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หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
การกําหนดจํานวนสาขาทีต่ ้ องได้ รับการตรวจประเมิน
ในกรณีทหี่ น่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจมีหลายสาขา

กองรับรองมาตรฐาน
สํ านักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การกําหนดจํานวนสาขาทีต่ ้ องได้ รับการตรวจประเมิน
ในกรณีทหี่ น่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจมีหลายสาขา
1. ขอบข่ าย
1.1 เอกสารฉบับ นี้ ใช้เพื่ อ เป็ นแนวทางในการกําหนดจํานวนสาขาที่ ต ้อ งได้รั บ การตรวจประเมิ น เพื่ อ รั บ รอง
ความสามารถ ในกรณี ที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจมีหลายสาขา
1.2 การกําหนดจํานวนสาขาที่ ตอ้ งได้รับการตรวจประเมิ นครอบคลุมสําหรั บการตรวจประเมิ นครั้งแรก (Initial
Assessment) การตรวจติดตาม (Surveillance) และการตรวจประเมินใหม่ (Re-assessment)

2. เอกสารอ้างอิง
2.1 ISO/IEC 17011 : 2004 Conformity assessment–General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting
Conformity Assessment Bodies
2.2 หลักเกณฑ์/ เงื่อนไขการตรวจประเมินเพื่อการยอมรับความสามารถของหน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจสิ นค้าเกษตร
และอาหาร(ACFS-CSSA-R-SD-03)
2.3 IAF/ILAC-A5 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Application of
ISO/IEC 17011:2004

3. นิยาม
3.1 มกอช. หมายความว่า สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
3.2 การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) หมายความว่า การตรวจประเมินตามระยะเวลา แต่ไม่รวมการ
ตรวจประเมินใหม่เมื่อสิ้ นอายุการรับรอง เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจที่การรับรองยังไม่
สิ้ นอายุ ยังมีการดูแลรักษาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
3.3 การตรวจประเมินใหม่ (Reassessment) หมายความว่า การตรวจประเมิ นเต็มรู ปแบบเมื่ อครบรอบระยะเวลา
ที่กาํ หนด เพื่อตัดสิ นว่าองค์กรยังคงไว้ซ่ ึงความเป็ นไปตามข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง
3.4 การรั บรองความสามารถ หรื อการรั บรองระบบงาน (Accreditation) หมายความว่า กระบวนการซึ่ ง มกอช.
หรื อผูท้ ี่ มกอช. มอบหมาย ได้ทาํ การประเมิน และคณะทบทวนได้พิจารณาเสนอความเห็นให้เลขาธิการ มกอช.
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ตัดสิ นว่าหน่ วยงานที่ประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารมีความสามารถในการ
รับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ
3.5 การร้ องเรี ยน (Complaints) หมายความว่า การแสดงความไม่ พึ งพอใจเกี่ ยวกับ การทํางานของกองรั บ รอง
มาตรฐาน มกอช. หรื อของหน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ แต่ไม่ใช่เป็ นการอุทธรณ์ ซึ่ งการร้องเรี ยนสามารถมาจาก
บุคคลหรื อองค์กรที่แสดงความไม่พึงพอใจและต้องการการตอบสนองในเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น
3.6 การรับรอง (Certification) หมายความว่า การที่หน่ วยรับรองให้การรับรองระบบการผลิต การรับรอง ผลิตภัณฑ์ /
สิ น ค้า หรื อ การรั บ รองกิ จ กรรมอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ น ค้า เกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่ ก ํา หนดแก่
ผูป้ ระกอบการ
3.7 การอุ ท ธรณ์ (Appeals) หมายความว่า การร้ อ งขอจากหน่ วยรั บ รอง/หน่ วยตรวจ หรื อ องค์ก รผูย้ ื่น คําขอให้
มกอช. พิจารณาสิ่ งที่หน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ หรื อองค์กรผูย้ ื่นคําขอ มีความเห็นที่ขดั แย้งหรื อไม่เห็นด้วยกับ
การตัดสิ นของ มกอช. เช่น การปฏิเสธการรับคําขอ การปฏิเสธที่จะดําเนินการตรวจประเมินต่อ การร้องขอให้มีการ
แก้ไข การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการให้การรับรอง การตัดสิ นไม่ให้การรับรอง พักใช้ หรื อเพิกถอนการรับรอง
หรื อ การดําเนินการ ใดๆที่เป็ นการขัดขวางกระบวนการให้การรับรองระบบงาน
3.8 สาขา หมายความว่า สถานที่ ต้ งั อื่ นๆ ของหน่ วยรั บรอง/ องค์กรผูย้ ื่นคําขอซึ่ งมี หลักฐานแสดงว่ามี กิ จกรรมที่
สอดคล้องกับขอบข่ ายที่ ยื่นคําขอการรั บรองความสามารถ (Accreditation) หรื อ ได้รับการรั บรองความสามารถ
(Accreditation) แล้วจาก มกอช.
