แนวทางการดาเนินการในการปรับเปลี่ยนการรับรองระบบการจัดการพลังงาน
สู่มาตรฐาน ISO 50001:2018 (แก้ไขครั้งที่ 1)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
1. การรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011
ในช่ว งสถานการณ์ หรือ เหตุ การณ์ที่ ไม่ ป กติ (โรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) ใบรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 50001:2011 ทุกฉบับ ซึ่งเดิมจะมีอายุสิ้นสุดภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จะได้รับ การขยาย
ระยะเวลาการรับรองออกไปอีก 6 เดือน โดยใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ทุกฉบับ จะมีอายุสิ้นสุดไม่
เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
1.1
ใบรับ รองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ของรอบการรับ รองปั จ จุ บั น ที่ หมดอายุ ก่ อนวั น ที่ 20
สิงหาคม 2564 จะได้รับการขยายระยะเวลาการรับรองออกไปอีก 6 เดือน
1.2
ใบรับ รองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ของรอบการรับรองปั จ จุบั น ที่หมดอายุตั้ ง แต่ วั นที่ 20
สิงหาคม 2564 จะได้รับการขยายระยะเวลาการรับรองออกไปถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ซึ่งสถาบันฯ จะออกเป็นหนังสือเพื่อยืนยันการมีผลใช้ได้ของการขยายระยะเวลาและระยะเวลาที่ขยายดังกล่าว
โดยสถาบันฯ จะแจ้งแนวทางการดาเนินการฯ เพื่อให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
สถาบันฯ
ทั้งนี้ สถาบันฯ อาจเพิ่มรอบการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ หรือปรับกาหนดเวลากิจกรรมต่างๆ และตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการรับรองระบบกาหนด ซึ่งอาจใช้การตรวจประเมินระยะไกล
รวมทั้งการสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ
(ตามที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF: International Accreditation Forum, Inc.)
ได้ประกาศ IAF Statement on Covid-19 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563, IAF FAQ 10 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563,
IAF FAQ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563, IAF FAQ 28 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และ IAF FAQ 5 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2563)
2. การให้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2018
2.1 ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 จากสถาบันฯ ที่ ใบรับรองหมดอายุวันที่ 20 สิงหาคม
2564 ซึง่ ใบรับรองของรอบการรับรองปัจจุบันมีอายุไม่เต็ม 3 ปี ต้องดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1) แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันฯ เพื่อขอรับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบพร้อม
ปรับเปลี่ยนการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2018
สถาบันฯ จะดาเนินการตรวจประเมินตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2018 ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมจากข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2011 และสุ่มตรวจประเมินเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบของสถาบันฯ ซึ่งกรณีนี้การออกใบรับรองฉบับใหม่ตาม
มาตรฐาน ISO 50001:2018 จะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการรับรอง โดยมีอายุการรับรองเท่ากับ
ใบรับรองเดิมที่ได้รับการขยายระยะเวลาการรับรองตามข้อ 1. หรือ
2) ยื่นคาขอเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2018
สถาบันฯ อาจดาเนินการประเมินเอกสาร หรือตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018
(สถาบัน ฯ จะมี การพิจ ารณาเป็ นกรณี ๆ ไป) ก่อนการตรวจประเมิน ขั้น ตอนที่ 2 ตามมาตรฐาน ISO
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50001:2018 ซึ่งกรณีนี้การออกใบรับรองฉบับใหม่ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 จะมีผลตั้งแต่วันที่
ได้รับการอนุมัติการรับรอง โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี
ในช่วงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) สถาบันฯ อาจ
พิจารณาใช้การตรวจประเมินระยะไกลได้
(ตามที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF: International Accreditation Forum,
Inc.) ได้มีการตอบคาถามใน IAF FAQ 10 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563, IAF FAQ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2563, IAF FAQ 28 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และ IAF FAQ 5 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563)
หากผู้ ไ ด้ รับ การรั บ รองไม่ ด าเนิ น การในกรณี 1) และ 2) ข้า งต้ น สถาบั น ฯ จะด าเนิ น การตรวจติ ด ตาม
ผลการรักษาระบบตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 ที่เปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมจากข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO
50001:2011 และสุ่มตรวจประเมินเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ
ของสถาบันฯ ตามระยะเวลาการรับรองที่ได้รับการขยายตามข้อ 1.
หากผู้ได้รับการรับรองไม่ ดาเนินการในกรณี 1) และ 2) ข้างต้น และไม่พร้อมให้สถาบันฯ เข้าตรวจติดตาม
ผลการรักษาระบบตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 สถาบันฯ จะพิจารณาดาเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการรับรองระบบกาหนดใน R-001 ข้อกาหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการรับรองระบบการบริหารจัดการ เรื่อง การพักใช้การรับรอง ต่อไป
2.2 ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 จากสถาบันฯ ที่ใบรับรองของรอบการรับรองปัจจุบัน
หมดอายุก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งใบรับรองฉบับเดิมมีอายุ 3 ปี
ต้องดาเนินการยื่นคาขอและรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 ก่อน
ใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 หมดอายุ สถาบันฯ อาจดาเนินการประเมินเอกสาร หรือตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 (สถาบันฯ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป) ก่อนการ
ตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 2 ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 ซึ่ ง กรณี นี้ การออกใบรับ รองฉบั บ ใหม่ ต าม
มาตรฐาน ISO 50001:2018 จะมีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม และมีอายุการรับรอง 3 ปี
หากผู้ได้รับการรับรองยื่นคาขอและรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018
หลังใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 หมดอายุ สถาบันฯ อาจดาเนินการประเมินเอกสาร หรือ
ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 (สถาบันฯ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป) ก่อน
การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 ซึ่งกรณีนี้การออกใบรับรองฉบับใหม่ตาม
มาตรฐาน ISO 50001:2018 จะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการรับรอง โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี
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