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การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ
1.

ขอบข่าย
1.1 เอกสารนี้ กาหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
- ระบบบริหารงานคุ ณภาพ (Quality Management System) ซึ่ งต่ อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ QMS” ตาม
มาตรฐาน มอก. 9001 (ISO 9001) และ ISO/TS 29001 สาหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี
และก๊าซธรรมชาติ
- ระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้อม (Environmental Management System) ซึ่ ง ต่ อไปนี้ จะเรี ยกว่า “ระบบ
EMS” ตามมาตรฐาน มอก. 14001 (ISO 14001)
- ระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management
System) ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่ า “ระบบ OHSMS” ตามมาตรฐาน ISO 45001 มอก. 18001 และ
OHSAS 18001
- ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า
“ระบบ FSMS” ตามมาตรฐาน ISO 22000
- ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุ ดวิกฤตที่ ตอ้ งควบคุ ม (Hazard Analysis and Critical Control Point
System) ในการผลิตอาหาร ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ HACCP” ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius
Commission : Supplement to Volume 1B, Annex to CAC/RCP 1 ห รื อ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.7000 หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9024) หรือมาตรฐาน General
Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control
Point (HACCP) System หรื อ มาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices และ
Chapter Two: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guideline for its
Application) หรือมาตรฐานระบบ HACCP ของประเทศคู่คา้ ตามที่ผยู้ ื่นคาขอระบุ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ
การจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
- ระบบการจัด การสุ ข ลัก ษณะที่ ดี ใ นสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System) ซึ่ ง
ต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่ า “ระบบ GMP” ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene
Practices (GHPs)) หรือมาตรฐาน Codex Alimentarius Commission : Recommended International
Code of Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1) ห รื อ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 34 หรือมาตรฐานสิ นค้าเกษตร (มกษ. 9023) หรือมาตรฐานสินค้า
เกษตร ดังต่อไปนี้
1) หลักการปฏิบตั ิสาหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004)
2) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับโรงสีขา้ ว (มกษ. 4403)
3) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (มกษ. 6401)
4) การปฏิบตั ิที่ดีดา้ นสุขลักษณะสาหรับการแปรรูปสัตว์น้ าเบื้ องต้น (มกษ. 7420)
5) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับโรงคัดบรรจุผกั และผลไม้สด (มกษ. 9035)
6) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค (มกษ. 9039)
7) หลักปฏิบตั ิสาหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9041)
8) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046)
9) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047)
หรือมาตรฐานระบบ GMP อื่นๆ ที่ เป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากลตามที่ ผยู้ ื่นคาขอระบุ
ยกเว้นการรับรองในกิจกรรมมาตรฐานฟาร์มและยารักษาโรค
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- ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสาหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิ ทรรศการ (Security
Management System – Requirements for Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)) ซึ่ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ MSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 22300
- ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ EnMS” ตาม
มาตรฐาน ISO 50001 หรือ มอก. 50001
- ระบบการบริหารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ (Business Continuity Management System) ซึ่งต่อไปนี้ จะ
เรียกว่า “ระบบ BCMS” ตามมาตรฐาน ISO 22301 หรือ มอก. 22301
- ระบบการบริหารความมัน่ คง ปลอดภัยในโซ่อุปทาน (Security Management System for Supply Chain)
ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ SeMS” ตามมาตรฐาน ISO 28000
- ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management System)
ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ ISMS” ตามมาตรฐาน ISO 27001
- ระบบบริหารงานคุณภาพสาหรับเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System for Medical Devices)
ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ MDMS” ตามมาตรฐาน มอก. 13485 (ISO 13485)
- ระบบบริหารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน (Event Sustainability Management System) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า
“ระบบ ESMS” ตามมาตรฐาน ISO 20121
- ระบบการจัด การด้า นความปลอดภั ย ของห้อ งปฏิ บัติ ก ารที่ เ กี่ ย วกับ สารเคมี (Safety Management
System for Chemical Laboratories) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ LSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 2677
เล่ม 1
- ระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Management System) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ KMS” ตาม
มาตรฐาน ISO 30401
- ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System) ซึ่ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ RTSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 39001 (ISO 39001)
1.2 เอกสารนี้ กาหนดโดยย่อถึงขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการรับรองระบบการบริหารจัดการที่ขอรับการ
รับรองตามข้อ 1.1 และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก (ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2) การตรวจ
ติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ของระบบการจัดการที่ขอรับการรับรองนั้นๆ โดยระบบ FSMS และ
ระบบ HACCP จะรวมถึ ง การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต โดยไม่ มี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งผลิ ต ภัณ ฑ์เพื่ อ
ตรวจสอบ/ทดสอบ และรวมถึงการตรวจประเมินจรรยาบรรณในการผลิตอาหาร
2.

นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ระบบการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบการจัดการที่องค์กรผูย้ ื่นคาขอนาไปปฏิบตั ิ ซึ่งได้แก่ ระบบ QMS
(มอก. 9001 (ISO 9001) และ ISO/TS 29001) ระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 14001)) ระบบ
OHSMS (ISO 45001 มอก. 18001 และ OHSAS 18001) ระบบ MSMS (มอก. 22300) ระบบ FSMS
(ISO 22000) ระบบ HACCP (Codex หรื อ มอก.7000 หรื อ มกษ. 9024) ระบบ GMP (Codex หรื อ
มอก. 34 หรือ มกษ. 9023 หรือ มกษ. 1004 หรือ มกษ. 4403 หรือ มกษ. 6401 หรือ มกษ. 7420
หรื อ มกษ. 9035 หรื อ มกษ. 9039 หรื อ มกษ. 9041 หรื อ มกษ. 9046 หรื อ มกษ. 9047 หรื อ
GHPs) ระบบ EnMS (ISO 50001 หรือ มอก. 50001) ระบบ BCMS (ISO 22301 หรือ มอก.22301)
ระบบ SeMS (ISO 28000) ระบบ ISMS (ISO 27001) ระบบ MDMS (มอก. 13485 (ISO 13485))
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ระบบ ESMS (ISO 20121) ระบบ LSMS (มอก. 2677 เล่ ม 1) ระบบ KMS (ISO 30401) ระบบ
RTSMS (มอก. 39001 (ISO 39001)) และระบบการจัดการอื่นๆ ที่สถาบันให้การรับรองในอนาคต
2.2 ระบบ QMS หมายถึ ง ระบบที่ มี ก ารก าหนดนโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ และการด าเนิ น การให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพ
2.3 ระบบ EMS หมายถึ ง ส่วนหนึ่ ง ของระบบการจัด การทั้งหมดที่ รวมถึ งโครงสร้างองค์ก ร กิ จกรรม การ
วางแผน หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน กระบวนการและทรัพยากรสาหรับ
การพัฒนา การนาไปปฏิบตั ิ การทาให้บรรลุ การทบทวนและการรักษาไว้ซึ่งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
2.4 ระบบ OHSMS หมายถึ ง ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ซึ่ งประกอบด้วย
บุคลากร ทรัพยากร นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นการ โดยมีการทางานประสานกันอย่างมีระเบียบและ
แบบแผน เพื่อปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้หรือเพื่อให้บรรลุหรือรักษาเป้าหมายที่กาหนด
2.5 ระบบ FSMS หมายถึง ระบบการจัดการที่มีการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัยของ
อาหารและการดาเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว โดยใช้หลักการระบบ HACCP เป็ นพื้ นฐาน เพื่อให้
มัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food chain)
2.6 ระบบ HACCP หมายถึง ระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม โดยมุ่งเน้น
การป้องกันปั ญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้ นในการผลิตอาหาร
2.7 ระบบ GMP หมายถึง ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการ
อุปโภคและบริโภค
2.8 ระบบ MSMS หมายถึง ส่วนหนึ่ งของระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งใช้ในการกาหนดและนานโยบาย
ด้านการรัก ษาความปลอดภัยไปปฏิบัติ และบริหารความเสี่ ยง และภัยคุ กคาม ขององค์กร ซึ่ งรวมถึ ง
โครงสร้างองค์กร กิจกรรม การวางแผน การจัดสรรความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบตั ิ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
กระบวนการและทรัพยากร
2.9 ระบบ EnMS หมายถึง องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั ในการจัดทานโยบายพลังงาน และวัตถุประสงค์
ด้านพลังงาน และกระบวนการ และขั้นตอนการดาเนิ นงานที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านั้น
2.10 ระบบ BCMS หมายถึ ง ส่วนหนึ่ งของระบบการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยการจัดทา การนาไปปฏิบัติ การ
ดาเนิ นการ การติดตาม การทบทวน รักษา และปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่ องของธุรกิจ
2.11 ระบบ SeMS หมายถึง การบริหารจัดการระบบหรือกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งองค์กรจะต้องจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือแนวโน้มของภัยคุกคาม รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้ นในโซ่อุปทาน
2.12 ระบบ ISMS หมายถึ ง ส่วนหนึ่ งของระบบการบริหาร ซึ่ งประกอบด้วยการจัดทา การนาไปปฏิบัติ การ
ดาเนิ นการ การติดตาม การทบทวน รักษา และปรับปรุง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
2.13 ระบบ MDMS หมายถึ ง ระบบที่ มี ก ารก าหนดนโยบายและวัต ถุ ประสงค์ และการด าเนิ น การให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพของเครื่องมือแพทย์
2.14 ระบบ ESMS หมายถึ ง ระบบที่ มี ก ารก าหนดนโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ และการด าเนิ น การให้บรรลุ
วัตถุ ประสงค์ เพื่อกาหนดทิ ศทางและควบคุ มองค์กรในเรื่องการบริหารการจัด งานอย่างยัง่ ยืน เช่น งาน
ประชุม สัมมนา นิ ทรรศการ เป็ นต้น โดยดาเนิ นงานภายใต้การควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม
2.15 ระบบ LSMS หมายถึง ระบบที่มีการวางแผน นาไปปฏิบตั ิ ติดตามประเมินผล และทบทวนการจัดการ บน
