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การปรับปรุงรูปแบบการรับรองตามยุค
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หลกัการรบัรองมาตรฐาน

Auditor

ผู้ตรวจรับรอง

Auditee

ผู้รับการรับรอง

การตรวจประเมิน

Audit

Certification 

Committee (CC)

คณะกรรมการ

Audit Conclution

สรปุการตรวจประเมินให้การรบัรอง

DISCUSS



การถ่ายโอนภารกิจ

CB

CB IBหน่วยตรวจภายนอกหน่วยรับรองภายนอก

CERTIFICATION 
BODY DISCUSSINSPECTION BODY



การถา่ยโอนภารกจิ – อุปสรรค

CB IB
• ยงัมีไมม่าก

• มีแตข่อบข่ายGMP 
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดบิ 9 
ราย

• ปัจจบุนักาํลงัขึน้ทะเบียน 

กรมปศสุตัว ์5 ราย

DISCUSS

• มีนอ้ยมาก (3 ราย)

• มีแตข่อบข่าย GAP 
ไก่เนือ้ สกุร

• ขาดแคลนผูต้รวจท่ีเป็น

สตัวแพทย์

• ไมค่อ่ยคุม้ทนุ

• ตอ้งพึง่การจา้งจากงบรฐั

เงิน
• ของบฯ อดุหนนุการถ่ายโอนยาก 

(จากรอบท่ีแลว้ท่ีไมส่าํเรจ็)

• การปรบัเปล่ียนจากตรวจฟร ี

(กรม) เป็นจา่ยเงินคา่ตรวจให้

หน่วยอ่ืนทาํไดย้าก

• ผูป้ระกอบการขอผดัผอ่นเวลา



การถา่ยโอนภารกจิ – แนวทาง

CB IB
• ขึน้ทะเบียนเพ่ิม

• สรา้ง CB เพ่ิมรว่มกบั มก

อช (GMP ศรข. และอ่ืนๆ)

• สรา้ง Auditor เพ่ิม
• แจง้ลว่งหนา้วา่จะยตุิ

บทบาทเม่ือใดก่อนให ้CB
DISCUSS

• เม่ือมีขอบขา่ยใหม่

• ตัง้เง่ือนไขการรบัรองของรฐัแต่

แรกวา่ดาํเนินการใหฟ้ร ี3 ปี

แรกจากนัน้ตอ้งถ่ายโอน IB
• อบรมสรา้ง Inspector

เงิน
• พิจารณากลุม่ท่ีมีศกัยภาพ

ก่อน
• การแจง้ลว่งหนา้ก่อนถ่ายโอน

เพ่ือใหเ้ตรยีมตวั+ปรบัตวั

• แหลง่เงินทนุดอกเบีย้ตํ่าให้

ผูป้ระกอบการกูยื้ม



การลดขัน้ตอนงาน/ลดภาระงาน

DISCUSS
SPECIAL AUDIT

Surveillance Recertification 
audit

 Initial audit

Follow-up audit



การรบัรองมาตรฐาน

First party

Second party

Third party

• Internal audit

• Internal control system

(ICS)

• Verification

• Self claim

• Supplier audit

• Participatory Guarantee 

Systems (PGS)

• Certification

• No conflicts of interest

• Impartiality

DISCUSS



รปูแบบการรบัรองมาตรฐาน

DISCUSS

GROUP 
CERTIFICATION

MULTI-SITE
Organization

CERTIFICATION

REMOTE
ASSESMENT

IAF MD 4:2018IAF MD 1:2018

การตรวจประเมนิ

ทางไกล
การรับรองแบบ

หลายสาขา

การรับรองแบบ

กลุ่ม

ISO 19011

ICS



รปูแบบการรบัรองมาตรฐาน

DISCUSS

GROUP 
CERTIFICATION
การรับรองแบบ

กลุ่ม

Auditor

ผู้ตรวจรับรองGroup

Auditee
ผู้รับการรับรอง

สุ่ม

Certification 

Committee (CC)

คณะกรรมการ

Audit Conclution

สรปุการตรวจประเมิน
ให้การรบัรอง

ICS ตรวจ

ICS
CC

ICS

ระบบควบคุมภายใน (CB ในกลุ่ม)
Internal control system

ผ่าน = ผ่านหมด

ไม่ผ่าน = ไม่ผ่านหมด

ISO 19011



รปูแบบการรบัรองมาตรฐาน

DISCUSS

MULTI-SITE
Organization

CERTIFICATION
การรับรองแบบ

หลายสาขา

Auditor

ผู้ตรวจรับรองMulti-site

Auditee
ผู้รับการรับรอง Certification 

Committee (CC)

คณะกรรมการ

Audit Conclution

สรปุการตรวจประเมิน
ให้การรบัรอง

Management 

system

ระบบคุณภาพแบบเดยีวกัน

ส่วนกลาง การตรวจประเมิน

Audit
สุ่ม

ผ่าน = ผ่านหมด

ไม่ผ่าน = ไม่ผ่านเฉพาะ

สาขาน้ันๆ

IAF MD 1:2018



รปูแบบการรบัรองมาตรฐาน

DISCUSS

REMOTE
ASSESMENT

การตรวจประเมนิ

ทางไกล

On-site

Virtual-site
Permanent-site

Office-site

Temporary-site
REMOTE

ASSESMENT
Virtual audit Document audit

Auditee

Document audit



การรับรองมาตรฐานช่วง COVID-19 (งานดา้น สพส)

