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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะอนุกรรมการรับรองระบบในการประชุมครั้ง ท่ี 127-

1/2560 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2560 และครั้งท่ี 130-4/2560 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนด

ขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าดว้ยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรบัรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยเพ่ือใชเ้ป็น

หลกัเกณฑใ์นการด าเนินการใหก้ารรบัรองมาตรฐานแรงงานไทยของสถาบนัต่อไป 
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ขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข   

ในการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย 

 

1. ขอบข่าย 

1.1 ขอ้ก าหนดน้ี ก าหนดนิยาม คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ การรบัรอง เง่ือนไขส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง การตรวจ

ติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่ การลดขอบข่าย การพักใชแ้ละการคืนสิทธ์ิ และการเพิกถอนการ

รบัรอง การอุทธรณ์และการรอ้งเรียน การยกเลิกการรบัรอง การรกัษาความลบั และอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ

รบัรองมาตรฐานแรงงานไทย  

1.2 ขอ้ก าหนดน้ีใชส้ าหรบัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยของผูป้ระกอบกิจการทั้งท่ีเป็น

การผลิตและการบริการ รฐัวสิาหกิจ หรือหน่วยงานภาครฐัท่ีมีความประสงคข์อการรบัรอง  

 

2. นิยาม 

 ความหมายของค าท่ีใชใ้นขอ้ก าหนดน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 มาตรฐานแรงงานไทย ตามระเบียบกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง หน่วยตรวจ การประเมิน และการรบัรองแรงงานไทย พ .ศ. 2559 หมายถึง 

มาตรฐานแรงงานท่ีประกาศโดยกระทรวงแรงงาน ซ่ึงแสดงว่าสถานประกอบกิจการไดป้ฏิบัติต่อแรงงาน

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสรา้งใหธุ้รกิจมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองและยัง่ยนื  

2.2 การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย หมายถึง การใหก้ารยอมรับความสามารถของ

องคก์รในการปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “การรบัรอง” 

2.3   การรบัรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย ระดบัพ้ืนฐาน หมายถึง การรบัรองสถานประกอบกิจการ

ท่ีมีการปฏิบัติต่อแรงงานสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย  ตามท่ีอธิบดีกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงานประกาศก าหนด และมีอายุการรบัรอง 2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการรบัรอง 

 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง การรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดบัพ้ืนฐาน (ประกาศ 

ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559) เป็นการรบัรองสถานประกอบกิจการท่ีมีการปฏิบติัต่อแรงงานสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ตามขอ้ 5.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป และขอ้ 5.2 ระบบการจดัการ เฉพาะในส่วน

ท่ีเป็นเอกสารตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด ขอ้ 5.3 การใชแ้รงงานบงัคบั ขอ้ 5.4 ค่าตอบแทนการท างาน 

ขอ้ 5.5 ซัว่โมงการท างาน ขอ้ 5.6 การเลือกปฏิบติั ขอ้ 5.7 วนัิยและการลงโทษ ขอ้ 5.8 การใชแ้รงงานเด็ก 

ขอ้ 5.9 การใชแ้รงงานหญิง ขอ้ 5.10 เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง ขอ้ 5.11 ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ขอ้ 5.12 สวสัดิการ  

2.4   การรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ หมายถึง การรบัรองสถานประกอบ

กิจการท่ีมีการปฏิบติัต่อแรงงานสอดคลอ้งทุกขอ้ก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีอายุการรบัรอง 3 

ปีนับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการรบัรอง  

2.5   การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์สูงสุด หมายถึง การรับรองสถาน

ประกอบกิจการท่ีมีการปฏิบติัต่อแรงงานสอดคลอ้งทุกขอ้ก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีชัว่โมงการ

ท างานล่วงเวลา ชัว่โมงการท างานในวนัหยุด และชัว่โมงการท างานล่วงเวลาในวนัหยุด รวมกนัแลว้สปัดาห์

หน่ึงตอ้งไม่เกิน 12 ชัว่โมง และมีอายุการรบัรอง 3 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการรบัรอง  

2.6   เคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย หมายถึง ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทยท่ีประกาศโดย

กระทรวงแรงงาน และใหห้มายความรวมถึงขอ้ความแสดงบนบรรจุภัณฑ์ตามท่ีอธิบดีกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานประกาศก าหนด  

2.7   สถาบนั หมายถึง สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ  
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2.8   ผูย้ื่นค าขอ หมายถึง สถานประกอบกิจการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรฐัท่ีมีความประสงค์ขอรับรอง 

หรือต่ออายุการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย   

2.9   ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผูย้ื่นค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมิน และไดร้บัการรบัรองจากสถาบนัวา่ไดป้ฏิบติั

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย  

2.10 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2.11 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรับรองระบบท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ือ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรอง เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรบัรอง ตัดสินการพัก

ใช ้การเพิกถอนและการคืนสิทธ์ิการรบัรองระบบการจดัการ แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ีตัดสิน

ใหก้ารรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตั้งคณะท างาน

อ่ืน หรือบุคคลเพ่ือด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหม้ัน่ใจในความเป็นกลางในการใหก้ารรบัรองระบบ

การจัดการ และเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และด าเนินการเร่ืองอ่ืน  ๆท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ 

2.12 คณะท างานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตัดสินให้

การรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการเร่ืองอ่ื นๆ  ท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

2.13 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลท่ีแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาค าอุทธรณ์ และ

เสนอแนะการด าเนินการต่อคณะกรรมการ 

2.14 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลตามประกาศในระเบียบกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ การประเมิน และการ

รบัรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 ซ่ึงประกอบดว้ย อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเป็น

ประธานกรรมการ ผูอ้ านวยการส านักคุม้ครองแรงงาน ผูอ้ านวยการส านักแรงงานสัมพันธ์ ผูอ้ านวยการ

ส านักความปลอดภัยแรงงาน ผู้อ านวยการกองนิติการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐาน

แห่งชาติ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และผูอ้ านวยการกลุ่มงานรบัรองมาตรฐานแรงงาน เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  

2.15 การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นดว้ยต่อผลการพิจารณาการรบัค าขอ ผลการประเมิน/การตรวจประเมิน

ของคณะผู้ตรวจประเมิน การตัดสินการรับรอง/การไม่ออกใบรับรอง การออกใบรับรองฉบับใหม่แทน

ใบรับรองฉบับเดิม การพักใช ้หรือการเพิกถอนใบรับรอง และต้องการใหส้ถาบันท าการทบทวน และ

หมายความรวม ถึง การไม่ เห็นด้วย ต่อผลการพิจารณ าหรือมาตรการใดๆ ท่ีคณ ะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะท างานทบทวน ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือ

มาตรการน้ันๆ  และตอ้งการใหค้ณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานทบทวน ท าการทบทวน 

2.16 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเก่ียวกับข้อบกพร่องในการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ คณะท างานทบทวน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ผูต้รวจประเมินของสถาบนั 

หรือบุคลากรของสถาบนั 

2.17 หน่วยรบัรองระบบงาน หมายถึง หน่วยงานท่ีใหก้ารรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรอง เช่น หน่วยรบัรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ หน่วยรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยรบัรองระบบการจดัการอาชีว  

อนามัยและความปลอดภัย หน่วยรบัรองระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ หน่วยรบัรองระบบการ

บริหารความมัน่คงปลอดภยัในโซ่อุปทาน หน่วยรบัรองระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

หน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ หน่วยรับรองระบบการจัดการความ

ปลอดภัยของอาหาร หน่วยรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะท่ีดีในสถานประกอบการตาม และหน่วย

รบัรองระบบการวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหารตาม ISO/IEC 17021-1 

หน่วยรบัรองระบบการจดัการพลังงานตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003 หน่วยรบัรองระบบการ

จดัการความมัน่คงปลอดภัยดา้นสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 และ ISO/IEC 27006 และ
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หน่วยรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 ระเบียบกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง หน่วยตรวจ การ

ประเมิน และการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตเป็นหน่วยรบัรอง และหน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานไทย 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2559 

2.18 องค์กรหลายสาขา (Multi site organization) หมายถึง องค์กรท่ีด าเนินธุรกิจสาขาท่ีเป็นนิติบุคคล

เดียวกันหรือไม่ก็ได ้โดยมีส านักงานส่วนกลางเป็นผูด้  าเนินการวางแผน ควบคุม จดัการแก่หน่วยงาน