พื้ นฐานของข้อมูลจริง อย่างต่อเนื่ องและสมา่ เสมอ
2.16 ระบบ KMS หมายถึง ส่วนหนึ่ งของระบบการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู ้
2.17 ระบบ RTSMS หมายถึง ระบบที่มีการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการดาเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องความปลอดภัยการจราจรทางถนน
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2.18 การรับรองระบบการบริหารจัดการ หมายถึ ง การให้การยอมรับความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของระบบการจัดการ เช่น ระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ FSMS ระบบ
HACCP ระบบ GMP ระบบ MSMS ระบบ EnMS ระบบ BCMS ระบบ SeMS ระบบ ISMS ระบบ MDMS
ระบบ ESMS ระบบ LSMS ระบบ KMS และระบบ RTSMS ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “การรับรอง”
2.19 สถาบัน หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
2.20 ผูย้ นื่ คาขอ หมายถึง ผูป้ ระสงค์ที่จะขอรับการรับรอง
2.21 ผูไ้ ด้รบั การรับรอง หมายถึง ผูย้ นื่ คาขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รบั การรับรองจากสถาบัน
2.22 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2.23 คณะอนุ กรรมการ หมายถึ ง คณะอนุ กรรมการรับรองระบบที่ ได้รับการแต่ งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่ อ
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง เสนอแนะนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรอง ตัดสินการพัก
ใช้ การคืนสิทธิ์ และเพิกถอนการรับรองระบบการจัดการ แต่งตั้งคณะทางานทบทวนเพื่อทาหน้าที่ตัดสิน
ให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง ทาให้มนั ่ ใจในความ
เป็ นกลางในการให้การรับรองระบบการจัดการและเป็ นคณะกรรมการความเป็ นกลาง และดาเนิ นการ
เรื่องอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
2.24 คณะทางานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตั้งจากคณะอนุ กรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินให้
การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการเรื่องอื่นๆ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะอนุ กรรมการ
2.25 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่ เป็ นระบบ เป็ นอิสระและจัดทาเป็ นเอกสาร เพื่อให้ได้
หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินว่าเป็ นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
2.26 การตรวจประเมินระยะไกล (Remote assessment) หมายถึ ง การอานวยการความสะดวกในการตรวจ
ประเมินของหน่ วยตรวจสอบรับรองจากสถานที่ อื่นนอกเหนื อจากการเข้าตรวจประเมินด้วยตัวบุคคล ณ
สถานประกอบการ/สถานที่ที่จะตรวจประเมิน
2.27 การตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 1 หมายถึ ง การตรวจประเมิ น เบื้ องต้น และการประเมิ น เอกสาร โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่ อตรวจประเมิ น ความพร้อมขององค์กรทั้งทางด้านเอกสาร ความรูแ้ ละความเข้าใจใน
ข้อกาหนดของระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง รวมถึ งการนาไปปฏิบัติ เพื่อประกอบการนั ดหมายใน
การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
2.28 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความสอดคล้องและประสิทธิผลของการนาระบบการจัดการที่ขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิ
2.29 สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดหรือข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึ ง ความล้มเหลวที่ จะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
2.30 ข้อบกพร่องสาคัญ (Major nonconformity) หมายถึง กรณี ที่องค์กรยังไม่ได้จดั ทาระบบ หรือจัดทาระบบ
ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด หรือจัดทาระบบแล้วแต่ไม่ได้นาไปปฏิบตั ิ หรือกรณี ที่มีขอ้ บกพร่องย่อยหลายๆ
จุดรวมกันซึ่งพิจารณาแล้วมีผลกระทบต่อระบบการจัดการโดยรวม และมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
อาหารกรณี ระบบ FSMS ระบบ HACCP และระบบ GMP หรือการดาเนิ น การที่ ไ ม่ค านึ ง ถึ ง กฎหมายที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือด้านการรักษาความปลอดภัยสาหรับการจัด
ประชุม สัมมนา และนิ ทรรศการ สาหรับระบบ EMS ระบบ OHSMS หรือระบบ MSMS ตามลาดับ
หรือกรณี ระบบ EnMS นอกเหนื อจากความหมายข้างต้นแล้ว ยังมี ความหมายครอบคลุ มลัก ษณะการ
ดาเนิ นการขององค์กรหากพบว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของระบบการบริหารจัดการที่จะทาให้บรรลุ
ถึงผลลัพธ์ที่ตอ้ งการขององค์กร ตัวอย่างประเด็นที่จดั ว่าเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ เช่น
 การปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy performance) ไม่บรรลุผลสาเร็จอย่างมีนัยสาคัญ
