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บทคัดย่ อ
จากการพัฒนาระบบตรวจสอบห้องปฏิบตั ิการเอกชนเพื่อการออกใบรับรองคุณภาพสิ นค้าเกษตร
ได้มีก ารศึ กษาการจัดทาหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการกากับดู แลห้องปฏิ บตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและ
อาหารด้านพืช ในการยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการเอกชนที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ เพื่อ
รองรั บ ภารกิ จการถ่ ายโอนงานบริ ก ารทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพื ชที่ กรมวิชาการเกษตรให้
ภาคเอกชนรับไปดาเนินการแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ดาเนินการศึกษาข้อมูล
ที่จะนามาใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบตั ิการเอกชน มีการจัดทาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
กากับดูแลห้องปฏิ บตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช มีการหารื อกับกลุ่มนิ ติการและสิ ทธิ
ประโยชน์ สานักเลขานุการกรม จัดการฝึ กอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิงานการตรวจติดตาม
และประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบ จัดทาคู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้า
เกษตรและอาหารด้านพืช ได้นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบ และแบบฟอร์ ม มาทดลองใช้ ใ นการตรวจประเมิ น มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะท างานก ากั บ ดู แ ล
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช จัดทาแผนการเข้าเยี่ยมชม ตรวจติดตามและประเมิน
ห้องปฏิ บ ัติ การเอกชน จัดการประชุ มหารื อร่ วมกับห้ องปฏิ บ ัติ การเอกชนเพื่ อรั บฟั งข้อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่ อนไข ขณะนี้ หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขดังกล่ าวได้ออกเป็ นประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการควบคุ ม กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหาร
ด้านพืช พ.ศ. 2554 ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 เพื่อใช้ในการควบคุมกากับ
ดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ โดยพิจารณา
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกาหนดของประเทศคู่คา้
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คานา
ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านวัตถุดิบทางด้านการเกษตร การแปรรู ปอาหาร และแรงงานที่มี
ความสามารถ ทาให้มีศกั ยภาพในการผลิ ตอาหารเพื่อการบริ โภคภายในประเทศและส่ งออกเป็ นรายใหญ่
ของโลก สร้างรายได้ไม่ต่ากว่าปี ละ 4-5 แสนล้านบาท รัฐบาลจึงมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นครัว
ของโลก และให้ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยด้านอาหาร ประกอบกับประเทศคู่คา้ เช่น กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ ปุ่น เริ่ มใช้มาตรการด้านความปลอดภัยของอาหารเป็ นข้อกี ดกันทาง
การค้า รวมทั้งประเทศไทยเป็ นสมาชิ กขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) ทาให้
ต้องปฏิ บตั ิตามข้อตกลงด้านสุ ขอนามัยหรื อสุ ขอนามัยพืช พัฒนาสิ นค้าเกษตรและอาหารทั้งส่ งออกและ
บริ โภคภายในประเทศโดยใช้มาตรฐานเดี ยวกัน แต่ยงั คงประสบปั ญหาด้านความปลอดภัยของอาหารทั้ง
ภายในประเทศ นาเข้า และส่ งออกต่างประเทศ ปั ญหาเกิดจากการตรวจพบการปนเปื้ อนเชื้ อจุลินทรี ย ์ สาร
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืช สารพิษจากเชื้อรา โลหะหนัก สารเจือปน และสิ่ งปนปลอม เป็ นต้น
กลุ่ ม พัฒนาระบบตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้า ส านัก พัฒนาระบบและรั บ รองมาตรฐานสิ นค้า พื ช
กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจควบคุมกากับดูแลคุณภาพสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
ได้รับมอบหมายให้เป็ นหน่วยงาน ให้บริ การตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสิ นค้าพืชและผลิตภัณฑ์
เพื่อการส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุ นให้ภาครัฐ
และเอกชนสามารถมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช และสร้างเครื อข่าย
ห้องปฏิ บตั ิ การทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพื ช เพื่ อรองรั บ ภารกิ จการถ่ า ยโอนงานด้านบริ ก าร
ทดสอบโดยให้ภาคเอกชนรับไปดาเนิ นการแทนตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิ จของส่ วนราชการ
มาตรา 33 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก า ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริ หารกิ จการบ้า นเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
กาหนดให้มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จด้า นการตรวจสอบและรั บ รองคุ ณภาพมาตรฐานของส่ วนราชการ ให้
ภาคเอกชนหรื อภาคส่ วนอื่นรับไปดาเนิ นการแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ใน
