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หลักเกณฑ์ / เงือ่ นไข
การตรวจประเมินเพือ่ การรับรองความสามารถ
ของหน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจสิ นค้ าเกษตรและอาหาร
1. ขอบข่ าย
1.1 เอกสารนี้ กาํ หนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานซึ่ งครอบคลุมถึงขั้นตอนต่างๆ
ในการตรวจประเมินครั้งแรก (Initial Assessment) การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) และ
การตรวจประเมินใหม่ (Reassessment) รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและหน้าที่ของ
ผูต้ รวจประเมินและผูเ้ ชี่ยวชาญของ มกอช.ในขอบข่าย
1) Good Manufacturing Practices (GMP) หรื อ Good Hygienic Practices (GHP)
2) Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
3) Organic Agriculture
4) Good Agricultural Practice (GAP)
5) GLOBALG.A.P.
6) Geographical Indication (GI)
7) Agricultural Product and Produce
8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่ อง นํ้าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท (ฉบับที่ 3)
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิต และการเก็บรั กษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริ โภคชนิ ดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้ อ
ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ทชนิดที่มีความเป็ นกรดตํ่าและ
ชนิดที่ปรับกรด
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
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(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง เกลือบริ โภคประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554 เป็ นต้น
9) Preventive Control for Human Food (PCHF) หรื อ Preventive Control for Animal Food (PCAF)
ภายใต้ FDA Third-Party Certification Program
1.2 มกอช. จะให้การรับรองระบบงานแก่หน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ/ผูย้ ื่นคําขอ ที่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ISO/IEC 17021-1 Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and certification
of management systems , ISO/IEC 17065Conformity assessment -Requirements for bodies
certifying products, processes and services/ ISO/IEC 17020 Conformity assessment – Requirements
for the operation of various types of bodies performing inspection หรื อ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
และมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์/เงื่อนไข ในการรับรอง ความสามารถของหน่ วย
รับรองสิ นค้าเกษตรและอาหารขอบข่ายGMP/ HACCP (ACFS-CSSA-R-SD-01) หรื อ หลักเกณฑ์/
เงื่อนไขในการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสิ นค้าเกษตรและอาหารขอบข่ายเกษตรอินทรี ย ์
(ACFS-CSSA-R-SD-09) หรื อ หลัก เกณฑ์/เงื่ อนไข ในการรั บรองความสามารถของหน่ ว ยรั บรอง
สิ น ค้า เกษตรและอาหาร ขอบข่ า ยการปฏิ บ ัติ ท างการเกษตรที่ ดี (GAP) (ACFS-CSSA-R-SD-10)
หรื อ หลัก เกณฑ์/ เงื่ อ นไขในการรั บ รองความสามารถของหน่ ว ยรั บ รองสิ น ค้า เกษตรและอาหาร
ขอบข่าย Preventive Control for Human Food and Preventive Control for Animal Food ภายใต้ FDA
Third-Party Certification Program

