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1.ความเป็นมาของหน่วยตรวจ
 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ถ่ ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับ รองคุณ ภาพมาตรฐาน
ให้แก่ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆรับไปดําเนินการแทน เพื่อเป็ นการแบ่ง
เบาภาระในด้านงานตรวจของภาครัฐ และทันต่อตามความต้องการของ
เกษตรกรผูผ้ ลิต หรือผูป้ ระกอบการ
 การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและออกใบรับรอง ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อรองรับการดําเนินงานของกรมเจ้าของเรื่อง เช่น
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศสุ ตั ว์ และกรมวิ ชาการเกษตร
โดย มกอช. และกรมต่า งๆ ร่ ว มกัน กํา กับ ดูแ ลการปฏิ บัติห น้า ที่ ข อง
หน่ว ยตรวจ (IB)
ภายใต้ก ารรับ รองระบบงาน และเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ 2551

2. วัตถ ุประสงค์และขอบข่าย
วัตถ ุประสงค์
1. เพื่อให้มีหน่วยตรวจที่มีศักยภาพ มีบคุ ลากรที่มีความรูแ้ ละทักษะและ
ผลการตรวจสอบมีความน่าเชือ่ ถือ เป็ นที่ยอมรับตามหลักสากล
Text in here

2. เพื่อรองรับภารกิจการตรวจสอบและออกใบรับรอง ตามความ
ต้อText
งการของกรมการข้
าว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสตั ว์ และกรม
in re
ประมง

ขอบข่าย
การรับรองความสามารถของหน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหารใน
สาขาการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)
ตามมาตรฐาน มกษ.

3. การดําเนินงานของและหน้าที่ ของมกอช.
กรมและหน่วยตรวจ
มกอช.
1 . กํ า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ISO/IEC17020

2. ให้ก าร รั บ รอง ความสามารถแก่ห น่ว ย
ตรวจ
3. ออกใบอนุญ าต เป็ นผูป้ ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน แก่ หน่วยตรวจ
4. กํากับดูแลหน่วยตรวจ ตามหลักเกณฑ์
ของกรม การรั บ รองระบบงาน และ
พ.ร.บ. มาตรฐานสิ น ค้า เกษตร พ.ศ.
2551
5.บันทึกข้อตกลงระหว่าง กรม (MOU)

กรมเจ้าของเรือ่ ง (CA)
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสตั ว์ และกรมวิชาการเกษตร

1. กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ค ุณ สมบั ติ สํ า หรั บ ผู้ต รวจ
ประเมิน
2 . ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ต ร ว จ ติ ด ต า ม ก า ร
รับรองระบบงานหน่วยตรวจ ร่วมกับ มกอช.
3. สนั บ สนุ น หรื อ เลื อ กใช้ห น่ ว ยตรวจ ในการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตร
4. กํา กับ ดูแ ลสิ นค้า เกษตรและการใช้เ ครื่ อ งหมาย
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมายQ )
5.บันทึกข้อตกลงระหว่าง มกอช. (MOU)

3. การดําเนินงานของและหน้าที่ ของมกอช.
กรมและหน่วยตรวจ (ต่อ)
หน่วยตรวจ (Inspection Body :IB)
1. มี ค ุณสมบั ติ ตามเกณฑ์ที่ กรมกํ าหนด และมี การจั ดระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17020
2. ต้องขอการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
3. ขออนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ใน
ขอบข่ายสาขาการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practices : GAP)
4. ให้บริ การด้านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน มกษ. แก่
เกษตรกร ผูผ้ ลิต หรือผูป้ ระกอบการ
5. ส่งรายงานการตรวจประเมินให้แก่กรม

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง มกอช. CA และ IB
ที่ได้รบั การรับรองระบบงาน
กรมเจ้าของเรือ่ ง (CA)
มกอช.
กํ า กั บ ดูแ ลให้ ห น่ ว ยตรวจ
ปฏิ บั ติ ง านการตรวจ ตาม
แนวทางที่ ก รมเจ้า ของเรื่ อ ง
กําหนด อย่างเคร่งครัด ผ่าน
กลไกคือกระบวนการรับรอง
ร ะ บ บ งText
า น แ in
ล ะ here
กฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