จานวนนี้ มีงานที่ สาคัญที่ เกี่ ยวข้องงานหนึ่ ง ซึ่ งกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้า สานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช กรมวิชาการเกษตร เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งในหลายๆ หน่ วยงานที่ มี
ภารกิ จถ่ ายโอนงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านงานบริ การตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออก
ให้กบั ห้องปฏิบตั ิการทดสอบเอกชน จึงได้นามติดงั กล่าวของรัฐบาลมาพิจารณาดาเนินการ
เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจึงได้ทาการศึกษาระบบการตรวจสอบห้องปฏิ บตั ิการ
เอกชนที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับความสามารถตามมาตรฐานสากล ในการจัดทาหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช สาหรับนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการพิจารณา และยอมรับ ความสามารถด้านวิชาการในแต่ละรายการทดสอบของห้องปฏิบตั ิการเอกชน
โดยพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกาหนดของประเทศ
คู่ ค ้า ห้อ งปฏิ บ ัติก ารทดสอบที่ มี ค วามประสงค์จ ะรั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ ดัง กล่ า ว ต้อ งดาเนิ น งานให้
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สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยห้องปฏิบตั ิการทดสอบที่ผา่ นการพิจารณา จะได้รับ
การขึ้ นทะเบียนเป็ นห้องปฏิ บตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ที่กรมวิชาการเกษตรให้การ
ยอมรับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหาร
ด้านพืช ที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ
2. เพื่อนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้มาจัดทาเป็ นประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการควบคุ ม ก ากับ ดู แลห้ องปฏิ บ ัติก ารทดสอบสิ น ค้าเกษตรและอาหารด้านพื ช ใช้ใ นการ
พิจารณาให้การยอมรับความสามารถของห้องปฏิ บตั ิ การเอกชน ที่ จะรั บการถ่ า ยโอนภารกิ จงานบริ การ
ทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
3. เพื่อให้ได้คู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
ที่คณะทางานควบคุมกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบใช้ในการปฏิบตั ิงาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดในประกาศ อย่างเป็ นระบบ

วิธีดาเนินการ
วิธีการ
1. จัดทาบัญชี รายชื่ อห้องปฏิบตั ิการเอกชนที่มีความประสงค์จะรับการถ่ายโอนภารกิ จงานบริ การ
ทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ศึ กษาข้อมูลและปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลข้อกาหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบตั ิการทดสอบ ที่จะนามาใช้
ในการประเมิ นความสามารถของห้องปฏิ บ ตั ิ การเอกชน ทั้งทางด้านการบริ หารและด้า นวิช าการ ตาม
มาตรฐานสากล กฎระเบียบของประเทศคู่คา้ และหลักเกณฑ์ของหน่วยรับรองห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
3. จัดทาร่ างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาให้การยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบ ประกอบด้วย
ขั้นตอนการให้การยอมรับความสามารถ เงื่อนไข การลดและขยายขอบข่ายรายการที่ได้รับการยอมรับ
ความสามารถ การแจ้งเตือน การยกเลิ กและเพิกถอนหนังสื อการยอมรับความสามารถ และการสั่งพักใช้
หนังสื อการยอมรับความสามารถ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุ มคณะทางานวิจยั ประกอบด้วย นักวิชาการห้องปฏิบตั ิการ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ น ค้า และเจ้า พนัก งานธุ ร การ กลุ่ ม ประสานงานตรวจรั บ รองมาตรฐาน เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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5. นาร่ างหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ปรึ กษากับกลุ่มนิติการและสิ ทธิ ประโยชน์ สานักเลขานุการกรม
6. จัดฝึ กอบรมผูต้ รวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบ เพื่อให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่
กลุ่ มพัฒนาระบบตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้า เพิ่ มพูนความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ เทคนิ ค ในการตรวจ
ติดตามคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทดสอบตามข้อกาหนด ISO/IEC 17025 ประกอบด้วย วิธีการตรวจติ ดตาม
และประเมินห้องปฏิ บตั ิการทดสอบ การสร้ างแบบรายงานการตรวจติดตามและประเมินความสามารถ
ห้องปฏิ บตั ิการทดสอบ การเขียนรายงานและสรุ ปข้อบกพร่ อง การเปิ ดการประชุ มการตรวจติดตามและ
ประเมิน และการปิ ดการประชุมการตรวจติดตามและประเมิน
7. จัดทาคู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบ และแบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้อง
8. นาร่ างหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข คู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิ บตั ิการทดสอบ และ
แบบฟอร์ มที่ได้จดั ทาขึ้น ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมใช้ในการตรวจประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบ ของกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า จานวน 2 ห้องปฏิบตั ิการ และห้องปฏิบตั ิการเอกชน จานวน 12 แห่ง
9. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุ มกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
และคณะผูต้ รวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
10. จัดทาแผนการเข้าเยีย่ มชม ตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการเอกชน จานวน 12 แห่ ง ที่
กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ เนื่ องจากเป็ นห้องปฏิบตั ิการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และได้ข้ ึนทะเบียนกับสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ ผูป้ ระกอบการ
สามารถนาใบรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบตั ิการดังกล่าว มาใช้ในการออกใบรับรองคุณภาพสิ นค้า
เกษตรเพื่อการส่ งออกกับกรมวิชาการเกษตร
11. ทาการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั ิการเอกชน และสรุ ปผลการตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ
2.จัดการประชุมหารื อร่ วมกับห้องปฏิบตั ิการเอกชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่ างหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข
13. เสนอร่ างหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้กลุ่มนิ ติการและสิ ทธิ ประโยชน์ สานักเลขานุ การกรม ทา
การตรวจทาน และจัดทาเป็ นประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุม
กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรละอาหารด้านพืช

เวลาและสถานทีด่ าเนินการ
ระยะเวลา
สถานทีด่ าเนินการ

ตุลาคม 2550 - กันยายน 2553
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า สานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสิ นค้าพืช
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การจัดทาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
เอกสารนี้ ใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้การยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบ ที่จะ
รับการถ่ายโอนภารกิ จด้านทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช เพื่อกรมวิชาการเกษตรจะต้องนาผลที่ได้
จากการรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบตั ิการเอกชน มาใช้ในการออกใบรับรองคุณภาพสิ นค้าเกษตรเพื่อ
การส่ งออก ผลการทดสอบนี้ จะต้องเป็ นที่ ยอมรั บและเชื่ อถื อได้ในระดับสากล ด้วยเหตุ น้ ี หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่จดั ทาขึ้นนี้ จึงมีความสาคัญมากและต้องมีขอ้ กาหนดทางวิชาการตามมาตรฐานสากล เอกสารฉบับนี้
ประกอบด้วย บทนิยาม คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอให้ยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบ ขั้นตอน
การให้การยอมรับความสามารถ เงื่อนไข การลดและขยายขอบข่ายรายการที่ได้รับการยอมรับความสามารถ
การแจ้งเตือน การยกเลิกและเพิกถอนหนังสื อการยอมรับความสามารถ และการสั่งพักใช้หนังสื อการยอมรับ
ความสามารถ และอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง โดยทาการปรึ กษากับกลุ่มนิ ติการและสิ ทธิ ประโยชน์ สานักเลขานุ การ
กรม และได้จดั ทาเอกสารภาคผนวกที่ระบุขอ้ กาหนดการยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้า
เกษตรและอาหารด้านพืช ในขอบข่ายรายการทดสอบที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. การฝึ กอบรมผูต้ รวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
ในการพัฒนาระบบตรวจสอบห้องปฏิ บตั ิ ก ารเอกชนเพื่ อการออกใบรั บรองคุ ณภาพสิ นค้า เกษตร
จาเป็ นต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินความสามารถห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบ ตามข้อกาหนดการยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบทั้งด้านบริ หารและด้านวิชาการ ได้
ดาเนิ นการจัดการฝึ กอบรมบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการ เรื่ อง การ
ตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช จานวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่
17 - 18 และ 24 มีนาคม 2552 และ ระหว่างวันที่ 15 - 17 และ 22 มิถุนายน 2552 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ประกอบด้วยนักวิช าการและเจ้า หน้า ที่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานทดสอบในห้องปฏิ บตั ิ การ 10 ห้องปฏิ บตั ิการของกลุ่ ม
พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช จานวน 40 คน จาก
ผลการประเมินหลังการฝึ กอบรมพบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความเข้าใจในข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC
17025 การฝึ กอบรมครั้ งนี้ ไ ด้จดั ให้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง ในการตรวจติ ดตามและประเมิ นห้องปฏิ บตั ิ ก าร
ทดสอบ โดยแบ่ ง กลุ่ ม ผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมออกเป็ น 2 กลุ่ ม เพื่ อ ฝึ กการตรวจติ ด ตามและประเมิ น