เครือข่ายและสาขา ในกรณีท่ีเครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับส านักงานส่วนกลาง ตอ้งมี

สญัญาหรือนิติกรรมใดๆ  ท่ีแสดงว่าส านักงานส่วนกลางมีอ านาจในการตรวจติดตามและการด าเนินการ

แกไ้ขในเครือข่ายและสาขาตา่งๆ  ได ้

2.19 สถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site) หมายถึง สถานด าเนินการท่ีองคก์รมีการด าเนินงานเฉพาะ

หรือใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีก าหนด และไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นสถานด าเนินการถาวร   

2.20 องคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site organization) หมายถึง องคก์รท่ีด าเนินธุรกิจโดย

มีส านักงานส่วนกลางเป็นศูนยก์ลางของการบริหารจดัการ ก ากบั ควบคุม และดแูลการด าเนินการของ

สถานด าเนินการชัว่คราวภายนอก ส านักงานส่วนกลาง เช่น โครงการก่อสรา้ง  

2.21 การตรวจประเมิน/การประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ เป็นอิสระและจดัท าเป็นเอกสาร 

ท่ีด าเนินการโดยสถาบัน เพ่ือใหไ้ดห้ลักฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมิน/พิจารณาว่าผูย้ื่นค าขอ/ผู ้

ไดร้บัการรบัรองมีการปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทย  

2.22 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หมายถึง การตรวจเอกสารหรือกิจกรรมของสถานประกอบกิจการท่ีขอการ

รบัรอง เพ่ือตรวจสอบความพรอ้มทั้งดา้นเอกสาร ความรูแ้ละความเขา้ใจในขอ้ก าหนดของระบบการจดัการ

ตามมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงการน าไปปฏิบัติก่อนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 โดยอาจเขา้ไปใน

สถานประกอบกิจการของผูย้ืน่ค าขอก็ได ้ 

2.23 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หมายถึง การตรวจเอกสาร สมัภาษณ์ ตรวจพ้ืนท่ี และสงัเกตสภาพการท างาน 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัการปฎิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย และแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบผล

การประเมิน และหมายความรวมถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (ซ่ึงจะด าเนินการตรวจประเมิน ณ 

สถานประกอบการ) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน าระบบการ

จดัการท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั 

2.24 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือขอ้บกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง ความลม้เหลวท่ีจะเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด 

2.25 ขอ้บกพร่องส าคัญ (Major nonconformity) หมายถึง การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด

มาตรฐานแรงงานไทยซ่ึงอาจส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อลูกจา้งหรือระบบการจัดการ หรือมีข้อบกพร่องย่อย

จ านวนมากในขอ้ก าหนดหรือประเด็นเดียวกนั  

2.26 ขอ้บกพร่องย่อย (Minor nonconformity) หมายถึง การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด

มาตรฐานแรงงานไทยซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อลูกจา้งหรือระบบการจัดการ  หากปล่อยท้ิงไวอ้าจน าไปสู่

ขอ้บกพรอ่งส าคญัได ้ 

2.27 ขอ้สังเกต (Observation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไวห้รือละเลย อาจน าไปสู่

ขอ้บกพรอ่งได ้

2.28 ผูต้รวจประเมิน (Auditor, Assessor) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะด าเนินการตรวจประเมินได ้
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2.29 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรกัษาระบบท่ีด าเนินการใน

ระหว่างไดร้บัการรบัรองหรือช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าระบบยงัคง

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2.30 การตรวจประเมินใหม่ (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่าองค์กรมีการน ามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติ และยังมี

ประสิทธิผลอยู ่ซ่ึงการตรวจประเมินใหม่ดงักล่าวจะด าเนินการก่อนใบรบัรองส้ินอายุ 

 

3. คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ 

3.1 ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูป้ระกอบกิจการท่ีขอรบัการรบัรอง  

(2) ไม่เป็นผูถู้กเพิกถอนการรบัรองจากสถาบนั เวน้แต่พน้ระยะไปแลว้ 1 ปีนับแต่วนัท่ีถูกเพิกถอนใบรบัรอง  

(3) อยู่ในขอบข่ายและพ้ืนท่ีตามประกาศสถาบัน เร่ือง ขอบข่ายและพ้ืนท่ีท่ีใหก้ารรบัรอง ซ่ึงหมายความ

รวมถึงประเภทอุตสาหกรรมตามท่ีระบุในประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยรับรอง และหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ภาคผนวก 

ประเภทอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2559  

สถาบนัสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกค าขอรบัการรบัรอง ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค าขอไม่ไดส้่งเอกสารและหลกัฐานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด คือภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีสถาบนัลงทะเบียนรบัค าขอ หรือไม่มีความพรอ้มท่ีจะ

รบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรกหรือการรบัรองใหม่ภายในระยะเวลา 120 วนั นับจากวนัยื่นค า

ขอรบัการรบัรองและมีเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอรบัการรบัรองครบถว้น  และหลังจากท่ี

สถาบนัไดมี้การด าเนินการติดตามความคืบหน้าจากผูย้ื่นค าขอแลว้ หรือผูย้ื่นค าขอมีลักษณะตอ้งหา้มตาม

ขอ้ 3.1(2) สถาบนัจะด าเนินการยกเลิกค าขอดังกล่าว และแจง้ผูย้ื่นค าขอทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ไม่

ตดัสิทธิท่ีจะยืน่ค าขอใหม่ หากผูย้ืน่ค าขอไม่เห็นดว้ยกบัการยกเลิกค าขออาจยืน่อุทธรณ์ตามขอ้ 8  

 

4. การรบัรอง 

4.1 สถาบันด าเนินการใหก้ารรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย ตามขอบข่ายและพ้ืนท่ีตามประกาศสถาบัน เร่ือง 

ขอบข่ายและพ้ืนท่ีท่ีใหก้ารรบัรอง ซ่ึงหมายความรวมถึงประเภทอุตสาหกรรมตามท่ีระบุในประกาศกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง และหน่วยตรวจ

ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ภาคผนวก ประเภทอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2559  
4.2 ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีการน ามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบติัแลว้ รวมทั้งมี

การด าเนินกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหารแลว้  

4.3 การขอรับการรับรอง ใหย้ื่นค าขอต่อสถาบันพรอ้มหลักฐานและเอกสารต่างๆ  ท่ีเป็นปัจจุบัน ซ่ึงรวมถึง

เอกสารในการด าเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทยของผูย้ื่นค าขอ ตามแบบค าขอรบัการรบัรองท่ีสถาบัน

ก าหนด  

4.4 เม่ือไดร้บัค าขอตามขอ้ 4.3 แลว้ สถาบนัจะด าเนินการดงัน้ี 

(1) ลงทะเบียนรบัค าขอไวเ้ป็นหลกัฐานและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารและหลกัฐานต่างๆ  

ท่ีใชป้ระกอบการยื่นค าขอ ถา้เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถว้น สถาบันจะแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหผู้ย้ื่นค าขอส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คือ 180 วนันับ

จากวนัท่ีสถาบนัลงทะเบียนรบัค าขอ 
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(2) ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรกหรือรบัรองใหม่ภายใน 120 วนันับจากวนัท่ีไดร้บัค า 

ขอพรอ้มเอกสารและหลกัฐานครบถว้น สถาบนัจะด าเนินการอยา่งน้อยตามขั้นตอน ดังน้ี ประเมินความ

พรอ้มของผูย้ื่นค าขอ มอบหมายผูท้ าหน้าท่ีประเมิน และแจง้แผนการประเมินแก่ผูย้ื่นค าขอและอธิบดี

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนตรวจประเมิน/

การประเมิน  

(3) ตรวจประเมินระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง ตามขั้นตอนท่ีก าหนดในเอกสาร R-006: การตรวจ

ประเมินเพ่ือการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การ

ตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  

กรณีผูย้ื่นค าขอด าเนินการในลกัษณะองคก์รหลายสาขา (Multi site organization) หรือองคก์รท่ีมี

สถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site organization) สถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินทุก

สาขา/สถานด าเนินการ (site) ท่ีอยู่ในขอบข่ายการรบัรอง (ส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 

2) 

ภาษาท่ีใชใ้นการตรวจประเมินใชภ้าษาไทยเป็นหลกั หากผูย้ื่นค าขอประสงคจ์ะใหใ้ชภ้าษาต่างประเทศ

ในการตรวจประเมิน สถาบนัสงวนสิทธิท่ีจะใหมี้การตกลงเป็นแต่ละกรณีไป 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมิน/การประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินว่ามี

ขอ้บกพรอ่งส าคญัหรือขอ้บกพรอ่งยอ่ย อาจยืน่เร่ืองอุทธรณ์ตามขอ้ 8.  