2.1
2.2

2.3

2.4

2. เอกสารอ้างอิง
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ในการรับรองความสามารถของหน่ วยรับรองสิ นค้าเกษตรและอาหาร ขอบข่าย
GMP/HACCP (ACFS-CSSA-R-SD-01)
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมินของ หน่วย
รับรอง/ผูต้ รวจของหน่วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFSCSSA-R-SD-02)
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เรื่ อง เกณฑ์ประกอบการตัดสิ นใจให้การรับรองระบบงานในขอบข่าย หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และระบบการวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)(ACFS-CSSA-RSD-14) ซึ่ งอ้างอิงตาม ISO/TS 22003 Food safety management systems – Requirements for bodies
providing audit management systems
หลักเกณฑ์ /เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหน่ วยรับรองสิ นค้าเกษตรและ
อาหารขอบข่ายเกษตรอินทรี ย ์ (ACFS-CSSA-R-SD-09)
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2.5 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหน่ วยรับรองสิ นค้าเกษตรและ
อาหาร ขอบข่ายการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) (ACFS-CSSA-R-SD-10)
2.6 หลักเกณฑ์/เงื่ อนไขการกําหนดจํานวนสาขาที่ตอ้ งได้รับการตรวจประเมินในกรณี ที่หน่ วยรับรอง/
หน่วยตรวจมีหลายสาขา (ACFS-CSSA-R-SD-12)
2.7 หลักเกณฑ์ / เงื่ อนไข การรั บรองความสามารถของหน่ วยตรวจสิ นค้าเกษตรและอาหาร (ACFSCSSA-R-SD-18)
2.8 พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับปรับปรุ งแก้ไข
ล่าสุ ด
2.9 ISO 19011 Guidelines for auditing management systems
2.10 ISO/IEC 17020 Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies
performing inspection
2.11 ISO/IEC 17021-1 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems-Part 1 : Requirements
2.12 ISO/IEC 17065 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes
and services
2.13 หลักเกณฑ์/ เงื่อนไขในการรับรองความสามารถของหน่ วยรับรองสิ นค้าเกษตรและอาหารขอบข่าย
Preventive Control for Human Food and Preventive Control for Animal Food ภายใต้ FDA ThirdParty Certification Program