1 เม.ย. 63 – 7 ม.ิย. 63

DISCUSS



DISCUSS



DISCUSS



DISCUSS



DISCUSS

REMOTE AUDIT



DISCUSS

REMOTE AUDIT





การลดขัน้ตอนงาน/ลดภาระงาน

DISCUSS
SPECIAL AUDIT

Surveillance Recertification 
audit

 Initial audit

Follow-up audit

REMOTE 

AUDIT

การตรวจตดิตาม

• สามารถใช้การ

ตรวจทางไกลได้

• ตอ้งมกีารสุ่มเข้า

ฟารม์อืน่จริง

ดว้ย เช่น √n
การตรวจตดิตามการแก้ไข

• สามารถใช้การตรวจ

ทางไกลได้

• สามารถตรวจเอกสารได้



การลดขัน้ตอนงาน/ลดภาระงาน

DISCUSS

การตรวจทางไกล

(ตดิตาม)

ตอ้งมกีารสุ่มเข้าฟารม์อืน่จริงดว้ย เช่น √n ตวัอยา่ง ตอ้งตรวจติดตามฟารม์ 100 ฟารม์

= ตอ้งสุม่ตรวจจรงิท่ีฟารม์เพียง 10 ฟารม์ 

อีก 90 ฟารม์ใชต้รวจทางไกลได้



ผูป้ระกอบการ

ผูป้ระกอบการ

แนวทางการตรวจประเมนิทางไกล



การลดขัน้ตอนงาน/ลดภาระงาน

DISCUSS

• รูปแบบและเงือ่นไขการร้องขอ
• สิ่งทีผู้่ประกอบการตอ้งปฏบิัติ

นายสัตวแพทย์

ของกรมปศุสัตว์

สัตวแพทยผู้์

ควบคุมฟารม์

ผู้ประกอบการ

ฟารม์

ข้อกาํหนดการเป็นสัตวแพทยผู้์ควบคุมฟารม์ของเจา้หน้าทีรั่ฐ

• เอกสารทีจ่าํเป็นต้องจดัทาํ
• สิ่งทีสั่ตวแพทยก์รมฯ ต้องปฏบิัติ
• การมอบหมาย

• การสุ่มตรวจเยีย่มฟารม์
• การใช้ REMOTE 

ASSESSMENT



การใช้เทคโนโลยช่ีวยในการทาํงาน

DISCUSS

ระบบ E-BLSC ฐานข้อมูล

ออก

ใบรับรอง

ออก

สพส 001



การใช้เทคโนโลยช่ีวยในการทาํงาน

DISCUSS

การอบรม AUDITOR

งบ
• ปีละ 1 คร้ัง (หรือน้อยกว่า)

• 2 วันคร่ึงกับเนือ้หาการรับรอง 20 กว่าขอบข่าย

• รับคนไดจ้าํกัด

• แยกหลักสูตรสาํหรับรายใหม่กับเพิม่เตมิความรู้รายเก่าไม่ได้

• รายใหม่ ไดล้งรายละเอยีดไม่มาก

• รายเก่า สนใจแตเ่ร่ืองใหม่ บางเร่ืองทราบแล้ว

• คนทีม่าอบรมอาจย้าย / ไม่ไดป้ฏบิัตงิาน / ไม่ไดถ้่ายทอด

• บางคนอยากทราบแค่บางขอบข่าย



การใช้เทคโนโลยช่ีวยในการทาํงาน

DISCUSS

หลักสูตรอบรม AUDITOR ONLINE
ทดลองอบรมผู้ตรวจฯ GAP คอกสุนัข 24 ก.ย. 63

ตอ่ยอด

คอรส์

ผูต้รวจรายใหม่

คอรส์

เพ่ิมประสทิธิภาพ

คอรส์

ขอบขา่ยใหม่

คอรส์

แยกขอบขา่ย



การใช้เทคโนโลยช่ีวยในการทาํงาน

DISCUSS

หลักสูตรอบรม AUDITOR ONLINE

Realtime VDO clip Virtual 
lesson

Online 
test



การใช้เทคโนโลยช่ีวยในการทาํงาน

DISCUSS

แนวคดิ CHECKLIST ONLINE

• Checklist มหีลายชนิดมาก

• จาํไม่ได้

• ใช้เป็นเคร่ืองมอืประกอบการตรวจ

• ปริน้ทเ์ปลืองกระดาษเพราะหลาย

หน้าจดั

• ตอ้งแนบส่งพร้อม Audit report



การใช้เทคโนโลยช่ีวยในการทาํงาน

DISCUSS

แนวคดิ CHECKLIST ONLINE



การใช้เทคโนโลยช่ีวยในการทาํงาน

DISCUSS

แนวคดิ CHECKLIST ONLINE • เข้าถงึ Checklist ไดทุ้กชนิด

• ใช้งานไดแ้ยกของจงัหวัด

• เขตสามารถเรียกดไูด้

• ประหยัดกระดาษ ไม่ตอ้งพมิพ์

• ส่วนกลางสามารถเรียกดูได้

• สามารถประเมนิผลภาพรวมของ

การตรวจประเมนิได ้เช่น

CAR ทีพ่บบ่อย สถติกิารตรวจ

• Internal audit ได้



การปรับปรุงรูปแบบการรับรองตามยุค
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