ห้องปฏิบตั ิการโภชนาการ และห้องปฏิบตั ิการจุลชี ววิทยา กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า สานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช มีการจัดทารายการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการและ
แบบฟอร์ม ที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการ มีการฝึ กอบรมการเขียนรายงาน
ผลการตรวจติ ด ตามและประเมิ น ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารหลัง จากเสร็ จ สิ้ น การตรวจประเมิ น การเขี ย นรายงาน
ข้อบกพร่ องและพิจารณาข้อบกพร่ องที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ISO/IEC 17025 และจัดให้มีการกล่าวเปิ ด
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ประชุ มและกล่ าวปิ ดการประชุ ม โดยจาลองเหตุการณ์ เหมื อนจริ งทุกประการ หลังเสร็ จสิ้ นการปฏิ บตั ิงาน
วิทยากรผูใ้ ห้การอบรมได้วจิ ารณ์และให้คาแนะนา
3. การจัดทาคู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมและกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการเอกชนเป็ นไปอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบที่จดั ทาขึ้น จึง
จาเป็ นต้องจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของคณะทางานควบคุมกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและ
อาหารด้านพืช สาหรับใช้ในการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบในการยอมรับความสามารถ
ห้องปฏิ บตั ิ การทดสอบ คู่มื อฉบับนี้ ประกอบด้วย บทที่ 1 การตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิ บตั ิการ
ทดสอบ บทที่ 2 ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช บท
ที่ 3 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบกับหน่ วยงานภายนอก บทที่ 4 หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะทางานควบคุมกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช บทที่ 5 ข้อบกพร่ องที่
พบบ่อยในการตรวจติดตามและประเมิน และเอกสารภาคผนวกซึ่ งประกอบด้วย แบบฟอร์ มตรวจเอกสาร
ประกอบคาขอให้ยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช แบบฟอร์ ม
รายการตรวจติ ด ตามและประเมิ น ความสามารถห้องปฏิ บ ัติก ารทดสอบสิ นค้า เกษตรและอาหารด้านพื ช
แบบฟอร์ ม รายงานสรุ ป ผลการตรวจติดตามและประเมิ น ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุม กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช พ.ศ. 2554
และตัวอย่างหนังสื อการยอมรับความสามารถ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานควบคุมกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้าน
พืช ประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุมกากับดู แลห้องปฏิ บตั ิ การทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
คณะผูต้ รวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช และเจ้าหน้าที่ธุรการ
เพื่อกาหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนิ นการตามระเบียบ ข้อกาหนด และมาตรการในการ
ควบคุมกากับดูแล ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
5. การเยี่ ย มชม ตรวจติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเอกชน จ านวน 12 แห่ ง ที่
ผูป้ ระกอบการได้นาใบรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิ บตั ิการดังกล่ าว มาใช้ประกอบในการยื่นคาร้ อง
ขอให้กรมวิชาการเกษตรออกใบรับรองคุ ณภาพสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออก ห้องปฏิบตั ิการทั้ง 12 แห่ งนี้
ได้แก่
ห้องปฏิบตั ิการสถาบันอาหาร
ห้องปฏิบตั ิการบริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด
ห้องปฏิบตั ิการบริ ษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จากัด
ห้องปฏิบตั ิการศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย
ห้องปฏิบตั ิการบริ ษทั โอสถสภา จากัด
ห้องปฏิบตั ิการบริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด
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ห้องปฏิบตั ิการ บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขากรุ งเทพฯ
ห้องปฏิบตั ิการ บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ห้องปฏิบตั ิการ บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขาสมุทรสาคร
ห้องปฏิบตั ิการ บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
ห้องปฏิบตั ิการ บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขาเชียงใหม่
ห้องปฏิบตั ิการ บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขาสงขลา
แม้วา่ ห้องปฏิบตั ิการทั้ง 12 แห่ งจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และได้ข้ ึนทะเบียน
กับสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ แต่รายการทดสอบและประเภทผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรและอาหารด้านพืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และได้ข้ ึนทะเบียนกับสานักงาน
มาตรฐานสิ น ค้า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ ยัง ไม่ ค รบทุ ก รายการทดสอบและผลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง นั้น ใน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขจึงระบุขอ้ กาหนดการยอมรับความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและ
อาหารด้านพืช ในขอบข่ายรายการทดสอบที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
รายการที่ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย การทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า การจ้าง
เหมาช่วงทดสอบ ข้อร้องเรี ยน การตรวจติดตามคุ ณภาพภายใน บุคลากร สถานที่และสภาวะแวดล้อม
วิธีการทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธี เครื่ องมือ การสอบกลับได้ของการวัด การสุ่ ม
ตัวอย่าง การจัดการตัวอย่างทดสอบ การประกันคุณภาพผลการทดสอบ และการรายงานผลการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พบว่ารายการทดสอบที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบตั ิการเอกชนไม่ได้
บริ หารงานครบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้แก่ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การตรวจสอบความ
ถูกต้องของวิธี ความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ และการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
6. การประชุมหารื อร่ วมกับผูแ้ ทนจากห้องปฏิบตั ิการเอกชน จานวน 12 แห่ ง ในวันที่ 13 กรกฎาคม
2553 เพื่อรับฟั งข้อคิดเห็ นเกี่ ยวกับร่ างหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการกากับดูแลห้องปฏิ บตั ิการทดสอบสิ นค้า
เกษตรและอาหารด้านพืช ที่ประชุ มเห็นชอบ และให้มีการเพิ่มข้อความในเงื่อนไข ข้อ 4.7 ห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบต้องดาเนินการตามที่กรมวิชาการเกษตรกาหนดไว้ในภาคผนวก เพิ่มเติมจากข้อกาหนดในมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ข้อ 1.2 การทบทวนข้อตกลง ข้อ 2.6 การสุ่ มเก็บตัวอย่าง ข้อ 2.7 การจัดการตัวอย่างทดสอบ
ข้อ 2.8 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ และข้อ 2.9 การรายงานผลการทดสอบ
7. เสนอหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการกากับดูแลห้องปฏิ บตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้าน
พืช ให้ก ลุ่ ม นิ ติก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ สานักเลขานุ ก ารกรม ทาการตรวจทาน และจัดทาเป็ นประกาศ
กรมวิชาการเกษตร เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการควบคุ ม กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
สิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
ผลการดาเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบห้องปฏิบตั ิการเอกชนเพื่อการออกใบรับรองคุณภาพสิ นค้า
เกษตร สามารถจัดทาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหาร
ด้านพืช ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้การยอมรับความสามารถของห้องปฏิบตั ิการเอกชน ที่จะ
รับการถ่ายโอนภารกิจงานบริ การทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ร่ างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
กากับดูแลห้องปฏิ บตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ได้ผ่านการประชุ มหารื อร่ วมกับผูแ้ ทน
จากห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารเอกชน เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้อคิ ดเห็ น ที่ ประชุ มเห็ นชอบตามร่ า งหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขนี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวปั จจุบนั ได้ออกเป็ นประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการควบคุม กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช พ.ศ. 2554 ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 และได้จดั ทาคู่มือการตรวจติดตามและประเมิน
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ขึ้น ภายหลังการจัดการฝึ กอบรมผูต้ รวจติดตามและ
ประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบ ผูร้ ับการฝึ กอบรมประกอบด้วย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ จานวน 40 คน
ในการนี้ได้นาคู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบและแบบฟอร์ ม ทดลองใช้งานจริ ง
ในการตรวจติดตามและประเมิน ห้องปฏิ บตั ิการทดสอบ ของกลุ่ มพัฒนาระบบตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้า
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช และห้องปฏิบตั ิการเอกชน จานวน 12 แห่ ง ซึ่ งคู่มือการ
ตรวจติดตามและประเมินห้ องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช นี้ คณะทางานควบคุ ม
กากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช จะได้นาไปใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน
ในการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการเอกชน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุม กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช พ.ศ. 2554
สาหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิ บตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้าน
พืช และคู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ที่จดั ทา
ขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบตั ิการ โดยเฉพาะขอบข่ายรายการทดสอบที่ยงั ไม่ได้
รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ถึงแม้ขอ้ กาหนดด้านการบริ หารจะประกอบเฉพาะ ข้อกาหนด
เรื่ อง องค์กร ระบบบริ หารจัดการ การทบทวนข้อตกลง การรับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรี ยน และการควบคุม
บันทึก ไม่ครอบคลุมทุกข้อกาหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แต่ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับความสามารถด้าน
วิชาการครอบคลุ มทั้งหมด ซึ่ งห้องปฏิ บตั ิ การเอกชนจะต้องพัฒนาห้องปฏิ บตั ิ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
ระบบการบริ หารงานเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่กาหนดไว้ และสามารถขยายขอบข่ายการ
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ
งานวิจยั ครั้งนี้ ยงั ได้พฒั นาบุคลากรทั้งที่เป็ นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุ ม กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช และเทคนิคในการ
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ตรวจติดตามคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทดสอบตามข้อกาหนด ISO/IEC 17025 มีการมอบหมายการปฏิบตั ิงาน
และสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง

การนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้าน
พืช และคู่มื อการตรวจติ ดตามและประเมิ นห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้า นพื ช ได้
จัดพิมพ์และเผยแพร่ ให้ผปู ้ ระกอบการ ห้องปฏิบตั ิการเอกชน คณะทางานกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
สิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ตรวจติดตามการดาเนิ นงานของห้องปฏิบตั ิการเอกชนที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ ในการสร้ างเครื อข่าย
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืชตามมาตรฐานสากลให้สินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
มีความปลอดภัย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการออกใบรับรองคุ ณภาพสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออก (Health
Certificate) ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของประเทศคู่คา้ และเป็ นการตอบสนองมติคณะรัฐมนตรี ในภารกิจการ
ถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของส่ วนราชการให้ภาคเอกชนหรื อภาคส่ วนอื่น
รั บไปดาเนิ นการแทน หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขนี้ ใช้เป็ นเครื่ องมือของกรมวิชาการเกษตร เพื่อสร้ างความ
เชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจในผลการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรนามาใช้ในการออกใบรับรองคุณภาพสิ นค้า
เกษตรเพื่อการส่ งออก ซึ่ งทางสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช กรมวิชาการเกษตรได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการถ่ายโอนงานบริ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการพืชและผลิตภัณฑ์
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกากับดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ทาง
กลุ่ ม นิ ติก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส านัก เลขานุ ก ารกรม ได้จดั ท าเป็ นประกาศกรมวิช าการเกษตร เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุม กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้าน
พืช พ.ศ. 2554 และทางสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้ดาเนิ นการประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทัว่ ไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 12 ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 เพื่อสานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช และหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ได้โดยตรง
3. ผลงานวิจยั นี้ ทาให้ตวั ชี้ วดั ระดับความสาเร็ จของการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ได้รับผลสาเร็ จตามแผน
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คาขอบคุณ
ขอขอบคุณนางสาววรรณนิภา โรจน์วราวัตร ข้าราชการบานาญ ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช ขอขอบคุณ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มนิติการและสิ ทธิ ประโยชน์ สานักเลขานุ การกรม ขอขอบคุณนางสาวเสริ มสุ ข
สลักเพชร ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช และขอขอบคุณข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารทัว่ ไป สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช ที่ทาให้งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุม กากับ ดูแลห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช พ.ศ. 2554 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานทัว่ ไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 10 มกราคม 2555
ภาคผนวก 2
คู่มือการตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
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