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ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
กำรตรวจสอบกำรท ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

 
1. ขอบข่ำย 

ข้อก ำหนดนี้ ก ำ หนดขั้ นตอนกำรตรวจสอบกำรท ำผลิ ตภัณฑ์ อุตสำหกรรมของส ำนั ก งำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ที่ด ำเนินกำรโดยหน่วยตรวจ สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 

2. นิยำม 
ควำมหมำยของค ำที่ใช้ในเอกสำรนี้ มีดังต่อไปนี้ 
2.1 ผู้ตรวจ หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บริกำร กระบวนกำรหรือโรงงำน และ

กำรพิจำรณำควำมเป็นไปตำมข้อก ำหนดเฉพำะหรือข้อก ำหนดทั่วไป 
2.2 ผู้ยื่นค ำขอ หมำยถึง ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำน หรือใบอนุญำตท ำหรือน ำเข้ำ

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน 
2.3 กำรตรวจสอบกำรท ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หมำยถึง กิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมที่ส ำนักงำนมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) มอบหมำย เช่น กิจกรรมกำรตรวจโรงงำนและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.4 สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดหรือข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมำยถึง ควำมล้มเหลวที่จะเป็นไปตำม

ข้อก ำหนด 
2.5 กำรร้องเรียน หมำยถึง กำรร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจของสถำบันฯ/ เจ้ำหน้ำที่

ของสถำบันฯ/ ผู้ได้รับกำรรับรอง หรือ หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง 
2.6 กำรอุทธรณ์ หมำยถึง กำรไม่เห็นด้วย หรือมีปัญหำต่อผลกำรพิจำรณำหรือมำตรกำรใดๆ ของหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง 

3. ขั้นตอนกำรตรวจ 
3.1 ทั่วไป 

3.1.1 กำรตรวจจะด ำเนินกำรส ำหรับผู้ยื่นค ำขอที่อยู่ในเขตรำชอำณำจักร กรณีที่มีสถำนประกอบกำรนอก
รำชอำณำจักรให้พิจำรณำเป็นกรณีไป 

3.1.2 ระยะเวลำในกำรตรวจขึ้นอยู่กับจ ำนวนพนักงำน ควำมซับซ้อนของกระบวนกำร และจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นขอ โดยอ้ำงอิง "เอกสำรสนับสนุนกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจ (Man-day) 

3.1.3 ขั้นตอนกำรตรวจประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) กำรแต่งตั้งคณะผู้ตรวจ 
(2) กำรทบทวนและประเมินเอกสำรประกอบค ำขอ และจัดท ำก ำหนดกำรตรวจ 
(3) กำรตรวจประเมินระบบกำรควบคุมคุณภำพ และเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี) 
(4) กำรสรุปรำยงำน 

3.2 กำรแต่งตั้งคณะผู้ตรวจ 
3.2.1 สถำบันจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจเพื่อตรวจกำรเป็นไปตำมข้อก ำหนด ทั้ งนี้ในบำงกรณีคณะผู้ตรวจอำจ

ประกอบด้วย ผู้ตรวจเพียงท่ำนเดียว หรืออำจประกอบด้วยผู้ตรวจหลำยท่ำน และผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ตรวจ
ฝึกหัด/ผู้สังเกตกำรณ์อีกจ ำนวนหนึ่ง 

3.2.2 กำรแต่งตั้งคณะผู้ตรวจจะท ำอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งต้องก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบ 

3.2.3 กำรคัดเลือกผู้ตรวจต้องยึดหลัก ดังนี้ 
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3.2.3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกำรท ำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมของ สมอ. 

3.2.3.2 มีควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรรับรองผลิตภัณฑ์ของ สมอ. 
3.2.3.3 มีควำมรู้อย่ำงแจ่มแจ้งในวิธีกำรตรวจที่เก่ียวข้อง และในเอกสำรกำรตรวจ 
3.2.3.4 มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงเทคนิคในกิจกรรมที่ตรวจตำมทะเบียนรำยชื่อผู้ตรวจของสถำบันฯ 
3.2.3.5 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อควำม 
3.2.3.6 ปรำศจำกผลประโยชน์ที่อำจท ำให้ปฏิบัติตนอย่ำงไม่เป็นกลำง ไม่น่ำเชื่อถือ หรืออย่ำงไม่เสมอ

ภำค รวมทั้ง 
(1) ผู้ตรวจต้องไม่เคยให้ค ำปรึกษำ หรือท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจในฐำนะให้ค ำแนะน ำหรือที่

ปรึกษำให้แก่ผู้ยื่นค ำขอภำยในระยะเวลำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งอำจมีผลต่อกระบวนกำรและ
กำรตัดสินใจในผลกำรตรวจ 

(2) ผู้ตรวจต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงำนของผู้ยื่นค ำขอ 
(3) ผู้ตรวจต้องไม่มีแรงกดดันทำงกำรค้ำและ/หรือกำรเงินใดๆ 