3.9 หน่ วยรั บรอง (Certification Body : CB) หมายความว่า ผูย้ ื่นคําขอที่ผา่ นการตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ ผ่าน
การประเมิน และได้รับการรับรองความสามารถจาก มกอช. แล้ว
3.10 หน่ วยตรวจ (Inspection Body: IB) หมายความว่า ผูย้ นื่ คําขอที่ผา่ นการตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ ผ่าน
การประเมิน และได้รับการรับรองความสามารถเป็ นหน่วยตรวจจาก มกอช. แล้ว
4. การกําหนดจํานวนสาขาทีต่ ้ องได้ รับการตรวจประเมิน
ในกรณีทหี่ น่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจมีหลายสาขา
4.1 กรณี ที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คําขอมีการดําเนินกิจกรรมที่อยูภ่ ายในขอบข่ายที่ขอการรับรองระบบงาน
หรื อ ได้รับการรับรองไปแล้วในสํานักงานใหญ่ และสาขาอื่นๆ ซึ่ งอยู่ในพื้นที่ต่างกัน มกอช. จึงกําหนดให้มี
วิธี ก ารกําหนดจํานวนสาขาที่ ต ้อ งได้รับ การตรวจประเมิ น ขึ้ น เพื่ อพิ จ ารณาความสอดคล้อ งของกิ จ กรรมที่
ดําเนินการกับมาตรฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการให้การรับรอง
4.2 มกอช. จะใช้แนวทางที่กาํ หนดในเอกสารฉบับนี้เพื่อกําหนดจํานวนสาขาที่ตอ้ งได้รับการตรวจประเมิน
4.3 ในกรณี ที่สาขาบางแห่ งไม่ได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมภายใต้ขอบข่ายของการรั บรองระบบงาน หรื ออาจเป็ นกิ จกรรมที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการรับรอง มกอช. จะพิจารณาเฉพาะกลุ่มของสาขาที่มีกิจกรรมหลัก (Key Activity) ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
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ส่ งผลกระทบต่อการให้การรับรองกิจกรรมของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คําขอเพื่อมาใช้ในการกําหนดจํานวน
เท่านั้น
หมายเหตุ สาขาที่มีกิจกรรมหลัก (Key Activity) คือ สาขาที่มกี ารดําเนินการกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรื อ หลายกิจกรรม
ดังต่ อไปนี ้
- การกําหนดนโยบาย (Policy formulation)
- การพัฒนากระบวนการ และ/ หรื อ ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน (Process และ/ หรื อ procedure
development)
- การทบทวนข้ อตกลง (Contract review)
- การวางแผน การตรวจประเมินความสอดคล้ อง (Planning conformity assessment)
- การทบทวน อนุมัติ และ ตัดสิ นผลการประเมิ นความสอดคล้ อง (Review, approval and
decision on the results of conformity assessment)
- การอนุมตั ิครั้ งแรกของบุคลากรที่ทาํ หน้ าที่ตรวจประเมินหรื อการควบคุมการฝึ กอบรม
