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การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย  

 

1. ขอบข่าย 

 1.1 เอกสารน้ีก าหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “มรท. 8001” ตามมาตรฐาน มรท. 8001 (TLS 8001)  

1.2 เอกสารน้ีก าหนดโดยยอ่ถึงขั้นตอนดา้นธุรการในกระบวนการรบัรอง มรท. 8001 และรายละเอียดของ

ขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินแบบ

พิเศษ/การตรวจประเมินพิเศษ และการตรวจประเมินใหม่  

 

2. นิยาม 

ความหมายของค าท่ีใชใ้นเอกสารน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 มาตรฐานแรงงานไทย ตามระเบียบกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง หน่วยตรวจ การประเมิน และการรบัรองแรงงานไทย พ .ศ. 2559 หมายถึง 

มาตรฐานแรงงานท่ีประกาศโดยกระทรวงแรงงาน ซ่ึงแสดงวา่สถานประกอบกิจการไดป้ฏิบติัต่อแรงงาน

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสรา้งใหธุ้รกิจมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

2.2 การรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย หมายถึง การให้การยอมรบัความสามารถของ

องคก์รในการปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “การรบัรอง”” 

2.3  การรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง การรบัรองสถานประกอบ

กิจการท่ีมีการปฏิบัติต่อแรงงานสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย  ตามท่ีอธิบดีกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานประกาศก าหนด และมีอายุการรบัรอง 2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการรบัรอง 

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพ้ืนฐาน 

(ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559) เป็นการรบัรองสถานประกอบกิจการท่ีมีกาปฏิบติัต่อแรงงาน

สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ตามขอ้ 5.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป และขอ้ 5.2 ระบบการ

จดัการ เฉพาะในส่วนท่ีเป็นเอกสารตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด ขอ้ 5.3 การใชแ้รงงานบงัคบั ขอ้ 5.4 

ค่าตอบแทนการท างาน ขอ้ 5.5 ซัว่โมงการท างาน ขอ้ 5.6 การเลือกปฏิบติั ขอ้ 5.7 วินัยและการลงโทษ 

ขอ้ 5.8 การใชแ้รงงานเด็ก ขอ้ 5.9 การใชแ้รงงานหญิง ขอ้ 5.10 เสรีภาพในการสมาคม และการร่วม

เจรจาต่อรอง ขอ้ 5.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ขอ้ 5.12 

สวสัดิการ  

2.4   การรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ หมายถึง การรบัรองสถานประกอบ

กิจการท่ีมีการปฏิบติัต่อแรงงานสอดคลอ้งทุกขอ้ก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีอายุการรบัรอง 

3 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการรบัรอง  

2.5   การรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์สูงสุด หมายถึง การรบัรองสถาน

ประกอบกิจการท่ีมีการปฏิบติัต่อแรงงานสอดคลอ้งทุกขอ้ก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีชัว่โมง

การท างานล่วงเวลา ชัว่โมงการท างานในวนัหยุด และชัว่โมงการท างานล่วงเวลาในวนัหยุด รวมกันแลว้

สปัดาหห์น่ึงตอ้งไม่เกิน 12 ชัว่โมง และมีอายุการรบัรอง 3 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการรบัรอง  

2.6 สถาบนั หมายถึง สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ  
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2.7 ผูย้ื่นค าขอ หมายถึง สถานประกอบกิจการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรฐัท่ีมีความประสงค์ขอรบัรอง 

หรือต่ออายุการรบัรองระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย  

2.8    ผูไ้ดร้บัการรับรอง หมายถึง ผูย้ื่นค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมิน และไดร้บัการรบัรองจากสถาบันว่าได้

ปฏิบติัสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย 

2.9    คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2.10  คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรบัรองระบบท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ื อ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรอง เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรบัรอง ตดัสินการพกั

ใช ้การเพิกถอนและการคืนสิทธ์ิการรบัรองระบบการจัดการ แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ี

ตัดสินใหก้ารรับรอง เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรบัรองระบบการจัดการท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตั้ง

คณะท างานอ่ืน หรือบุคคลเพ่ือด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหม้ัน่ใจในความเป็นกลางในการใหก้าร

รับรองระบบการจัดการ และเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

2.11 คณะท างานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลท่ีได้รบัการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตัดสินให้

การรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบขา่ย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

2.12 การตรวจประเมิน/การประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ เป็นอิสระและจัดท าเป็น

เอกสาร ท่ีด าเนินการโดยสถาบนั เพ่ือใหไ้ดห้ลกัฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมิน/พิจารณาวา่ผูย้ื่น

ค าขอ/ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทย 

2.13  การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หมายถึง การตรวจเอกสารหรือกิจกรรมของสถานประกอบกิจการท่ีขอการ

รบัรอง เพ่ือตรวจสอบความพรอ้มทั้งดา้นเอกสาร ความรู ้และความเขา้ใจในขอ้ก าหนดของระบบการ

จดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงการน าไปปฏิบติัก่อนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 โดยอาจเขา้

ไปในสถานประกอบกิจการของผูย้ืน่ค าขอก็ได ้ 

2.14  การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หมายถึง การตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ ตรวจพ้ืนท่ี และสังเกตสภาพการ

ท างาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัการปฎิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ทราบผลการประเมิน และหมายความรวมถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (ซ่ึงจะด าเนินการตรวจ

ประเมิน ณ สถานประกอบการ) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการ

น าระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั 

2.15 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือขอ้บกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง ความลม้เหลวท่ีจะเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด  

2.16  ขอ้บกพรอ่งส าคญั (Major nonconformity) หมายถึง การไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด

มาตรฐานแรงงานไทยซ่ึงอาจส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อลูกจา้งหรือระบบการจดัการ หรือมีขอ้บกพร่องยอ่ย

จ านวนมากในขอ้ก าหนดหรือประเด็นเดียวกนั  

2.17 ขอ้บกพร่องย่อย (Minor nonconformity) หมายถึง การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด

มาตรฐานแรงงานไทยซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อลูกจา้งหรือระบบการจดัการ  หากปล่อยท้ิงไวอ้าจน าไปสู่

ขอ้บกพรอ่งส าคญัได ้ 

2.18 ขอ้สงัเกต (Observation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไวห้รือละเลย อาจน าไปสู่

ขอ้บกพรอ่งได ้

2.19 ผูต้รวจประเมิน (Auditor, Assessor) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะด าเนินการตรวจประเมินได ้
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2.20  การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรกัษาระบบท่ีด าเนินการ

ในระหว่างไดร้บัการรบัรองหรือช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ระบบ

ยงัคงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2.21  การตรวจประเมินใหม่ (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่าองค์กรมีการน ามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติ และยังมี

ประสิทธิผลอยู ่ซ่ึงการตรวจประเมินใหม่ดงักล่าวจะด าเนินการก่อนใบรบัรองส้ินอายุ 

2.22 องคก์รหลายสาขา (Multi site organization) หมายถึง องคก์รท่ีด าเนินธุรกิจสาขาท่ีเป็นนิติบุคคล

เดียวกันหรือไม่ก็ได ้โดยมีส านักงานส่วนกลางเป็นผู ้ด  าเนินการวางแผน ควบคุม จัดการแก่

หน่วยงานเครือข่ายและสาขา ในกรณีท่ีเครือข่ายและสาขาไม่ เป็นนิติบุคคลเดียวกับส านักงาน

ส่วนกลาง ตอ้งมีสญัญาหรือนิติกรรมใดๆ  ท่ีแสดงว่าส านักงานส่วนกลางมีอ านาจในการตรวจติดตาม

และการด าเนินการแกไ้ขในเครือข่ายและสาขาตา่งๆ  ได ้

2.23 สถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site) หมายถึง สถานด าเนินการท่ีองค์กรมีการด าเนินงาน

เฉพาะหรือใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีก าหนด และไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นสถานด าเนินการถาวร   

2.24 องคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site organization) หมายถึง องคก์รท่ีด าเนินธุรกิจโดย

มีส านกังานส่วนกลางเป็นศูนยก์ลางของการบริหารจัดการ ก ากบั ควบคุม และดูแลการด าเนินการของ

สถานด าเนินการชัว่คราวภายนอก ส านกังานส่วนกลาง เช่น โครงการก่อสรา้ง 

2.25  เหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน หมายถึง การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่อาจบงัคบัหรือควบคุมได ้ไม่

วา่จะเกิดขึ้ นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้ นโดยวิธีอ่ืน และตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

มิใช่เหตุการณ์เฉพาะตัวของบุคคลหรือคณะบุคคลใดเท่าน้ัน และ/หรือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีมิอาจคาดการณ์

ไดต้ามปกติของวิญญูชน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในระดับชาติและ/หรือระหว่างประเทศ 

เหตุการณ์ ท่ีอาจเป็นภัยต่อความมั ่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริย์ และอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบ   

 

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

3.1 ทัว่ไป 

3.1.1 การตรวจประเมินจะด าเนินการส าหรบัผูข้อรบัการรบัรองท่ีอยูใ่นเขตราชอาณาจกัร ผูย้ืน่ค าขอท่ีมี

สถานประกอบการนอกราชอาณาจกัรใหพิ้จารณาเป็นกรณีไป 

3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้ นอยูก่บัจ านวนพนักงานในองคก์รของผูย้ื่นค าขอ จ านวนกะ เวลา

ในการท างาน ขนาดและความซับซอ้นของกิจกรรม เทคโนโลยีท่ีใช ้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การ

วา่จา้งหน่วยงานภายนอกในการด าเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายระบบการบริหารจดัการ ผลการ

ตรวจประเมินใดๆ ก่อนหน้าน้ี จ านวนสถานประกอบการ ประเภทการรบัรอง จ านวนสมาชิกใน

กลุ่มผูต้รวจประเมิน ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตยต์กดินได ้ใหด้ าเนินการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติจากบันทึกคุณภาพของผู้ยื่นค าขอในระหวา่งการตรวจประเมินในเวลา

ปกติ 

3.1.3 การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ประกอบดว้ย 

(1)   ประสานงานเพ่ือประเมินความพรอ้มของผูย้ืน่ค าขอ  

(2) การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

(3) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

(4) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 
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กรณีผูย้ื่นค าขอด าเนินการในลักษณะองค์กรหลายสาขา (Multi site organization) หรือ

องคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site organization) สถาบันจะด าเนินการ

ตรวจประเมินทุกสาขา/สถานด าเนินการ (site) ท่ีอยู่ในขอบข่ายการรบัรอง (ส าหรบัการ

ตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) 

3.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

3.2.1 สถาบนัจะแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินเพ่ือตรวจประเมินการเป็นไปตามเกณฑ ์

3.2.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินจะท าอยา่งเป็นทางการ โดยประกอบดว้ยหวัหน้าผูต้รวจประเมิน

และผูต้รวจประเมินอีกจ านวนหน่ึงตามความเหมาะสม อาจจะมีผู้เช่ียวชาญด้วยก็ได้ ซ่ึงต้อง

ก าหนดอ านาจหน้าท่ีใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

3.2.3 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินตอ้งยดึหลกัดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นผู้ท่ี มี คุณสมบัติตามท่ีก าหนดในเอกสารข้อก าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ส าหรบัผูต้รวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย และผูเ้ช่ียวชาญ: R-016  

3.2.3.2 มีความคุ้นเคยกับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และขั้นตอนการ

ด าเนินการเพ่ือการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย  

3.2.3.3 มีความรูอ้ยา่งแจม่แจง้ในวธีิการตรวจประเมิน และในเอกสารการตรวจประเมิน 

3.2.3.4 มีความรูค้วามสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมท่ีขอรบัการรบัรองตามทะเบียนรายช่ือ

ผูต้รวจประเมินของสถาบนั 

3.2.3.5 มีความสามารถในการส่ือความ  

3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ท่ีอาจท าใหส้มาชิกในกลุ่มปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่

น่าเช่ือถือ หรืออยา่งไม่เสมอภาค รวมทั้ง 

(1) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่เคยใหค้ าปรึกษา หรือท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจประเมินใน

ฐานะใหค้ าแนะน าหรือท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผูย้ื่นค าขอภายในระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่าน

มา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระบวนการและการตดัสินใหก้ารรบัรอง 

(2) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ในหน่วยงานของผูย้ืน่ค าขอ 

(3) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่มีแรงกดดนัทางการคา้และ/หรือการเงินใดๆ 

(4)   ตอ้งไม่เรียก รบั หรือจะยอมรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูย้ื่นค าขอ ผู้

ไดร้ับการรบัรอง ลูกจา้ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย เวน้แต่การรบัค่าตอบแทน หรือ

ผลประโยชน์ในทางธุรกิจปกติในการประกอบกิจการใหบ้ริการของสถาบนั 

3.2.4 หน้าท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมิน มีดงัน้ี 

1) ตรวจสอบและทวนสอบโครงสรา้ง นโยบาย กระบวนการ คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน บนัทึก

และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย ท่ีขอรบัการรบัรอง

หรือไดร้บัการรบัรองของผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง และพิจารณาวา่สอดคลอ้งเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบขา่ยการรบัรอง 

2) ตรวจประเมินว่าองค์กรได้จดัท ากระบวนการและคู่ มือขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงการ

น าไปปฏิบัติและการรกัษาไวอ้ย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ใน

ระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทยของผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

3) ส่ือสารกับผูย้ื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองถึงผลการตรวจประเมิน และการด าเนินการ

ส าหรบัประเด็นท่ีพบวา่มีความไม่สอดคลอ้งระหวา่งนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และ

ผลการด าเนินการดงักล่าวของผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 
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3.2.5 ก่อนด าเนินการตรวจประเมิน หวัหน้าผูต้รวจประเมินประชุมกบัผูต้รวจประเมินเพ่ือเตรียมความ

พรอ้ม ทบทวนความสมบูรณ์ของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เตรียมรายการประเมิน แบ่งหน้าท่ีผู ้ตรวจ

ประเมิน จดัท าแผนการตรวจประเมิน และนัดหมายผูย้ืน่ค าขอ โดยจะนัดหมายการตรวจประเมิน

เพ่ือการรบัรองครั้งแรกหรือการรบัรองใหม่ภายใน 120 วนันับจากวนัท่ีผูย้ื่นค าขอมีการยื่นค าขอ

พรอ้มเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอครบถว้น  

 ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอจดัส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอไม่ครบถว้น สถาบันจะมี

หนังสือแจง้ให้ผู ้ยื่นค าขอทราบและใหจ้ัดส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นค าขอให้

ครบถว้นภายใน 180 นับจากวนัท่ีสถาบนัลงทะเบียนรบัค าขอ หากผูย้ื่นค าขอไม่สามารถจดัส่ง

เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอครบถว้นตามเง่ือนไขเวลาท่ีก าหนด หรือไม่มีความ

พรอ้มในการรบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรกหรือการรบัรองใหม่ภายในระยะเวลา 

120 วนั นับจากวนัยื่นค าขอรบัการรบัรองและมีเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอรบั

การรบัรองครบถว้น  และหลงัจากท่ีสถาบนัไดมี้การด าเนินการติดตามความคืบหน้าจากผูย้ืน่ค า

ขอแลว้ สถาบนัจะด าเนินการยกเลิกค าขอรบัการรบัรองดงักล่าว แต่ทั้งน้ีสถาบนัไม่ตัดสิทธ์ิการท่ี

ผูย้ื่นค าขอจะยื่นค าขอรบัการรบัรองใหม่ หากผูย้ื่นค าขอไม่เห็นดว้ยกับการยกเลิกค าขอรบัการ

รับรอง ผู้ยื่นค าขออาจยื่นอุทธรณ์ต่อสถาบันได้ตามระเบียบหลักเกณฑ์และเง่ือนไข เร่ือง 

ขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน

แรงงานไทย: R-005 

3.2.6   ในกรณีท่ีเป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรกหรือการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองใหม่

สถาบันจะจัดท าหนังสือแจง้แผนการตรวจประเมินใหผู้้ยื่นค าขอและส านักพัฒนามาตรฐาน

แรงงาน กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน และส านักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจัหวดั 

หรือส านักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ท่ีสถานประกอบการกิจการ

น้ันตั้งอยู่ ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนการตรวจประเมิน (ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตเป็นหน่วยรบัรองและหน่วยตรวจ

มาตรฐานแรงงานไทย ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559)  

3.2.7    ก่อนท าการตรวจประเมิน หากยังไม่ไดมี้การลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและ

หนังสือแสดงความไม่มีส่วนไดส้่วนเสียไวก้่อน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินและผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี)  

 ลงนามในสญัญาวา่ดว้ยการรกัษาความลบัและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย 

3.2.8 ตอ้งแจง้ช่ือผูไ้ดร้บัการแต่งตั้งเป็นผูต้รวจประเมินและผู้เช่ียวชาญ (ถา้มี) ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบและ

ใหค้วามเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน  

3.3 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1  

3.3.1 การตรวจประเมินในขั้นตอนน้ี สถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินเอกสารหรือกิจกรรมของ

สถานประกอบการท่ีขอการรบัรอง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความพรอ้มก่อนการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2 โดยอาจเขา้ไปในสถานประกอบการของผูย้ืน่ค าขอก็ได ้และเพ่ือ 

1) ประเมินความพรอ้มขององคก์รดา้นเอกสารในการน ามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบติั 

2) ประเมินสภาวะเฉพาะของสถานประกอบการและท่ีตั้ง ท่ีขอรับการรับรองตามมาตรฐาน

แรงงานไทย รวมถึงการพิจารณาร่วมกับบุคลากรของผูย้ื่นค าขอ เพ่ือพิจารณาความพรอ้ม

ส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

3) ทบทวนสถานะและความเขา้ใจของผู้ยื่นค าขอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้ก าหนดมาตรฐาน

แรงงานไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสมรรถนะหลักหรือลักษณะปัญหาท่ีมี

นัยส าคญั กระบวนการ วตัถุประสงคแ์ละการด าเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย 
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4) ยืนยนัขอบข่ายและขอบเขตการรบัรอง รวมถึงรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบข่าย

การรบัรอง กระบวนการ ท่ีตั้งและจ านวนสถานประกอบการท่ีขอรบัการรบัรอง กฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อการด าเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย   

5) ทบทวนการจัดสรรทรัพยากร และตกลงกับผู้ยื่นค าขอเก่ียวกับรายละเอียดในการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2  

6) น าขอ้มูลเก่ียวกบัความเขา้ใจในการด าเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทยของผูย้ืน่ค าขอ และ

การด าเนินการของสถานประกอบการในหวัขอ้ท่ีมีโอกาสเกิดผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัไปใชใ้น

การวางแผนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  

7) ประเมินว่าผูย้ื่นค าขอมีการก าหนดแผนและมีการด าเนินการการตรวจประเมินภายในและ

การทบทวนของฝ่ายบริหาร รวมถึงความพรอ้มส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

8)  หารือกบัผูย้ืน่ค าขอเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการแกไ้ขประเด็นท่ีพบจากการตรวจประเมิน

ในขั้นตอนน้ี เพ่ือประกอบการนัดหมายก าหนดเวลาในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 

ซ่ึงผลจากการตรวจประเมินในขั้นตอนน้ี สถาบันจะรายงานเป็นส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 1 เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ โดยประเด็นท่ีรายงานน้ีจะ

ครอบคลุมประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีมีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

