
หลกัสูตรพฒันาวทิยากรระบบควบคมุภายในสาํหรบั

การรบัรองระบบการผลติพชื/ขา้วอนิทรยีแ์บบกลุม่ 
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  ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System : ICS)  

เงือ่นไขการรบัรองแบบกลุม่ (Group Certification)

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ

  ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคมุภายใน และการจดัทาํเอกสาร

หวัขอ้การอบรม
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จดัต ัง้เม่ือ 10 กนัยายน 2541 โดยกระทรวงอตุสาหกรรม ตามมต ิครม.

• สถาบนัเครอืข่ายภายใตอ้ตุสาหกรรมพฒันามูลนิธิ กระทรวงอตุสาหกรรม

• ใหบ้รกิารดา้นการรบัรองระบบการจดัการ

• ใหบ้รกิารฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรดา้นการตรวจประเมิน

• ใหบ้รกิารคาํปรกึษาและพฒันาหน่วยรบัรองภาครฐัและเอกชน

• ใหบ้รกิารตรวจสอบตามมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

• ใหบ้รกิารประเมิน ฝึกอบรมและใหค้าํปรกึษาดา้นกลยทุธ ์

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ.

Management System Certification Institute (Thailand) :MASCI
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  ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System : ICS)  

เงือ่นไขการรบัรองแบบกลุม่ (Group Certification)

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคมุภายใน และการจดัทาํเอกสาร

หวัขอ้การอบรม
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หน่วยรบัรอง

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง

หน่วยรบัรองกรมวชิาการเกษตร

• หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการรบัรองการผลติพชือนิทรยี ์(RE-7)

• หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการตรวจประเมินการผลติพชือนิทรยี ์(RE-8)

• มาตรฐานสนิคา้เกษตร เกษตรอนิทรยี ์เลม่ 1: การผลติ แปรรูป แสดงฉลาก และ

จาํหน่ายผลติผลและผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์(มกษ. 9000 เลม่ 1-2552) 

• เอกสารอืน่ๆ เช่น เอกสาร ICS ของกลุม่ กฎหมาย ขอ้กาํหนดลูกคา้ เป็นตน้

ระบบควบคมุภายใน : ICS

หมายเหต ุ:   สามารถดาวนโ์หลดหลกัเกณฑเ์งือ่นไขที่เกี่ยวขอ้งไดจ้ากเวบ็ไซตข์องกรมวชิาการเกษตร

http://gap.doa.go.th/manual_3

สามารถดาวนโ์หลด มาตรฐาน มกษ. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและ

อาหารแหง่ชาต ิhttp://www.acfs.go.th
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หน่วยรบัรอง

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง

กองตรวจสอบรบัรองมาตรฐานขา้วและผลติภณัฑ ์กรมการขา้ว 

ระบบควบคมุภายใน : ICS

• หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรบัรองระบบการผลติขา้วอนิทรยี ์(R-DRIC-02)

• หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการตรวจประเมินขา้วอนิทรยี ์(R-DRIC-04)

• มาตรฐานสนิคา้เกษตร เกษตรอนิทรยี ์เลม่ 1: การผลติ แปรรูป แสดงฉลาก และ

จาํหน่ายผลติผลและผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์(มกษ. 9000 เลม่ 1-2552) 

• มาตรฐานสนิคา้เกษตร เกษตรอนิทรยี ์เลม่ 4: ขา้วอนิทรยี ์(มกษ. 9000 เลม่ 4-2553) 

• เอกสารอืน่ๆ เช่น เอกสาร ICS ของกลุม่ กฎหมาย ขอ้กาํหนดลูกคา้ เป็นตน้

หมายเหต ุ:  สามารถดาวนโ์หลดหลกัเกณฑเ์งือ่นไขที่เกี่ยวขอ้งไดจ้ากเวบ็ไซตข์องกองตรวจสอบฯ

http://dric.ricethailand.go.th/index.php/dd/48-iso
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ความแตกต่างของการรบัรองแบบเด่ียว และ แบบกลุ่ม

แบบเด่ียว
 ปฏบิตัติามมาตรฐาน 

Organic

 ปฏบิตัติามระบบ

ควบคมุภายใน

แบบกลุ่ม

 ปฏบิตัติาม

ระบบควบคมุภายใน

มาตรฐาน Organic

ยื่นคาํขอ

ยื่นคาํขอ

ระบบควบคมุภายใน : ICS

© Copyright MASCI 2016

• เกษตรกรรายย่อยมีจํานวนมาก และมีการผลิตพืช / ขา้ว ที่หลากหลาย

ประเภท และหลากหลายสายพนัธุ ์

จงัหวดั ผลการรบัรองพชือนิทรยี ์

จาํนวนผูไ้ดร้บัการรบัรอง (คน) พื้นที่ (ไร)่

เชียงใหม่ 219 1,492

ราชบรุี 7 166

มหาสารคาม 96 1,927

นครศรธีรรมราช 20 146

ที่มา : กรมวชิาการเกษตร ขอ้มูล ณ วนัที่ 28 ธ.ค. 58 http://organic.doa.go.th/ 8

ระบบควบคมุภายใน : ICS

ทาํไมตอ้งขอการรบัรองแบบกลุ่ม ?
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• ประหยดั งบประมาณ และ เวลา

ทาํไมตอ้งขอการรบัรองแบบกลุ่ม ?

ระบบควบคมุภายใน : ICS

© Copyright MASCI 2016

• สรา้งความเขม้แข็งใหก้บักลุม่ เพิม่อาํนาจต่อรองทางการคา้

•  สรา้งความยัง่ยนืในการผลติ

ทาํไมตอ้งขอการรบัรองแบบกลุ่ม ?

10

ระบบควบคมุภายใน : ICS
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ระบบควบคุมภายใน คอือะไร ?

11

ระบบประกนัคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรที่มีเอกสารประกอบ ซ่ึงตอ้ง

ทําการตรวจสมาชิกในกลุ่มแต่ละรายเป็นประจําทุกปี โดยมีหน่วย

รบัรองจากภายนอกทําหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุม

ภายใน รวมทัง้สุม่ตรวจสอบเกษตรกรจาํนวนหน่ึง เพื่อใหก้ารรบัรอง

มาตรฐานแกก่ลุม่เกษตรกร

ที่มา : IFOAM & Accreditation Requirements for Bodies 

Certifying Organic Production and Processing

ระบบควบคมุภายใน : ICS

© Copyright MASCI 2016

ระบบควบคมุภายใน

หน่วยงานที่ใหก้ารรบัรอง

12

การรบัรองแบบกลุ่ม ทาํอย่างไร?

1

2

1

2

ระบบควบคมุภายใน : ICS
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  ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System : ICS)  

เงือ่นไขการรบัรองแบบกลุม่ (Group Certification)

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคมุภายใน และการจดัทาํเอกสาร

หวัขอ้การอบรม
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1. กลุม่เกษตรกรทีม่สีมาชกิรวมกลุม่กนัเพือ่ทาํการผลติพชือนิทรยี ์/ ขา้ว

อนิทรยี ์ตามเงือ่นไขทีก่าํหนด

2.  นิตบิคุคลซึง่เป็นบรษิทั สหกรณ ์วสิาหกจิชมุชน มลูนิธ ิผูส่้งออก หรอื 

NGO ทีร่บัผดิชอบบรหิารจดัการกลุม่ ในการเป็นผูร้บัซื้อ จดัจาํหน่าย 

หรอืส่งออกผลผลติทางการเกษตรจากกลุม่

กลุ่มที่จะขอการรบัรองมกีีป่ระเภท ?

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOA : RE-8 ขอ้ 5.3

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.5
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นิยามของกลุ่มเกษตรกร

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOA : RE-8 ขอ้ 2.29

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.5

กลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกอย่างนอ้ย 5 รายและรวมกลุ่มกนั ทาํการผลติผลติผล 

ผลติภณัฑพ์ชือินทรีย ์ในสภาพพื้นที่ไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่ม องคก์ร หรือบริษทั เป็น

ผูร้บัผิดชอบระบบควบคุมภายใน (ICS) รวมถงึเป็นผูข้อรบัรองมาตรฐานการผลติพชื

อนิทรยีใ์นนามของกลุม่ องคก์ร หรอืบรษิทันัน้ 

กลุ่มผูผ้ลติที่มสีมาชิกรวมกลุ่มกนัอย่างนอ้ย 5 รายขึ้นไป เพื่อทาํการผลติขา้วในพื้นที่

ใกลเ้คยีงกนั ซึง่เป็นการเพาะปลูก ดูแลรกัษา เก็บเกี่ยว การปฏบิตักิารหลงัการเก็บเกี่ยว 

และการขายผลติผลขา้วอนิทรยี ์ภายใตม้าตรฐาน มกษ. 9000 เลม่ 1-2552 และ มกษ. 