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 การควบคุมกระบวนการไม่มีประสิทธิผลอย่างมีนัยสาคัญ
2.31 ข้อบกพร่องย่อย (Minor nonconformity) หมายถึง กรณี ที่องค์กรจัดทาระบบแล้ว และนาไปปฏิบตั ิบา้ งไม่
ปฏิบัติบา้ ง และไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารกรณี ระบบ FSMS ระบบ HACCP และระบบ
GMP
2.32 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ่งที่ ไม่ถือเป็ นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้ งไว้หรือละเลย อาจนาไปสู่
ข้อบกพร่องได้
2.33 ผูต้ รวจประเมิน (Auditor, Assessor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะดาเนิ นการตรวจประเมินได้
2.34 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบที่ดาเนิ นการ
ในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.35 การตรวจประเมิ น ใหม่ (Re-assessment) หมายถึ ง การตรวจประเมิ น เพื่ อต่ ออายุ ก ารรับรอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่าองค์กรมีการนาระบบการจัดการไปปฏิบตั ิ และยังมีประสิทธิผล
อยู่ ซึ่งการตรวจประเมินใหม่ดงั กล่าวจะดาเนิ นการก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ
2.36 องค์กรหลายสาขา (Multi site organization) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS และระบบ
EnMS) หมายถึง องค์กรที่ดาเนิ นธุรกิจสาขาที่เป็ นนิ ติบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้ โดยมีสานักงานส่วนกลาง
เป็ นผูด้ าเนิ นการวางแผน ควบคุม จัดการแก่หน่ วยงานเครือข่ายและสาขา ในกรณี ที่เครือข่ายและสาขาไม่
เป็ นนิ ติบุคคลเดียวกับสานักงานส่วนกลาง ต้องมีสญ
ั ญาหรือนิ ติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสานักงานส่วนกลางมี
อานาจในการตรวจติดตามและดาเนิ นการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ ได้
ส าหรับ ระบบ EnMS จะต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมที่ แ ต่ ล ะสาขาต้อ งมี ก าร
ดาเนิ นการที่เหมือนกัน ซึ่งได้แก่ แหล่งพลังงาน (Energy source) ลักษณะการใช้พลังงาน (Energy use)
และปริมาณการใช้พลังงาน (Energy consumption) โดยสานั กงานส่วนกลางจะเป็ นผูค้ วบคุ มกากับดูแล
การดาเนิ นการของแต่ละสาขา
2.37 สถานดาเนิ นการชัว่ คราว (Temporary site) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS และระบบ
EnMS) หมายถึง สถานดาเนิ นการ/ที่ต้งั ที่นอกเหนื อจากสถานดาเนิ นการ/ที่ต้งั ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ซึ่งมี
การประยุกต์ใช้ระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ OHSMS และ/หรือระบบ EnMS กับ
กิจกรรมที่ อยูภ่ ายใต้ขอบข่ายการรับรอง/ขอรับการรับรอง โดยมีการกาหนดช่วงเวลาไว้ชดั เจน ซึ่ งสถาน
ด าเนิ นการ/ที่ ต้ั ง ดั ง กล่ า วมี ตั้ ง แต่ ส ถานด าเนิ นการในการบริ ห ารโครงการหลั ก ( Major project
management site) จนถึ งสถานดาเนิ นการในการบริการ/ติ ดตั้งย่อย (Minor service/installation site)
โดยระบบ EnMS สถานดาเนิ นการชัว่ คราวนั้ นจะมี การพิ จารณาข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับลักษณะการใช้
พลังงาน และปริมาณการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญขององค์กร
2.38 องค์ก รที่ มี ส ถานด าเนิ น การชัว่ คราว (Temporary site organization) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS
ระบบ OHSMS และระบบ EnMS) หมายถึง องค์กรที่ดาเนิ นธุรกิจ โดยมีสานักงานส่วนกลางเป็ นศูนย์กลาง
ของการบริหารจัดการ กากับ ควบคุ ม และดูแลการดาเนิ นการของสถานดาเนิ นการชัว่ คราวภายนอก
สานักงานส่วนกลาง เช่น โครงการก่อสร้าง
2.39 สถานการณ์หรือเหตุ การณ์ที่ไม่ปกติ หมายถึ ง สถานการณ์ที่นอกเหนื อการควบคุ ม เหตุ สุดวิสัยหรือภัย
ธรรมชาติ รวมทั้งเหตุจาเป็ นหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่อาจบังคับหรือควบคุ มได้ ไม่วา่ จะเกิดขึ้ นตามธรรมชาติ
หรือเกิ ด จากมนุ ษย์ และกระทบต่ อส่วนรวม เช่ น อุ ทกภัย แผ่ น ดิ นไหว การแพร่ระบาดของโรคติ ดต่ อ
สงคราม การหยุดงานประท้วง การจลาจล การก่อการร้าย ภัยพิบตั ิอื่น รวมถึงเหตุการณ์อื่น ที่อาจเป็ นภัย
ต่อความมัน่ คง
2.40 การให้คาปรึกษาระบบการบริหารจัดการ (Management system consultancy) หมายถึ ง การมีส่วนร่วม
ในการจัดทา การนาไปฏิบตั ิ หรือการรักษาระบบการบริหารจัดการ เช่น การจัดเตรียมหรือการจัดทาคู่มือ
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หรือขั้นตอนการดาเนิ นงาน การให้คาปรึกษา การสอนหรือการแก้ไขปั ญหาที่ เฉพาะเจาะจงเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาและการนาระบบการบริหารจัดการไปปฏิบตั ิ
สาหรับระบบ OHSMS หมายความรวมถึง การดาเนิ นการดังต่อไปนี้ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทผู้
ประสานงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การรายงานความปลอดภัย การดาเนิ นการประเมิน
ความเสี่ยง การสื่อสารกับหน่ วยงานกากับดูแลในนามของลูกค้า การสอบสวนอุบตั ิเหตุและอุบตั ิการณ์
3.