นั้น ๆ (Initial approval of auditing personnel or Control of their training)
- การประเมินติ ดตามบุคลากรที่ทาํ หน้ าที่ตรวจประเมิน (On-going monitoring of auditing
personnel)
- การมอบหมายบุคลากรที่ทาํ หน้ าที่ตรวจประเมิน (Assignment of auditing personnel)
- การควบคุ มการตรวจติ ดตามหรื อการตรวจประเมิ น ใหม่ (Control of surveillance or
recertification audits)
4.4 การที่หน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ/ ผูย้ ื่นคําขอมีสาขา มกอช. จําเป็ นที่จะต้องมัน่ ใจว่าทุกๆ สาขาของหน่ วยรับรอง/
หน่วยตรวจ/ผูย้ นื่ คําขอที่มีกิจกรรมหลักจะต้องสามารถดําเนินกิจกรรมที่อยูใ่ นขอบข่ายเดียวกันได้อย่างเหมาะสมกับ
ระบบคุณภาพ โครงสร้ างองค์กร และเกณฑ์การให้การรับรองของ มกอช. สิ่ งที่ ตอ้ งพิจารณาในทุกๆ สาขา ที่ มี
กิจกรรมหลัก ได้แก่
4.4.1 ระบบงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน และ การทบทวนโดยฝ่ ายบริ หารของหน่วยรับรอง/
หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คําขอจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับข้อกําหนดที่สาํ นักงานนํามาใช้เป็ น
เกณฑ์ในการให้การรับรอง
4.4.2 การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งระบบงานทัว่ ไป และงานที่ตอ้ งการความชํานาญเฉพาะด้าน
รวมถึงการกําหนดโครงสร้างของระบบงานจะต้องมีประสิ ทธิภาพด้วย
4.4.3 ภาพรวมของกิ จกรรมภายในองค์กร ซึ่ งต้องถู กกําหนดและปฏิ บ ัติอย่างสมํ่าเสมอในทุ กๆ สาขาที่ มี
กิจกรรมหลัก ได้แก่
4.4.3.1 การกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงานของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คําขอ
ที่ทาํ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกิจกรรม
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4.4.3.2 การกําหนดระบบในการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเหมาะสมกับ
เกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คําขอกําหนดไว้
4.4.3.3 การทบทวนความสามารถของหน่ วยรับรอง/ ผูย้ ื่นคําขอก่อนตกลงรับให้บริ การตรวจ
รับรองกิจกรรมให้กบั ลูกค้า
4.4.4 ประสิ ทธิภาพของระบบการรับข้อร้องเรี ยน และ การอุทธรณ์จากลูกค้า/ ผูป้ ระกอบการ
4.5 จํานวนสาขาที่มีกิจกรรมหลักที่ตอ้ งรับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบงานให้คาํ นวณจากค่าที่กาํ หนด
ในตารางที่ 1 และต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเลือกสาขาที่จะรับการตรวจ
ประเมิน
4.5.1 สําหรับการตรวจประเมินในครั้งแรก (Initial Assessment) ทุกสาขาที่มีกิจกรรมหลักจะต้องถูกตรวจ
ประเมินจาก มกอช.