3.1
3.2

3.3

3.4

3. คํานิยาม
มกอช. หมายความว่า สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
การตรวจประเมินครั้งแรก (Initial Assessment) หมายความว่า การตรวจประเมินเต็มรู ปแบบในครั้ง
แรก หลังจากที่ มกอช. รับคําขอจากผูย้ นื่ คําขอรับการรับรองความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจ
ประเมิน ณ สํานักงาน (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
การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) หมายความว่า การตรวจประเมินตามระยะเวลาแต่ไม่
รวมการตรวจประเมินใหม่เมื่อสิ้ นอายุการรั บรองเพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบของ หน่ วยรับรอง /หน่ วย
ตรวจ ที่การรับรองยังไม่สิ้นอายุ ยังมีการดูแลรักษาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การตรวจประเมิ นใหม่ (Reassessment)หมายความว่า การตรวจประเมิ นเต็มรู ปแบบเมื่ อครบรอบ
ระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อตัดสิ นว่าองค์กรยังคงไว้ซ่ ึงความเป็ นไปตามข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง
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3.5 การรับรองความสามารถ หรื อการรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายความว่า กระบวนการซึ่ง มกอช.
หรื อผูท้ ี่ มกอช. มอบหมายได้ท าํ การประเมิ น และคณะทบทวนได้พิ จารณานําเสนอความเห็ นให้
เลขาธิ การ มกอช. ตัดสิ นใจว่าหน่ วยงานที่ประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและ
อาหารมีความสามารถในการดําเนินการรับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ
3.6 การรั บรอง (Certification) หมายความว่า การที่ หน่ วยรั บรองให้การรั บรองระบบการผลิ ต การรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ / สิ นค้า หรื อการรั บรองกิ จกรรมอื่นที่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่
กําหนดแก่ผปู ้ ระกอบการ
3.7 ข้ อบกพร่ องร้ ายแรง หมายความว่า การไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง
ระบบงาน ซึ่ งมีผลทําให้ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดในการรับรองระบบงานและนําไปสู่ การไม่สามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือในผลของการรับรองกิจกรรม
3.8 ข้ อ บกพร่ อ งเล็ก น้ อ ย หมายความว่ า การไม่ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขในการรั บ รอง
ระบบงานซึ่ งมีผลทําให้ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดในการรับรองระบบงาน หรื อไม่เป็ นไปตามเอกสาร
ระบบการบริ หารงานคุณภาพของหน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วไม่ส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือในผลของการรับรองกิจกรรม
3.9 คณะกรรมการรั บรองระบบงาน หมายความว่า คณะกรรมการที่ ไ ด้รับการแต่ งตั้งจากเลขาธิ ก าร
สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติให้มีอาํ นาจทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ในการให้การรับรองระบบงาน และทําหน้าที่พิจารณาข้ออุทธรณ์ในชั้นที่ 2
3.10 คณะทบทวนด้ านการรับรองระบบงาน (Accreditation Review Panel: ARP) หรื อ คณะทบทวน
หมายความว่า คณะบุคคลที่ มกอช. แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ทาํ หน้าที่ทบทวนผลการตรวจประเมินและ
เสนอผลการพิจารณาให้เลขาธิ การ มกอช. ตัดสิ นใจให้การรับรองความสามารถ การขยายขอบข่าย
การลดขอบข่าย การพักใช้หรื อเพิกถอนการรับรอง หรื ออื่น ๆ
3.11 ผู้เชี่ ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expert) หรื อผู้เชี่ ยวชาญด้ านเทคนิคเฉพาะทาง หมายความว่า
บุคลากรภายในหรื อภายนอก กองรับรองมาตรฐานที่มีความสามารถตามขอบข่ายที่ตอ้ งการและมี
คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก องรั บ รองมาตรฐานกํา หนดไว้ซ่ ึ งในเอกสารฉบับ นี้ จะใช้ค าํ ว่ า
“ผูเ้ ชี่ยวชาญ”
3.12 ผู้ยื่นคําขอ (Applicant) หมายความว่า นิ ติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรองความสามารถในฐานะ
หน่วยรับรอง หรื อ หน่วยตรวจ
3.13 สาขา หมายความว่า สถานที่ต้ งั อื่น ๆ ของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/องค์กรผูย้ นื่ คําขอ ซึ่ งมีหลักฐาน
แสดงว่ามีกิจกรรมที่สอดคล้องกับขอบข่ายการรับรองที่ยนื่ คําขอ หรื อได้รับการรับรองแล้วจาก มกอช.
3.14 หน่ วยรับรอง (Certification Body: CB) หมายความว่า ผูย้ นื่ คําขอที่ผา่ นการตรวจสอบหลักฐานประกอบ
คําขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการให้การรับรองความสามารถ เป็ นหน่วยรับรองจาก มกอช. แล้ว
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3.14 หน่ วยตรวจ (Inspection Body: IB) หมายความว่า ผูย้ นื่ คําขอที่ผา่ นการตรวจสอบหลักฐานประกอบ
คําขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองความสามารถเป็ นหน่วยตรวจจาก มกอช. แล้ว
3.15 U.S. Food and Drug Administration หรือ USFDA หมายความว่า องค์การอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริ กา
ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะใช้คาํ ว่า “FDA”
3.16 FDA Third-Party Certification Program หมายความว่า โปรแกรมการรับรองระบบงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ซึ่ ง มกอช. ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองที่ประสงค์จะเป็ นหน่วยรับรองภายใต้
FDA Third-Party Certification Bodies Rule
3.17 FDA Third-Party Certification Bodies Rule (21 CFR 1, 11 and 16) หมายความว่า กฎหมาย เรื่ อง
Accreditation of Third-Party Certification Bodies To Conduct Food Safety Audits and To Issue Certifications
ซึ่งเกี่ยวกับการรับรองระบบงานและการรับรอง ซึ่งออกภายใต้ FD & C Act
3.18 Preventive Controls for Human Food (PCHF) หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเชิงป้ องกัน
สําหรับอาหารมนุษย์ (Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk Base
Preventive Controls for Human Food : 21 CFR 117) ซึ่งออกภายใต้ FD & C Act
3.19 Preventive Controls for Animal Food (PCAF) หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเชิงป้ องกัน
สําหรับอาหารสัตว์ ( Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk Based Preventive
Controls for Food for Animals :21 CFR 507) ซึ่งออกภายใต้ FD & C Act
3.20 Regulatory Audit หมายความว่า การตรวจสอบรับรองสถานประกอบการอาหารว่ามีการปฏิบตั ิที่
สอดคล้องตาม FD & C Act และกฎหมายของ FDA โดยผลการรับรองสามารถนําไปใช้ออกใบรับรองภายใต้
FDA Third-Party Certification Bodies Rule