ขั้นตอนการตรวจประเมิน
3.1 ทัว่ ไป
3.1.1 การตรวจประเมินจะดาเนิ นการสาหรับผูข้ อรับการรับรองที่อยูใ่ นเขตราชอาณาจักร ผูย้ นื่ คาขอที่มี
สถานประกอบการนอกราชอาณาจักรให้พิจารณาเป็ นกรณีไป โดยใช้รปู แบบการตรวจประเมินอื่น
นอกเหนื อจากการเข้าตรวจประเมิ น ด้วยตัวบุ ค คล ณ สถานประกอบการ/สถานที่ ที่จ ะตรวจ
ประเมิ น ได้ต ามความจาเป็ นและความเหมาะสม เช่น การตรวจประเมิ นระยะไกล การตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการร่วมกับการตรวจประเมินระยะไกล
3.1.2 สถาบันอาจพิจารณาตรวจประเมินระยะไกล ในกรณีต่อไปนี้
- การเดินทางของกลุ่มผูต้ รวจประเมินไปยังสถานประกอบการ/สถานที่ที่จะตรวจประเมินของผู้
ยื่นคาขอมีเหตุ ผลที่ ไม่ สมควร/เหมาะสม เช่น เหตุ ผลด้านความปลอดภัย ข้อจากัดในการ
เดินทาง
- กาหนดการตรวจประเมินมีการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ประเด็ น ส่วนตัว
การเปลี่ยนแปลงลาดับความสาคัญทางธุรกิจ
- จานวนของสถานประกอบการที่จะตรวจประเมินยากที่จะครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ผู้ยื่น ค าขอมี ก ารน าระบบการจัด การไปปฏิบัติ อย่างเป็ นระบบ ที่ บัน ทึ ก ข้อมูล และอื่ น ๆ
สามารถทบทวน ณ สถานที่ใดๆ ได้ แม้วา่ จะมีการดาเนิ นงานนั้นอยูส่ ถานที่ใดก็ตาม
- การตรวจประเมินสาหรับการขยายขอบข่ายการรับรองจากเดิมเพียงเล็กน้อย
- ผูย้ นื่ คาขอมีบนั ทึกความสอดคล้องที่ตรวจสอบแล้วว่าสามารถทวนสอบย้อนหลัง ณ สถานที่ที่
ทาการตรวจประเมินระยะไกลได้
- ระดับความเสี่ยงของการตรวจประเมินที่สถาบันประเมินอยูใ่ นระดับตา่
- กิจกรรมหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้สาหรับการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการไม่สามารถ
ด าเนิ น การได้ค รบถ้ว น และการขยายเวลาตรวจประเมิ น ณ สถานประกอบการไม่ ใ ช่
ทางเลือก/การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
- สถานการณ์ที่จาเป็ นต้องให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ไม่
สามารถตรวจติดตามผล ณ สถานประกอบการได้ภายในกรอบเวลาที่จากัด
- ผูต้ รวจประเมินหรือกลุ่มผูต้ รวจประเมิน ของสถาบันมีความคุ น้ เคยกับระบบการจัดการและ
แนวปฏิบตั ิของผูย้ นื่ คาขอ
ทั้งนี้ สถาบันจะไม่ตรวจประเมินระยะไกล กรณีที่ขอ้ กาหนดอันเนื่ องมาจากเงื่อนไขด้านกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ระบุไว้
และอาจพิ จ ารณาไม่ ต รวจประเมิ น ระยะไกล เช่ น กรณี ที่ ผู้ยื่น ค าขอมี ประวัติ ขอ้ บกพร่อ ง ณ
สถานที่ ที่จะตรวจประเมิน ในระหว่างการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ผูย้ ื่นคาขอมีสิ่ง
อานวยความสะดวกใหม่ ขอบข่ายและการเปลี่ ยนแปลงที่ มี นัยสาคัญ การไม่ไ ด้รับการตรวจ
ประเมิ น ณ สถานประกอบการภายในช่ วงเวลาที่ ส ถาบัน ได้ ขยายให้ ทั้ง นี้ สถาบัน จะมี ก าร
พิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป

R-002 Iss.3 Rev. 1 20/03/64 ฝร.