3.2.4 ก่อนท ำกำรตรวจ หำกยังไม่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและหนังสือแสดงควำมไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียไว้ก่อน ให้ผู้ตรวจและผู้เชี่ยวชำญ (ถ้ำมี) ลงนำมในสัญญำว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและ
หนังสือแสดงควำมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2.5 ต้องแจ้งชื่อผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจและผู้เชี่ยวชำญ (ถ้ำมี) ให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ 

3.3 กำรทบทวนและประเมินเอกสำรประกอบค ำขอ และจัดท ำก ำหนดกำรตรวจ 
ผู้ตรวจที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรทบทวนและประเมินเอกสำรประกอบค ำขอว่ำสมบูรณ์เพียงพอที่จะตรวจ
โรงงำนหรือไม่ตำม มอก. หลักเกณฑ์เฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์กำร
รับรองผลิตภัณฑ์ จำกนั้นผู้ตรวจจัดท ำก ำหนดกำรตรวจ และจัดส่งให้ผู้ยื่นค ำขอ กรณี เอกสำรไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จะท ำหนังสือแจ้งผู้ยื่นค ำขอเพื่อจัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ในกรณีนี้ จะ
ด ำเนินกำรได้ 2 คร้ัง ครั้งละไม่เกิน 30 วันนับจำกวันที่ออกหนังสือแจ้ง หำกยังไม่ได้รับเอกสำรครบถ้วนภำยใน
เวลำที่ก ำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ตรวจจะสรุปรำยงำนพร้อมคืนแฟ้มค ำขอเพื่อส่งให้ สมอ. ด ำเนินกำร
ต่อไป 

3.4 กำรตรวจระบบกำรควบคุมคุณภำพ และเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี) 
กำรตรวจประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
3.4.1 กำรประชุมเปิดกำรตรวจ (Opening meeting) 

ประชุมกำรตรวจร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงหรือผู้แทนของผู้ยื่นค ำขอ 
วัตถุประสงค์ของกำรประชุมเปิดกำรตรวจเพื่อ 
 แนะน ำผู้ตรวจ 
 ทบทวนขอบข่ำยของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์กำรตรวจ 
 ชี้แจงรูปแบบและวิธีกำรที่ใช้ในกำรตรวจ 
 ยืนยันก ำหนดกำรตรวจ 
 ยืนยันควำมพร้อมของทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ตรวจ ควำมเป็น

ปัจจุบันของเอกสำรที่ได้รับ และกำรรักษำควำมลับของผู้ตรวจ 
 ท ำควำมเข้ำใจและแก้ไขข้อข้องใจจุดที่ยังไม่ชัดเจนในก ำหนดกำรตรวจ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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3.4.2 กำรตรวจ 
3.4.2.1 ตรวจระบบกำรควบคุมคุณภำพโรงงำนผู้ยื่นค ำขอ รวมทั้งสถำนที่อื่นที่เก่ียวข้อง เช่น คลังวัตถุดิบ 

คลังสินค้ำ เป็นต้น เพื่อประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำม
หลักเกณฑ์เฉพำะในกำรตรวจสอบเพื่อกำรอนุญำตส ำหรับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจสอบพื่อกำรอนุญำต ทั้งนี้กำรตรวจให้ด ำเนินกำรตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ตรวจ และให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรตรวจที่ได้ก ำหนดไว้ โดยก ำหนดกำร
ตรวจสำมำรถแก้ไขให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้ ซึ่งอำจเกิดจำกกำรร้องขอของผู้ยื่นค ำขอหรือ
ผู้ตรวจ ซึ่งผู้ตรวจจะมีกำรแจ้งยืนยันกับผู้ยื่นค ำขอ ณ ตอนเปิดประชุม 

3.4.2.2 กรณีที่มีกำรเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ จะด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน มอก. และหลักเกณฑ์เฉพำะ
ในกำรตรวจสอบเพื่อกำรอนุญำตส ำหรับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม โดยกำรเก็บตัวอย่ำงและชิ้นส่วน
ตัวอย่ำง ผู้ตรวจจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงและก ำหนดรำยกำรตรวจเองตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด ซึ่งจะมีกำรชี้บ่งหมำยเลขตัวอย่ำง และดูแลสภำพของชิ้นส่วนตัวอย่ำงไม่ไห้ได้รับควำม
เสียหำยก่อนน ำส่งไปยังหน่วยทดสอบที่รับผิดชอบ และเขียนใบรับ -น ำส่งตัวอย่ำง โดยกำร
ด ำเนินกำรเตรียมตัวอย่ำงเพื่อกำรตรวจสอบเป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับกำรตรวจและ/หรือ
หน่วยทดสอบ กรณีพบควำมผิดปกติก่อนเริ่มกำรตรวจให้บันทึกควำมผิดปกตินั้นไว้ หรือกรณีมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับรำยงำนกำรตรวจ ให้หน่วยตรวจปรึกษำกับผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับบริกำรก่อนกำร
ด ำเนินกำรต่อไป 
ในกรณีที่ผลกำรตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดหรือข้อบกพร่องจ ำนวนมำกที่แสดงให้เห็น
ว่ำผู้รับกำรตรวจยังมิได้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงพอ และผู้รับกำร
ตรวจมีควำมประสงค์ที่จะขอยุติกำรตรวจ เพื่อให้มีกำรตรวจตำมข้อก ำหนดใหม่ทั้งหมดในกำร
ตรวจครั้งต่อไป สถำบันสำมำรถด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ได้ 