ใช้หน่วยตรวจเป็ นเครื่องมือใน
การตรวจสอบการดําเนินการ
Relationship
ตามขอบข่ายความรับผิดชอบ
between
ACFS CA and
ของแต่ละกรม ได้แก่ กรมการ
IB
ข้าว กรมวิชาการเกษตร กรม
Title in here ประมง และ กรมปศุสตั ว์
หน่วยตรวจ (IB)
ขอการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรอง
ระบบงาน โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ISO/IEC
17020 และเกณฑ์ที่กรมเจ้าของเรื่องกําหนด
เพิ่มเติม

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง มกอช.
กรม และหน่วยตรวจ
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ
2551

ระดับประเทศ

จัดทําระบบ

MOU

มกอช. (AB)

ISO/IEC17011

Accredit

เลือกใช้บริ การ

ยื่นขอใบอนุญาต
มกอช.

หน่วยตรวจ (IB)

IB

จัดทําระบบ
ISO/IEC17020+
Additional

ได้รบั อน ุญาต
เป็นผูป้ ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน

ผูป้ ระกอบการ
จัดทําระบบ
ตามมาตรฐาน
มกษ. GAP

ส่ งรายงานผลการตรวจ

กรม
(CA)

Inspec

ฟาร์ม ผูผ้ ลิต

ตัดสินใจให้การ
รับรอง
ออกใบรับรอง มกษ
- ให้การับรองและตกลงโดยกรม (CA)
- ตรวจโดย IB ที่ได้รบั การรับรองระบบงาน
จาก มกอช.

5. การยืน่ ขอการรับรองระบบงาน
ผูป้ ระกอบการที่สนใจ

ยื่นขอการรับรอง
ระบบงาน กับ มกอช.

ศึกษาหลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขการรับรอง
ระบบงาน

ISO/IEC17020 Type A

มีการ Implement
ระบบที่จดั ทําขึน้ และ
มีลกุ ค้าที่ตรวจประเมิน
แล้วอย่างน้อย ราย

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถตามที่กรม
กําหนด

จัดระบบองค์กรตาม

หลักสูตรการฝึ กอบรมตามที่
กรมกําหนด

6.ขัน้ ตอนของ มกอช. ในการรับรอง IB
รับและตรวจสอบคําขอ
และทบทวนความสามารถ
ในการตรวจของ
สํานักงาน

ทบทวนเอกสารของหน่วย
รับรอง/ หน่วยตรวจ/
องค์กรผูย้ ื่นคําขอ (System
Assessment)

แต่งตัง้ คณะผูต้ รวจ
ประเมิน / ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ตรวจประเมินความสามารถ
ของผูต้ รวจของหน่วยรับรอง/
หน่วยตรวจ / องค์กรผูย้ ื่นคําขอ

ตรวจประเมิน ณ สํานักงาน
ของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ
/องค์กรผูย้ ื่นคําขอ

วางแผนและเตรียมการ

(Compliance Assessment Stage 2)

(Compliance Assessment Stage 1)

แต่งตัง้ คณะทบทวน

ตัดสินใจให้การรับรอง

7. ประโยชน์ของการรับรองระบบงาน IB
1. ทําให้มหี น่วยตรวจที่มคี วามสามารถและศักยภาพเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการแข่งขันเปิ ดเขตการค้าเสรี
2.กรมสามารถถ่ายโอนกระบวนการตรวจประเมินผูผ้ ลิตตามให้กบั
หน่วยงานนิตบิ คุ คลทัง้ ในภาคเอกชน องค์กรอิสระ หรือ
สถาบันการศึกษา ที่มศี ักยภาพเป็ นหน่วยตรวจ
3. ทําให้ตา่ งประเทศเกิดความเชือ่ มัน่ ในความสามารถผูต้ รวจ
ประเมินของหน่วยตรวจที่เป็ นหน่วยงานภายนอกที่กรมเจ้าของ
เรื่องว่าจ้าง

Thank You
Thank You

L/O/G/O