9000 เลม่ 4 -2553 โดยจดทะเบยีนกลุม่ หรอืไมจ่ดทะเบยีนกลุม่ก็ได ้

© Copyright MASCI 2016
16

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

คุณสมบตัขิองผูย้ืน่ขอรบัการรบัรองแบบกลุ่ม DOA : RE-7 ขอ้ 4

(1) สมาชิกของกลุม่เกษตรกร เป็นผูม้กีรรมสทิธิ์หรือมสีทิธิ์ใชป้ระโยชนใ์นพื้นที่การ

ผลติ หรอืไดร้บัสทิธิ์การใชป้ระโยชนท์ีด่นิจากหน่วยงานราชการ 

(2) เป็นกลุม่เกษตรกรทีไ่ดข้ึ้นทะเบยีนกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืหากไมไ่ด ้

ขึ้นทะเบยีนกบัหน่วยงานภาครฐั ตอ้งมสีมาชกิทีข่อยืน่รบัรองตัง้แต่ 5 รายขึ้นไป 

(3) กลุ่มตอ้งมรีะบบการผลติ และระบบควบคุมภายในกลุ่ม 

(Internal Control System) ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่รบัรอง

ว่ากิจกรรมการผลติของเกษตรกร สมาชิกและกิจกรรม

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในกลุ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด

และเชื่อถอืได ้
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เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

คุณสมบตัขิองผูย้ืน่ขอรบัการรบัรองแบบกลุ่ม

(4) กลุม่อาจดาําเนินการโดยสมาชกิทีร่วมกลุม่กนัเพือ่ทาํการเพาะปลูก หรอืดาํเนินการ

โดยนิตบิคุคล (Juristic Person) หรอืองคก์รอสิระ ซึง่รบัผดิชอบกลุม่เกษตรกร/

เกษตรกร โดยเป็นผูร้บัซื้อ จดัจาหน่าย หรือส่งออกผลติผลทางการเกษตร ของ

กลุม่เกษตรกร/เกษตรกรทีท่าํการผลติให ้

(5) เป็นกลุ่มที่สมคัรใจขอรบัการรบัรอง และยนิยอมที่จะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขในการรบัรองการผลติพชือนิทรยี ์ทีก่รมวชิาการเกษตรกาํหนด 

(6) ไมเ่ป็นกลุม่ทีถ่กูเพกิถอนการรบัรองจากกรมวชิาการเกษตร หรอืหน่วยรบัรองใดๆ 

ที่มมีาตรฐานเทยีบเท่าของกรมวชิาการเกษตร เวน้แต่พน้ระยะเวลา 1 ปี นบัจาก

วนัทีถ่กูเพกิถอนการรบัรอง 

DOA : RE-7 ขอ้ 4
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เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

คุณสมบตัขิองผูย้ืน่ขอรบัการรบัรองแบบกลุ่ม DOR : R-DRIC-02 ขอ้ 3

(1) กลุม่ผูย้ืน่คาํรอ้งการรบัรอง ตอ้งเป็นกลุม่ทีม่กีารดาํเนินการ ดงัน้ี

 กรณีเป็นผูผ้ลติแบบกลุม่ คอื กลุม่ผูผ้ลติทีม่สีมาชกิอย่างนอ้ย 5 รายขึ้นไป 

เพือ่ทาํการผลติขา้วตามมาตรฐานขา้วอนิทรยี ์และทีต่ ัง้แปลงอยู่ในพื้นที่

ใกลเ้คยีงกนั 

 กรณีเป็นนิติบุคคล คือ ผูร้บัผิดชอบบริหารจดัการกลุ่ม รบัซื้อ จดัจาํหน่าย

ขา้วเปลอืก จากผูผ้ลติแบบกลุม่ 

 การผลติขา้วเปลอืกจะทาํการผลติขา้วพนัธุเ์ดียวกนั หรือต่างชนิดพนัธุก็์ได ้

โดยกลุม่สามารถยืน่คาํรอ้งไดม้ากกวา่หน่ึงชนิดพนัธุ์
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เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

คุณสมบตัขิองผูย้ืน่ขอรบัการรบัรองแบบกลุ่ม

(2) สมาชกิในกลุม่ตอ้งเป็นเจา้ของ หรอืผูถ้อืสทิธคิรอบครองพื้นทีก่ารผลติ หรอืเป็นผู ้

ไดร้บัมอบหมายจากเจา้ของ หรือผูถ้อืสทิธิครอบครองใหด้าํเนินการ หรือไดร้บั

การรบัรองจากผูน้าํทอ้งถิน่

(3)  เป็นกลุม่ทีส่มคัรใจขอรบัการรบัรอง และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ และ

เงือ่นไขต่างๆ ทีก่องตรวจสอบฯ กาํหนด

(4)  ไมเ่ป็นกลุม่ทีถ่กูเพกิถอนการรบัรอง จากกองตรวจสอบฯ ในแปลงทีย่ืน่ขอรบัรอง 

เวน้แต่พน้ระยะเวลา 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่พกิถอนการรบัรองมาแลว้

DOR : R-DRIC-02 ขอ้ 3

© Copyright MASCI 2016
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นาย A

นาย B

นาย C

นาย D

นาย A

นาย B

นาย J

นาย J

นาย E

นาย D

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

คาํถาม สมาชิกกลุ่มน้ีจะขอรบัรองพืชอนิทรียแ์บบกลุ่มไดห้รือไม่
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คาํถาม สมาชิกกลุ่มน้ีจะขอรบัรองขา้วอนิทรียแ์บบกลุ่มไดห้รือไม่

ขาวดอกมะล ิ105 

นาย ก

นาย ข

นาย ค

กข 15

นาย ก

นาย ข

นาย ง

กข 6

นาย ค

นาย ง

นาย จ

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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แบบฝึกหดัที่ 1 การพจิารณาขอ้มูลกลุม่เกษตร เพื่อพจิารณา

ในรบัคาํขอเพือ่การตรวจประเมินเพือ่การรบัรองแบบกลุม่

ในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรกึษาเกษตรกร จงพจิารณาว่ากลุม่เกษตรกร

ดงักลา่วสามารถขอการรบัรองแบบกลุม่ไดห้รอืไม่ เพราะอะไร 

โปรดใชเ้วลา  30 นาที

เวลาการนําเสนอของกลุม่ 5 นาทต่ีอกลุม่

แบบฝึกหดัที่ 1
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หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขที่เกีย่วขอ้งในการจดัทาํ ICS

 DOA : RE-8 ขอ้ 5. การรบัรองแบบกลุม่ (Group Certification) 

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5. การรบัรองแบบกลุม่ (Group Certification) 

เป็นขอ้กําหนดที่นํามาเป็นขอ้มูลในการจดัทําระบบควบคุมภายใน โดยสามารถ

พจิารณาตามกระบวนการที่กลุม่เกษตรกรตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี

     1. ช่วงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นจดัทาํ ICS

     2. ช่วงการดาํเนินการจดัทาํ ICS

     3. ช่วงการเตรยีมรบัการตรวจประเมิน และการปฏบิตัเิม่ือไดร้บัการรบัรอง

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

© Copyright MASCI 2016

1. การเตรยีมความพรอ้มกอ่นจดัทาํระบบ

2. การดาํเนินการจดัทาํระบบควบคมุภายใน

3. การเตรยีมรบัการตรวจประเมิน และ

การปฏบิตัเิม่ือไดร้บัการรบัรอง

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

24
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กรมวิชาการเกษตรตรวจประเมิน และใหก้ารรบัรองระบบมาตรฐานการผลิตพืช

อนิทรยีแ์บบกลุม่ แก่กลุม่ทีม่คุีณสมบตัขิองผูย้ืน่คาํขอการรบัรองแบบกลุม่ ดงัทีก่ลา่ว

มาแลว้ใน slide 14 – 15

กองตรวจสอบฯ สามารถใหก้ารรบัรองระบบการผลติขา้วตามมาตรฐานขา้วอนิทรีย ์

แก่กลุม่ทีม่คุีณสมบตัขิองผูย้ืน่คาํขอการรบัรองแบบกลุม่ ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ใน slide 

16 – 17

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

1. การเตรียมความพรอ้มก่อนจดัทาํระบบ

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.1

DOA : RE-8 ขอ้ 5.1

25
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การรบัรองแบบกลุ่มเป็นการรบัรองกิจกรรมท ัง้หมดในกลุ่ม ตัง้แต่การผลติในแปลง

ของสมาชิกผูผ้ลติ การคดับรรจุ การรวบรวม การแปรรูป และการจาํหน่ายผลติผล

หรอืผลติภณัฑ ์ในพื้นทีใ่กลเ้คยีงกนั

เป็นกลุม่ทีบ่รหิารจดัการโดยกลุม่เกษตรกร หรอืนิตบิคุคลก็ได ้โดยทีร่บัผดิชอบกลุม่

จะเป็นผูท้ี่ไดร้บัการรบัรองและไดร้บัใบรบัรองจากหน่วยรบัรองกรมวชิาการเกษตร 

ส่วนเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิในกลุม่จะไมไ่ดร้บัใบรบัรอง