4.5.2 สําหรั บ การตรวจติ ดตาม และ การตรวจประเมิ น ใหม่ ต้องคัด เลื อกสาขาตามตารางที่ 1 โดยอาจ
พิจารณาจากหัวข้อเหล่านี้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรื อมากกว่าในการเลือก
1. เป็ นสาขาที่มีระดับความน่าเชื่อถือน้อยกว่าสาขาอื่นๆ
2. ผลจากกิจกรรมการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คําขอ
3. ผลจากกิจกรรมการจัดการกับข้อร้องเรี ยน
4. จํานวนใบรับรองที่ออกโดยสาขา
5. จํานวนบุคลากรที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูต้ รวจประเมิน
6. จํานวนขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure) เอกสารวิธีการ (Work Instruction) เฉพาะสําหรับ
สาขานั้นๆ
4.5.3 จํานวนสาขาที่ยงั ไม่ถูกเลือก ในการตรวจติดตาม หรื อ ตรวจประเมินใหม่ การเลือกสาขาอาจมีการ
เลือกสาขาเดิมได้แต่จะต้องพิจารณาให้การตรวจที่จะมีท้ งั หมดภายใน 1 รอบของอายุการรับรอง หรื อ
3 ปี จะต้องครอบคลุมครบทุกสาขา ดังนั้น การเลือกอาจมีจาํ นวนมากกว่าที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ได้
4.6 หาก มกอช. พบข้อบกพร่ องในการตรวจประเมินหน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ/ ผูย้ ื่นคําขอ ไม่ว่าจะเป็ นจากการ
ตรวจสํานักงานใหญ่หรื อสํานักงานสาขา มกอช. จะทําการประเมินระบบงานของสาขาอื่นๆ เพื่อพิจารณาว่า
ข้อบกพร่ องที่พบเป็ นปั ญหาของระบบงานที่ส่งผลกระทบต่อทุกสํานักงานสาขา หรื อ เป็ นปัญหาเฉพาะสาขาใด
สาขาหนึ่ งเท่านั้น ถ้าประเมินแล้วเป็ นปั ญหาของระบบงานที่กระทบถึงสาขาอื่นๆ มกอช. จะทําการทบทวน
ประสิ ทธิ ภาพการแก้ไขโดยการกําหนดจํานวนสาขาที่ตอ้ งถูกตรวจติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยคํานวณตามที่
กําหนดไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
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จํานวนสาขา
1-3
4-7
8-11
12-19
20-29
30-39
40-99

จํานวนสาขาสําหรับ
การตรวจประเมินใหม่
100%
60% อย่างน้อย 3
50% อย่างน้อย 4
40% อย่างน้อย 6
30% อย่างน้อย 8
25% อย่างน้อย 9
25% อย่างน้อย 10

จํานวนสาขา
สํ าหรับการตรวจติดตาม
(หมายเหตุ 1)
อย่างน้อย 1
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 4
อย่างน้อย 5
อย่างน้อย 6
10% อย่างน้อย 7

หมายเหตุ 1 จํานวนตัวเลข “อย่ างน้ อย” ถือว่ าเป็ นจํานวนสาขาขั้นตํา่ ที่ จะเลื อกตรวจ แต่ ถ้ากรณี ที่จาํ นวนสาขาที่
คํานวณได้ (%) มีจาํ นวนมากกว่ าที่กาํ หนดไว้ “อย่ างน้ อย”ให้ ยึดตามจํานวนที่คาํ นวณได้
ตัวอย่าง
1. กรณี ที่หน่วยรับรองจะรับการตรวจติดตามมีสาํ นักงานใหญ่และสาขาอีก 5 สาขา ที่สามารถให้บริ การด้าน
การตรวจรับรองกิจกรรมได้เช่นเดียวกับสํานักงานใหญ่ ยกเว้นการตัดสิ นใจให้การรับรอง ซึ่งต้องดําเนินการ
โดยสํานักงานใหญ่ ตัวอย่างนี้ จะต้องเลือกจํานวนตัวอย่าง คือ ตรวจสํานักงานใหญ่และสาขาอีก 2 สาขา
สํานักงานสาขาที่ถูกเลือก จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 4.5.2
2. กรณี ที่ห น่ วยรั บ รองที่ ยื่น ขอตรวจประเมิ น ใหม่ (Reassessment) มี สํานักงานใหญ่ และสาขาอี ก 20 สาขา
ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสํานักงานสาขาตามประเภทกิจกรรมได้ ดังนี้
