม่อยูภ่ ายใต้มาตรฐาน มกษ. GAP ก็ได้แต่ก็ตอ้ งมีระบบในการ
แยกผลผลิตที่ชดั เจน
3.17 หน่ วยตรวจ (Inspection Body: IB) หมายความว่า ผูย้ นื่ คาขอที่ผา่ นการตรวจสอบหลักฐานประกอบ
คาขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการยอมรับความสามารถเป็ นหน่วยตรวจจากมกอช. แล้ว
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4. การเลือกตัวอย่ างเพือ่ การประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment)
4.1 การประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์การ
ประเมิน
4.1.1 การปฏิบตั ิงานของ (คณะ) ผูต้ รวจประเมินของหน่วยรับรอง/ผูต้ รวจของหน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คาขอ
ซึ่ง มกอช. จะพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่
1) (คณะ) ผูต้ รวจสามารถดาเนิ นการได้ตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และวิธีการปฏิบตั ิที่หน่ วย
รับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอกาหนดไว้
2) (คณะ) ผูต้ รวจมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับข้อกาหนด ISO 19011
สาหรับในการตรวจประเมิน ISO/IEC 17065 (คณะ) ผูต้ รวจประเมินต้องมีคุณสมบัติ
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกาหนดของ ISO/IEC 17065 ตามลาดับ
3) หน่ ว ยรั บ รอง/หน่ ว ยตรวจ/ผูย้ ื่น ค าขอได้จัด เตรี ย มบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ
ในด้านที่ทาการตรวจประเมินอย่างเหมาะสม
4) (คณะ) ผูต้ รวจประเมิ น ใช้ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นในการตรวจประเมิ น เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
5) (คณะ) ผูต้ รวจประเมินดาเนินการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.1.2 ประสิ ทธิ ภาพระบบงานของหน่ วยรั บรอง/หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่นคาขอที่ เกี่ ยวกับการเฝ้ าติ ดตาม
ความสามารถ (Performance monitoring) ของผูต้ รวจประเมินของหน่วยรับรอง/ผูต้ รวจของ
หน่วยตรวจ/ผูย้ นื่ คาขอ
4.2 การตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมิน (Witness Assessment) ของหน่วยรับรอง/ผูต้ รวจ
ของหน่วยตรวจ/ผูย้ ื่นคาขอ สาหรับการตรวจประเมินในครั้งแรก (Initial Assessment) การตรวจ
ติดตาม (Surveillance Assessment) และ การตรวจประเมินใหม่ (Reassessment) เพื่อต่ออายุใบรับรอง
ให้ใช้เกณฑ์การกาหนดจานวนตามที่ระบุในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์ กาหนดจานวนการสุ่ มตัวอย่ างเพือ่ การตรวจประเมิน
ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment)
จานวนใบรับรองทีห่ น่ วยรับรองออกให้ กบั ผู้ประกอบการ
หรือจานวนลูกค้ าของหน่ วยตรวจ/ ผู้ยนื่ คาขอในแต่ ละ
ขอบข่ ายที่ให้ /ขอการรับรองความสามารถ
โดยแยกตามแต่ ละขอบข่ ายย่อย
จานวนการตรวจ Witness ต่ อ 1 ขอบข่ ายทีข่ อการรับรอง
ความสามารถโดยแยกตามแต่ ละขอบข่ ายย่อย ต่ อปี
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4.2.1 สาหรั บการตรวจประเมิ น ในครั้ งแรก และ การตรวจประเมิ น ใหม่ มกอช. จะทาการตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการ เมื่อ หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ ื่นคาขอ ทาการตรวจรับรอง
อย่างเต็มรู ปแบบ (Full System Audit)ให้แก่ผปู ้ ระกอบการอย่างน้อย 1 แห่ ง เช่น หน่วยรับรอง/
หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คาขอ เคยออกใบรับรอง หรื อรายงานการตรวจ ให้แก่ผปู ้ ระกอบการในขอบข่าย
ที่ขอการรับรองมาแล้ว 15 ราย มกอช. จะกาหนดให้มีการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
ของลูกค้า 2 รายโดยหนึ่งในสองรายจะต้องเป็ นการตรวจอย่างเต็มรู ปแบบ ในกรณี ที่ไม่สามารถ
ตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มกอช. อาจพิจารณากาหนดจานวนการตรวจประเมินตามที่
เห็นสมควรและจะแจ้งให้หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอทราบ
กรณี การตรวจประเมินใหม่ (Reassessment) มกอช.อาจนาผลการตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบการของการตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) ในรอบการรับรองที่ผา่ นมาใช้
ประกอบการพิจารณาได้ โดยอาจไม่ตอ้ งตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการใหม่ถา้ หาก มก
อช. พิจารณาแล้วเห็ นว่าผลการตรวจประเมิ นที่ ผ่านมาได้รับความเชื่ อมัน่ และเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
4.2.2 สาหรับการตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) มกอช. จะทาการตรวจประเมินโดย มกอช. จะ
เลือกกิจกรรมการตรวจประเมินอย่างเต็มรู ปแบบ (Full System Audit) ที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผู ้
ยืน่ คาขอ ใช้เป็ นเกณฑ์การให้การรับรองกิจกรรมกับผูป้ ระกอบการก่อนหากไม่มี มกอช. จึงจะ
เลือกการตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) ที่หน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ ทาการตรวจ
รับรองให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
4.2.3 การตรวจประเมินในครั้งแรก การตรวจประเมินใหม่ และการตรวจติดตาม หากหน่วยรับรอง/
หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอ มีลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว มกอช. จะพิจารณาเลือก
ตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมินของหน่ วยรั บรอง/ผูต้ รวจของหน่ วยตรวจ/
ผูย้ นื่ คาขอ ในการรับรองผูผ้ ลิตแบบกลุ่มเป็ นลาดับแรก
4.3 จานวนครั้งของการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการในการตรวจติดตาม (Surveillance Assessment)
ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 อาจปรับเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้ ขึ้นกับความเห็นของคณะทบทวน และ/หรื อ
เลขาธิการ มกอช. ซึ่งจะพิจารณาตามความน่าเชื่อถือของระบบงาน และการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับรอง/
หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอ ตามที่ได้รับรายงานจากคณะผูต้ รวจประเมินของ มกอช.