ประเภทของการผลติในขอบข่ายที่ขอรบัการรบัรอง อาจเป็นผลติผลหรือผลติภณัฑ์

เดยีวกนั หรอืหลายผลติผลหรอืหลายผลติภณัฑก์็ได ้

DOA : RE-8 ขอ้ 5.2

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

1. การเตรียมความพรอ้มก่อนจดัทาํระบบ

26
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กลุ่มหรือนิติบุคคลที่รบัผดิชอบกลุ่ม จะเป็นผูท้ี่ไดร้บัการรบัรองและไดร้บัใบรบัรอง

จากกองตรวจสอบฯ ส่วนเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิในกลุม่จะไม่ไดร้บัใบรบัรอง เนื่องจาก

การรบัรองแบบกลุม่ถอืวา่เกษตรกรเป็น “ผูท้าํการผลติ” (Suppliers) ใหก้บักลุม่

กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องในระหว่างการตรวจประเมนิแบบกลุ่ม ถอืว่าเป็นผลการตรวจ

ประเมนิของท ัง้กลุ่ม กลุ่มจะไม่ไดก้ารรบัรองจนกว่าขอ้บกพร่องที่พบในแปลงของ

สมาชกิจะไดร้บัการแกไ้ข

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

1. การเตรียมความพรอ้มก่อนจดัทาํระบบ DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.2

27
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กรณีทีช่ื่อผูผ้ลติแบบกลุม่ซ ํา้กนั กองตรวจสอบฯ จะใหส้ทิธิ์ในการใชช้ื่อกบั

ผูผ้ลติแบบกลุ่มที่มกีารจดทะเบยีนถูกตอ้งกบัหน่วยงานภาครฐั และยื่นคาํ

รอ้งกบักองตรวจสอบฯ ก่อน โดยขอสงวนสทิธิ์ในการระบขุอ้ความเพิม่เตมิ

หลงัชื่อผูผ้ลติแบบกลุม่เพือ่ใหเ้กดิความแตกต่าง 

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

1. การเตรียมความพรอ้มก่อนจดัทาํระบบ DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.2

28
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ประเภทของการผลติ ตอ้งอยู่ในขอบข่ายที่กองตรวจสอบฯ เปิดใหก้ารรบัรอง โดยผูน้าํ

กลุม่ตอ้งม ัน่ใจว่า เกษตรกรสมาชิกผูผ้ลติในกลุม่ ตอ้งมรูีปแบบการผลติและการบริหาร

จดัการเหมอืนกนั 

ผูน้าํกลุ่มตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบการผลติของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให ้

การผลติเป็นไปตามมาตรฐาน โดยกาํหนดกลไกในการควบคุมดูแลกจิกรรมการผลติของ

เกษตรกรสมาชกิ (ICS) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

1. การเตรียมความพรอ้มก่อนจดัทาํระบบ DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.3,5.6

ผูป้ระกอบการกลุม่ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบการผลติของเกษตรกรสมาชกิหรอืกลุม่เกษตรกร 

ดงันัน้เพือ่ใหก้ารผลติเป็นไปตามมาตรฐาน จะตอ้งกาํหนดกลไกในการควบคุมดูแล

กจิกรรมการผลติ (ICS) ของเกษตรกรสมาชกิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลติพชือนิทรยี ์

DOA : RE-8 ขอ้ 5.4

© Copyright MASCI 2016
30

แปลงทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ ไมส่ามารถยืน่ขอการรบัรองท ัง้

การรบัรองแบบกลุม่ หรอื แบบเดีย่ว ซํา้กนั

ไมส่ามารถยืน่ขอการรบัรองแบบกลุม่ และแบบเดีย่วพรอ้ม

กนั ในขา้วชนิดเดยีวกนั และแปลงเดยีวกนั

ในกรณีทีม่ใีบรบัรองเดมิอยู่ และตอ้งการขอการรบัรองแบบ

กลุม่ ตอ้งยกเลกิใบรบัรองเดมิหลงัจากไดร้บัการรบัรองแบบ

กลุม่แลว้ 

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

1. การเตรียมความพรอ้มก่อนจดัทาํระบบ DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.4
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กลุ่มที่ขอการรบัรอง ตอ้งเป็นกลุ่มที่นาํระบบควบคุมภายในไปใชใ้นกลุ่ม เพือ่เป็นการ

ประกนัคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่ม และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมดูแลให ้

สมาชกิในกลุม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรบัรอง  

ICS

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

1. การเตรียมความพรอ้มก่อนจดัทาํระบบ

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.7

กลุม่ทีส่มคัรขอรบัรอง พจิารณาจากกลุม่ทีม่รีะบบควบคุมภายใน หมายถงึ กลุม่ทีม่กีาร

การกาํหนดและนาํระบบควบคุมภายในไปใชใ้นกลุ่ม เพื่อเป็นการ ประกนัคุณภาพการ

ผลติ ผลติผลและผลติภณัฑพ์ชือนิทรยีข์องกลุม่ และเพือ่เป็นกลไก ในการควบคุมดูแล

ใหส้มาชกิในกลุม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรบัรอง 

DOA : RE-8 ขอ้ 5.5
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1. การเตรยีมความพรอ้มกอ่นจดัทาํระบบ

2. การดาํเนินการจดัทาํระบบควบคมุภายใน

3. การเตรยีมรบัการตรวจประเมิน และ

การปฏบิตัเิม่ือไดร้บัการรบัรอง

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

ขอ้กาํหนด ICS

 + 

ขัน้ตอนการใหค้าํปรกึษาจดัทาํระบบ ICS (Slide 67) 

33
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ระบบควบคุมภายใน

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13

1. การบรหิารและการจดัการองคก์ร

2. สญัญา/ใบสมคัร/คํารบัรอง/และหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข

ของกลุม่

3. การฝึกอบรม

4. การควบคมุเอกสารและบนัทกึ

5. การจดัการขอ้รอ้งเรยีน

6. คู่มือ/เอกสารการตรวจตดิตามคณุภาพภายในของกลุม่

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13
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1) โครงสรา้งของกลุ่ม ตอ้งมีการจดัทําโครงสรา้ง

ของกลุ่ม เพื่อแสดงใหเ้ห็นภาพรวมของส่วน

ต่างๆ ของตําแหน่งภายใตผ้งัโครงสรา้งของ

กลุม่ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยตาํแหน่ง ดงัน้ี

• ผูป้ระสานงานระบบควบคุมภายใน/ผูจ้ดัการ

ระบบควบคุมภายใน 

• ผูต้รวจประเมนิตดิตามคุณภาพภายใน 

• คณะกรรมการรบัรอง/เจา้หนา้ทีร่บัรองผลการ

ตรวจของกลุม่ 

• ผูน้าํกลุม่ 

1. การบริหารและการจดัการองคก์ร

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.1

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.1
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2) มีการกาํหนดหนา้ที่ความรบัชอบของตาํแหน่งต่างๆ ภายใตผ้งัโครงสรา้ง 

• ผูป้ระสานงานระบบควบคุมภายใน/ผูจ้ดัการระบบควบคุมภายใน มหีนา้ที่ดูแล

รบัผดิชอบการประสานงานระบบควบคุมภายใน จดัใหม้กีารตรวจตดิตามคุณภาพ

ภายใน และเป็นตวัแทนตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานรบัรอง

• ผูต้รวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน มีหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในของกลุ่ม และตรวจสอบแปลงของสมาชิก แจง้ผลการตรวจสอบแปลงต่อ

สมาชกิ ตดิตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องทีพ่บ และตอ้งไมม่สี่วนไดส้่วนเสยี

• คณะกรรมการรบัรอง/เจา้หนา้ที่รบัรอง มหีนา้ทีร่บัรองแปลงของเกษตรกรจากผล

การตรวจประเมนิ ลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฎบิตัิตามเงือ่นไขของกลุ่ม และตอ้งไม่มี

ผลประโยชนท์บัซอ้นกบัสมาชกิรายทีต่ดัสนิผล

1. การบริหารและการจดัการองคก์ร

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.1

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.1
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3) มีการทบทวนระบบระบบควบคุมภายในโดยผูนํ้ากลุ่ม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้   

โดยพจิารณาในเรื่องผลการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน และกระบวนการรบัรอง

ภายใน ปญัหาอปุสรรค ขอ้บกพร่องทีพ่บในการจดัทาํระบบควบคุมภายในหรือใน

การปฎิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัข ัน้ตอนการทาํงานของกลุ่ม และมาตรฐานที่หน่วย

รบัรองกาํหนด กระบวนการลงโทษสมาชกิของกลุม่

1. การบริหารและการจดัการองคก์ร

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.1

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.1

© Copyright MASCI 2016
38

การประเมินความเสีย่ง ทีอ่าจส่งผลต่อความเสยีหายต่อคุณภาพผลติผล ผลติภณัฑ์

ในทกุข ัน้ตอน ตัง้แต่การผลติในแปลง การขนส่ง การจดัเก็บ การแปรรูป ไปจนถงึการ

ส่งออก และกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ และตอ้งดาํเนินมาตรการเพื่อลด

ความเสี่ยง รวมท ัง้ตอ้งดาํเนินการประเมนิความเสี่ยงคร ัง้แรกใหเ้รียบรอ้ยเมือ่เริ่มตน้