(4) สรุปขอ้คิดเห็นน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาตดัสินใหก้ารรบัรองหรือปฏิเสธการรบัรอง 

ในกรณีท่ีสถาบนัตัดสินวา่มีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทยหรือไม่ด าเนินการ

แกไ้ขและป้องกนัใหเ้ป็นไปตามแผน สถาบนัจะมีหนังสือแจง้การไม่ออกใบรบัรองต่อผูย้ื่นค าขอ ผูย้ื่นค าขอท่ี

ไม่เห็นดว้ยกบัผลตดัสินดงักล่าว อาจยืน่อุทธรณ์ตามขอ้ 8.  

4.5 ผูย้ื่นค าขอตอ้งยินยอมใหห้น่วยรบัรองระบบงานเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้รวจประเมิน

ของสถาบัน ณ สถานประกอบการของผูย้ื่นค าขอภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบันขอรบัการรบัรองระบบงานหรือ

ไดร้บัการรบัรองระบบงานแลว้ไดต้ลอดเวลาเม่ือถูกเลือกจากสถาบนัและหน่วยรบัรองระบบงาน 

4.6   ผูย้ื่นค าขอตอ้งยินยอมและอ านวยความสะดวกต่อกลุ่มผูต้รวจประเมินเพ่ือเขา้ไปในสถานประกอบกิจการ 

ส านักงาน หรือสถานท่ีท างาน รวมถึงจดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นแก่กลุ่มผูต้รวจ

ประเมินในการด าเนินการประเมินในแต่ละครั้ง   

4.7 ผูย้ื่นค าขอตอ้งยินยอมใหอ้ธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายเขา้ไปในสถาน

ประกอบการท่ีขอรบัการรบัรอง เพ่ือสอบถามขอ้เท็จจริง ตรวจสอบ หรือก ากับดูแลใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง หน่วยตรวจ 

การประเมิน และการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและค าสัง่ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 

ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร  

4.8 เม่ือคณะท างานทบทวนไดอ้นุมติัใหก้ารรบัรองแลว้ สถาบนัจะออกใบรบัรองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดย

มีผลตั้งแต่วนัท่ีคณะท างานทบทวนอนุมัติใหก้ารรับรอง ใบรบัรองมีอายุคราวละ 2 ปี ส าหรบัการรบัรอง

ระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดบัพ้ืนฐาน และมีอายุคราวละ 3 ปี ส าหรบัการรบัรองระบบ

การจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์และระดับสมบูรณ์สูงสุด ทั้งน้ีไม่สามารถโอนใบรบัรอง

ใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้

การออกใบรบัรองส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ในขอบข่ายท่ี

สถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานจากหน่วยรบัรองระบบงาน จะมีการแสดงเครื่องหมายรบัรองของ

สถาบันควบคู่กับการแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบงาน ในกรณีท่ี

ขอบข่ายการรบัรองของผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนัไม่อยูภ่ายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรอง

ระบบงาน สถาบนัจะออกใบรบัรองท่ีแสดงเฉพาะเครื่องหมายรบัรองของสถาบนั  
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 ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทยไดต้ามท่ี

ก าหนดในภาคผนวก ก. 

 ผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดบัสามารถแสดงเครื่องหมายรบัรอง

และเครื่องหมายรบัรองระบบงานไดใ้นขอบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

การแสดงเคร่ืองหมายรับรองและ/หรือเคร่ืองหมายรับรองระบบงานใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและวิธีแสดง

เครื่องหมายรบัรองและเครื่องหมายรบัรองระบบงานท่ีก าหนดในภาคผนวก ข.  

ผูไ้ดร้ับการรับรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดับสามารถใชต้ราสัญลักษณ์/

เคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานประกาศก าหนด ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

ในการใชเ้ครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ประกาศ ณ วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ใน

ภาคผนวก ค. 

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองขอยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยท่ีไดร้บัการรบัรอง

จากสถาบนั หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ปฏิบติัตามระเบียบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีสถาบนัก าหนด และส่งผล

ต่อการเพิกถอนการรบัรอง ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองใหแ้ก่สถาบนั และหา้มผูไ้ดร้บัการรบัรอง

ดังกล่าวน าเคร่ืองหมายรบัรอง เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย และ/หรือเคร่ืองหมายรบัรอง

ระบบงานไปใชห้รือแสดง ณ ท่ีใดๆ   

4.9 การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรบัรองใหด้ าเนินการแจง้สถาบันพิจารณา หากไม่มีผลกระทบต่อระบบการ

จดัการ (เช่น การลดขอบข่ายการรบัรอง) สถาบนัจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณา เม่ือคณะท างาน

ทบทวนอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอบข่ายแลว้ สถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุ

เท่ากบัใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบัน หากมี

ผลกระทบต่อระบบการจดัการ (เช่น การขยายขอบขา่ยการรบัรอง) สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินเป็น

กรณีพิเศษ (Special audit) ส าหรบักิจกรรมท่ีขยายขอบข่ายการรบัรอง โดยการด าเนินการตรวจประเมิน

เช่นเดียวกับการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ตามท่ีก าหนดใน R-006 โดยอนุโลม หรือด าเนินการตรวจ

ประเมินพรอ้มกบัการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ ก่อนท่ีจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาอนุมติั

การขยายขอบข่ายการรบัรองดังกล่าว และสถาบันจะออกใบรบัรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุการ

รบัรองเท่ากบัฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั  

4.10 การโอนกิจการ การยา้ยสถานประกอบกิจการ และการเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือสภาพการท างานอนั

อาจเป็นผลใหก้ารปฏิบติัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองแจง้สถาบนั

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนยา้ยสถานประกอบกิจการ หรือภายใน 30 วนั

นับแต่มีการเปล่ียนแปลงสภาพจา้งหรือสภาพการท างาน เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษหรือ

ตามรอบการตรวจติดตามผล เพ่ือเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรองใหม่ และพิจารณายกเลิก

ใบรบัรองฉบบัเดิม ใบรบัรองฉบบัใหม่มีอายุเท่ากบัใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้ง

ส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

 

5. เง่ือนไขส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

5.1 ตอ้งรกัษาไวซ่ึ้งมาตรฐานแรงงานไทยตามท่ีไดร้บัการรบัรองตลอดระยะเวลาท่ีไดร้บัการรบัรอง 

5.2 อา้งถึงการรบัรอง/ช่ือสถาบนัเฉพาะในกิจการ ขอบขา่ย และระบบการจดัการท่ีไดร้บัอนุมติัการรบัรองและ/

หรือการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานเท่าน้ัน และหา้มท าหรือใชข้อ้ความใด  ๆ  

ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสถาบนั/การไดร้บัการรบัรอง 
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5.3 ตอ้งไม่น าช่ือสถาบัน/การรบัรอง/ใบรบัรอง/เคร่ืองหมายรบัรอง/เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงาน

ไทย/เคร่ืองหมายรบัรองระบบงานไปใชใ้นทางท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อสถาบนั หรืออา้งถึงช่ือสถาบนั/

การรบัรองและ/หรือการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงานซ่ึงสถาบนัอาจพิจารณาไดว้า่ท า

ใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

  การน าเคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทยไปใช ้ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานประกาศก าหนด  

5.4 ยุติการใชส่ิ้งพิมพ์ส่ือโฆษณาท่ีมีการอา้งถึงช่ือสถาบัน/การได้รบัการรบัรองและ/หรือการรบัรองภายใต้

ขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงานน้ันอยูท่ั้งหมด เม่ือมีการลดขอบข่าย พกัใช ้เพิกถอน ยกเลิกการรบัรอง

ระบบไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด 

5.5 ระบุใหช้ัดเจนในการติดต่อส่ือสารกับลูกคา้ ว่าใบรับรองหรือการได้รับการรับรองและ/หรือการรับรอง

ภายใตข้อบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงาน รวมทั้งการใชช่ื้อสถาบันในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรอง

ระบบการจดัการ ไม่สามารถน าไปใชใ้นนัยวา่สถาบันและ/หรือหน่วยรบัรองระบบงานใหค้วามเห็นชอบต่อ