4.4 คณะผูต้ รวจประเมินของ มกอช. จะทาการตรวจประเมิน (คณะ) ผูต้ รวจประเมินของหน่วยรับรอง/
ผูต้ รวจของหน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอ ครบทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอ
ได้วางแผนไว้
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4.5 มกอช. จะเลือกตัวอย่างที่จะทาการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการโดยพิจารณาจากประเด็นเหล่านี้
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรื อมากกว่าตามความเหมาะสม
1) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ ยง หรื อ ผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคสูง เช่น กระทบต่อความปลอดภัยอาหาร
2) เป็ นอุตสาหกรรมที่มีเทคนิคเฉพาะที่ตอ้ งการความชานาญในการตรวจประเมิน
3) จานวนผูต้ รวจประเมิน/ผูต้ รวจ
4) ประสิ ทธิภาพการทางานของผูต้ รวจประเมิน/ผูต้ รวจที่เคยถูกตรวจประเมินความสามารถมาแล้ว
5) ความน่าเชื่อถือในใบรับรองของหน่วยรับรอง/ ผูย้ นื่ คาขอ หรื อรายงานผลการตรวจของหน่วยตรวจ
6) ความเพีย งพอของการฝึ กอบรมและขั้น ตอนการปฏิ บตั ิ งานการคัดเลื อกผูต้ รวจประเมิ นของ
หน่วยรับรอง/ผูต้ รวจของหน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอ
7) การตรวจประเมินที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ผูย้ นื่ คาขอมีในช่วงนั้น
8) สาขาของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ผูย้ นื่ คาขอที่ตอ้ งการการรับรอง
9) ความพร้อมด้านผูต้ รวจประเมิน/ผูเ้ ชี่ยวชาญของมกอช.
10) มาตรฐาน หรื อประกาศ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอใช้เป็ นเกณฑ์
ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองกิจกรรม
11) ความเชื่ อมัน่ ต่อระบบของหน่ วยรั บรอง/หน่ วยตรวจ/ผูย้ ื่นคาขอในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการติ ดตาม
ความสามารถของ (คณะ) ผูต้ รวจประเมิน
ทั้งนี้หาก หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอ ให้การรับรองหลายขอบข่ายย่อย (Sub-scope) ให้เลือก
ตัวอย่างจากทุกๆ ขอบข่ายย่อย หรื อจากขอบข่ายย่อยที่มีความเสี่ ยงมากที่สุดหรื อ ผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคสูง
4.6 เมื่อ มกอช. เลือกผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ นลูกค้าของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอที่ มกอช. จะเข้า
ทาการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการได้แล้ว มกอช.จะแจ้งรายชื่ อผูป้ ระกอบการให้แก่ หน่ วย
รั บรอง/หน่ ว ยตรวจ/ผูย้ ื่น คาขอทราบ เพื่อให้แ จ้งต่ อผูป้ ระกอบการและขอความร่ ว มมื อในการเข้า
ปฏิบตั ิงานของมกอช. หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ ื่นคาขอต้องมัน่ ใจว่าได้แจ้งให้กบั ผูป้ ระกอบการที่
เป็ นลูกค้าทุกรายทราบถึงโอกาสที่จะมีการเข้าตรวจประเมินความสามารถของ (คณะ) ผูต้ รวจประเมิน
ของหน่วยรับรอง/ผูต้ รวจของหน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอ ณ สถานประกอบการของลูกค้า
กรณี ที่ลูกค้าของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ / ผูย้ นื่ คาขอปฏิเสธการเข้าปฏิบตั ิงานของ มกอช. มกอช.
อาจพิจารณาได้ว่าการตรวจประเมินเพื่อรับรองความสามารถของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คาขอ
ขาดความสมบูรณ์ และอาจมีผลทาให้มกอช.ต้องลดขอบข่ายที่ไม่สามารถตรวจประเมินได้ออกจากการ
รับรอง
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