3.4.2.3 กำรบันทึกสิ่งที่พบจำกกำรตรวจ 
สิ่งที่พบจำกกำรตรวจทั้งหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจำกเสร็จสิ้นกำรตรวจ ผู้ตรวจต้องสรุปว่ำสิ่ง
ที่ตรวจพบรำยกำรใดถือเป็นข้อบกพร่อง กำรเขียนรำยงำนข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐำน
สนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้ำงถึงข้อก ำหนดในมำตรฐำนให้ชัดเจน โดยเขียนรำยงำน
ข้อบกพร่องในแบบบันทึกข้อบกพร่องและกำรแก้ไข 

3.4.2.4 กำรประชุมปิดกำรตรวจ (Closing meeting) 
หลังจำกกำรตรวจแล้วเสร็จ ผู้ตรวจด ำเนินกำรประชุมปิดกำรตรวจ เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจและ
ข้อบกพร่องที่พบจำกกำรตรวจ (ถ้ำมี) ต่อผู้บริหำรระดับสูงของผู้รับกำรตรวจเพื่อท ำควำมเข้ำใจ
ผลของกำรตรวจให้ถูกต้องตรงกัน และผู้บริหำร/ผู้แทนผู้บริหำรของผู้รับกำรตรวจลงชื่อรับทรำบ
ข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) และถ่ำยส ำเนำรำยงำนข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ไว้ 1 ชุด 
ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ผู้ตรวจจะแจ้งผู้ยื่นค ำขอให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง และ/หรือจัดท ำ
แนวทำงกำรแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถำบัน พิจำรณำภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ออก
รำยงำนข้อบกพร่อง (ด ำเนินกำรได้ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 30 วัน)  

3.4.2.5 กำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจ 
ภำยหลังกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพกำรท ำผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น ผู้ตรวจจัดท ำรำยงำนกำรตรวจ 
โดยใช้แบบรำยงำนกำรตรวจโรงงำนตำมที่ก ำหนด และจัดส่งรำยงำนกำรตรวจให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ 
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4. กำรอุทธรณ์ และกำรร้องเรียน 

4.1 กำรอุทธรณ์ 

4.1.1  ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถยื่นอุทธรณ์ได้ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำตัดสินหรือ
มำตรกำรนั้นให้ทรำบ โดยกำรยื่นอุทธรณ์ต้องท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรยื่นต่อสถำบัน หำกส่งทำง
ไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน 

4.1.2 สถำบันจะท ำหนังสือแจ้งเรื่องอุทธรณ์พร้อมแนบรำยละเอียดเอกสำรข้อมูลเบื้องต้นไปยังหน่วยงำนผู้
ว่ำจ้ำงหรือคณะพิจำรณำอุทธรณ์เพื่อด ำเนินกำรต่อไป และจะติดตำมผลกำรพิจำรณำค ำอุทธรณ์จำก
หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงหรือคณะพิจำรณำอุทธรณ์เป็นระยะๆ 

4.1.3 สถำบันจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำอุทธรณ์ทรำบ ภำยหลังจำกได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำค ำ
อุทธรณ์จำกหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงหรือคณะพิจำรณำอุทธรณ์ 

4.2  กำรร้องเรียน 

กำรยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือด้วยวำจำต่อสถำบัน ทั้งนี้ ให้รวมถึงกำรร้องเรียนทำง
โทรศัพท์ที่สำมำรถตรวจสอบหรือยืนยันได้ด้วย แต่ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จำกกำรได้ยินมำ กรณีที่กำร
ร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจของสถำบันฯ/เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันฯ/ผู้
ได้รับกำรรับรอง หรือหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง ต้องยื่นเป็นลำยลักษณ์อักษร มีหลักฐำนเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อ
ร้องเรียน และให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 

เมื่อสถำบันได้รับข้อร้องเรียนดังกล่ำวแล้ว สถำบันจะพิจำรณำข้อมูลที่ได้รับและอำจมีกำรด ำเนินกำรหำ
หลักฐำนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำว่ำจัดเป็นข้อร้องเรียนหรือไม่ และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้
ร้องเรียนทรำบอย่ำงเป็นทำงกำร โดยในกรณีที่จัดเป็นข้อร้องเรียน สถำบันจะด ำเนินกำรแก้ไขและป้องกันตำม
คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของสถำบันและแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบเป็นทำงกำร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