3.3.2 สถาบันอาจพิจารณาละเวน้กิจกรรมการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ได ้แต่ยงัคงมีการประเมิน

เอกสาร (โดยไม่ต้องด าเนินการ ณ สถานประกอบการ) กรณีท่ีผู ้ยื่นค าขอได้รับการรับรอง

มาตรฐานแรงงานไทยจากหน่วยรบัรองอ่ืน หรือจากสถาบนั โดยผูย้ื่นค าขอตอ้งมีใบรบัรองฉบับ

เดิมส้ินอายุไม่เกิน 6 เดือน  

3.4 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2   

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 น้ี สถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินเอกสาร สัมภาษณ์ ตรวจประเมิน

พ้ืนท่ี และสังเกตสภาพการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย และเพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน ามาตรฐาน

แรงงานไทยไปปฏิบัติ และแจง้ผู ้ยื่นค าขอทราบผลการประเมิน ซ่ึงการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 จะ

ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลและหลกัฐานของการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย 

2) การเฝ้าระวงั การวดั การรายงานผล และการทบทวนสมรรถนะเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลัก (ซ่ึงสอดคลอ้งกับความคาดหวงัของมาตรฐานแรงงานไทยหรือเอกสารมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง) 

3) ระบบการจัดการและสมรรถนะการด าเนินการว่าสอดคล้องตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและ

กฎระเบียบ 

4) การควบคุมการปฏิบติัการของกระบวนการของลูกคา้ 

5) การตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหาร  

6) ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหารท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบส าหรบันโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและแรงงาน 

7) ความเช่ือมโยงระหว่างขอ้ก าหนดมาตรฐาน นโยบาย วตัถุประสงค์และเป้าหมายเชิงสมรรถนะ (ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของมาตรฐานแรงงานไทยหรือเอกสารมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง) ขอ้ก าหนด

กฎหมายท่ีน ามาประยุกต์ใช้ หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความรูค้วามสามารถของบุคลากร การ

ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ขอ้มูลผลการด าเนินงาน และผลสรุปและส่ิงท่ีตรวจพบจากการ

ตรวจติดตามภายใน 
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กรณีผูย้ื่นค าขอด าเนินการในลักษณะองคก์รหลายสาขา (Multi site organization) หรือองคก์รท่ีมี

สถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site organization) สถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินทุก

สาขา/สถานด าเนินการ (site) ท่ีอยูใ่นขอบข่ายการรบัรอง  

ซ่ึงการตรวจประเมินดังกล่าวตอ้งมีการจดัเตรียมรายการตรวจประเมิน (Check list) และแผนการตรวจ

ประเมิน สถาบนัจะจดัส่งแผนการตรวจประเมินใหผู้ย้ืน่ค าขอและอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนยอ่ย ยกเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 

1 ไม่มีขั้นตอนยอ่ยท่ี 3.4.6  

3.4.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับผู้บริหารระดับสูงห รือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค าขอ 

วตัถุประสงคข์องการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 

- เป็นการแนะน ากลุ่มผูต้รวจประเมินต่อผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รท่ีรบัการตรวจประเมิน 

- เพ่ือเป็นการทบทวนขอบขา่ยและวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมิน 

- เพ่ือช้ีแจงรูปแบบ/วิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมิน เพ่ือยืนยนัแผนการประเมิน การ

เปล่ียนแปลง การเตรียมการส าหรบัผูร้บัการตรวจประเมิน 

- เพ่ือยืนยันช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นทางการระหว่างผู้ตรวจประเมินกับผู้รับการตรวจ

ประเมิน 

- เพ่ือสรา้งความสมัพนัธใ์นการส่ือสารระหวา่งผูต้รวจประเมินและผูร้บัการตรวจประเมิน 

- เพ่ือเป็นการยืนยนัความพรอ้มของทรพัยากร อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรบักลุ่มผูต้รวจประเมิน และความเป็นปัจจุบนั

ของเอกสารท่ีไดร้บั 

- เพ่ือยนืยนัเร่ืองการรกัษาความลบั 

- เพ่ือยืนยนัเร่ืองความปลอดภัย ภาวะฉุกเฉินและการรกัษาความปลอดภัยของคณะผูต้รวจ

ประเมิน 

- ยนืยนับทบาทและช่ือผูน้ าทาง และผูส้งัเกตการณ์ 

- เพ่ือแจง้วิธีการรายงาน การจ าแนกส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมิน และเง่ือนไขในการ

ยุติการตรวจประเมิน 

- เพ่ือยืนยันว่าคณะผู้ตรวจประเมินเป็นตัวแทนของสถาบัน ท่ีรับผิดชอบเร่ืองการตรวจ

ประเมิน รวมถึงจะมีการควบคุมการตรวจประเมินใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

- เพ่ือแจง้ใหผู้ร้บัการตรวจประเมินทราบวา่ วธีิการและขั้นตอนการตรวจประเมินเป็นการสุ่ม

ตวัอยา่ง 

- ยนืยนัภาษาท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน 

- ยนืยนัการแจง้ผูร้บัการตรวจประเมินทราบความคืบหน้าของการตรวจประเมินและประเด็น

ท่ีพบวา่เป็นขอ้กงัวล 

- เพ่ือยนืยนัวนัและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

- เพ่ือท าความเขา้ใจและแกไ้ขขอ้ขอ้งใจ จุดท่ียงัไม่ชัดเจนในก าหนดการตรวจประเมิน และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการตรวจประเมินซกัถาม 

3.4.2 การด าเนินการการตรวจประเมิน 
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การด าเนินการการตรวจประเมินประกอบดว้ยการสมัภาษณ์ การตรวจเอกสาร บนัทึกสภาพการ

จา้ง การสงัเกตสภาพการท างานของลูกจา้ง เช่น การจา่ยค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด 

ทะเบียนลูกจา้ง หรือกระท าการอย่างอ่ืน เพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัการปฏิบัติตามมาตรฐาน

แรงงานไทย การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพ้ืนท่ีท่ีตรวจ ใหบ้นัทึกส่ิงท่ีอาจเป็นเหตุน าไปสู่

ความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินหรือตรวจสอบขอ้เท็จจริงอ่ืน

ได ้รวมทั้งรายละเอียดท่ีไม่ไดเ้ขียนไวใ้นรายการตรวจประเมินหรือเอกสารหลักฐานของผูย้ื่นค า

ขอก็ได ้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จะตอ้งยนืยนัจากแหล่งขอ้มูลอิสระอ่ืนๆ เช่น การสงัเกต การ

วดั และการบันทึก ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้ากลุ่มผูต้รวจประเมินอาจเปล่ียนแปลง