4. ขั้นตอนการตรวจประเมิน
4.1

4.2

ขั้นตอนการตรวจประเมิน
ขั้นตอนการตรวจประเมินประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้
(1) การแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิน
(2) การทบทวนเอกสาร และการจัดทํากําหนดการตรวจประเมิน
(3) การตรวจประเมิน
การแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิน
4.2.1 มกอช. จะแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินเพื่อประเมินความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้อา้ งอิง
4.2.2 การแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินจะทําอย่างเป็ นทางการ โดยประกอบด้วยหัวหน้าผูต้ รวจ
ประเมินและผูต้ รวจประเมินอีกจํานวนหนึ่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้วยก็
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4.3

ได้ ซึ่ งต้องกําหนดอํานาจหน้าที่ให้ชดั เจน และแจ้งให้ หน่ วยรั บรอง /หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ
ทราบ
4.2.3 หน้าที่ของคณะผูต้ รวจประเมิน
คณะผูต้ รวจประเมินมีหน้าที่ประเมินความสามารถของ หน่ วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ ื่น
คําขอตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด การตรวจประเมินจะครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของ หน่วย
รับรอง/หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ
4.2.4 หน้าที่ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีหน้าที่ให้คาํ แนะนําทางเทคนิคแก่คณะผูต้ รวจประเมินของ มกอช.
4.2.5 การแต่งตั้งผูต้ รวจประเมินจะพิจารณาคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
4.2.5.1 มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ISO 19011
4.2.5.2 มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดําเนินการเพื่อการรับรองระบบงาน
4.2.5.3 มีความรู ้ในวิธีการตรวจประเมินและเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน
4.2.5.4 มีความรู ้ทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองระบบงาน
4.2.5.5 มีความสามารถในการสื่ อสาร
4.2.5.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจทําให้ผตู ้ รวจประเมินในคณะ ปฏิบตั ิตนอย่างไม่เป็ น
กลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรื อไม่เสมอภาค รวมทั้ง
(1) ผูต้ รวจประเมิ นต้องไม่เคยให้คาํ ปรึ กษา หรื อทําหน้าที่ เป็ นผูต้ รวจประเมิ น
ให้กบั หน่ วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ ซึ่ งอาจมีผลต่อกระบวนการและ
การตัดสิ นรับรองระบบงาน
(2) ผูต้ รวจประเมินต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีผลประโยชน์ร่วมกับ
หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ
(3) ผูต้ รวจประเมินต้องไม่เกี่ยวข้องทางการค้า การเงินใดๆ อันส่ งผลต่อความเป็ น
กลางในการรับรองระบบงาน
4.2.6 การแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญจะพิจารณาคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
4.2.6.1 มีคุณสมบัติตามที่ระบุใน ISO 19011
4.2.6.2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ทางวิชาการใน
ขอบข่าย ที่ตอ้ งการ รวมทั้งมีตาํ แหน่งทางวิชาชีพที่เหมาะสม
4.2.7 มกอช. ต้องแจ้งชื่อผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นผูต้ รวจประเมินให้ หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่
คําขอ ทราบเพื่อให้ความเห็นชอบกับองค์ประกอบของคณะผูต้ รวจประเมิน
การทบทวนเอกสารและการจัดทํากําหนดการตรวจประเมิน
คณะผูต้ รวจประเมิ นจะทบทวนเอกสารของหน่ ว ยรั บรอง /หน่ ว ยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ และจัด ทํา
รายงานการประเมินเอกสาร ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขก่อนการตรวจประเมิน (ถ้ามี) และ
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4.4