a. 5 สาขา เป็ นหน่ ว ยรั บ ติ ด ต่ อ ทางไปรษณี ย ์ และจัด เตรี ย มสถานที่ ใ ห้ เจ้า หน้ าที่ ต รวจประเมิ น
แต่ระบบเอกสารทั้งหมดอยูท่ ี่สาํ นักงานใหญ่
b. 5 สาขา ให้บริ การตรวจรับรองกิ จกรรม แต่ไม่มีการตัดสิ นใจให้การรับรองซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่มี
ที่สาํ นักงานใหญ่เท่านั้น
c. 5 สาขา มีห น้าที่ ในการทบทวนข้อตกลงก่ อนรับให้บริ การกับลูกค้า/ ผูป้ ระกอบการ ส่ วนการ
คัด เลื อ กผูต้ รวจประเมิ น และการตัด สิ น ใจให้ ก ารรั บ รองกิ จ กรรมทางสํ านั ก งานใหญ่ จ ะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการให้
d. 5 สาขา สามารถดําเนิ น การเกี่ ยวกับ กิ จ กรรมการตรวจรั บ รองกิ จกรรมได้ท้ งั หมด รวมถึ งการ
ตัดสิ นใจให้การรับรอง
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การเลือกตัวอย่างจึ งเลือกจากสํานักงานที่ มีกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจประเมิ น หรื อ สํานักงานที่ มี
กิ จกรรมหลัก ซึ่ งได้แก่ สํานักงานใหญ่ +6 สาขา โดยเลื อกสาขาในกลุ่ ม b, c และ d ตามหลัก เกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 4.5.2
5. การประยุกต์ ใช้
5.1 การตรวจประเมินแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยการตรวจประเมินสํานักงานใหญ่ และสาขาที่เลือกตามเกณฑ์
ที่กาํ หนดในข้อ 4.5 หลักฐานที่ได้จากการตรวจรับรองระบบงานของสํานักงานสาขาต่างๆ จะต้องถูกนําเสนอต่อ
คณะทบทวน หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินเพื่อใช้ในการพิจารณาผลการตรวจประเมินแล้วแต่กรณี
5.2 มกอช. อาจดําเนิ นการตรวจรับรองระบบเพียงร้อยละ 50 ของจํานวนสาขาที่คาํ นวณว่าต้องได้รับการตรวจ ส่ วน
ที่เหลือสามารถพิจารณาจากรายงานการตรวจประเมินของหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body) อื่นที่มี
ระบบปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับข้อกําหนด ISO 17011 และ มกอช. จะต้องได้รับความยินยอมให้อา้ งอิงรายงาน
การตรวจประเมินของหน่ วยรับรองระบบงาน (Accreditation body) นั้นๆ ก่อน หากสามารถดําเนิ นการตามที่
ระบุน้ ีได้ มกอช. จะต้อง
5.2.1 มัน่ ใจว่าบุคคลที่ทาํ การตรวจประเมินให้กบั หน่ วยรับรองระบบงาน (Accreditation body) ที่ มกอช.
จะนํารายงานมาอ้างอิง ต้องมีความสามารถในการตรวจประเมิน
5.2.2 รายงานที่ใช้อา้ งอิงต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของ มกอช.
5.2.3 ต้องพิจารณาการมีส่วนได้ส่วนเสี ย และควบคุมการรักษาความลับอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
5.3 เมื่อมีการอ้างอิงรายงานการตรวจประเมินของหน่ วยรับรองระบบงาน (Accreditation body) อื่น คณะทบทวน
หรื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการตรวจประเมิน (แล้วแต่กรณี ) ต้องทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของรายงาน
ถ้าพิจารณาว่ารายงานที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการนํามาใช้ตดั สิ นใจ มกอช. จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อให้สามารถ
ทําการประเมินความสามารถได้ตามที่กาํ หนดไว้ แต่จะต้องไม่ใช่ การเปลี่ยนไปตรวจสาขาอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน
เกณฑ์การคัดเลือก
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