กลุม่ ท ัง้น้ี การประเมนิความเสีย่งใหข้ึ้นอยู่กบัขอบขา่ยทีย่ืน่ขอการรบัรอง 

1. การบริหารและการจดัการองคก์ร

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.2
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2. สญัญา/ใบสมคัร/คาํรบัรอง และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขกลุ่ม

1) การทาํสญัญา/ใบสมคัร/คาํรบัรองการเขา้ร่วมกลุม่

ระหวา่งเกษตรกรกบักลุม่  เอกสารดงักลา่วตอ้งระบุ

เกษตรกร/ผูผ้ลติ ยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามระบบการผลติพชือนิทรยี ์และหลกัเกณฑ ์

เงือ่นไขต่างๆ ทีก่ลุม่ และหน่วยรบัรองกรมวชิาการเกษตรกาํหนดขึ้น

 

เกษตรกร/ผูผ้ลติ ยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐานขา้วอนิทรยี ์และหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขต่างๆ ทีก่ลุม่ และกองตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานขา้วฯ กาํหนดขึ้น 

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.3

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.2
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2) หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของกลุม่ ตอ้งประกอบดว้ย 

1) คุณสมบตัขิองสมาชกิ และระเบยีบการสมคัรเป็นสมาชกิ 

2) หนา้ทีข่องสมาชกิ ซึง่รวมถงึสมาชกิในกลุม่ตอ้งยนิยอมใหผู้ต้รวจประเมนิภายในของ

กลุม่ และคณะผูต้รวจประเมนิของกองตรวจสอบฯ เขา้ตรวจพื้นทีก่ารผลติใน

ครอบครอง พื้นทีจ่ดัเก็บปจัจยัการผลติ อปุกรณ ์และผลติผลในครอบครอง

3) การควบคุมการผลติของสมาชกิ 

4) บทกาํหนดโทษของสมาชกิทีไ่มป่ฎบิตัหิลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของกลุม่

3) ในกรณีที่กลุม่มีการจา้งองคก์รหรอืบคุคลอืน่นอกกลุม่ใหท้าํระบบควบคมุภายในให ้

จะตอ้งมีสญัญา หรอืขอ้ตกลงระหวา่งองคก์รหรอืบคุคลอืน่นอกกลุม่ดงักลา่วกบัทาง

กลุม่ดว้ย 

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.3

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.2

2. สญัญา/ใบสมคัร/คาํรบัรอง และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขกลุ่ม
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  3. การฝึกอบรม

1) สมาชกิและเจา้หนา้ทีต่าํแหน่งต่างๆ ของกลุม่ ตอ้งไดร้บั

การฝึกอบรมความรูเ้กี่ยวกบัมาตรฐานพืชอินทรีย /์

ขา้วอินทรีย ์ระบบควบคุมภายใน และตอ้งมีหลกัฐาน

การเขา้รบัการฝึกอบรม

2) สมาชกิตอ้งไดร้บั

- คู่มอืเกี่ยวกบัระบบการผลติตาม มาตรฐานพชือนิทรีย/์

ขา้วอนิทรีย ์

- หลกัเกณฑเ์งือ่นไขการรบัรองและการตรวจของ CB

- หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของกลุม่

โดยกลุม่อาจจะจดัทาํมาตรฐานฉบบัย่อใหค้รอบคลมุทกุ

ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติ ใหส้มาชกิรบัทราบ

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.4

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.3

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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4. การควบคุมเอกสาร และบนัทกึ

1. การตรวจสอบและอนุมตัิเอกสารโดยผูมี้อาํนาจของกลุ่มลงนาม ก่อนเผยแพร ่

เอกสารทัง้หมดที่ควบคมุจะตอ้งระบฉุบบัที่ และวนัที่บงัคบัใชข้องเอกสาร 

แนวทางการควบคุมเอกสาร

แจกจา่ย

นาํไปปฏิบตัใิช้อนุมตัิ

ตรวจสอบทาํใหม่/แกไ้ข

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.5

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.4

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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การจดัเกบ็

จุดปฏบิตังิาน อา่นงา่ย หยบิใชส้ะดวก

การทาํลาย

เอกสารลา้สมยั / ถกูยกเลกิตอ้งนําออก

จากพื้นที่ปฏบิตังิาน 43

แนวทางการควบคุมเอกสาร (ต่อ)

2. เอกสารที่ลา้สมยัหรือถูกยกเลิกการใชจ้ะตอ้งนําออกจากพื้นที่ใชง้าน หรือ

หากตอ้งการเกบ็ไวอ้า้งองิตอ้งระบทุี่เอกสารว่าเป็นเอกสารยกเลกิ

4. การควบคุมเอกสาร และบนัทกึ

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.5

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.4

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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1.  จดัเกบ็เป็นหมวดหมู่ แยกฤดูกาลผลติจดัเกบ็อย่างนอ้ย 1 รอบการรบัรอง (DOA)

3 ปีการผลติตดิต่อกนั (DOR)

2.  บนัทกึขอ้มูลเกี่ยวกบัสมาชิก ประกอบดว้ย 

- รายชื่อสมาชกิ  

- เลขบตัรประจาํตวัประชาชน  หรอืหมายเลขบตัรประจาํตวัทีภ่าครฐัออกให ้ 

- ทีอ่ยู่สมาชกิ ทีต่ ัง้แปลงทีข่อรบัรอง แผนทีต่ ัง้แปลง ขนาดพื้นทีผ่ลติของสมาชกิ

- พชืทีข่อการรบัรอง ประเภทและพนัธุข์า้วทีข่อการรบัรอง 

- แผนการผลติของกลุม่ ประมาณการผลผลติของสมาชกิ 

- รายการปจัจยัการผลติ (เช่น พนัธุพ์ชื พนัธุข์า้ว ปุ๋ย สารป้องกนักาํจดัศตัรูขา้วจาก

ธรรมชาต ิหรือสารทีอ่นุญาตใหใ้ชต้ามมาตรฐาน เป็นตน้) ของกลุม่ ทีอ่นุญาตใหใ้ช ้

หรือหา้มใช ้
44

แนวทางการควบคุมบนัทกึ

4. การควบคุมเอกสาร และบนัทกึ

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.5

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.4

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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3. บญัชีรายช่ือเกษตรสมาชิก ประกอบดว้ย 

- รายชื่อสมาชกิ

- เลขบตัรประจาํตวัประชาชน  หรอืหมายเลขบตัรประจาํตวัทีภ่าครฐัออกให ้ 

- ทีต่ ัง้แปลงทีข่อรบัรอง ขนาดพื้นทีผ่ลติของสมาชกิ พนัธุข์า้วทีข่อการรบัรอง 

- ชื่อผูต้รวจประเมนิตดิตามคุณภาพภายใน วนัทีต่รวจประเมนิ ผลการตรวจประเมนิ

- สถานะการรบัรอง สถานะการถกูลงโทษ

45

แนวทางการควบคุมบนัทกึ (ต่อ)

4. การควบคุมเอกสาร และบนัทกึ

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.5

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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ตวัอย่างเอกสารระบบควบคุมภายใน

คม-1 คู่มือการจดัการระบบควบคมุภายใน

บฟ-1 แบบประเมินความเสีย่งสาํหรบัแปลงใหม่ 

บฟ-2 ใบสมคัรสมาชิกกลุม่

บฟ-3 แผนการผลติของเกษตรกร

บฟ-4 แบบบนัทกึเกษตรกร

บฟ-5 รายการการตรวจสอบแปลง

บฟ-5(1) รายการการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน

บฟ-6 ทะเบยีนเกษตรกร

บฟ-7 สถานะการรบัรอง

บฟ-8 บนัทกึการฝึกอบรม

บฟ-9 บนัทกึขอ้รอ้งเรยีน

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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1) แนวทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบัระบบการผลติพชื / ผลติขา้วอนิทรยี ์

ของสมาชกิในกลุม่ 

2) การสบืสวนหาสาเหต ุ

3) การกาํหนดแนวทางการแกไ้ข 

4) การตดิตามผลการแกไ้ข 

5) การตอบกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

47

5. การจดัการขอ้รอ้งเรียน

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.6

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.5
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มคู่ีมอื/เอกสารการตรวจตดิตามคุณภาพภายในของกลุม่ ทีร่ะบุ

1. ดาํเนินการตรวจประเมนิ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

• ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ณ สาํนกังานส่วนกลางกลุม่

• ตรวจสอบแปลงครบทกุแปลงของสมาชกิทกุรายทีข่อรบัรอง 

2. มกีารจดัทาํ Checklist ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ ตรวจสอบแปลง และมกีาร

บนัทกึผลการตรวจสอบ

48

6. คู่มอืการตรวจตดิตามคุณภาพภายในของกลุ่ม

ตรวจเอกสาร บนัทกึ

สมัภาษณ์เกษตรกร

ตรวจแปลงที่ผลติ

ของสมาชิกทกุราย

ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

ณ สนง.สว่นกลางกลุม่

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.6

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.5
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3. มกีารกาํหนดคุณสมบตัขิองผูต้รวจประเมนิฯ กลุม่ โดยอาจเป็นบคุลากรจากองคก์รที่