ผลิตภณัฑ/์บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวเิคราะห ์ผลการทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ 

ในกรณีท่ีไดร้บัการรบัรองระบบการจัดการใด  ๆจากสถาบันส าหรบัหอ้งปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

ตอ้งไม่น าช่ือสถาบัน/การรับรองดังกล่าวไปใชใ้นนัยว่าสถาบันไดใ้หก้ารรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบ 

ในกรณีท่ีไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ  ภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน ตอ้งไม่

น าช่ือสถาบัน/การรับรองดังกล่าวไปใชใ้นนัยว่าสถาบันได้ใหก้ารรับรองระบบการจัดการอ่ืนๆ ภายใต้

ขอบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

5.6 ยินยอมใหห้น่วยรบัรองระบบงานเขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้รวจประเมินของสถาบัน ณ 

สถานประกอบการของผูไ้ดร้บัการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัขอรบัการรบัรองระบบงานหรือไดร้บัการ

รบัรองระบบงานแลว้ไดต้ลอดเวลา เม่ือถูกเลือกจากสถาบนัและหน่วยรบัรองระบบงาน 

5.7 ยนิยอมใหอ้ธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายเขา้ไปในสถานประกอบการท่ี

ไดร้บัการรบัรอง เพ่ือสอบถามขอ้เท็จจริง ตรวจสอบ หรือก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ การประเมิน และ

การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ .ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและค าสัง่ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

อ านวยความสะดวกตามสมควร  

5.8 หากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการจดัการใดๆ  ท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบนัในสาระส าคญั เช่น การยา้ย

สถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืน หรือการเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือสภาพการท างานอนัอาจ

เป็นผลใหก้ารปฏิบัติไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย หรือการเปล่ียนแปลงสถานะทาง

กฎหมาย ทางการคา้ องค์กรหรือเจา้ของ ฝ่ายบริหาร ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองและการเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญัของระบบการจดัการน้ันๆ และกระบวนการ ใหแ้จง้สถาบันเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 

30 วนัก่อนยา้ยสถานประกอบการ หรือภายใน 30 วนันับแต่มีการเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือสภาพ

การท างานหรือการเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องคก์รหรือเจา้ของ ฝ่ายบริหาร ขอบข่ายท่ี

ไดร้บัการรบัรองและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการจดัการน้ันๆ และกระบวนการ เพ่ือสถาบนัจะได้

พิจารณาด าเนินการต่อไป  

5.9 ใหค้วามรว่มมือแก่สถาบนัในการตรวจประเมินทุกครั้ง 

5.10 ตอ้งส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองท่ีเป็นปัจจุบนัใหแ้ก่สถาบนั เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

5.11 ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ  ตามอตัราท่ีสถาบนัก าหนด ภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีสถาบนั

ไดแ้จง้ใหท้ราบ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ  ท่ีช าระแลว้ ไม่สามารถเรียกคืนได ้

5.12 หากประสงคจ์ะยกเลิกการรบัรอง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ถาบนัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั 
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5.13 หากประสงค์จะใหมี้การรบัรองต่อเน่ือง ใหย้ื่นค าขอใหม่ (โดยไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการยื่นค า

ขอ) ต่อสถาบนั ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัท่ีใบรบัรองส้ินอายุ 

5.14 ตอ้งจัดใหมี้มาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยท่ีจ าเป็นแก่พนักงานสถาบัน บุคลากรจากหน่วย

รบัรองระบบงาน และบุคลากรจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพ่ือให้

เกิดความปลอดภยัในการปฏิบติัหน้าท่ี 

5.15 ตอ้งจัดท าและเก็บรักษาบันทึกขอ้รอ้งเรียนและผลการด าเนินการกับขอ้รอ้งเรียนทั้ งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กิจการและขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองไว ้และตอ้งมอบบนัทึกขอ้รอ้งเรียนและผลการด าเนินการใหแ้ก่สถาบนั 

เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

5.16 หากสถาบนัพบวา่ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการน าช่ือสถาบนั/เร่ืองการรบัรองไปใชไ้ม่ถูกตอ้ง เช่น มีการอา้งอิงช่ือ

สถาบัน/สถานะการรบัรองไม่ถูกตอ้ง หรือมีการใชเ้อกสารการรบัรอง เคร่ืองหมายรบัรอง หรือรายงานท่ี

ส่งผลท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดเร่ืองการรบัรอง สถาบนัจะด าเนินการแจง้เตือนเพ่ือใหมี้การแกไ้ขและปฏิบติัการ

แก้ไขใหถู้กต้อง หากผู้ได้รับการรับรองยังไม่มีการด าเนินการใด  ๆตามระยะเวลาท่ีก าหนด สถาบันจะ

ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีสถาบนัก าหนดเร่ืองการพกัใชก้ารรบัรอง และ/หรือการเพิกถอนการรบัรองต่อไป 

 

6. การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ 

6.1 สถาบนัจะตรวจติดตามผลเพ่ือติดตามการรกัษาระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยอยา่งสม า่เสมอ 

โดยด าเนินการตรวจติดตามผลครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับจากวนัตัดสินใหก้ารรบัรอง และตรวจติดตาม

ผลอย่างน้อยทุก 12 เดือน โดยในการตรวจติดตามผลจะมีการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

แรงงานไทยในทุกขอ้ก าหนดและรายการอ่ืนๆ ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-006 โดยอนุโลม ซ่ึงครอบคลุม

ถึงการตรวจติดตามผลการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่งยอ่ยท่ีพบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน หากผลการ

ตรวจติดตามการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่งย่อย พบวา่ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่มีการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งมี

ประสิทธิผล ขอ้บกพร่องยอ่ยดังกล่าวจะไดร้บัการปรบัระดับเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญัและใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรอง

ด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่งตาม R-006 ต่อไป  

การตรวจติดตามผลส าหรบัองคก์รหลายสาขา และองคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว สถาบันจะ

ด าเนินการตรวจประเมินทุกสาขา/สถานด าเนินการ (site) ท่ีอยูใ่นขอบข่ายการรบัรอง  

6.2 การตรวจประเมินใหม่จะด าเนินการทุก 3 ปีก่อนใบรบัรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตาม

ขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-006 โดยอนุโลม 

 การตรวจประเมินใหม่ส าหรบัองคก์รหลายสาขา และองคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว สถาบนัจะ

ด าเนินการตรวจประเมินทุกสาขา/สถานด าเนินการ (site) ท่ีอยูใ่นขอบข่ายการรบัรอง  

6.3 สถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติม หรือตรวจประเมินใหม่โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ในกรณีต่อไปน้ี 

 (1) มีเหตุอนัท าใหส้งสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 

 (2) เม่ือมีการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรียนหรือขอ้มูลแลว้เห็นวา่ ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ  

สถาบนั 

 (3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 

6.4   สถาบนัสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) ซ่ึงอาจด าเนินการโดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก็ได ้

 (1) เกิดอุบติัภยัรา้ยแรง หรือลูกจา้งเสียชีวติอนัเน่ืองจากการท างาน  

(2) มีการรอ้งเรียนหรือเหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงาน

ไทยหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

 (3)   การยา้ยสถานประกอบกิจการ การเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือสภาพการท างาน   



R-005   Iss.0  Rev.1   09/12/60  ฝร. 10/26 

 (4) การกระท าอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบส าคญัต่อการรบัรอง  

6.5 สถาบนัสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) โดยแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

ในระยะเวลาอนัสั้น (Short notice audit) ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น 

 (1) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานแรงงานไทย ท่ี

ไดร้บัการรบัรองจากสถาบันในสาระท่ีส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ 

องค์กรหรือเจา้ของ ฝ่ายบริหาร ช่ือ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายท่ีไดร้ับการรับรอง และการ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการจดัการและกระบวนการ 

 (2) ติดตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 

 

7. การลดขอบข่าย การพกัใชแ้ละการคืนสิทธ์ิ และการเพิกถอนการรบัรอง 

7.1 การลดขอบขา่ยการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษาระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองในบางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บั

การรบัรอง หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการท่ีไดร้ับการรับรองหลังจากถูกพักใชก้ารรับรองแลว้ 2 ครั้ง 

ภายในระยะเวลา 3 ปี ส าหรบับางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้ับการรบัรอง หรือผูไ้ดร้บัการรับรองเลิกประกอบ

กิจการในบางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายท่ี

ไดร้บัการรบัรอง สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาลดขอบข่ายการรบัรองและออกใบรบัรอง

ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายท่ีเหลือ และมีอายุเท่ากับใบรบัรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการ

รบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

7.2 การพกัใชก้ารรบัรองและการคืนสิทธ์ิการรบัรอง 

 สถาบนัจะด าเนินการพกัใชก้ารรบัรอง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูไ้ด้รับการรับรองไม่ด าเนินการจัดท าและส่งแผน แนวทางการแกไ้ขและป้องกันภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

(2) ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัใหเ้ป็นไปตามแผนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีมี

ขอ้บกพรอ่งส าคญั 

(3) รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน/การประเมินจากกลุ่มผูต้รวจประเมิน พบวา่ในกรณีมีขอ้บกพรอ่งส าคัญ

และมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย หรือใชเ้คร่ืองหมายรบัรองมาตรฐาน

แรงงานไทยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

(4) ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด และ/หรือไม่ปฏิบติัตามระบบการจดัการ

ท่ีไดร้บัการรบัรอง และไม่แกไ้ขปรบัปรุงการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขและ/หรือการไม่ปฏิบัติ

ตามระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม หรือ

ค่าใชจ้า่ยต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจประเมินหรือการรบัรอง หรือไม่ยินยอมใหส้ถาบนัด าเนินการตรวจ

ติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ตามความถ่ีท่ีก าหนด หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ความประสงคข์อพกัใช้

การรบัรอง  

สถาบนัจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาพักใชก้ารรบัรอง โดยก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 45 วนั แต่

ไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีผูไ้ดร้บัการรับรองไดร้บัหนังสือแจง้พักใชใ้บรบัรอง และใหก้ าหนดระยะเวลาการ

แกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จก่อนครบก าหนดระยะเวลาพักใชใ้บรบัรอง ทั้งน้ี ผูไ้ดร้บัการรบัรอง

อาจยื่นอุทธรณ์ไดต้ามขอ้ 8 และสถาบันจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณายุติการพักใชก้ารรบัรองหาก

พบวา่ผูท่ี้ไดร้บัการพกัใชก้ารรบัรองน้ันไดมี้การปฏิบติัตามมติคณะอนุกรรมการ และระเบียบหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด 

7.3 การเพิกถอนการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดงัน้ี 
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(1) ไม่ยินยอมหรือไม่อ านวยความสะดวกในการตรวจติดตามผลหรือการตรวจประเมินแบบพิเศษ/การ

ประเมินพิเศษของผูท้ าหน้าท่ีในการประเมิน/คณะผูต้รวจประเมิน  

(2) ถูกพกัใชใ้บรบัรองเกินกวา่ 2 ครั้ง ภายในอายุการรบัรอง  

(3) ถูกพกัใชใ้บรบัรองและไม่ด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัภายในเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 7.2  

(4) ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด และส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการรบัรอง 

(5) ไม่ปฏิบติัตามระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง ในสาระส าคญั 

(6) มีขอ้รอ้งเรียนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการรบัรอง 

(7) ยกเลิกการประกอบกิจการส าหรบักิจกรรม/ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง และไม่มีการแจง้สถาบันเพ่ือขอ

ยกเลิกการรบัรอง หรือสถาบันไม่สามารถติดต่อผูไ้ดร้บัการรบัรองใหด้ าเนินการตามระเบียบหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนดได ้

สถาบันจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรบัรอง และมีหนังสือแจง้การเพิกถอนใบรบัรอง

ดงักล่าว ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองใหแ้ก่สถาบนั ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองอาจยืน่อุทธรณ์ไดต้ามขอ้ 8. 

 

8. การอุทธรณแ์ละการรอ้งเรียน  

8.1 การอุทธรณ์ 

8.1.1 ผูย้ื่นค าขอรบัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใช้

สิทธิอุทธรณ์ ส าหรบักรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เห็นดว้ยกบัการยกเลิกค าขอรบัการรบัรอง ตามขอ้ 3.1 

(2) ผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เห็นดว้ยกบัผลการตรวจประเมิน/การประเมินของกลุ่มผูต้รวจ

ประเมินวา่มีขอ้บกพรอ่งส าคญัหรือขอ้บกพรอ่งยอ่ย ตามขอ้ 4.4 

(3) ผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เห็นดว้ยกบัผลการตัดสินการรบัรอง/การไม่ออกใบรบัรองของ

สถาบนั ตามขอ้ 4.4   

(4) ผูไ้ดร้บัการรบัรองถูกพกัใชก้ารรบัรอง ตามขอ้ 7.2  

(5) ผูไ้ดร้บัการรบัรองถูกเพิกถอนการรบัรอง ตามขอ้ 7.3  

(6) ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เห็นดว้ยกับการท่ีสถาบันไม่ออกใบรบัรองฉบับใหม่แทนใบรบัรองฉบับเดิม

ตามขอ้ 11.4  

ผูย้ื่นค าขอ/ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถยื่นอุทธรณ์ไดภ้ายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือแจง้ผล

การพิจารณาหรือการด าเนินการใหท้ราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นลายลักษณ์อักษร/หนังสือ

พรอ้มหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อสถาบนั หากส่งทางไปรษณียต์อ้งลงทะเบียน สถาบนัจะมีการ

แจง้และแต่งตั้งคณะพิจารณาอุธรณ์ต่อผูร้บัค าขอ/ผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบงาน และแจง้กรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงานพรอ้มเอกสารและหลกัฐาน 

8.1.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค าอุทธรณ์ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือ

อุทธรณ์ หากผลการพิจารณาเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ทั้ งหมดหรือบางส่วน สถาบันจะด าเนินการ

เปล่ียนแปลงตามความเห็นของคณะพิจารณาอุทธรณ์ หากไม่เห็นดว้ยกับหนังสืออุทธรณ์ สถาบันจะมี

หนังสือแจง้ผลการพิจารณาใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบ และแจง้กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานถึงผลการ

พิจารณาตามค าอุทธรณ์ภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 

8.1.3 ระหวา่งการพิจารณาค าอุทธรณ์ยงัไม่ส้ินสุด ใหถื้อวา่ผลการพิจารณาเดิมมีผลบงัคับใชอ้ยู ่

8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

8.1.5 ผูย้ืน่ค าอุทธรณ์เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ยในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด ยกเวน้กรณีท่ีค าอุทธรณ์เป็นผล 

8.1.6 ในกรณีผูย้ื่นอุทธรณ์ไม่เห็นดว้ยกับผลการพิจารณาของสถาบัน ผูย้ื่นอุทธรณ์มีสิทธ์ิอุทธรณ์ต่อไปยงั

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ผลการพิจารณาอุทธรณ์  
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8.1.7 การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นการระงับการด าเนินการใด  ๆเก่ียวกับการตรวจประเมิน/การประเมินและการ

รบัรอง เวน้แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีค าวนิิจฉยัหรือมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน   

8.2 การรอ้งเรียน 

การยื่นขอ้รอ้งเรียน ใหย้ื่นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือดว้ยวาจาต่อสถาบัน  ทั้งน้ีใหร้วมถึงการรอ้งเรียนทาง

โทรศัพท์ท่ีสามารถตรวจสอบหรือยืนยนัไดด้ว้ย แต่ไม่รวมถึงขอ้รอ้งเรียนท่ีไดจ้ากการไดย้ินมา กรณีท่ีการ

รอ้งเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผูไ้ดร้ับการรบัรอง ตอ้งยื่นเป็นลายลักษณ์อกัษร มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุน

ขอ้รอ้งเรียน  และใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบสามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได ้

ในกรณีการรอ้งเรียนผูอ้ านวยการสถาบนั ใหย้ืน่ต่อประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

เม่ือสถาบันได้รับขอ้รอ้งเรียนดังกล่าวแลว้ สถาบันจะพิจารณาขอ้มูลท่ีได้รับและอาจมีการด าเนินการหา

หลักฐานขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาวา่จดัเป็นขอ้รอ้งเรียนหรือไม่ และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้

รอ้งเรียนทราบอยา่งเป็นทางการ โดยในกรณีท่ีจดัเป็นขอ้รอ้งเรียน สถาบนัจะด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัตาม

คู่มือขั้นตอนการด าเนินการของสถาบนัและแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรียนทราบอยา่งเป็นทางการ  