กําหนดการตรวจประเมินเพื่อให้ มกอช. จัดส่ งให้หน่ วยรับรอง /หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ เพื่อให้
ความเห็นชอบ
การตรวจประเมิน
4.4.1 การตรวจประเมิน ประกอบด้วย
(1) ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจประเมินทั้งที่สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา (Office
Assessment) ของหน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ ตามความเหมาะสม
(2) ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมินของหน่ วยรับรอง/
หน่ ว ยตรวจ /ผูย้ ื่น คํา ขอ ในขณะที่ ท าํ หน้า ที่ ป ระเมิ น ลู ก ค้า ณ สถานประกอบการ
(Witness Assessment)
อาจสลับลําดับการตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 แต่ท้ งั นี้ตอ้ งอยูใ่ นดุลพินิจ
ของ มกอช.ในการพิจารณาความเหมาะสม
4.4.2 การตรวจประเมิน ณ สํานักงาน (ขั้นตอนที่ 1)
4.4.2.1 เป็ นการตรวจประเมินขีดความสามารถของหน่วยรับรอง/ หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คําขอ
และประสิ ทธิ ผลของระบบการบริ หารงานคุณภาพของ หน่ วยรับรอง /หน่วยตรวจ /
ผูย้ น่ื คําขอ ตามหลักเกณฑ์ของการรับรองระบบงาน
4.4.2.2 การตั้ง ข้อ สั ง เกตในระหว่ า งการตรวจประเมิ น ต้อ งเป็ นไปตามข้อ เท็ จ จริ ง
การรายงานข้อ บกพร่ องต้อ งทํา อย่ า งถู ก ต้อ ง โปร่ งใส โดยต้อ งมี ห ลัก ฐาน
สนับสนุนซึ่งต้องบันทึกไว้และพิสูจน์ได้
4.4.2.3 เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้แย้งในภายหลัง คณะผูต้ รวจประเมินของ มกอช. จะบันทึกสิ่ งที่
เกิดขึ้นหรื อข้อสังเกตใด ๆ ที่เห็นพ้องต้องกันมากที่สุด ซึ่ งอาจเป็ นข้อบ่งชี้ถึงการ
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ไว้ในแบบรายงานข้อบกพร่ อง
4.4.2.4 เมื่ อ เสร็ จ ขั้น ตอนที่ 1 ของการตรวจประเมิ น คณะผูต้ รวจประเมิ น จัด ประชุ ม
สรุ ปผลการประเมินเพื่อ
(1) สรุ ปภาพรวมถึงความสามารถของหน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ และ
ประสิ ทธิผลของระบบการบริ หารงานคุณภาพ
(2) สรุ ปความสอดคล้องกับข้อกําหนดและข้อบกพร่ อง (ถ้ามี) ที่พบระหว่างการ
ตรวจประเมิน และแจ้งให้ หน่วยรับรอง /หน่ วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอทราบ
4.4.3 การตรวจประเมินณ สถานประกอบการ (ขั้นตอนที่ 2)
4.4.3.1 คณะผูต้ รวจประเมินของ มกอช. จะตรวจประเมินความสามารถของคณะผูต้ รวจ
ประเมินของ หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ ขณะตรวจประเมินลูกค้า
4.4.3.2 คณะผูต้ รวจประเมิ น ของ มกอช. เข้าร่ ว มสัง เกตการณ์ ก ารตรวจประเมิ น คณะ
ผูต้ รวจประเมินของหน่ วยรั บรอง/ หน่ วยตรวจ/ ผูย้ ื่นคําขอ ขณะตรวจประเมิ น
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ลูกค้า ซึ่ งการเข้าร่ วมสังเกตการณ์น้ ี ไม่มีผลต่อการตรวจประเมินเพื่อการขอรับการ
รับรองกิจกรรมของลูกค้าหน่ วยรับรอง/ หน่ วยตรวจ/ ผูย้ ื่นคําขอ ต้องแจ้ง มกอช.
ทราบก่ อนการตรวจเยี่ยมแต่ ละครั้ งในเวลาที่ เหมาะสม พร้ อมแนบรายละเอี ย ด
องค์ประกอบคณะผูต้ รวจประเมิน ขอบข่าย และกําหนดการตรวจประเมิน
4.4.3.3 คณะผูต้ รวจประเมินของ มกอช. จะสังเกตการณ์การตรวจประเมินของคณะผูต้ รวจ
ประเมินของ หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ ขณะตรวจประเมินลูกค้า โดย
อาจทวนสอบเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจดบันทึกไว้ โดยไม่
รบกวนการตรวจประเมินลูกค้าของ หน่ วยรับรอง /หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ และ
ไม่ให้ขอ้ คิดเห็นใด ๆ จนกว่าจะเสร็ จสิ้ นการประชุมสรุ ปผลการประเมินระหว่าง
ผูต้ รวจประเมินของ หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ กับลูกค้า
4.4.3.4 เมื่ อเสร็ จ ขั้นตอนที่ 2 ของการตรวจประเมิ น คณะผูต้ รวจประเมิ นของ มกอช.
จะแจ้งสรุ ปผลการประเมินกับคณะผูต้ รวจประเมินของหน่วยรับรอง/ หน่วยตรวจ/ ผู ้
ยืน่ คําขอ เพื่อ
(1) สรุ ปภาพรวมความสามารถในการตรวจประเมินของคณะผูต้ รวจประเมินของ
หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ
(2) กรณี ที่ มี ข ้อ บกพร่ อ ง คณะผู ้ต รวจประเมิ น ของ มกอช. จะออกรายงาน
ข้อบกพร่ องแจ้งไปยัง หน่วยรับรอง/ หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คําขอ

