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1 บทน ำ 

1.1 การประชมุคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ครัง้ที่ 9-1/2563 วนัที่ 21 กนัยายน 2563 
ไดม้ีมติเห็นชอบการจดัรูปแบบการรบัรองระบบงาน (Accreditation) ในรูปแบบ single platform 
แ ล ะ ม อบหม าย ใ ห้  ส  า นั ก ง า นม าต ร ฐ า นผลิ ต ภัณฑ์อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ป ร ะ ส านกั บ
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ และส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2564 ทัง้ 4 หน่วยงาน
ข้างต้น ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบ
เครือข่ายเดียว (Single Platform) 

1.2 การประชมุคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ครัง้ที่ 10-1/2564 วนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์
2564 ไดม้ีมติใหค้วามเห็นชอบการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการรบัรองระบบงานในประเทศไทยแบบ
เครือข่ายเดียว (Single Platform) และเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2564 ประธานคณะกรรมการการ
มาตรฐานแห่งชาติ (รองนายกรฐัมนตรี นายวิษณุ เครืองาม) ไดล้งนามค าสั่งแต่งตัง้อย่างเป็น
ทางการ 

1.3 เอกสารแนวทางการตรวจประเมินร่วมกันฉบับนี ้เป็นผลจากการหารือร่วมกันระหว่าง 4 หน่วย
รับรองระบบงานภายใต้คณะท างานบริหารการยอมรับร่วมและกระบวนการด้านการรับรอง
ระบบงาน (MRA and Accreditation Process Task Force: MAP-TF) เพื่อเพิ่มทางเลือกและ
อ านวยความสะดวกในการขอรับการรับรอง (Ease of Doing Business) ส าหรบัผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบและรบัรองที่จะยื่นขอการรบัรองระบบงานต่อไป 

1.4 การประชมุคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ครัง้ที่ 11-2/2564 วนัที่ 21 กนัยายน 2564 
ไดม้ีมติใหค้วามเห็นชอบใหห้น่วยรบัรองระบบงานบูรณาการการรบัรองร่วมกันได ้ โดยไม่จ ากัด
สาขาและขอบข่าย ภายใต้หลักการการรับรองระบบงานของประเทศไทยแบบเครือข่ายเดียว 
(Single platform) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการอ านวยความสะดวกของผูป้ระกอบการตรวจสอบและ
รบัรอง และบูรณาการการรบัรองภายใตก้ารท างานในรูปแบบเครือข่ายเดียว (Single Platform) 
มุ่งเนน้ลดความซ า้ซอ้นในการตรวจสอบและรบัรอง มีการใชท้รพัยากรร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ 

2 เอกสำรอ้ำงอิง 

2.1 ISO/IEC 17011 Conformity assessment — Requirements for accreditation bodies 
accrediting conformity assessment bodies 

2.2  APAC MRA-002 APAC Mutual recognition Arrangement 
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3 วัตถุประสงค ์

 เอกสารนีใ้ชเ้ป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการตรวจสอบและรบัรองที่ไดร้บัใบรบัรองระบบงานจาก
หน่วยรบัรองระบบงานมากกว่า 1 หน่วยรบัรองระบบงานและประสงคใ์หม้ีการตรวจประเมินเพื่อรบัรอง
ระบบงานรว่มกนั (Joint Assessment) ระหว่างหน่วยรบัรองระบบงาน  

4 ค ำนิยำม 

4.1 ผูป้ระกอบการตรวจสอบและรบัรอง (Conformity Assessment Body, CAB) หมายถึง บคุคลหรือ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการการตรวจสอบและรบัรอง เช่น หอ้งปฏิบติัการทดสอบ หอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ 
หอ้งปฏิบติัการทดสอบทางการแพทย ์หน่วยตรวจ ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญ ผูผ้ลิตวสัดุ
อา้งอิง และหน่วยรบัรองในสาขาต่างๆ เป็นตน้ 

4.2  หน่วยรบัรองระบบงาน (Accreditation Body, AB) หมายถึง หน่วยงานที่ใหก้ารรบัรองระบบงาน โดย
ในประเทศไทยมีอยู่ 4 หน่วยงาน ดงันี ้

• ส านกังานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
(สมอ.)  

• ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์(วพ.) 

• กองรบัรองมาตรฐาน (กรร.) ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

• กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ (บร.) กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.) 

4.3 สาขาการรบัรอง หมายถึง สาขาการรบัรองระบบงานที่ผูป้ระกอบการตรวจสอบและรบัรองยื่นขอการ
รบัรองระบบงาน 

• การทดสอบ (Testing)  

• การสอบเทียบ (Calibration)  

• การตรวจ (Inspection)  

• การทดสอบทางการแพทย ์(Medical/Clinical Testing)  

• การทดสอบความช านาญ ( Proficiency Testing)  

• การผลิตวสัดอุา้งอิง (Reference Material Producers) 

• การรบัรองระบบการจดัการ (Management System)  
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• การรบัรองบุคลากร (Persons)  

• การรบัรองผลิตภณัฑ ์(Products) 

• การทวนสอบและการตรวจสอบความใชไ้ด ้(Verification and Validation, GHG) 

• อ่ืนๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมตามโครงสรา้งของการยอมรบัรว่มกนัที่องคก์ารภมูิภาคเอเชียและ
แปซิฟิคว่าดว้ยการรบัรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC) 
ประกาศในเอกสาร APAC Mutual recognition Arrangement (APAC MRA-002)  

5 แนวทำงกำรตรวจประเมินร่วมกัน (JOINT ASSESSMENT)  
มีรูปแบบการด าเนินการภายใตก้ารรบัรองระบบงานแบบเครือข่ายเดียว (Single Platform) โดย
จ าแนกตามการรบัรองระบบงานในสาขาการรบัรอง ดงันี ้

5.1 สำขำกำรรับรองเดียว (Single Scheme)  

 5.1.1 เงือ่นไข 

• ผูป้ระกอบการตรวจสอบและรบัรองไดร้บัใบรบัรอง 1 สาขาการรบัรองจากหน่วยรบัรอง
ระบบงานที่มากกว่า 1 ราย (เช่น ไดร้บัการรบัรองหอ้งปฏิบติัการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 จาก ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และกรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร รวม 3 ใบรบัรอง)  

• เป็นการรวมขอบข่ายที่ไดร้บัการรบัรอง โดยหน่วยรบัรองระบบงานที่ถกูเลือกจะออก
ใบรบัรองระบบงาน 1 ฉบบั ที่เป็นการรวมขอบข่ายทัง้หมดเดิม และออกใหใ้หม่ตาม
กระบวนการในตารางที่ 1  

• สามารถแจง้ความประสงคแ์ละยื่นขอรบัการรบัรองไดต้ามกระบวนการที่ระบดุงัตารางที่ 
1 
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ตำรำงที ่1 กระบวนกำรที่ใช้เป็นแนวทำงกำรตรวจประเมินร่วมกันส ำหรับสำขำกำรรับรองเดียว 

กระบวนการ 
ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบและ
รับรอง 

- แจ้งความประสงค์ให้ตรวจประเมิน
ร่วมกัน (Joint audit) ในลักษณะของ
การรวมใบรับรอง ให้เหลือเพียง 1 ฉบับ 

- ยื่นความประสงค์ขอการรับรองได้ไม่ว่า
จะเป็นการยื่นขอการรับรองครัง้แรก 
(Initial) /การต่ออายใุบรบัรอง 
(Reassessment) /การขยายขอบข่าย 
(Extension) 

AB ทีร่ับเรื่อง และประสานข้อมูล
การตรวจจาก ABs อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
-การขอความเห็นชอบจาก กมช. 
ในเรื่องของการกำหนดขอบข่าย
การให้บริการของ AB 

AB ที่รับเรื่อง 
 
 

- แต่งตั้งทีมตรวจประเมิน บัญชีผู้ประเมิน (Pooled 
assessors) 

- แจ้งรายชื่อผู้ตรวจประเมินและ
กำหนดการตรวจประเมิน 

- ตรวจประเมิน 
- เสนอคณะตัดสินการรับรอง 
- ออกใบรับรอง 

ขั้นตอนการตรวจประเมินตาม
วิธีการของ AB ที่รับเรื่อง 
(การจัดการเรื่องเงินการเก็บ
ค่าบริการการตรวจประเมินและ
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน) 
 