กรณีท่ีการรอ้งเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกับผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง สถาบันจะพิจารณาร่วมกับผูย้ื่นค าขอ

หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูร้อ้งเรียนเก่ียวกบัขอบเขตเน้ือหาของขอ้รอ้งเรียน และผลการด าเนินการ ก่อนแจง้

ใหส้าธารณชนทราบ 

 

9. การยกเลิกการรบัรอง 

สถาบนัจะพิจารณาน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณายกเลิกการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงาน

ไทย ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

9.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเลิกประกอบกิจการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

9.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นบุคคลลม้ละลาย 

9.3 ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ขอยกเลิกการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามขอ้ 5.11 

9.4 มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีไดร้บัการรบัรอง และผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถหรือไม่มัน่ใจวา่จะปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดใหม่ได ้

 

10. การรกัษาความลบั 

สถาบันจะเก็บรกัษาขอ้มูลและเอกสารต่างๆ  ท่ีไดร้ับจากผูย้ื่นค าขอ และ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไวเ้ป็นความลับ 

รวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีสถาบนัไดจ้ากแหล่งอ่ืนดว้ย แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ  ท่ีเกิดขึ้ นกบัผูย้ื่น

ค าขอ และ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง อันเน่ืองมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะเกิดขึ้ นจากการ

กระท าของสถาบนั 

ในกรณีของหน่วยรบัรองระบบงาน หรือกลุ่มขอ้ตกลงเพ่ือการตรวจประเมินความเท่าเทียมกนั (Agreement group 

of a peer assessment scheme) ท่ีสถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือไดร้ับการรับรองระบบงาน และกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลับของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

สถาบนัจะด าเนินการในการใหอ้งคก์รดังกล่าวมีการปฏิบติัเช่นเดียวกันกบัสถาบนัในเร่ืองการเก็บรกัษาความลับ

ของผูย้ืน่ค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง  

ในกรณีท่ีสถาบนัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองตามค าสัง่กฎหมาย สถาบนัจะแจง้ผู ้

ยืน่ค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบ ส าหรบักรณีองคก์รอ่ืนๆ สถาบนัจะแจง้ผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการ

รบัรองเป็นแต่ละกรณีไป 
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11. อ่ืนๆ  

11.1 ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใดๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ  ท่ีสถาบนัให้

การรบัรอง สถาบนัจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอ/ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และหน่วยรบัรองระบบงานทราบ  

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกบัสถานท่ีตั้งของสถาบนั รายช่ือหวัหน้าผูป้ระเมิน ผูป้ระเมิน หรือผูเ้ช่ียวชาญ การ

รบัรองระบบงานในสาขาการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย หรือมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีอาจกระทบต่อ

สถาบนั สถาบนัจะจดัส่งเอกสารเปล่ียนแปลงต่ออธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานภายใน 30 วนันับ

แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

11.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใหม่ขอ้ 11.1 ใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด จากน้ันสถาบนัจะท าการตรวจสอบการปรบัปรุงแกไ้ขของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

11.3 สถาบนัไม่รบัผิดชอบในการกระท าใดๆ  ของผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีไดก้ระท าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบติัตาม 

หรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

11.4 สถาบันจะพิจารณาน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือออกใบรบัรองใหม่ใหแ้ก่ผูไ้ด้รับการรับรอง ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใบรบัรองฉบบัเดิมส้ินอายุและไดด้ าเนินการตามขอ้ 5.12 รวมทั้งตรวจประเมินใหม่แลว้ 

(2) ใบรบัรองฉบบัเดิมช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย 

(3) ผูไ้ดร้บัการรบัรองจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือใหม่และ/หรือท่ีอยู่ใหม่ และไม่มีผลกระทบต่อระบบการ

จดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยท่ีไดร้บัการรบัรอง 

(4) ผูไ้ดร้บัการรบัรองเดิมแจง้ความประสงคข์อใชเ้ครื่องหมายการรบัรองระบบงานเพ่ิมเติม 

ใบรบัรองท่ีออกใหม่ตามขอ้ (2) ถึง (4) มีอายุเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิมท่ียงัเหลืออยู่ ในกรณีท่ีไม่ออก

ใบรบัรองฉบบัใหม่ สถาบนัจะมีหนังสือแจง้พรอ้มเหตุผลท่ีไม่ออกใบรบัรองใหม่ ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองอาจ

ยืน่เร่ืองอุทธรณ์ตามขอ้ 8 

ทั้งน้ีในกรณีขอ้ (3) และ (4) ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

11.5 สถาบันจะจดัท าทะเบียนการออกใบรบัรอง โดยมีรายการประกอบดว้ย รายช่ือสถานประกอบกิจการ ท่ีอยู ่

เลขท่ีใบรบัรอง วนัท่ีออกใบรบัรอง วนัส้ินสุดอายุของใบรบัรอง การพักใช ้การเพิกถอน และอ่ืนๆ ตามท่ี

จ าเป็น (ถา้มี) และแจง้รายช่ือสถานประกอบกิจการพรอ้มทะเบียนการออกใบรับรองต่อกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานทุกวนัท่ี 8 ของเดือน หรือภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีออกใบรบัรอง  

สถาบันจะเผยแพร่รายช่ือองค์กรในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการไดร้บัการรบัรอง การพักใชก้ารรบัรอง การเพิกถอน

การรบัรอง การยกเลิกการรบัรอง การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรบัรอง ช่ือ และ/หรือท่ีอยู ่ใหห้น่วยรบัรอง

ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ และส าหรบัผูท่ี้รอ้งขอขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะการรบัรองของผูไ้ดร้บัการรบัรองของ

สถาบันน้ัน สถาบันจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป (ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยดา้นขอ้มูลของผูไ้ดร้ับการ

รบัรอง) 
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ภาคผนวก ก. 

การใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึง 

การไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ 
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การใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ 

1. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการจากสถาบนัได ้โดย

สามารถใชช่ื้อยอ่และ/หรือช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ   

หรือ 

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) 

 สรอ. 

ช่ือเต็ม (ภาษาองักฤษ) 

 Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development  

or 

 Management System Certification Institute (Thailand) 

ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) 

 MASCI 

2. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชช่ื้อสถาบนัในการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรองบนบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารแสดง

ขอ้มูลท่ีแนบกับผลิตภัณฑ์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได ้ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ในท่ีน้ีจะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ

แยกออกมาเป็นอิสระจากผลิตภณัฑแ์ลว้ไม่ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์สียหาย หรือเอกสารท่ีแนบกบัผลิตภณัฑจ์ะครอบคลุม

เฉพาะเอกสารท่ีเป็นอิสระ ไม่ไดติ้ดแน่นกับผลิตภัณฑ์  เช่น โบรช์วั ส าหรบัเอกสารท่ีติดแน่นกับผลิตภัณฑ์ เช่น 

ฉลาก เอกสารประเภทน้ีจดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรอง หา้มระบุบน

ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือการบริการ  
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ภาคผนวก ข. 

รูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรบัรอง  

และเครื่องหมายรบัรองระบบงาน 
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วิธีแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

1. เคร่ืองหมายรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย มีลักษณะและสัดส่วนดังรูปท่ี 1 ขนาดของ

เครื่องหมายใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม และจะใชสี้ใดก็ได ้
 

รูปท่ี 1 เครื่องหมายรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย 

(ขอ้ 1.) 
 

2.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนัเท่าน้ันจึงจะมีสิทธิแสดงเครื่องหมายรบัรองได ้

3. ในการแสดงเคร่ืองหมายรบัรอง ใหร้ะบุเลขท่ีใบรบัรองไวก้บัเคร่ืองหมายรบัรองดว้ย และระบุช่ือยอ่ของสถาบันไวท่ี้มุม

ดา้นซา้ยหรือมุมดา้นขวาหรือดา้นล่างของเคร่ืองหมายรบัรอง โดยการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองท่ีเป็นภาษาไทย ใชช่ื้อ

ของสถาบนัวา่ “สรอ.” และการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองท่ีเป็นภาษาองักฤษใชช่ื้อยอ่ของสถาบนัวา่ “MASCI” ตัวอยา่ง

การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองดงัแสดงในรูปท่ี 2  

 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  ตวัอยา่งการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองของสถาบนั (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย  

(ขอ้ 3.) 