กลุ่มจา้งมาทาํระบบควบคุมภายใน หรืออาจเป็นเจา้หนา้ที่ส่งเสริมในกลุ่ม หรือ

เกษตรกรสมาชกิในกลุม่ก็ได ้

   ผูต้รวจประเมินฯ ตอ้งมีความรูเ้กี่ยวกบัระบบการผลิตตามมาตรฐานและเทคนิค

เกี่ยวกบัการตรวจประเมนิ รวมท ัง้ไมม่ผีลประโยชนเ์กี่ยวขอ้งกบัผูท้ีไ่ปตรวจ

4. วธิีการตรวจประเมนิตดิตามภายใน ตอ้งตรวจสอบไดว้่าสมาชกิในกลุม่ไดป้ฏบิตัติาม

ระบบการผลติตามมาตรฐานที่ขอรบัการรบัรองและหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขต่างๆ ที่

กาํหนดขึ้น  

6. คู่มอืการตรวจตดิตามคุณภาพภายในของกลุ่ม

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.6

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.5
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พรอ้มขอรบัรองจเีอพี

กลบัไปแกไ้ข

50

5. การตดิตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องทีพ่บอย่างเป็นระบบ หากผลการตรวจประเมนิพบ

ขอ้บกพร่องทีส่าํนกังานส่วนกลาง หรอืเกษตรกรรายใดรายหน่ึง ประธานกลุม่ตอ้ง

สอบสวนปญัหาและแกไ้ขใหค้รอบคลมุเกษตรกรรายอืน่ทีม่ผีลกระทบดว้ย

6. กระบวนการรบัรองภายใน 

6. คู่มอืการตรวจตดิตามคุณภาพภายในของกลุ่ม

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.6

DOA : RE-8 ขอ้ 5.13.5
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แบบฝึกหดัที่ 2 พจิารณาความสมัพนัธข์องคู่มือระบบควบคมุ

ภายในและขอ้กาํหนดตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่เกี่ยวขอ้ง

ขอใหท่้านพจิารณาตวัอย่างคู่มือระบบควบคุมภายในและแบบฟอรม์ เพื่อ

หาความสมัพนัธข์องคู่มือดงักล่าวและขอ้กาํหนดเรื่องระบบควบคุมภายใน 

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่เกี่ยวขอ้ง

โปรดใชเ้วลา  30 นาที

เวลาการนําเสนอของกลุม่ 5 นาทต่ีอกลุม่

แบบฝึกหดัที่ 2

© Copyright MASCI 2016
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1. การเตรยีมความพรอ้มกอ่นจดัทาํระบบ

2. การดาํเนินการจดัทาํระบบควบคมุภายใน

3. การเตรยีมรบัการตรวจประเมิน และ

การปฏบิตัเิม่ือไดร้บัการรบัรอง

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม
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3. การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ และการปฏบิตัเิมือ่ไดร้บัการรบัรอง

 การตรวจประเมินเพื่อการรบัรองแบบกลุ่ม 

จะมีการตรวจเยี่ยม (Pre-Visit) อย่างนอ้ย 

1 ครัง้ ก่อนการตรวจประเมนิ

Definition

การตรวจเยี่ยม (Pre-Visit) จะดาํเนินการ ณ สาํนกังานส่วนกลางกลุม่ และ/หรอืให ้

ผูย้ื่นคาํขอจดัส่งขอ้มูลใหก้องตรวจสอบฯ โดยดาํเนินการก่อนการตรวจประเมนิทุก

คร ัง้ เพือ่เก็บขอ้มูลเบื้องตน้ของกลุม่ ประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน และ

ประเมนิความเสีย่งเพือ่กาํหนดจาํนวนตวัอย่างของเกษตรกรทีจ่ะสุ่มตรวจประเมนิ 

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 6.3.1

DOA : RE-8 ขอ้ 5.16
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สูตร

Y  =   จาํนวนแปลงตวัอย่างที่สุม่ตรวจประเมิน 

N  =   จาํนวนแปลงของกลุม่ที่ขอการรบัรองทัง้หมด

กรณีการตรวจประเมินเพือ่การรบัรอง = 

กรณีการตรวจต่ออาย ุ =  0.8 

ถา้ผลการคาํนวณมีเศษใหป้ดัจาํนวนเศษข้ึนเป็นจาํนวนเตม็

NY 

N

N

เกณฑก์ารคดัเลอืกแปลงตวัอย่างในขัน้ตอนการตรวจเยี่ยม (Pre-visit)

3.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOA : RE-8 ขอ้ 5.7
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สูตร

Y  =   จาํนวนแปลงตวัอย่างที่สุม่ตรวจประเมิน 

N  =   จาํนวนแปลงขา้วของกลุม่ที่ขอการรบัรองทัง้หมด

ถา้ผลการคาํนวณมีเศษใหป้ดัจาํนวนเศษข้ึนเป็นจาํนวนเตม็

NY 

เกณฑก์ารคดัเลอืกแปลงตวัอย่างในขัน้ตอนการตรวจเยี่ยม (Pre-visit)

3.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.10
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เกณฑก์ารคดัเลอืกแปลงตวัอย่าง

ในขัน้ตอนการตรวจเยี่ยม (Pre-visit)

หากพบวา่มคีวามเสีย่งสูง (ตามตารางที ่1 แสดงการประเมนิความเสีย่ง) ในระหวา่ง

การตรวจเยีย่ม (Pre-visit) ใหเ้พิม่จาํนวนแปลงตวัอย่างเป็น 1.5 เท่าของจาํนวนเดมิ

ทีค่าํนวณได ้หรอืมากกวา่นัน้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของหวัหนา้คณะผูต้รวจประเมนิ   

โดยที่ Z  =   จาํนวนแปลงทีต่อ้งสุ่มในการตรวจประเมนิ

Y  =   จาํนวนแปลงตวัอย่างทีสุ่่มตรวจประเมนิ 

X  =   จาํนวนเตม็บวกขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของหวัหนา้คณะผูต้รวจประเมนิ

ถา้ผลการคาํนวณมเีศษใหป้ดัจาํนวนเศษขึ้นเป็นจาํนวนเตม็

YZ 5.1
XYZ  5.1

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.10

DOA : RE-8 ขอ้ 5.7
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 ระบบการควบคมุภายในไม่มีความน่าเช่ือถอื เช่น 

1.   แผนการตรวจประเมนิภายในกลุม่ 

2. ไมม่ผีลการตรวจประเมนิภายในกลุม่ครบทกุแปลง

3. ระบบการทวนสอบผลติผล/ผลติภณัฑ ์และปจัจยัการผลติ (Traceability) 

4. คุณสมบตัขิองผูต้รวจประเมนิภายในตามทีก่ลุม่กาํหนดไว ้

5. กระบวนการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่อง หรอืพบขอ้บกพร่องซํา้ๆ กนัในประเดน็เดมิ

6. การกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขของกลุม่ รวมถงึบทลงโทษสมาชกิทีไ่มป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์

เงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้

7. ผลการตรวจประเมนิภายในกลุม่ กบัผลการตรวจประเมนิจรงิทีด่าํเนินการโดยกรมวชิาการ

เกษตรไมต่รงกนั

8. แบบบนัทกึการปฏบิตัติามระบบการผลติพชือนิทรยีข์องกลุม่

9. ระบบการควบคุมเอกสาร และบนัทกึ

10. การทบทวนระบบโดยผูน้าํกลุม่ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการประเมินความเสีย่งของกลุม่

3.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOA : RE-8 ขอ้ 5.7
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการประเมินความเสีย่งของกลุม่ (ต่อ)

• พื้นทีป่ลูกใกลพ้ื้นทีก่ารเกษตรแบบท ัว่ไป

• พื้นทีป่ลูกมกีารผลติแบบคู่ขนาน

• ประวตัพิื้นทีไ่มไ่ดม้กีารทาเกษตรอนิทรยีแ์บบต่อเนื่อง

• พื้นทีผ่ลติทีม่กีารระบาดของวชัพชื โรค และแมลงศตัรูพชื

      ในฤดูกาลผลติทีผ่่านมา

• แหลง่นา้ทีใ่ชใ้นการผลติมาจากแหลง่ทีม่สีภาพแวดลอ้มทีเ่สีย่งต่อการปนเป้ือนของสารเคม ี

จลุนิทรยี ์และโลหะหนกัทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สตัวเ์ลี้ยง และสิง่แวดลอ้ม

• ระบบการจดัเกบ็ คดัแยก รวมท ัง้การขนส่งผลผลติไมช่ดัเจน

• ไมม่ปีระวตักิารปลูกพชืในฤดูทีผ่่านมา

• ไมม่วีธิกีารบารุงรกัษา ทาความสะอาด สายการผลติ เครื่องจกัร หรอือปุกรณท์างการเกษตร ที่

ใชร่้วมกบัการผลติแบบท ัว่ไป

3.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOA : RE-8 ขอ้ 5.7
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ระบบการควบคมุภายในไม่มีความน่าเช่ือถอื เช่น 