6/28

สาหรับระบบ OHSMS สถาบันจะตรวจประเมินระยะไกลเฉพาะการทบทวนเอกสารและบันทึ ก
และการสัมภาษณ์บุคลากรและคนงาน แต่จะไม่ตรวจประเมินระยะไกลในกิจกรรมการควบคุ ม
กระบวนการและการควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณี สถานการณ์
หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ สถาบันจะมีการพิจารณาเป็ นกรณี ไป โดยพิจารณาประกอบกับเอกสาร
ข้อกาหนดขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่ วยรับรองระบบงาน องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองระบบงาน
กรณี การตรวจประเมินระยะไกล สถาบันจะทาการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่ อาจมีผลต่อ
ประสิทธิผลของการตรวจประเมินทุกครั้งที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ตรวจประเมินภายใต้สภาวะเดียวกัน รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี และวิธีการจัดการกับความ
เสี่ยงและโอกาส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการตรวจประเมินระยะไกล ต้องได้รบั การยินยอม/มี
การตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสถาบันและผูย้ นื่ คาขอก่อน
3.1.3 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้ นอยูก่ บั จานวนพนักงานในองค์กรของผูข้ อรับการรับรอง จานวน
กะ เวลาในการทางาน ข้อกาหนดของมาตรฐานระบบการจัดการที่ เกี่ ยวข้อง ขนาดและความ
ซับซ้อนของกิจกรรม เทคโนโลยีที่ใช้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การว่าจ้างหน่ วยงานภายนอกในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมภายใต้ขอบข่ายระบบการบริหารจัดการ ผลการตรวจประเมินใดๆ ก่อนหน้านี้
จานวนสถานประกอบการและจานวนสาขาที่ขอรับการรับรอง ประเภทการรับรอง จานวนสมาชิก
ในกลุ่ มผูต้ รวจประเมิ น ในกรณี ระบบ EMS หรือระบบ OHSMS หรือระบบ MSMS หรือ ระบบ
BCMS จะพิ จ ารณาถึ งระดับความเสี่ ยงด้านผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้อม อาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย การรักษาด้านความปลอดภัยสาหรับการจัดประชุ ม สัมมนา และนิ ทรรศการ หรือ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ ตามลาดับ หรือพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จานวนชนิ ดผลิตภัณฑ์อาหารหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่องค์กรนั้ นขอรับการรับรองกรณี ระบบ
FSMS ระบบ HACCP และระบบ GMP ในกรณี ที่ไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตย์ตกดิ น
ได้ ให้ดาเนิ นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิจากบันทึกคุณภาพของผูข้ อรับการรับรองในระหว่างการ
ตรวจประเมินในเวลาปกติ
กรณีระบบ EnMS นอกเหนื อจากการใช้แนวทางการประมาณระยะการตรวจประเมินตามแนวทาง
ข้างต้นแล้ว ให้พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับนัยสาคัญของการใช้และปริมาณการใช้พลังงานมา
ประกอบการพิจารณา
กรณี ระบบ OHSMS หากผูย้ นื่ คาขอรับการรับรองมีการให้บริการนอกสถานประกอบการ สถาบัน
จะดาเนิ นการทวนสอบระบบ OHSMS ครอบคลุมกิจกรรมที่มีการให้บริการนอกพื้ นที่ดังกล่าว ใน
การพิ จ ารณาระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการตรวจประเมิ น สถาบัน จะพิ จ ารณาตรวจประเมิ น สถาน
ประกอบการที่ มีพนั กงานปฏิบัติงานตามช่วงเวลา สถานประกอบการทั้งหมดจะได้รบั การตรวจ
ประเมิ นหรือไม่ ขึ้ นอยู่กับปั จจัยต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงด้านอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมที่ ดาเนิ นการ ข้อตกลงสัญญา การได้รับการรับรองจากหน่ วย
รับรองอื่ น ที่ ไ ด้รับการรับรองระบบงาน ระบบการตรวจติ ด ตามคุ ณภาพภายใน สถิ ติก ารเกิ ด
อุบตั ิเหตุและอุบตั ิการณ์
กรณี ที่ ผู้ยื่น ค าขอรับ การรับรองมี ส ถานด าเนิ น การชัว่ คราว ระยะเวลาในการตรวจประเมิ น
นอกเหนื อจากข้อมูลที่ระบุขา้ งต้น ให้พิจารณาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการสุ่มตรวจประเมินกิจกรรม
ณ สถานดาเนิ นการชัว่ คราว โดยสถานดาเนิ นการและจานวนที่จะดาเนิ นการสุ่มตรวจประเมินจะ
พิจารณาจาก ขนาด ประเภทของกิ จกรรม ขั้นตอนของการดาเนิ นการของโครงการนั้ นๆ และ
R-002 Iss.3 Rev. 1 20/03/64 ฝร.