ก าหนดการตรวจประเมินไดต้ามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูร้บัการตรวจประเมิน 

เพ่ือใหก้ารตรวจประเมินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมิน 

ในกรณีท่ีเป็นการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงพบขอ้บกพรอ่งส าคญัจ านวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่

ผูร้บัการตรวจประเมินยงัมิไดด้ าเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทยอยา่งมีประสิทธิผลเพียงพอ 

และผูข้อรับการตรวจประเมินมีความประสงค์ท่ีจะขอยุติการตรวจประเมิน เพ่ือใหมี้การตรวจ

ประเมินทั้งระบบใหม่ทั้งหมดในการตรวจประเมินครั้งต่อไป สถาบันสามารถด าเนินตามความ

ประสงคไ์ด ้

3.4.3 การบนัทึกส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจประเมิน 

ส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตอ้งบนัทึกไว ้และหลงัจากเสร็จส้ินการตรวจประเมิน กลุ่ม

ผูต้รวจประเมินตอ้งประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะหข์อ้มูลและหลักฐานการตรวจประเมินทั้งหมดท่ี

รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือ

ทบทวนส่ิงท่ีตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน รวมทั้งการสรุปวา่ส่ิงท่ีตรวจพบรายการใดถือ

เป็นขอ้บกพร่อง การเขียนรายงานขอ้บกพร่องตอ้งกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรม 

และใหอ้า้งถึงขอ้ก าหนดในมาตรฐานใหช้ดัเจน โดยบนัทึกขอ้บกพรอ่งในรายงานขอ้บกพรอ่ง  

ส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 กลุ่มผูต้รวจประเมินจะรายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจ

ประเมินโดยไม่ระบุวา่รายการใดเป็นขอ้บกพรอ่ง 

3.4.4 การประชุมปิดการตรวจประเมิน  

หลงัจากการตรวจประเมินแลว้เสร็จ กลุ่มผูต้รวจประเมินด าเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน 

เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมิน และส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือ

ขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 (ถ้ามี) ต่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน

ผูบ้ริหารของผูย้ื่นค าขอของผูร้บัการตรวจประเมิน เพ่ือท าความเขา้ใจผลของการตรวจประเมินให้

ถูกตอ้งตรงกัน และผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนผูบ้ริหารของผูย้ื่นค าขอลงช่ือรบัทราบส่ิงท่ีตรวจพบหรือ

ขอ้บกพร่อง (ถา้มี) และถ่ายส าเนารายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือ

รายงานขอ้บกพรอ่งระบบระบบการจดัการท่ีตรวจประเมิน (ถา้มี) ไว ้1 ชุด 

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง กลุ่มผูต้รวจประเมินจะแจง้ผูย้ื่นค าขอใหจ้ดัท าแนวทางการแกไ้ขและ

ป้องกันขอ้บกพร่องใหส้ถาบันพิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่อง       

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องย่อย หากผูย้ื่นค าขอไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน 6 เดือน นับจาก

วนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่อง สถาบันอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอคณะท างานทบทวน

เพ่ือพิจารณาใหต้รวจประเมินใหม่ทั้งระบบ แลว้แต่กรณี  

3.4.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

หลงัจากตรวจประเมินแลว้เสร็จ หวัหน้ากลุ่มผูต้รวจประเมิน/ผูต้รวจประเมินจะจดัท ารายงานการ

ตรวจประเมินระบบการจดัการท่ีตรวจประเมิน  และเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้าร
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รบัรอง เพ่ือแจง้ผลการตรวจประเมินใหผู้ย้ื่นค าขอทราบพรอ้มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ

ประเมิน 

เอกสารท่ีส่งใหผู้ย้ืน่ค าขอ ประกอบดว้ย 

- จดหมายแจง้ผลการตรวจประเมินและเก็บค่าธรรมเนียม 

- รายงานการตรวจประเมิน 

- รายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือรายงานขอ้บกพรอ่ง (ถา้มี) 

3.4.6 ในกรณีท่ีไม่พบขอ้บกพร่องหรือพบเฉพาะขอ้บกพร่องย่อย กลุ่มผู้ตรวจประเมินสามารถสรุป

รายงานเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรองไดห้ลังจากท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมิน

พิจารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึ้ นตามท่ีผูย้ื่นค าขอเสนอแลว้เห็นวา่เป็น

แนวทางท่ียอมรบัได ้ทั้งน้ีการน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาอนุมติัการรบัรองตอ้งไม่

เกิน 30 วนันับจากวนัท่ีหวัหน้าผูต้รวจประเมินยอมรบัแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัดงักล่าว  

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องส าคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไป กลุ่มผูต้รวจประเมินยงัไม่สรุปรายงาน

เสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรอง แต่จะมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ใหผู้ย้ื่นค าขอ จดัท าและส่งแผนการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมิน

พิจารณาภายใน 30 วนันับจากวนัตรวจประเมิน และใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนินการตามแผนให้

แลว้เสร็จและจดัส่งผลการด าเนินการคณะผูต้รวจประเมินพิจารณาภายใน 180 วนันับแต่

วนัท่ีไดร้บัแจง้ผลการตรวจประเมิน ทั้งน้ีสถาบนัอาจเขา้ด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถาน

ประกอบการเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่อง โดยสถาบันจะมี

การพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งยงัอยู่ภายใน 180 วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ผลการ

ตรวจประเมิน แต่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการจัดการท่ีขอรับการรับรอง หรือ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการท่ีตรวจประเมินน้ันๆ เป็นจ านวนมาก และผู้ยื่นค า

ขอมีความประสงค์ขอใหต้รวจประเมินใหม่ทั้งระบบโดยยกเลิกขอ้บกพร่องเดิม สถาบัน

สามารถด าเนินการตามความประสงคไ์ด ้

(2) ในการตรวจติดตามการแก้ไขขอ้บกพร่องส าคัญ กลุ่มผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตาม  

เฉพาะรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องเท่าน้ัน แต่อาจสุ่มตรวจท่ีหน่วยงานใดๆ ท่ี เก่ียวขอ้งได ้

การตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหต้รวจทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคัญและ

ข้อบกพร่องย่อย หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่ มี

ประสิทธิผล ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดบัขอ้บกพรอ่งยอ่ยเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั 

ในกรณีท่ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ

มาตรฐานแรงงานไทยในรายการอ่ืน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินจดัท ารายการขอ้บกพร่องของ