1. ไมม่แีผนการตรวจประเมนิภายในกลุม่ 

2. ไมม่ผีลการตรวจประเมนิภายในกลุม่ครบทกุแปลง

3. ไมม่รีะบบการทวนสอบผลติผล และปจัจยัการผลติ (Traceability) 

4. ผูต้รวจประเมนิภายในไมม่คีุณสมบตัติามทีก่ลุม่กาํหนดไว ้

5. ไมม่กีระบวนการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่อง หรอืพบขอ้บกพร่องซํา้ๆ กนัในประเดน็เดมิ

6. ไมม่กีารกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขของกลุม่ รวมถงึบทลงโทษสมาชกิทีไ่มป่ฏบิตัติามทีก่าํหนด

7. ผลการตรวจประเมนิภายในกลุม่ กบัผลการตรวจประเมนิจรงิทีข่องกองตรวจสอบฯ ไมต่รงกนั

8. ไมม่แีบบบนัทกึการปฏบิตัติามระบบการผลติขา้วเปลอืก GAP ของกลุม่ใหก้บัเกษตรกรสมาชกิ

9. ไมม่รีะบบการควบคุมเอกสาร และบนัทกึ

10. ไมม่กีารทบทวนระบบโดยผูน้าํกลุม่ 

3.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.10

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการประเมินความเสีย่งของกลุม่
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• พื้นที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน เช่น ใกลโ้รงงาน ใกลแ้หล่งนํา้ทิ้ง ใกลพ้ื้นที่

การเกษตรแบบท ัว่ไป

• พื้นทีป่ลูกมกีารผลติแบบคู่ขนาน 

• ประวตัพิื้นทีไ่มไ่ดม้กีารทาํเกษตรอนิทรยีแ์บบต่อเน่ือง

• พื้นทีโ่ดยรอบไมม่แีนวกนัชนเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนท ัง้ทางนํา้และทางอากาศ

• พื้นที่ผลติที่มกีารระบาดของวชัพชื โรค และแมลงศตัรูขา้วในฤดูการผลติที่ผ่านมา การ

ตกคา้งของสารเคม ีจลุนิทรยี ์และโลหะหนกั

• แหล่งนํา้ที่ใชใ้นการผลิตมาจากแหล่งที่มีสภาพแวดลอ้มที่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนของ

สารเคม ีจลุนิทรยี ์และโลหะหนกัทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สตัวเ์ลี้ยง และสิง่แวดลอ้ม

• ระบบการจดัเกบ็ คดัแยก รวมท ัง้การขนส่งผลผลติไมช่ดัเจน

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการประเมินความเสีย่งของกลุม่

3.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.10
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การคดัเลอืกแปลงตวัอย่างจะพจิารณาดงัน้ี

1. จาํนวนรอ้ยละ 75 ของแปลงตวัอย่าง จะคดัเลอืกจากแปลงทีม่คีวามเสีย่งสูง

• ผลการตรวจระบบควบคุมภายในกลุม่ หรอืผลการตรวจวเิคราะห ์(ถา้ม)ี สาํหรบั

แปลงนัน้ พบขอ้บกพร่องจาํนวนมาก และขอ้บกพร่องดงักลา่วยงัไมไ่ดด้าํเนินการ

แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ หรอืวธิกีารแกไ้ขไมม่ปีระสทิธผิล

• แปลงทีม่ขีอ้รอ้งเรยีนในรอบปี  

• ผลการตรวจประเมนิ หรอืผลการตรวจวเิคราะห ์จากหน่วยงานภายนอกกลุม่ใน

รอบปี พบขอ้บกพร่องจากการตรวจประเมนิ

• แปลงใหม ่หรอื แปลงทีย่งัไมเ่คยสุ่มตรวจประเมนิ

2. จาํนวนรอ้ยละ 25 ของแปลงตวัอย่าง โดยการสุ่มแบบอสิระ 

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.10

DOA : RE-8 ขอ้ 5.73.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ
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กลุม่มี 100 แปลง 

สุม่ได ้10 แปลง

Pre-visit

ไม่พบความเสีย่ง

ความเสีย่งสูง 

(ตามตารางที่ 1)

จาํนวนแปลงที่จะตรวจ

= 10 แปลง

เพิม่จาํนวนแปลง x 1.5

= 15 แปลง

8 แปลง (75%), 

2 แปลง (25%)

ตวัอย่าง : การสุม่จาํนวนแปลงตวัอย่าง

12 แปลง (75%), 

3 แปลง (25%)

หน่วยรบัรอง สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราการสุม่ตรวจประเมินและจาํนวนที่

สุม่ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี ตอ้งไม่นอ้ยกว่าจาํนวนการสุม่ตวัอย่างที่กาํหนดไว ้

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.10

DOA : RE-8 ขอ้ 5.7
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เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

3.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.8

กรณีขอ้มลูระหว่างการตรวจเยีย่มแสดงใหเ้หน็ว่าผูผ้ลติแบบกลุม่ไม่ไดม้กีารจดัทาํ

ระบบควบคุมภายใน หรือไม่นําระบบควบคุมภายในไปปฏิบตัิ ใหค้ณะผูต้รวจ

ประเมนิชี้แจงผูผ้ลติแบบกลุ่มใหด้าํเนินการแกไ้ข ท ัง้น้ี ภายหลงัการแกไ้ขแลว้เสร็จ

ใหผู้น้าํกลุม่แจง้ผูต้รวจประเมนิเพือ่นดัหมายการตรวจเยี่ยมใหม่ภายในฤดูการผลติ

เดยีวกนั โดยหากการแกไ้ขแลว้เสร็จหลงัฤดูการผลติเดยีวกนั ใหผู้น้าํกลุ่มยื่นคาํ

รอ้งขอรบัการรบัรองใหม่
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ในระหว่างการดาํเนินการตรวจประเมนิ ผูข้อรบัการรบัรองไม่สามารถขอละเวน้/

ยกเลกิการรบัรองสาํหรบัสมาชกิในรายทีพ่บขอ้บกพร่องได ้

กรณีที่สมาชิกรายที่พบขอ้บกพร่อง หรือรายอื่นๆ ไม่ประสงคท์ี่จะร่วมกลุ่มต่อ 

หน่วยรบัรอง จะดาํเนินการสุ่มตวัอย่าง และตรวจประเมนิใหม่ท ัง้หมด โดยกลุ่ม

ตอ้งยืน่ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงสมาชกิในกลุม่

 ขอ้บกพรอ่งเยอะ

  ขอลาออก

              นาย ก.

มาแทน 

นาย ก. ครบั

กลุม่ยื่นขอ้มูล

หน่วยรบัรอง

สุม่ตวัอย่างแทน

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

3.1 การเตรียมรบัการตรวจประเมนิ

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.12

DOA : RE-8 ขอ้ 5.12
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3.2 การปฏบิตัเิมือ่ไดร้บัการรบัรอง

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายในกลุม่ เช่น 

• การเปลีย่นแปลงชนิดพชืทีป่ลูก เพิม่/ลดชนิดพชื ขนาดพื้นทีป่ลูก 

• เปลีย่นแปลงผลติภณัฑ ์มกีารเปลีย่นกรรมวธิกีารแปรรูปและการจดัการผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีเ์ป็นวธิใีหม ่

• การปรบัปรุงสถานทีป่ระกอบการ 

• เปลีย่นแปลงสมาชกิในกลุม่

• เปลีย่นแปลงระบบควบคุมภายในกลุม่ เปลีย่นผูดู้แลหรอืผูด้าํเนินการ 

• เปลีย่นแปลงพื้นที ่หรอืสถานทีผ่ลติ การโอนกจิการ การยา้ยสถานทีผ่ลติหรอืสถานทีป่ระกอบการ 

• การเปลีย่นเครื่องมอืเครื่องจกัร 

• กรณีมกีารใชส้ารช่วยกรรมวธิกีารผลติและแปรรูป หรอืมกีารใชส้ารทีใ่ชใ้นการทาํความสะอาด (Cleaning 

Agent) ปจัจยัการผลติทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงบาํรุงดนิ และควบคุมศตัรูพชืทีไ่มไ่ดม้าจากระบบการผลติอนิทรยี ์

ผูน้ากลุม่จะตอ้งจดัส่งเอกสารทีม่กีารเปลีย่นแปลงใหห้น่วยรบัรองกรมวชิาการเกษตรทราบ เพือ่พจิารณาการ

ตรวจประเมนิเพิม่เตมิ เป็นกรณีไป 

DOA : RE-8 ขอ้ 5.10

  กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงขอ้มูลในกลุม่ DOR ทาํอย่างไร ?
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3.2 การปฏบิตัเิมือ่ไดร้บัการรบัรอง

เง่ือนไขการรบัรองแบบกลุ่ม

กรณีพบว่าสมาชกิภายในกลุม่ไม่ดาํเนินการตามมาตรฐาน หรือหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขในการรบัรอง ทีก่องตรวจสอบฯ กาํหนด หรือหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขของกลุม่ 

