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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Criteria and condition for Inspection body designation

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผูต้ รวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
--------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ สอดคล้อง
ตามหลักการสากล คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 600-8/2555 เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมจึ ง ยกเลิ ก ประกาศสํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงวันที่
29 ตุ ล าคม พ.ศ. 2553 และประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบการทํ า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ.2511
1. ขอบข่าย
เอกสารนี้กําหนด นิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ขั้นตอนในการดําเนินการแต่งตั้ง
เงื่อนไขที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องปฏิบัติ การติดตามผลการดําเนินงาน
ของผู้ได้รับการแต่งตั้ง การยกเลิก การลดขอบข่าย และการเพิกถอนการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
2. นิยาม
2.1 ผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง นิติบุคคลที่ดําเนินงานด้านการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการดําเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.2 ผู้ยื่นคําขอ หมายถึง ผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
การทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
2511
2.3 ผู้ตรวจ (Inspector) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทําหน้าที่ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.5 สํานักงาน หมายถึง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.6 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
3. เอกสารอ้างอิง
3.1 มอก.17020 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจ (ISO/IEC 17020 : General criteria for the
operation of various types of bodies performing inspection)
3.2 มอก.17021 การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกําหนดสําหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการ
จัดการ (ISO/IEC 17021 Conformity assessment-requirements for bodies providing audit and
certification of management systems)
3.3 มอก.5065 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ISO/IEC Guide 65 General
requirements for bodies operating product certification systems)
3.4 มอก.5067 การตรวจสอบและรับรอง-หลักการพื้นฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์ (ISO/IEC Guide 67
Conformity assessment – fundamentals of product certification)
4. คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ
4.1 ผู้ยื่นคําขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ
(2) ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงาน หรือหน่วยงานที่สํานักงานให้การยอมรับ ตามมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งในสาขาที่ขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้
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(ก) มอก.17020 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจ สาขาการตรวจโรงงานเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์
(ข) มอก.17021 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการเฉพาะ
สาขาการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
(ค) มอก.5065 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในการรับรองผลิตภัณฑ์รูปแบบ
การรับรองที่ 5 ตาม มอก.5067 หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานให้ความเห็นชอบ
4.2 ผู้ตรวจ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาที่เทียบเท่า
(2) ได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย ดังนี้
(ก) หลักสูตร “หัวหน้า/ผู้ตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน มอก.9001” จาก
หน่วยงานที่สํานักงานให้การยอมรับ
(ข) หลักสูตร “ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจ ตามมาตรฐาน มอก 17020” จากสํานักงาน
หรือหน่วยงานที่สํานักงานให้การยอมรับ
(ค) ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาต ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด และกระบวนการตรวจสอบและรับรองของ
สํานักงาน จากสํานักงานหรือหน่วยงานที่สํานักงานให้การยอมรับ
(3) มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินโรงงาน การทําผลิตภัณฑ์ การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปี
(4) ผ่านการประเมินความสามารถของผู้ตรวจ ในสาขาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากสํานักงาน
5. ขั้นตอนการแต่งตั้ง
5.1 การยื่นคําขอ
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นคําขอต่อสํานักงานตามแบบที่กําหนด พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) เอกสารรับรองการเป็นนิติบุคคล
(2) เอกสารแสดงการได้รับการรับรองระบบงาน จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
(3) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจตามข้อ 4.2
(4) ขั้นตอนการดําเนินงานในการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทีส่ อดคล้องกับหลักเกณฑ์
การรับรองผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ของสํานักงาน
5.2 การตรวจสอบคําขอ
เมื่อได้รับคําขอแล้ว สํานักงานจะดําเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
กรณีต้องปรับปรุงแก้ไข จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 3 วันทําการ
(2) ทวนสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ และพิจารณาคุณสมบัติของผูย้ ื่นคําขอ คุณสมบัติของ
ผู้ตรวจ ตามขอบข่ายที่ขอรับการแต่งตั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน
15 วันทําการ
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(ก) กรณีเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไข
ปรับปรุง หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
(ข) กรณีมีข้อสงสัย อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ยื่นคําขอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมก็ได้
(3) เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว จะนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม
แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ภายใน 15 วันทําการ
(4) นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6. เงื่อนไขสําหรับผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้ง
6.1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขตลอดระยะเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง
6.2 ผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งโดยได้รับการรับรองระบบงานตาม มอก.
17021 ต้องได้รับการรับรองระบบงานตาม มอก.17020 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจ สาขาการ
ตรวจโรงงานเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ จากสํานักงานหรือหน่วยงานที่สํานักงานให้การยอมรับ ในสาขา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6.3 ต้องดําเนินการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามขั้นตอนการดําเนินงานที่สํานักงานให้ความ
เห็นชอบ
6.4 ต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่ผู้รับการตรวจและสํานักงาน และต้องไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการตรวจและสํานักงาน
6.5 ต้องแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ตามที่สํานักงานแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้ากรณีที่
ผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องตรวจประเมินโรงงานหรือเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ในการดําเนินงานของผู้ตรวจสอบการทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวจากผู้รับการตรวจ
6.6 ต้องไม่กระทําการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อการเป็นผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
6.7 กรณีที่ถูกลดขอบข่าย เพิกถอน หรือ ยกเลิกการแต่งตั้ง ต้องยุติการดําเนินการหรือกล่าวอ้างเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6.8 ต้องให้ความร่วมมือแก่สํานักงานในการติดตามผลการดําเนินงาน
6.9 ต้องส่งมอบบันทึกเกี่ยวกับการโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์ผลการดําเนินการให้แก่สํานักงานเมื่อ
ได้รับการร้องขอ
6.10 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสําคัญใดๆที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการตรวจสอบการทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในขอบข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดต้องแจ้งให้สํานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า
เช่น
(ก) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร บุคลากรหลัก และอํานาจหน้าที่
(ข) การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
(ค) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือวิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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7. การติดตามผลการดําเนินงานของผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สํานักงานจะตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากประวัติการดําเนินงาน และข้อร้องเรียน
8. การยกเลิก การลดขอบข่าย และการเพิกถอน
8.1 การยกเลิก
กรณีที่ผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความประสงค์จะยกเลิกการเป็นผู้ตรวจสอบการทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รบั การแต่งตั้ง ให้แจ้งสํานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
60 วัน
8.2 การลดขอบข่าย
สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาลดขอบข่ายการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ในกรณีต่างๆ ดังนี้
(1) ผู้ได้รับการแต่งตั้งแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
(2) ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีปัญหาหรือข้อบกพร่องในการดําเนินงานในขอบข่ายทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(3) ผู้ตรวจในสาขาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่ผ่านการประเมินความสามารถจากสํานักงาน
(4) มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงาในขอบข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อทวนสอบแล้วเป็นความ
จริง
8.3 การเพิกถอน
สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ในกรณีต่างๆ ดังนี้
(1) เลิกประกอบกิจการ
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่มีความสามารถในการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
(4) ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเป็นผู้ตรวจสอบ
การทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(5) ผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งโดยได้รับการรับรองระบบงานตาม
มอก.17021 ที่ยังไม่ได้รับการรับรองระบบงานตาม มอก.17020 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วย
ตรวจ สาขาการตรวจโรงงานเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ จากสํานักงานหรือหน่วยงานที่สํานักงานให้
การยอมรับ ในสาขาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
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