 

ABs ที่เก่ียวข้อง - ประสานข้อมูลการตรวจ  
- ร่วมกำหนดแผนการตรวจประเมิน 

-แชร์ข้อมูลการรับรองของ
ผู้ประกอบการล่าสุด 
-เตรียมการยกเลิกการรับรอง 

ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบและ
รับรอง 

- ได้รับใบรับรอง จาก AB ที่รับเรื่อง 
- ILAC Mark 

 

 

 5.1.2 ผลลัพธ ์

• ไดใ้บรบัรองที่เป็นการรวมขอบข่ายจากหลายฉบบั เป็น ฉบบัเดียว 

• เป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการยื่นขอการรบัรอง  
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5.2 สำขำกำรรับรองมำกกว่ำ 1 สำขำ (Multi Scheme) 

5.2.1 เงือ่นไข 

• ผูป้ระกอบการตรวจสอบและรบัรองไดร้บัใบรบัรองมากกว่า 1 สาขาการรบัรองจาก
หน่วยรบัรองระบบงานที่มากกว่า 1 ราย (เช่น ไดร้บัการรบัรองหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ไดร้บั
การรบัรองหอ้งปฏิบติัการทดสอบทางการแพทย ์(ISO 15189) จาก
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และไดร้บัการรบัรองผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญ (ISO/IEC 17043) จากกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ รวมใบรบัรองทัง้หมด 3 ฉบบั)  

• สาขาการรบัรองที่ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยรบัรองระบบงาน จะไดร้บัการประสานและ
ก าหนดแผนการตรวจประเมินและแผนการตรวจติดตามผลการรบัรอง เพื่อใหส้ามารถ
ตรวจประเมินรว่มกนัและพรอ้มกนัมากที่สดุ โดยไม่กระทบกบัใบรบัรองที่ไดร้บัการ
รบัรองแลว้ 

• สามารถแจง้ความประสงคแ์ละยื่นขอรบัการรบัรองไดต้ามกระบวนการที่ระบ ุดงัตาราง
ที่ 2 
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ตำรำงที ่2 กระบวนกำรที่ใช้เป็นแนวทำงกำรตรวจประเมินร่วมกันส ำหรับสำขำกำรรับรอง 
ทีม่ำกกว่ำ 1 สำขำกำรรับรอง 

กระบวนการ 
ผู้ประกอบการ - แจ้งความประสงค์ให้ตรวจ

ประเมินร่วมกัน (Joint 
audit)  

- ยื่นความประสงค์ขอการ
รับรองรองรับการตรวจ
ประเมินร่วมกัน 

ABs รับเรื่อง และประสาน
ข้อมูลการตรวจ 

ABs อ่ืน  - พิจารณาแผนการตรวจ
ติดตามผลการรับรอง 
(Surveillance, SV) ที่มีอยู่ 

- ส่งรายชื่อผู้ประเมินทาง
เทคนิค 

บัญชีผู้ประเมิน (Pooled 
assessors) 

AB ที่รับเรื่องขอการรับรอง 
(หลัก) 
 
 

- แต่งตั้งทีมตรวจประเมิน 
- แจ้งรายชื่อผู้ตรวจประเมิน

และกำหนดการตรวจ
ประเมิน 

- ตรวจประเมิน 
- เสนอคณะตัดสินการรับรอง 
- ออกใบรับรอง 

ขั้นตอนการตรวจประเมินตาม
วิธีการของ AB ที่รับเรื่อง 
 

ABs อ่ืน  - รับผลตรวจประเมินและ
เสนอให้การรับรองต่อเนื่อง 

ขั้นตอนการตรวจติดตามผลการ
รับรองของ แต่ละ AB 

 

5.2.2 ผลลัพธ ์

• ใบรบัรองตามสาขาการรบัรอง 

• เป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการรบัรองระบบงาน 

 

  



4ABs Single Platform: G-001 Guidance on Joint Assessments  

 

 

ออกครัง้ที่ : 1 วนัท่ีประกาศใช:้ 21 กนัยายน 2564 หนา้ที่ 10 of 10 
 

ตำรำงแสดงประวัติกำรแก้ไข 

 

วนัที่ บทท่ี การแกไ้ข 

   

   

 