ผูแ้ทนกลุม่จะตอ้งแจง้รายละเอยีดดงักลา่ว พรอ้มแนวทางการแกไ้ขทีร่ะบรุะยะเวลา

แลว้เสร็จภายในฤดูปลูกนัน้ ใหผู้ต้รวจประเมนิของกองตรวจสอบฯ ทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร

DOR : R-DRIC-04 ขอ้ 5.11

DOA : RE-8 ขอ้ 5.11

กรณีที่กลุ่มพบเกษตรกร/ผูผ้ลติของกลุ่มไม่ดาํเนินการตามมาตรฐาน หรือหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขในการรบัรองทีก่รมวชิาการเกษตรกาหนด ผูน้าํกลุม่จะตอ้งแจง้รายละเอยีด

ดงักล่าว พรอ้มแนวทางในการแกไ้ข ใหห้น่วยรบัรองกรมวชิาการเกษตรทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 
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  ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System : ICS)  

เงือ่นไขการรบัรองแบบกลุม่ (Group Certification)

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคมุภายใน และการจดัทาํเอกสาร

หวัขอ้การอบรม

© Copyright MASCI 2016

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

ขอ้กาํหนด ICS

 + 

ขัน้ตอนการใหค้าํปรกึษาจดัทาํระบบ ICS

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคมุภายใน

2. การจดัทาํเอกสารระบบควบคมุภายใน

68
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1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน

69

1.1 ประเมินศกัยภาพความพรอ้มของกลุม่เกษตรกร (Gap analysis)

1.2 จดัทาํ ช้ีแจง และปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารระบบควบคมุภายใน

1.3 การประกาศใชเ้อกสาร และแบบฟอรม์และใหก้ลุม่นําไปปฏบิตัใิช้

1.4 กลุม่ฯดาํเนินการตรวจตดิตามคณุภาพภายในอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

1.5 การตรวจประเมินเบื้องตน้ (Pre Audit) 

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร
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1.1 ประเมินศกัยภาพความพรอ้มของกลุม่เกษตรกร (Gap analysis)

1.1.1.เพื่อใหท้ราบว่ากลุ่มมีการดาํเนินการที่สอดคลอ้งกบัระบบควบคุม

ภายในแลว้หรือไม่ โดยเปรียบเทยีบกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการ

ตรวจประเมนิแบบกลุม่ของหน่วยรบัรอง และดาํเนินการประเมนิจาก

เอกสาร/บนัทกึ สมัภาษณป์ระธาน/ตวัแทนกลุม่ และสมาชกิกลุม่

1.1.2.การเก็บรวบรวมขอ้มลูของกลุม่ และวางแผนการพฒันาระบบของกลุม่

ร่วมกบัประธาน/ตวัแทนกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม เพื่อใชใ้นการจดัทาํ

เอกสารระบบควบคุมภายใน ของกลุม่

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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1.1 ประเมินศกัยภาพความพรอ้มของกลุม่เกษตรกร (Gap analysis)

ขอ้มูลที่ตอ้งไดร้บัจากการทาํ Gap analysis หรอืกาํหนดรว่มกบักลุม่ เช่น

 ขอบข่าย และขอ้มูลทัว่ไปของกลุม่

• ขอบขา่ยการปฏบิตังิานและมาตรฐานทีจ่ะขอการรบัรอง เช่น 

การผลติคะนา้อนิทรยี ์ตามมาตรฐานมกษ. 9000 เลม่ 1-2552

การผลติขา้วขาวดอกมะล ิ105 อนิทรยี ์ ตามมาตรฐาน มกษ. 

9000 เลม่ 1-2552

• ประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม จาํนวนสมาชิกท ัง้หมด และจาํนวนคนที่จะขอการ

รบัรองในแต่ละประเภทการผลติ (หากกลุม่มกีารผลติมากกวา่ 1 ประเภท)

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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• กลุม่ตอ้งมกีารจดัทาํโครงสรา้งของกลุม่ เพือ่แสดงใหเ้หน็ภาพรวมของส่วนต่างๆ 

ของตาํแหน่งภายใตผ้งัโครงสรา้งของกลุม่ ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยตาํแหน่งตามที่

กาํหนด เช่น RE-8 หรอื R-DRIC-04 ขอ้ 5.13.1 การบรหิารและการจดัการ

องคก์ร 

• กลุม่ตอ้งมกีารกาํหนดหนา้ทีค่วามรบัชอบของ

ตาํแหน่งต่างๆ ภายใตผ้งัโครงสรา้งตามทีก่าํหนด

1.1 ประเมินศกัยภาพความพรอ้มของกลุม่เกษตรกร (Gap analysis)

 การกาํหนดโครงสรา้งของกลุม่ 

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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1.1 ประเมินศกัยภาพความพรอ้มของกลุม่เกษตรกร (Gap analysis)

 รายละเอยีดขอ้มูลการผลติของสมาชิกกลุม่

• แผนการผลติ การประมาณการผลผลติ วธิีการผลติต ัง้แต่เริ่มดาํเนินการผลติ 

ไปจนถงึการจดัการหลงัการเก็บเกี่ยว แยกตามประเภทการผลติ (หากมกีารผลติ

มากกวา่ 1 ประเภท)

• ปจัจยัการผลติทีใ่ช ้/ หา้มใช ้ และขอ้กาํหนดของผูร้บัซื้อ (ถา้ม)ี

 รายละเอยีดขอ้มูลของกลุม่ที่ตอ้งดาํเนินการตามระบบควบคมุภายใน

• ขอ้มลูการบริหารจดัการกลุม่ (การรบัสมคัร บทลงโทษ การจดัการขอ้รอ้งเรียน) 

การฝึกอบรม การควบคุมเอกสารและบนัทกึ การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน)

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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1.2 จดัทาํ ช้ีแจง และปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารระบบควบคมุภายใน

1.2.1 นาํขอ้มลูของกลุม่ทีไ่ดร้บั มาจดัทาํ

ร่างเอกสารระบบควบคุมภายใน

1.2.2 นาํร่างเอกสารระบบควบคุมภายในทีจ่ดัทาํขึ้น 

มาชี้แจงรายละเอยีดแก่กลุม่ เพือ่พจิารณา

ความถกูตอ้ง เหมาะสม

1.2.3 หากมกีารพจิารณาใหป้รบัแกไ้ข นาํขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจดัทาํแกไ้ข 

เพือ่ใหไ้ดเ้อกสาร ICS ฉบบัสมบูรณ์

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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1.3 การประกาศใชเ้อกสาร และแบบฟอรม์ และใหก้ลุม่นําไปปฏบิตัใิช้

1.3.1 นาํเอกสาร ICS ทีจ่ดัทาํเป็นรูปเลม่ มาใหก้ลุม่

ประกาศใช ้โดยเอกสารท ัง้หมดตอ้งผ่านการ

อนุมตัิจากผูม้ีอ ํานาจของกลุ่ม และถือเป็น 

วนัทีเ่ริ่มทาํระบบควบคุมภายใน

1.3.2 ก่อนแจกจ่ายเอกสาร ICS ใหแ้ก่สมาชกิ จะตอ้งดาํเนินการ

ในกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งก่อน ไดแ้ก่  

• การประเมนิความเสีย่งสมาชกิก่อนเขา้ร่วมกลุม่ (DOR) 

• กระบวนการรบัสมคัรสมาชกิ

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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แหลง่น้ําที่ใช้   สภาพพื้นที่

ใกลโ้รงงานอตุสาหกรรม 

ใกลค้อกปศสุตัว ์

พื้นที่ทิ้ งขยะมีการระบาดของศตัรูพชื/ขา้ว 76

 การประเมินความเสีย่งสมาชิกกอ่นเขา้ร่วมกลุม่

1.3 การประกาศใชเ้อกสาร และแบบฟอรม์ และใหก้ลุม่นําไปปฏบิตัใิช(้ต่อ)

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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ใหส้มาชกิใหมท่ีผ่่านการประเมนิความเสีย่งก่อนรบัสมาชกิเรยีบรอ้ยแลว้

 ลงนามใน สญัญา/ใบสมคัร ระหวา่งเกษตรกรและกลุม่

ผูร้บัผดิชอบ จดัทาํทะเบยีนรายชื่อเกษตรกรสมาชกิ

ผูร้บัผดิชอบ มอบเอกสารระบบควบคุมภายในใหแ้ก่สมาชกิ

77

 กระบวนการรบัสมคัรสมาชิก

1.3 การประกาศใชเ้อกสาร และแบบฟอรม์ และใหก้ลุม่นําไปปฏบิตัใิช(้ต่อ)

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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1.3 การประกาศใชเ้อกสาร และแบบฟอรม์ และใหก้ลุม่นําไปปฏบิตัใิช(้ต่อ)

1.3.3 ส่วนกลางของกลุม่ และเกษตรกรสมาชกิ นาํเอกสาร ICS ไปปฏบิตัิ

ใช ้เช่น การปรบัปรุงขอ้มูลในทะเบยีนเกษตรกร การบนัทึกขอ้มูล

การผลติ การจดัฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ICS

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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1.4 กลุม่ฯดาํเนินการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน

1.4.1 กลุม่ดาํเนินการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (ตรวจแปลง + ตรวจระบบ