5.1

5. การบันทึกข้ อบกพร่ องตามหลักเกณฑ์ ของการรับรองระบบงาน
กรณี ที่พบข้อบกพร่ องให้คณะผูต้ รวจประเมินบันทึกไว้ในแบบรายงานข้อบกพร่ องโดยจัดประเภท
ของข้อบกพร่ องเป็ นข้อบกพร่ องร้ายแรงและข้อบกพร่ องเล็กน้อยก่อนแจ้ง หน่ วยรับรอง /หน่ วย
ตรวจ /ผูย้ นื่ คําขออย่างเป็ นทางการ

6. รายงาน
6.1 หลังจากสิ้ นสุ ดการตรวจประเมินแต่ละขั้นตอน คณะผูต้ รวจประเมินเป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการตรวจ
ประเมิน ซึ่งรวมข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะของคณะผูต้ รวจประเมินแล้วนําส่ ง มกอช.
6.2 สําหรับการตรวจประเมินครั้งแรก (Initial Assessment) และ การตรวจประเมินใหม่ (Reassessment)
หลังจากตรวจประเมินครบทุกขั้นตอนแล้ว คณะผูต้ รวจประเมินจะจัดทํารายงานสรุ ปภาพรวมทั้งหมด
ของระบบการรับรองของ หน่ วยรับรอง /หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการให้
การรับรองระบบงานต่อ มกอช.
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6.3 มกอช. จัดส่ งรายงานผลการตรวจประเมิน และ รายงานข้อบกพร่ อง (ถ้ามี) ให้หน่วยรับรอง /หน่ วยตรวจ/
ผูย้ นื่ คําขอ และเปิ ดโอกาสให้ หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ ให้ขอ้ คิดเห็น