รายการอ่ืนท่ีตรวจพบน้ัน โดยพิจารณาจ าแนกระดับขอ้บกพร่องตามหลักเกณฑ์การ

จ าแนกขอ้บกพรอ่ง หากเป็นขอ้บกพร่องส าคญั ช่วงระยะเวลาในการแกไ้ขขอ้บกพร่องและ

การด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องครั้งต่อๆ ไป ตอ้งยงัคงอยู่ภายใน 180 

วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ผลการตรวจประเมินครั้งแรก หากระยะเวลาการแกไ้ขเกินก าหนด 

ใหด้ าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ แต่หากขอ้บกพรอ่งท่ีพบเพ่ิมเติมเป็นขอ้บกพรอ่ง

ย่อย กลุ่มผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้าร

รบัรองได ้หลงัจากท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมินไดพิ้จารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัแลว้เห็น

ว่าเป็นแนวทางท่ียอมรับได้ ทั้งน้ีการด าเนินการเสนอคณะท างานทบทวนอนุมัติการ
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รบัรองตอ้งไม่เกิน 30 วนันับจากวนัท่ีหัวหน้าผู้ตรวจประเมินยอมรบัแนวทางการแกไ้ข

และป้องกนัดงักล่าว 

กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องส าคัญ และกลุ่มผูต้รวจประเมินไดด้ าเนินการตรวจติดตามผลการ

แกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องทั้งหมดและพบว่าผู้ยื่นค าขอหรือผูไ้ดร้ับการรับรองมีการ

ด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่งทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพียงพอ กลุ่มผูต้รวจ

ประเมินจะสรุปเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาอนุมติัการรบัรองไม่เกิน 30 วนันับจาก

วนัท่ีหวัหน้าผูต้รวจประเมินไดจ้ดัท าสรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสร็จส้ิน 

 

4. การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินแบบพิเศษ/การประเมินพิเศษ 

4.1 หลังจากผูย้ื่นค าขอผ่านการตรวจประเมินและไดร้บัการรบัรองแลว้ สถาบันจะตรวจติดตามผล ณ สถาน

ประกอบการอยา่งสม า่เสมอ โดยด าเนินการตรวจติดตามผลครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับจากวนัตดัสินให้

การรบัรอง และตรวจติดตามผลอยา่งน้อยทุก 12 เดือน 

การตรวจติดตามผลส าหรบัองคก์รหลายสาขา และองคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว สถาบันจะ

ด าเนินการตรวจประเมินทุกสาขา/สถานด าเนินการ (site) ท่ีอยูใ่นขอบข่ายการรบัรอง  

ในการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบในแต่ละครั้ง สถาบนัจะประเมินกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  

1)  การปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกขอ้ก าหนด 

2)  ตรวจติดตามผลการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่งท่ีพบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน (ถา้มี) และหาก

พบวา่ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องยอ่ยไดอ้ย่างมีประสิทธิผลเพียงพอ 

ใหมี้การปรบัระดับขอ้บกพร่องดังกล่าวเป็นขอ้บกพร่องส าคัญ และใหมี้การด าเนินการ 3.4.6 (กรณี

พบขอ้บกพรอ่งส าคญั) 

3)  การใช/้การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

4)  การทบทวนการเปล่ียนแปลงใดๆ ประสิทธิผลของระบบท่ีไดร้ับการรบัรองในการบรรลุวตัถุประสงค์

และผลท่ีคาดหวงั ความคืบหน้าของกิจกรรมท่ีมีการวางแผนการพฒันาปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง ความ

ต่อเน่ืองของการควบคุมการด าเนินงาน และการใช/้อา้งอิงเคร่ืองหมายรับรองและใบรับรอง/การ

รบัรองของสถาบนั และเครื่องหมายรบัรองระบบงาน/การรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรองระบบงาน 

5)  การยา้ยสถานประกอบกิจการ ไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืน หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือ

สภาพการท างานอนัเป็นผลใหก้ารปฏิบติัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงผูไ้ดร้บั

การรบัรองตอ้งแจง้เป็นหนังสือแก่สถาบนัล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนยา้ยสถานประกอบกิจการ 

หรือภายในสามสิบวนันับแต่มีการเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือสภาพการท างาน  (ระเบียบกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง หน่วย

ตรวจการประเมิน และรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย พ .ศ. 2559 ขอ้ 30) สถาบันจะมอบหมายให้

คณะผูต้รวจประเมินด าเนินการตรวจประเมินแบบพิเศษ/การประเมินพิเศษ หรืออาจด าเนินการตาม

รอบการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงาน

ไทย ทั้งน้ี ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองอ านวยความสะดวกแก่คณะผูต้รวจประเมิน 

นอกจากน้ีอาจมีการตรวจติดตามผลอ่ืนๆ ดว้ย เช่น 

(1) การสอบถามผูไ้ดร้บัการรบัรองเก่ียวกบัลกัษณะปัญหาของการรบัรอง 

(2) การทบทวนเอกสารถ้อยแถลงของผู้ได้รับการรับรองท่ี มีการด าเนินการ เช่น  เอกสาร 

ประชาสมัพนัธ ์เวป็ไซต ์(website) เป็นตน้ 

(3) การขอเอกสารและบนัทึกจากผูไ้ดร้บัการรบัรอง 
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(4) วธีิการอ่ืนๆ ในการเฝ้าระวงัสมรรถนะของผูไ้ดร้บัการรบัรอง  

แผนการตรวจติดตามผลท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.1 น้ี อาจปรบัแผนการตรวจติดตามผลใหมี้การตรวจประเมิน

พิเศษ/การประเมินพิเศษมีการตรวจเยี่ยมบ่อยครั้งขึ้ นหรือการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจประเมิน

ทั้งระบบโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)    มีเหตุอนัท าใหส้งสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 

(2)    เม่ือมีการวิเคราะหข์อ้รอ้งเรียนหรือขอ้มูลแลว้เห็นว่า ผูไ้ดร้ับการรบัรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของสถาบนั 

(3)    ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 

สถาบนัสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) ซ่ึงอาจด าเนินการโดย

ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก็ได ้

(1) เกิดอุบติัภยัรา้ยแรง หรือลูกจา้งเสียชีวติอนัเน่ืองจากการท างาน  

(2) มีการรอ้งเรียนหรือเหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงาน

ไทยหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

(3)   การยา้ยสถานประกอบกิจการ การเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือสภาพการท างาน   

(4) การกระท าอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบส าคญัต่อการรบัรอง  

สถาบันสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) โดยแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าในระยะเวลาอนัสั้น (Short notice audit) ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น 

(1) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานแรงงานไทย 

ท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบันในสาระท่ีส าคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทาง

การคา้ องค์กรหรือเจา้ของ ฝ่ายบริหาร ช่ือ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรับรอง 

และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการจดัการและกระบวนการ 

(2) ติดตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 

4.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งรกัษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงานขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทัว่ไปวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย ตามท่ีระบุใน R-005 หากผูไ้ดร้บั

การรับรองไม่สามารถปฏิบัติได้อาจมีผลใหต้้องลดขอบข่าย พักใช ้หรือเพิกถอนการรบัรองมาตรฐาน

แรงงานไทยได ้

4.3 การตรวจติดตามผลท่ีก าหนดแผนไวน้ี้ ใหป้ฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 โดยอนุโลม 

โดยกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองเสนอแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องใหส้ถาบัน

พิจารณาภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่อง หากพบวา่เป็นแนวทางท่ียอมรบัได ้สถาบนั

จะน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือทราบและคงไวซ่ึ้งการรบัรองไม่เกิน 30 วนันับจากวนัท่ีหวัหน้าผูต้รวจ

ประเมินยอมรบัแนวทางการแกไ้ขและป้องกันดังกล่าว (กรณีพบขอ้บกพร่องย่อย) หรือนัดหมายผูไ้ดร้บั

การรบัรองเพ่ือตกลงเวลาในการตรวจติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่อไป (กรณีพบขอ้บกพรอ่งส าคญั) 

หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน 180 วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ผลการตรวจประเมิน 

สถาบนัอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใช ้หรือเพิกถอนการรบัรอง

แลว้แต่กรณี  หากผูไ้ดร้บัการตรวจประเมินมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

ใหส้ถาบนัพิจารณาด าเนินการและ/หรือน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือทราบหรือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

ในการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคัญ กลุ่มผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะรายการท่ีเป็น

ขอ้บกพร่องเท่าน้ัน แต่อาจสุ่มตรวจท่ีหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้การติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องให้

ตรวจทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคัญและขอ้บกพร่องย่อย ถา้ผลการตรวจติดตามแกไ้ขขอ้บกพร่อง

พบว่าผูไ้ดร้บัการรับรองมีการด าเนินการแกไ้ขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผลแลว้ สถาบันจะน าเสนอ
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คณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาและคงไวซ่ึ้งการรบัรองไม่เกิน 30 วนันับจากวนัท่ีตรวจติดตามการแกไ้ข

ขอ้บกพรอ่ง 

หากผลการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องพบว่า ผูไ้ดร้ับการรบัรองยงัไม่ มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องได้

อยา่งมีประสิทธิผลเพียงพอ ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดับขอ้บกพร่องยอ่ยเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั หรือ

ในกรณีท่ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดมาตรฐานในรายการ

อ่ืน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินจดัท ารายการขอ้บกพร่องของรายการอ่ืนท่ีตรวจพบน้ันเพ่ิมเติม โดยพิจารณา

จ าแนกระดบัขอ้บกพรอ่งตามหลกัเกณฑก์ารจ าแนกขอ้บกพรอ่ง หากเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั  ช่วงระยะเวลา

การแกไ้ขขอ้บกพร่องและการด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องครั้งต่อๆ ไป ต้องยงัคงอยู่

ภายใน 180 วนันับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องส าคัญครั้งแรกของการตรวจติดตามผลการรกัษา

ระบบ และถา้ผลการตรวจติดตามการแกไ้ขและป้องกันพบว่าผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิผลแลว้ สถาบนัจะน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาและคงไวซ่ึ้งการรบัรองไม่เกิน 30 วนั

นับจากวนัท่ีตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง หากระยะเวลาการแกไ้ขเกินก าหนด  สถาบนัอาจแจง้เตือน

และ/หรืออาจน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใชห้รือเพิกถอนการรบัรองต่อไปแลว้แต่กรณี แต่

หากขอ้บกพร่องท่ีพบเพ่ิมเติมเป็นขอ้บกพร่องยอ่ย สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณา

และคงไวซ่ึ้งการรบัรองไม่เกิน 30 วนันับจากวนัท่ีหัวหน้าผูต้รวจประเมินยอมรบัแนวทางการแกไ้ขและ

ป้องกนัดงักล่าว 

 

5. การตรวจประเมินใหม่  

5.1 ก่อนใบรบัรองหมดอายุ หากผูไ้ดร้บัการรบัรองประสงคจ์ะขอการรบัรองใหม่ สถาบนัจะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการ

รบัรองทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 180 วนัก่อนใบรบัรองส้ินอายุ เพ่ือใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ยืนยนัต่ออายุ

การรบัรองไม่น้อยกวา่ 90 วนัก่อนใบรบัรองส้ินอายุ และสถาบนัจะลงทะเบียนค าขอ และด าเนินการตรวจ

ประเมินใหม่ตามขอ้ 3. 

 การตรวจประเมินใหม่ส าหรบัองคก์รหลายสาขา และองคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว สถาบนัจะ

ด าเนินการตรวจประเมินทุกสาขา/สถานด าเนินการ (site) ท่ีอยูใ่นขอบข่ายการรบัรอง 

  หากผลการตรวจประเมินพบขอ้บกพรอ่งส าคญั และผูไ้ดร้บัการรบัรองไดด้ าเนินการแกไ้ขและป้องกนัอยา่ง

มีประสิทธิผลก่อนใบรบัรองหมดอายุ สถาบันจะออกใบรบัรองฉบับใหม่ท่ีมีอายุการรบัรองต่อเน่ืองจาก

ใบรบัรองฉบบัเดิม หากผูไ้ดร้บัการรบัการรบัรองไม่สามารถแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องส าคญัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผลก่อนใบรบัรองหมดอายุ ใบรบัรองจะมีผลตั้งแต่วนัท่ีคณะท างานทบทวนตดัสินการรบัรอง 

เม่ือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ยนืยนัการต่ออายุการรบัรอง พรอ้มยืน่ค าขอโดยไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมค าขอ

แลว้ สถาบนัจะด าเนินการนัดหมายและตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบก่อนใบรบัรองส้ินอายุ โดยขั้นตอนการ

ตรวจประเมินใหม่จะเหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ยกเวน้การตรวจประเมินขั้นตอน

ท่ี 1 รายละเอียดการตรวจประเมินตามท่ีระบุในขอ้ 3 โดยจะมีการทบทวนสมรรถนะของมาตรฐาน

แรงงานไทยตลอดช่วงท่ีไดร้บัการรบัรอง รวมถึงทบทวนรายงานผลการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ

การจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองในรอบการรบัรองท่ีผ่านมา 

ในกรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่อระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

(เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพการจา้ง/สภาพการท างาน การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดกฎหมายและ

กฎระเบียบ เป็นตน้) สถาบันอาจพิจารณาด าเนินการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และ/หรือการประเมิน

เอกสาร ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวสถาบนัจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
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การก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรอง สถาบันจะก าหนดวนัท่ีมีผลให้การรบัรองต่อเน่ืองจากใบรบัรองฉบับ

เดิมส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองแลว้ เฉพาะกรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการตรวจประเมินใหม่ก่อนใบรบัรอง

ส้ินอายุ รวมถึงผูไ้ดร้ับการรบัรองไดด้ าเนินการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและ

คณะท างานทบทวนไดอ้นุมัติการรบัรองก่อนใบรบัรองส้ินอายุ (กรณีพบขอ้บกพร่องส าคญั) หรือผูไ้ดร้บั

การรบัรองจัดท าแนวทางการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องและจัดส่งใหส้ถาบันพิจารณาแลว้ว่า  เป็นท่ี

ยอมรบัไดแ้ละคณะท างานทบทวนไดอ้นุมัติการรบัรองก่อนใบรบัรองส้ินอายุ (กรณีพบขอ้บกพร่องย่อย) 

หากผูไ้ด้รบัการรับรองไม่สามารถด าเนินการตรวจประเมินใหม่เพ่ือต่ออายุการรับรองไดต้ามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดขา้งตน้ การก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองจะนับจากวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง 

และมีอายุการรบัรองเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่(กรณีน้ี อายุการรบัรองจะไม่ถึง 3 ปี) หรือผู้

ไดร้บัการรบัรองอาจแจง้ความประสงค์ขอใหเ้ป็นการตรวจประเมินครั้งใหม่แทน ในกรณีน้ีการพิจารณา

จดัท าใบรบัรองจะก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมี

อายุการรบัรอง 3 ปี 

5.2 ในกรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบันยื่นค าขอหลงัใบรบัรองหมดอายุ ใหถื้อวา่เป็นการตรวจประเมินเพ่ือ

การรบัรองครั้งแรก โดยสถาบนัอาจละเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แต่ใหมี้การทบทวนสมรรถนะผู้

ไดก้ารรบัรองหรือประเมินเอกสารแทน 

ในกรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีความประสงค์ขอรบัการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรบัรองภายหลังวนัส้ิน

อายุการรบัรอง เพ่ือใหค้งรอบการไดร้บัการรบัรองไว ้สถาบันสามารถด าเนินการได ้โดยหากผูไ้ดร้บัการ

รับรองได้รับการตรวจประเมินและการรับรองแลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวนัส้ินอายุการรับรอง 

สถาบนัอาจละเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แต่ใหมี้การประเมินเอกสารหรือทบทวนสมรรถนะผูไ้ดร้บั

การรบัรองแทน ซ่ึงในการจดัท าใบรบัรองสถาบันจะออกใบรบัรองฉบับใหม่โดยก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้าร

รบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมีอายุการรบัรองเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิม

ท่ีเหลืออยู ่(กรณีน้ี อายุการรบัรองจะไม่ถึง 3 ปี) 

 

6.     โปรแกรมการตรวจประเมิน    

 ในกระบวนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย โปรแกรมการตรวจประเมินจะ

ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

(1) การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (2 ขั้นตอน) 

(2) การตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ 

(3) การตรวจประเมินใหม่เพ่ือต่ออายุการรบัรอง  (ตรวจประเมินก่อนใบรบัรองหมดอายุการรบัรอง  3 ปี)  

ซ่ึงรายละเอียดของการตรวจประเมินตามประเภทการตรวจประเมิน ดังมีรายละเอียดตามท่ีมีการระบุไวใ้นขอ้    

3.–5. ขา้งตน้ 

แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณาก าหนดหรือทบทวนโปรแกรมการตรวจประเมิน ขอบข่ายการตรวจประเมิน 

และแผนการตรวจประเมิน สถาบนัจะน าประเด็นดงัต่อไปน้ีมาประกอบการพิจารณา 

1) ขอบขา่ยและความซบัซอ้นของระบบการจดัการของลูกคา้ 

2) ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ (ซ่ึงรวมถึงงานบริการ) 

3) ขนาดองคก์รของลูกคา้ 

4) สถานประกอบการท่ีถูกตรวจประเมิน 

5) ภาษาท่ีใชใ้นองคก์รของลูกคา้ ภาษาท่ีใชต้รวจประเมินและจดัท ารายงานการตรวจประเมิน 
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6) ขอ้ก าหนดของส่วนงานและกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้และลูกคา้ของลูกคา้ 

8) จ านวนกะท างานและระยะเวลาของกะท างาน 

9) เวลาท่ีใชใ้นการตรวจประเมินในแต่ละกิจกรรม 

10) ความรูค้วามสามารถของคณะผูต้รวจประเมิน 

11) ความจ าเป็นท่ีตอ้งตรวจประเมินองคก์รชัว่คราว 

12) ผลของการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือการตรวจประเมินใดก่อนหน้าน้ี 

13) ผลของการตรวจติดตามผลการรกัษากิจกรรมอ่ืนๆ 

14) ระดบัของประสิทธิผลของระบบการจดัการท่ีแสดงใหเ้ห็น 

15) จ านวนท่ีตอ้งใชใ้นการสุ่มตวัอยา่ง (Eligibility for sampling) 

16) ขอ้รอ้งเรียนลูกคา้ 

17) ขอ้รอ้งเรียนท่ีหน่วยรบัรองไดร้บัเก่ียวกบัลูกคา้ 

18) มีการตรวจประเมินแบบรวมระบบ (Combine audit)  ตรวจประเมินแบบบูรณาการ ( Integrated  

audit) หรือตรวจประเมินรว่มกบัหน่วยรบัรองอ่ืน (Joint audit) 

19) การเปล่ียนแปลงขององคก์รของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ สภาพการจา้ง/สภาพการท างาน หรือ

ระบบการจดัการ 

20) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของหน่วยรบัรอง 

21) การเปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

22) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของหน่วยรบัรองระบบงาน 

23) ความเส่ียงและความซบัซอ้น 

24) ขอ้มูลเก่ียวกับ Performance ขององค์กร  เช่น  Defect level, Key performance indicator (KPI) data 

และอ่ืนๆ) 

25) ความเก่ียวขอ้งขององคก์รท่ีมีส่วนไดส้่วนเสีย 

26) ขอ้มูลท่ีไดร้บัจากการตรวจประเมินก่อนหน้าน้ี 

 

 
                                                    

 

 

            
 