TLS 8001 

TLS 8001 TLS__/__ 
 

MASCI 
TLS 8001 TLS__/__ 
 

MASCI 

                  MASCI    
TLS 8001 TLS__/__ 
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รูปท่ี 3  ตวัอยา่งการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองของสถาบนั (ฉบบัภาษาไทย) 

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย  

(ขอ้ 3.) 

 

4. การน าเคร่ืองหมายรบัรองไปใชร้่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด  ๆตอ้งอยู่ในขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองเท่าน้ัน หากมี

ผลิตภณัฑห์รือบริการอ่ืนท่ีรว่มอยูด่ว้ย ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ไม่อยูใ่นขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองน้ี 

5. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรอง ใหแ้สดงเฉพาะท่ีส่ิงของซ่ึงใชเ้พ่ือการติดต่อ โฆษณาและส่งเสริมการขายเท่าน้ัน 

และตอ้งไม่ใชใ้นกิจการนอกเหนือจากขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองหรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดในขอบข่ายท่ีไดร้บัการ

รบัรอง 

6. หา้มแสดงเฉพาะเคร่ืองหมายรบัรองบนผลิตภณัฑ ์(ท่ีมีตัวตนหรือจบัตอ้งได)้ บนแต่ละห่อ มดั หีบห่อ หรือภาชนะ

บรรจุผลิตภณัฑป์ระเภทแยกช้ินผลิตภณัฑ ์(individual package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภณัฑป์ระเภทซอ้นอีก

ชั้น (over-packaging) ไดแ้ก่ การหอ่ มดั หรือหีบหอ่ เพ่ือช่วยในการขนส่ง ซ่ึงอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดวา่ผลิตภณัฑน้ั์น

ไดร้บัการรบัรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห ์รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเทียบ และใบรบัรองคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์

7. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถระบุขอ้ความการรบัรองบนบรรจุภณัฑ์หรือเอกสารแสดงขอ้มูลท่ีแนบไปกบัผลิตภณัฑ์

หรือกล่องผลิตภณัฑไ์ด ้ซ่ึงบรรจุภณัฑใ์นท่ีน้ีจะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภณัฑท่ี์สามารถแยกออกมาเป็นอิสระจาก

ผลิตภณัฑ์แลว้ไม่ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์สียหาย หรือเอกสารท่ีแนบไปกบัผลิตภณัฑจ์ะครอบคลุมเฉพาะเอกสารท่ีเป็น

อิสระไม่ไดติ้ดแน่นไปกับผลิตภัณฑ์  เช่น โบรช์วั ส าหรบัเอกสารท่ีติดแน่นไปกบัผลิตภณัฑ์ เช่น ฉลาก เอกสาร

ประเภทน้ีจดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรองน้ันหา้มระบุบนผลิตภัณฑ ์

กระบวนการ หรือการบริการ  

 นอกเหนือจากน้ีการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรองน้ันตอ้งไม่ส่ือว่าเป็นการรบัรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

หรือบริการ และขอ้ความท่ีสามารถระบุจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือผูไ้ดร้บัการรบัรอง (ซ่ึงอาจระบุช่ือหรือแบรนด์ก็

ได)้ ระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง มาตรฐานท่ีไดร้บัการรบัรอง  

8. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองของสถาบัน กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือ

ระบบ OHSMS และ/หรือระบบ MSMS และ/หรือระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP 

และ/หรือระบบ EnMS  และ/หรือระบบ BCMS และ/หรือระบบ SeMS และ/หรือระบบ ISMS และ/หรือระบบ 

ESMS และ/หรือระบบ MDMS และ/หรือระบบ TLS และ/หรือระบบการจดัการอ่ืน ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 4   

 

 

 

 

สรอ. 
มรท. 8001 TLS__/__ 
 

สรอ. 
มรท. 8001 TLS__/__ 
 

                  สรอ.   
มรท. 8001 TLS__/__ 
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TLS 8001 TLS__/__ 
ISO 9001 QMS__/__ 

MASCI 
TLS 8001 ISO 9001 
TLS__/__ QMS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 ISO 14001 
TLS__/__ EMS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
ISO 14001 EMS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
มอก. 18001 OHS__/__ 

สรอ. 
TLS 8001 TLS__/__ 
TIS 18001 OHS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
มอก. 22300 MSMS__/__ 

สรอ. 
TLS 8001 TIS 22300 
TLS__/__ MSMS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
OHSAS 18001 OHSAS__/__ 

MASCI 
TLS 8001 OHSAS 18001 
TLS__/__ OHSAS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
GMP GMP__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
HACCP HACCP__/__ 

MASCI 
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รูปท่ี 4 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนั 

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย และระบบการจดัการอ่ืน 

(ขอ้ 9.) 

 

 

 

TLS 8001 ISO 22000 
TLS__/__ FSMS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
ISO/TS 29001 QMS PT__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
ISO 28000 SeMS__/__ 
 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
TIS 22301 BCMS__/__ 

MASCI 
TLS 8001 TLS__/__ 
มอก. 22301 BCMS__/__ 

สรอ. 
TLS 8001 TLS__/__ 
ISO 22301 BCMS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
มอก. 50001 EnMS__/__ 

สรอ. 
TLS 8001 TLS__/__ 
ISO 50001 EnMS__/__ 

MASCI 

TLS 8001 TLS__/__ 
ISO 27001 ISMS__/__ 

MASCI 
TLS 8001 TLS__/__ 
ISO 13485 MDMS__/__ 

สรอ. 

สรอ. 

ISO 9001 QMS__/__ 
ISO/TS 29001 QMS PT__/__ 
ISO 14001 EMS__/__ 
TIS 18001 OHS__/__ 
TIS 22300 MSMS__/__ 
OHSAS OHSAS__/__ 
GMP GMP__/__ 
HACCP HACCP__/__ 
ISO 22000 FSMS__/__ 
ISO 50001 EnMS__/__ 
มอก. 50001 EnMS__/__ 
มอก. 22301 BCMS__/__ 

ISO 22301 BCMS__/__ 
ISO 28000 SeMS__/__ 
TLS 8001          TLS __/__ 
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การใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน (Accreditation mark) 

 ผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดบัสามารถใชเ้ครื่องหมายรบัรอง

ระบบงานท่ีสถาบันไดร้บัการรบัรองระบบงานไดภ้ายในเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารน้ี และเง่ือนไขขอ้ก าหนด

อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกบัการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน 

วิธีแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงาน 

1. รูปแบบ และสดัส่วนของเครื่องหมายรบัรองระบบงานดงัแสดงในรูปท่ี 5 
 

 

 
 

  รูปท่ี 5  เครื่องหมายรบัรองระบบงานของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) 

(National Standardization Council of Thailand (NSC)) 

(ขอ้ 1.) 

2. ขนาดของเครื่องหมายอาจขยายหรือลดไดต้ามสดัส่วน แต่ตอ้งใหส้ามารถอ่านขอ้ความท่ีแสดงใหช้ัดเจน 

โดยใชสี้ตามท่ีก าหนด หรือสีอ่ืนท่ีเป็นสีเดียว (Single colour) 

3.   องคป์ระกอบของการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

    

                        
 

                                  รูปท่ี 6 องคป์ระกอบการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. (NSC) 

(ขอ้ 3.) 
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            จากรูปท่ื 6 องคป์ระกอบของการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. มีดงัน้ี 

 

      ①   หมายถึง   เครื่องหมายมาตรฐาน 

 ②   หมายถึง   ช่ือยอ่คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 

 ภาษาไทย : กมช.  

 ภาษาองักฤษ : NSC 

 ③   หมายถึง   ช่ือยอ่ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.)  

 ภาษาไทย: สมอ. 