7. การแก้ ไขข้ อบกพร่ องสํ าหรับการตรวจประเมินครั้งแรก และ การตรวจประเมินใหม่
7.1 หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ ต้องดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจประเมินใน
แต่ละขั้นตอน โดยจัดส่ งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่ องให้ มกอช. พิจารณา ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ
นับจากวันออกรายงานข้อบกพร่ อง
7.2 มกอช. จะทวนสอบหลักฐานการดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ อง โดยคณะผูต้ รวจประเมินจะทวนสอบ
หลักฐานการดําเนิ นการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่ องจนเป็ นที่ยอมรับได้ภายใน 180 วัน
(สําหรับการตรวจประเมินครั้งแรก) หรื อ 90 วัน (สําหรับการตรวจประเมินใหม่) นับจากวันที่ออก
รายงานข้อบกพร่ อง หาก หน่ วยรั บรอง /หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ ไม่ดาํ เนิ นการภายในระยะเวลาที่
กําหนด มกอช. อาจดําเนินการตรวจประเมินเต็มรู ปแบบใหม่ท้ งั หมด

8. การเสนอให้ การรับรองระบบงาน
8.1 หัวหน้าคณะผูต้ รวจประเมินจะเสนอความเห็ นว่าควรให้การรับรองระบบงานหรื อ คงสถานะการ
รับรองไว้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่พบข้อบกพร่ อง
(2) กรณี ที่พบข้อบกพร่ องเล็กน้อย และ หน่ วยรับรอง /หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ ได้นาํ เสนอแนวทาง
พร้ อ มทั้ง หลัก ฐานการดํา เนิ น การแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง และคณะผูต้ รวจประเมิ น ได้ท วนสอบ
หลักฐานการดําเนิ นการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่ องจนเป็ นที่ยอมรับก่อนนําเสนอ
เพื่อพิจารณาให้การรับรองหรื อคงสถานะการรับรองระบบงาน
(3) กรณี ที่พบข้อบกพร่ องร้ายแรง และ หน่ วยรับรอง /หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่นคําขอ ได้นาํ เสนอแนวทาง
พร้ อมทั้งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่ อง และคณะผูต้ รวจประเมิ นได้ทวนสอบหลักฐานการ
ดําเนิ นการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่ องจนเป็ นที่ยอมรับ และ มกอช. จะทวนสอบ
ประสิ ทธิ ผลการแก้ไขข้อบกพร่ องโดยอาจตรวจติ ดตามผล ณ สํานักงานของ หน่ วยรั บรอง /
หน่ วยตรวจ /ผูย้ ื่น คําขอ หรื อ อาจตรวจประเมิ นความสามารถของผูต้ รวจประเมิ น ณ สถาน
ประกอบการหรื อ พิจารณาจากเอกสารหรื อหลักฐานต่างๆ ก่ อนนําเสนอเพื่อพิจารณาให้การ
รับรอง หรื อ คงสถานะการรับรองระบบงาน
8.2 ในกรณี ที่เป็ นการตรวจประเมินครั้งแรก การตรวจประเมินใหม่ หรื อ การตรวจติดตาม ที่มีขอ้ สงสัย
ซึ่งอาจมีผลต่อการให้การรับรองหรื อคงสถานะการรับรอง มกอช. จะแต่งตั้งคณะทบทวนเพื่อทบทวน
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ผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะของคณะผูต้ รวจประเมิน โดยจัดส่ งรายงานและข้อมูลของ หน่วย
รับรอง /หน่วยตรวจ /ผูย้ นื่ คําขอ ให้คณะทบทวนพิจารณา
8.3 หากคณะทบทวนมี ข อ้ สัง เกตหรื อข้อ สงสัย เกี่ ย วกับ ผลการตรวจประเมิ น อาจขอให้ค ณะผูต้ รวจ
ประเมินให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
8.4 เมื่อคณะทบทวนเห็นชอบในผลการตรวจประเมิน มกอช. จะนําเสนอ เลขาธิการ มกอช. เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้การรับรองระบบงาน