ควบคุมภายใน) อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้

• ตรวจประเมนิแปลงสมาชกิใหค้รบทกุราย ทกุแปลง 

• มกีระบวนการรบัรองภายใน โดยนาํผลการตรวจประเมนิเสนอแก่

คณะกรรมการรบัรอง

• ตรวจประเมนิระบบควบคมุภายในภายหลงัการตรวจประเมนิแปลง

Internal 
Audit

1.4.2  ภายหลงัการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน ดาํเนินการจดัประชมุ

ทบทวนระบบควบคุมภายในโดยผูน้าํกลุม่  อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน
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1.5 การตรวจประเมินเบื้องตน้ (Pre Audit) 

เป็นการตรวจประเมนิเพือ่เตรียมความพรอ้มใหแ้ก่กลุม่เกษตรกร ก่อนที่จะ

ยื่นขอการรบัรอง ซึ่งดาํเนินการตรวจประเมนิโดยบุคคลภายนอกกลุ่ม เช่น 

ทีป่รกึษาเกษตรกร เจา้หนา้ทีก่รมส่งเสรมิการเกษตร

ท ัง้น้ี Checklist ที่ใชใ้นการตรวจจะครอบคลุม

ตามรายละเอียดหลกัเกณฑเ์งื่อนไขของหน่วย

รบัรองในเรื่องของระบบควบคุมภายใน

ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคุมภายใน



© Copyright MASCI 2016
81

แบบฝึกหดัที่ 3 พิจารณาลําดบัขัน้ตอนในการจดัทําระบบ

ควบคมุภายใน 

จากตวัอย่างขอ้มูลการดาํเนินงานของที่ปรกึษา หรอืกลุม่เกษตรกร

ที่ไดร้บั จงเรยีงลาํดบัขัน้ตอนในการจดัทาํระบบควบคมุภายในให ้

ถกูตอ้ง 

โปรดใชเ้วลา  30 นาที

เวลาการนําเสนอของกลุม่ 5 นาทต่ีอกลุม่

แบบฝึกหดัที่ 3
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ขัน้ตอนการจดัทาํระบบ ICS และเอกสาร

ขอ้กาํหนด ICS

 + 

ขัน้ตอนการใหค้าํปรกึษาจดัทาํระบบ ICS

1. ขัน้ตอนการจดัทาํระบบควบคมุภายใน

2. การจดัทาํเอกสารระบบควบคมุภายใน

82



© Copyright MASCI 2016

ทบทวนขัน้ตอนการดาํเนินการจดัทาํระบบควบคมุภายใน

83

1. Gap analysis
2. จดัทาํและช้ีแจง

เอกสาร

3. ประกาศใชแ้ละ

นําไปปฏบิตัิ

4. Internal audit
5. Management 

review
6. Pre-Audit

การจดัทาํเอกสารระบบควบคุมภายใน
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ที่ปรกึษารวบรวมขอ้มูลจากกลุม่เกษตรกรเกี่ยวกบัการจดัทาํระบบควบคมุภายใน 

ดงัน้ี

1. ขอบข่าย และขอ้มูลทัว่ไปของกลุม่เกษตรกร

2. โครงสรา้งการบรหิารงานของกลุม่เกษตรกร

3. การบรหิารงานของกลุม่เกษตรกร

4. การฝึกอบรม

5. การจดัการขอ้รอ้งเรยีน

6. การตรวจประเมินตดิตามคณุภาพภายใน

7. การควบคมุเอกสารและบนัทกึ

การประเมินศกัยภาพความพรอ้มของกลุม่เกษตรกร 

(Gap analysis)

ตวัอย่างเอกสาร

การจดัทาํเอกสารระบบควบคุมภายใน



© Copyright MASCI 2016

คู่มือการจดัการระบบควบคมุภายใน

Internal
Control
System 

Manual
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การจดัทาํเอกสารระบบควบคุมภายใน
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โครงสรา้งระบบเอกสาร

ระดบั 1

ระดบั 2

ระดบั 3

ระดบั 4

คู่มือ

คณุภาพ

คู่มือการปฏบิตังิาน 

วธิปีฏบิตังิาน

เอกสารสนบัสนุน เช่น แบบฟอรม์ 

เอกสารภายนอกที่นํามาใชอ้า้งองิ

นโยบายและ

วตัถุประสงค ์

การจดัทาํเอกสารระบบควบคุมภายใน
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ขัน้ตอนในการจดัทาํเอกสาร

กาํหนดเอกสารที่จาํเป็น

ทบทวนเอกสารที่มีอยู่ปจัจุบนั

ี่ ้กาํหนดเอกสารที่ตอ้ง

จดัเตรยีมเพิม่เตมิ

มอบหมายความรบัผิดชอบ

ในการจดัทาํเอกสาร

่ ืรา่งเอกสารเพิม่เตมิ หรอื

ปรบัปรุงเอกสารที่มีอยู่

้ทบทวนความถกูตอ้งตาม

ขอ้กาํหนด

ทบทวนความเหมาะสมกบัการใชง้าน ทบทวนความเหมาะสมกบัการใชง้าน 

ใใหผู้บ้รหิาร/ประธานกลุม่ทบทวน

และอนุมตัิ

การจดัทาํเอกสารระบบควบคุมภายใน
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รายการเอกสารในคู่มือการจดัการระบบควบคมุภายใน

บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 2 ขอบข่าย  นโยบาย และวตัถปุระสงค์

บทที่ 3 โครงสรา้ง  การจดัการองคก์ร และการบรหิารงาน

บทที่ 4 การบรหิารจดัการกลุม่

บทที่ 5 ความสามารถและการฝึกอบรม

บทที่ 6 การจดัทาํเอกสาร และการควบคมุเอกสารและบนัทกึ

บทที่ 7 การตรวจตดิตามคณุภาพภายในของกลุม่ และกระบวนการรบัรองภายใน

บทที่ 8 กระบวนการผลติ

การจดัทาํเอกสารระบบควบคุมภายใน
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ตวัอย่างแบบฟอรม์ของระบบควบคมุภายใน

บฟ-1 แบบประเมินความเสีย่งสาํหรบัแปลงใหม่ 

บฟ-2 ใบสมคัรสมาชิกกลุม่

บฟ-3 แผนการผลติของเกษตรกร

บฟ-4 แบบบนัทกึเกษตรกร

บฟ-5 รายการการตรวจสอบแปลง

บฟ-5(1) รายการการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน

บฟ-6 ทะเบยีนเกษตรกร

บฟ-7 สถานะการรบัรอง

บฟ-8 บนัทกึการฝึกอบรม

บฟ-9 บนัทกึขอ้รอ้งเรยีน

การจดัทาํเอกสารระบบควบคุมภายใน
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เมื่อใด

•   เมือ่มกีารปรบัเปลีย่นนโยบาย กระบวนการทาํงาน

•   เมือ่มกีารปรบัเปลีย่นผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ หรอืเอกสารอา้งองิต่างๆ

•   ควรมกีารทบทวนกระบวนการทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลง อย่างนอ้ยทกุ ๆ 3 ปี เพือ่ให ้

แน่ใจวา่ยงัเป็นฉบบัปจัจบุนั (Update) อยู่

อย่างไร

•   เสนอเรื่องเพือ่ขออนุมตัจิากเจา้ของเรื่องเดมิหรอืผูม้อีาํนาจอนุมตัิ

•   ดาํเนินการปรบัปรุงตามความเหมาะสมต่อการปฏบิตังิาน

•   บนัทกึประวตักิารปรบัปรุงวา่ไดเ้ปลีย่นแปลงเรื่องใด

•   ดาํเนินการแจกจ่ายเพือ่ทดแทนเอกสารคู่มอืฉบบัเดมิ

•   นาํเอกสารคู่มอืฉบบัเดมิกลบัมาทาํลาย

•   เกบ็เอกสารคู่มอืตน้ฉบบัของเดมิเพือ่ใชอ้า้งองิ 90

การปรบัปรุงคู่มือระบบควบคมุภายใน

การจดัทาํเอกสารระบบควบคุมภายใน
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แบบฝึกหดัที่ 4

91

แบบฝึกหดัที่ 4 การประเมินศกัยภาพและความพรอ้มใน

การจดัทาํระบบควบคมุภายในสาํหรบักลุม่เกษตรกร 
ในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรในการจดัทําระบบควบคุมภายใน 

จงพิจารณาขอ้มูลของกลุ่มเกษตรกร บนัทึกผล และระบุสิ่งที่ตอ้ง

ดาํเนินการเพิม่เตมิใหแ้กก่ลุม่เกษตรกร

โปรดใชเ้วลา 45 นาที

เวลาการนําเสนอของกลุม่ 10 นาทต่ีอกลุม่
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หลกัสูตรระบบควบคมุภายในสาํหรบัเกษตรกรตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิ

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

1025 ชัน้ 2,11,18 อาคารยาคูลท ์ถนนพหลโยธนิ 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท ์0-2617-1727 ต่อ 805-806 

โทรสาร 0-2617-1703 

QSD@masci.or.th
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