 ภาษาองักฤษ : TISI 

           ④   หมายถึง   หมายเลขมาตรฐานการตรวจสอบและรบัรอง ใหแ้สดงเลขท่ีมาตรฐานท่ีไดร้บัการ 

รบัรอง ภาษาไทย เช่น มอก.17021-1 ภาษาองักฤษ เช่น TIS 17021-1 

 ⑤   หมายถึง   ช่ือยอ่ของสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ:“MASCI” 

           ⑥   หมายถึง   หมายเลขการรบัรอง ประกอบดว้ย อกัษรยอ่ของระบบการจดัการ และเลข

ทะเบียนท่ี สมอ. ก าหนดใหส้ถาบนั ในแตล่ะระบบการจดัการท่ีสถาบนัไดร้บั

การรบัรองระบบงาน 

            หมายเหตุ 

1) อกัษรยอ่ของระบบการจดัการตา่งๆ  ซ่ึงเป็นสาขาท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรอง

ระบบงาน เช่น  

TLS มาตรฐานแรงงานไทยความรบัผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย 

2)  เลขทะเบียน หมายถึง ล าดบัการไดร้บัการรบัรองระบบงานในแตล่ะสาขา  

3)  ตัวอย่างหมายเลขการรบัรอง เช่น TLS 00X หมายถึง สถาบันไดร้บัการรบัรอง

ระบบงานสาขามาตรฐานแรงงานไทยความรบัผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 

ในล าดบัท่ี X 

4.   ในกรณีท่ีแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงาน ตอ้งแสดง 

(1) ช่ือหรือเครื่องหมายของตนเอง 

(2) เครื่องหมายรบัรองของสถาบนั โดยตอ้งใชส้ดัส่วนเดียวกับเครื่องหมายรบัรองระบบงานและแสดงไวใ้น

ต าแหน่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างเครื่องหมายรบัรองระบบงานกบัเครื่องหมายรบัรองของ

สถาบนัอยา่งชดัเจน 

(3) หา้มแสดงเฉพาะเครื่องหมายรบัรองระบบงานบนผลิตภัณฑ ์(ท่ีมีตวัตนหรือจบัตอ้งได)้ บนแต่ละห่อ มัด 

หีบห่อ หรือภาชนะบรรจุผลิตภณัฑป์ระเภทแยกช้ินผลิตภณัฑ ์(individual package) หรือบนภาชนะบรรจุ

ผลิตภณัฑป์ระเภทซอ้นอีกชั้น (over-packaging) ไดแ้ก่ การห่อ มดั หรือหีบห่อ เพ่ือช่วยในการขนส่ง ซ่ึง

อาจท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าผลิตภัณฑน์ั้นไดร้บัการรบัรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห ์รายงานการทดสอบ 

รายงานการสอบเทียบ และใบรบัรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์

5.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบัน จะน าเครื่องหมายรบัรองระบบงานไปใชบ้นเครื่องเขียน เอกสารและ/หรือ

เอกสารเผยแพรใ่ดๆ  ไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองจาก

สถาบนั 

6.  การแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงานของผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั ตอ้งแสดงคู่กบัเครื่องหมายรบัรอง

ของสถาบนัในสาขาท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานเท่านั้น 
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7.  ตอ้งไม่แสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานในลักษณะท่ีท าใหเ้ขา้ใจว่า หน่วยรบัรองระบบงานไดใ้หก้าร

รบัรองกิจกรรมของตน หรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดในการไดร้บัการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการ

รบัรองระบบงาน 

8.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีถูกพกัใช ้เพิกถอน หรือยกเลิกการรบัรองจากสถาบัน   ตอ้งหยุดใชเ้ครื่องหมายรบัรอง

ระบบงาน และหยุดแจกจา่ยใบรบัรอง สิ่งพิมพ ์เครื่องเขียนท่ีมีเครื่องหมายรบัรองระบบงานแสดงอยูท่นัที 

9. ผูไ้ดร้ับการรับรองท่ีถูกลดขอบข่ายการรับรอง ตอ้งหยุดใชเ้ครื่องหมายรับรองระบบงาน และหยุดการ

แจกจา่ยส่ิงพิมพ ์เครื่องเขียน และเอกสารท่ีมีเครื่องหมายรบัรองระบบงานแสดงอยู่ เวน้แต่ในส่วนท่ียงัคง

ไดร้บัการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

10. ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งหยุดใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงานบนส่ิงพิมพ ์เครื่องเขียน เอกสาร และอ่ืน  ๆเม่ือ

ไดร้บัแจง้จากสถาบนั ในกรณีท่ีสถาบนัถูกลดขอบข่าย พกัใช ้เพิกถอน หรือยกเลิกการรบัรองระบบงาน 

11. การแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบัน และเครื่องหมายรบัรองระบบงาน กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ

การจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเครื่องหมายรบัรองระบบงานของ 

คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ส  าหรบัสาขาระบบ มรท. 8001 

(ขอ้ 11.) 

 
 

 
                MASCI 

 

TLS 8001           NSC- TISI – TIS 17021-1 
TLS ____/__        TLS ……. 
   

EMS ____/__ 
 
                      QMS 002 
QMS _____/___ 
 
   

 
 

 
                  สรอ. 

 

TLS 8001           NSC- TISI – TIS 17021-1 
TLS ____/__        TLS ……. 
   

EMS ____/__ 
 
                      QMS 002 
QMS _____/___ 
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ภาคผนวก ค. 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใช ้    

เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R-005   Iss.0  Rev.1   09/12/60  ฝร. 25/26 

การใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

ผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดบัจากสถาบนั สามารถแสดงเครื่องหมาย

รบัรองมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงหมายความถึง ตราสญัลักษณม์าตรฐานแรงงานไทย และหมายความรวมถึง

ขอ้ความแสดงบนบรรจุภัณฑ ์ได ้โดยรูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทยใหป้ฎิบัติ

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการใชเ้ครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานแรงงานไทย ประกาศ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 

1. การใชต้ราสญัลกัษณใ์หเ้ป็นไปตามรูปแบบและสี ดงัรูปท่ี 8 ในกรณีท่ีมีการน าตราสญัลกัษณไ์ปใชใ้นการ

เผยแพรท่ัว่ไป อาจใชสี้อ่ืนท่ีเป็นสีเดียวได ้แตต่อ้งใชสี้ท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจนเม่ือเทียบกับสีพ้ืนดา้นหลงั 

                                                   

 
 

รูปท่ี 8  ตราสญัลกัษณม์าตรฐานแรงงานไทย 

(ขอ้ 1.) 

  

2. ขนาดของตราสัญลักษณ์ ใหมี้ความเหมาะสมกับลักษณะการใช้ โดยสามารถส่ือความหมายของตรา

สญัลกัษณไ์ด ้

3. ผูไ้ดร้ับการรับรองสามารถใชต้ราสัญลักษณ์แสดงบนเอกสาร หรือส่ืออ่ืนๆ  ท่ีใชใ้นการโฆษณา ประชา 

สมัพนัธไ์ดต้ลอดอายุการรบัรอง 

4. ผูไ้ดร้ับการรับรองตอ้งไม่แสดงตราสัญลักษณ์บนสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ในลักษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดการหลงผิดในสาระส าคญั ซ่ึงอาจท าใหเ้ขา้ใจว่าผลิตภณัฑ ์กระบวนการผลิต หรือบริการไดร้บัการ

รบัรอง 

5. ผูไ้ดร้บัรองการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดับจากสถาบันสามารถใชค้วาม

แสดงบนบรรจุภณัฑ ์ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) การใชข้อ้ความบนบรรจุภณัฑ ์ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและสี ท่ีก าหนดในรูปท่ี 9 ในกรณีท่ีใชข้อ้ความ

แตกต่างจากท่ีก าหนดไวต้อ้งครอบคลุมช่ือผูไ้ดร้บัการรบัรอง หรือตราสินคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองระบบ

การจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย และช่ือสถาบนั 

(2) ขนาดของขอ้ความใหมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะการใช ้โดยสามารถสื่อความหมายของขอ้ความได ้

(3) ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชข้อ้ความบนบรรจุภณัฑ ์หรือบนส่ิงท่ีติดไปกับผลิตภณัฑไ์ดต้ลอดอายุการ

รบัรอง 
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(4) ตอ้งไม่แสดงข้อความในลักษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดการหลงผิดในสาระส าคัญ ซ่ึงจะท าใหเ้ช้าใจว่า

ผลิตภณัฑ ์กระบวนการผลิต หรือบริการไดร้บัการรบัรอง 

6. กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบรบัรอง หรือยกเลิกการรบัรอง ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งระงบั

การใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทยโดยทนัที 

7. ในกรณีผูไ้ดร้ับการรับรองปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการใช้เครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานแรงงานไทย ขอ้ 4. และขอ้ 5. สถาบันมีอ านาจพกัใชใ้บรบัรองตามระเบียบกรมสวัสดิการและ

คุม้ครองแรงงานว่าดว้ยหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง/หน่วยตรวจ  การประเมิน

และการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

 

 
 

รูปท่ี 9 ขอ้ความบนบรรจุภณัฑ ์

(ขอ้ 5.(1)) 

 