9.1

9.2

9.3
9.4

9. การตรวจติดตาม
มกอช. จะตรวจติดตามผูไ้ ด้รับการรับรองระบบงานแล้วในปี แรกจํานวน 2 ครั้ง โดยการตรวจติดตาม
1 ครั้ง ประกอบด้วย การตรวจขั้นตอนที่ 1 จํานวน 1 ครั้งและ ขั้นตอนที่ 2 อย่างน้อย 1 ครั้งและปี
ต่อไปกําหนดความถี่การตรวจติดตามอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อ มกอช. อาจกําหนดให้มีการตรวจ
ติดตามเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจติดตามตามปกติกไ็ ด้ ในกรณี เช่น มีเหตุอนั เชื่อได้ว่าสมรรถนะ
ของระบบการให้การรับรองลดหย่อนลง หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรจนอาจมี
ผลต่อความสามารถในการให้การรับรอง หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ มีผตู ้ รวจประเมินใหม่เพิ่มขึ้นจาก
การตรวจประเมินหรื อการตรวจติดตามครั้งก่อนเป็ นจํานวนมาก เป็ นต้นและก่อนครบกําหนดที่จะมี
การตรวจประเมินใหม่ มกอช. จะทําการตรวจติดตามให้ครอบคลุมข้อกําหนดทั้งหมดที่อยูใ่ นขอบข่าย
การรับรองระบบงาน
หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ ต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนการดําเนินงานของ หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ และ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการรั บรองระบบงาน การละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามข้างต้น มกอช. อาจ
นําเสนอคณะทบทวนเพื่อพิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรื อเพิกถอนการรับรองระบบงาน
การตรวจติดตามแต่ละครั้งจะดําเนินการให้ครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กาํ หนดเป็ นแผนไว้ และหัวหน้า
ผูต้ รวจประเมินอาจกําหนดหัวข้อที่จะตรวจประเมินเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
กรณี ที่พบข้อบกพร่ องจากการตรวจติดตาม หน่วยรับรอง /หน่ วยตรวจ ต้องเสนอแนวทางการแก้ไข
ให้ มกอช. พิจารณาภายในระยะเวลา 10 วันทําการ นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่ อง และติดตามการ
แก้ไขโดยให้ดาํ เนินการดังนี้
(1) ข้อบกพร่ องเล็กน้อย : มกอช. จะทวนสอบหลักฐานการดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องและคณะ
ผูต้ รวจประเมินได้ทวนสอบหลักฐานการดําเนิ นการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่ องจน
เป็ นที่ ยอมรั บภายใน 90 วัน หาก หน่ วยรั บรอง /หน่ วยตรวจไม่ดาํ เนิ นการภายในระยะเวลาที่
กําหนด คณะผูต้ รวจประเมินจะเสนอคณะทบทวนเพื่อพิจารณาให้มีการดําเนิ นการตามความ
เหมาะสม
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(2) ข้อบกพร่ องร้ายแรง : หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ ต้องดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 20 วันทํา
การ นับจากวันที่ มกอช. ยอมรับแนวทางการแก้ไขที่ หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ เสนอมาและทํา
การแก้ไ ขตามแนวทางแก้ไ ขที่ มกอช. ให้ ค วามเห็ น ชอบ มกอช. จะดํา เนิ น การทวนสอบ
ประสิ ทธิ ผลการแก้ไขข้อบกพร่ อง โดยอาจติดตามผล ณ สถานประกอบการของ หน่ วยรับรอง /
หน่ วยตรวจ หรื อพิจารณาจากเอกสารหรื อหลักฐานต่าง ๆ หาก หน่ วยรับรอง /หน่ วยตรวจ
ไม่ ด าํ เนิ น การภายในระยะเวลาที่ ก าํ หนด มกอช. จะนํา เสนอคณะทบทวน เพื่ อ พิ จ ารณาลด
ขอบข่าย พักใช้ หรื อเพิกถอนการรับรองระบบงานก็ได้แล้วแต่กรณี

10. การตรวจประเมินใหม่
10.1 การตรวจประเมินใหม่ ให้ดาํ เนิ นการเช่นเดี ยวกับการตรวจประเมินครั้งแรก ยกเว้นระยะเวลาการ
แก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจประเมินใหม่ให้เป็ นตามที่ระบุในข้อ 7.2
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