7/28

ความเสี่ ย งของกิ จ กรรมที่ จ ะเกิ ด ความล้ม เหลวที่ จ ะท าให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์/ บริ ก ารไม่ เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
3.1.4 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ประกอบด้วย
(1) การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมิน
(2) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1
(3) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
3.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมิน
3.2.1 สถาบันจะแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมินเพื่อตรวจประเมินการเป็ นไปตามเกณฑ์
3.2.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมินจะทาอย่างเป็ นทางการ โดยประกอบด้วยหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน
และผูต้ รวจประเมิ น อี ก จานวนหนึ่ งตามความเหมาะสม อาจจะมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยก็ ไ ด้ ซึ่ ง ต้อ ง
กาหนดอานาจหน้าที่ให้ชดั เจน และแจ้งให้ผยู้ นื่ คาขอทราบ
3.2.3 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้
3.2.3.1 เป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดในเอกสารข้อ ก าหนดว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ์สาหรับผูต้ รวจประเมินระบบบริหารงานคุ ณภาพ : R-003 และ/หรือ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : R-012 และ/หรือระบบการจัดการอาชีว อนามัยและ
ความปลอดภัย : R-022 และ/หรือระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย
สาหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิ ทรรศการ : R-201 และ/หรือระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ ตอ้ งควบคุ มใน
การผลิตอาหาร และระบบการจัดการสุ ขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ : R-032
และ/หรื อ ระบบการจัด การพลัง งาน : R-013 และ/หรื อ ระบบการบริ ห ารความ
ต่อเนื่ องทางธุ รกิจ : R-301 และ/หรือระบบการบริหารความมัน่ คง ปลอดภัยในโซ่
อุปทาน : R-401 และ/หรือระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ :
R-014 และ/หรื อระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพส าหรับเครื่องมื อแพทย์ : R-015
และ/หรือระบบบริหารการจัด งานอย่างยัง่ ยืน : R-017 และ/หรือระบบการจัดการ
ความรู ้ : R-018
3.2.3.2 มี ค วามคุ น้ เคยกับหลัก เกณฑ์ก ารรับรองระบบการบริห ารจัดการ และขั้น ตอนการ
ดาเนิ นการเพื่อการรับรองระบบการจัดการที่ขอรับการรับรองนั้นๆ
3.2.3.3 มีความรูอ้ ย่างแจ่มแจ้งในวิธีการตรวจประเมิ นที่ เกี่ ยวข้อง และในเอกสารการตรวจ
ประเมิน
3.2.3.4 มีความรูค้ วามสามารถทางเทคนิ คในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตามทะเบียนรายชื่อ
ผูต้ รวจประเมินของสถาบัน
3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อความ
3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ ที่ อาจท าให้ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ปฏิบัติ ต นอย่างไม่ เป็ นกลาง ไม่
น่ าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง
(1) ผูต้ รวจประเมินต้องไม่เคยให้คาปรึกษาระบบการบริหารจัดการ หรือทาหน้าที่
เป็ นผูต้ รวจประเมินในฐานะให้คาแนะนาหรือที่ปรึกษาระบบการบริหารจัดการ
ให้แก่ผูย้ ื่นคาขอภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่งอาจมี ผลต่ อกระบวนการ
และการตัดสินให้การรับรอง
(2) ผูต้ รวจประเมินต้องไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในหน่ วยงานของผูย้ นื่ คาขอ
(3) ผูต้ รวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้าและ/หรือการเงินใดๆ
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3.2.3.7 มีความตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ดังกล่าว ต่อความถูกต้อง
และการใช้เป็ นหลักฐานของข้อมูลที่รวบรวม
3.2.4. หน้าที่กลุ่มผูต้ รวจประเมิน มีดงั นี้
1) ตรวจสอบและทวนสอบโครงสร้าง นโยบาย กระบวนการ คู่มือขั้นตอนการด าเนิ นงาน
บันทึกและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการที่ ขอรับการรับรองหรือได้รบั การรับรอง
ของผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รับการรับรอง และพิ จารณาว่าสอดคล้องเป็ นไปตามข้อกาหนด
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายการรับรอง
2) ตรวจประเมินว่าองค์กรได้จดั ทากระบวนการและคู่มือขั้นตอนการดาเนิ นงาน รวมถึงการ
นาไปปฏิบตั ิและการรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็ นพื้ นฐานที่ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ใน
ระบบการจัดการของผูย้ นื่ คาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง
3) สื่อสารกับผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองถึ งผลการตรวจประเมิน และการดาเนิ นการ
สาหรับประเด็ นที่ พบว่ามีความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบาย วัตถุ ประสงค์และเป้าหมาย
และผลการดาเนิ นการดังกล่าวของผูย้ นื่ คาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง
3.2.5 ก่อนทาการตรวจประเมิ น หากยังไม่ ได้มีการลงนามในสัญญาว่าด้วยการรัก ษาความลับและ
หนั งสื อแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยไว้ก่อน ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมิ นและผูเ้ ชี่ ยวชาญ (ถ้ามี )
ลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2.6 ต้องแจ้งชื่อผูไ้ ด้รบั การแต่งตั้งเป็ นผูต้ รวจประเมินและผูเ้ ชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ให้ผยู้ ื่นคาขอทราบและ
ให้ความเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน
3.3 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1
3.3.1 การตรวจประเมินในขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ประเมินเอกสารระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง
2) ประเมินสภาวะเฉพาะของสถานประกอบการและที่ต้ังสาหรับระบบการจัดการที่ขอรับการ
รับรอง รวมถึงการพิจารณาร่วมกับบุคลากรของผูย้ นื่ คาขอ เพื่อพิจารณาความพร้อมสาหรับ
การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
3) ทบทวนสถานะและความเข้าใจของผูย้ นื่ คาขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดมาตรฐานของ
ระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลัก
หรือลักษณะปั ญหาที่มีนัยสาคัญ กระบวนการ วัตถุ ประสงค์และการดาเนิ นการของระบบ
การจัดการที่ขอรับการรับรอง
4) ยืนยันขอบข่ายและขอบเขตการรับรอง (สาหรับระบบ EnMS การกาหนดขอบเขตต้องไม่ละ
เว้นแหล่งพลังงาน) รวมถึ งรวบรวมข้อมูลที่ จาเป็ นที่ เกี่ ยวข้องกับขอบข่ายของระบบการ
จัดการ กระบวนการ ที่ ต้ังและจานวนสถานประกอบการที่ ขอรับการรับรอง ระดับการ
ควบคุ ม ที่ มี (กรณี ก ารตรวจประเมิ น แบบองค์ก รหลายสาขา) กฎหมายและระเบี ยบที่
เกี่ ยวข้องและมี ผ ลกระทบต่ อระบบการจัดการที่ ขอรับการรับรอง และความเป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องดัง กล่าว เช่ น ด้านคุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ (กรณี ระบบ
QMS) สิ่งแวดล้อม (กรณี ระบบ EMS) ความเสี่ยง (กรณี ระบบ OHSMS และ LSMS) ภัย
คุ ก คามต่ อการรัก ษาความปลอดภัยและความเสี่ ยง (กรณี ร ะบบ MSMS) อัน ตรายต่ อ
อาหาร (กรณี ร ะบบ FSMS และระบบ HACCP/GMP) ความเป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบด้านพลังงาน (กรณี ระบบ EnMS) หรือภัยคุกคามและผลกระทบของภัยคุกคาม
ต่อการดาเนิ นธุรกิจ (กรณี ระบบ BCMS) หรือภัยคุกคามและผลกระทบของภัยคุกคามต่อ
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5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

การดาเนิ นธุ รกิจในโซ่อุปทาน (กรณี ระบบ SeMS) หรือภัยคุกคามและผลกระทบของภัย
คุกคามต่อการบริหารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน (กรณีระบบ ESMS)
ทบทวนการจัดสรรทรัพยากร และตกลงกับผูย้ ื่นคาขอเกี่ ยวกับรายละเอี ยดในการตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 2
นาข้อมูลเกี่ ยวกับความเข้าใจในระบบการจัดการของผูย้ ื่นคาขอ และการดาเนิ นการของ
สถานประกอบการในหัวข้อที่มีโอกาสเกิดผลกระทบที่ มีนัยสาคัญไปใช้ในการวางแผนการ
ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
ประเมินว่าผูย้ ื่นคาขอมีการกาหนดแผนและมีการดาเนิ นการการตรวจติ ดตามภายในและ
การทบทวนของฝ่ ายบริหาร (ยกเว้นระบบ HACCP/GMP) รวมถึ งความพร้อมสาหรับการ
ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
ยื น ยัน จ านวนพนั ก งานที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบการจั ด การพลั ง งาน (EnMS effective
personnel) แหล่งพลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ (Significant energy use)
และปริมาณการใช้พลังงานประจาปี (Annual energy consumption) เพื่อเป็ นข้อมูลยืนยัน
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบ EnMS (เฉพาะระบบ EnMS)
ทบทวนผลของกระบวนการวางแผนด้า นพลัง งานที่ มี ก ารจัด ท าเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
(เฉพาะระบบ EnMS)
ทบทวนโอกาสในการปรับปรุงผลการดาเนิ นการด้านพลังงานที่องค์กรมีการระบุไว้ (Energy
performance improvement opportunities identified) ซึ่ งจะสั ม พั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ประสงค์
เป้าหมายและแผนการดาเนิ นการ (เฉพาะระบบ EnMS)
หารื อ กับ ผู้ยื่ น ค าขอเกี่ ยวกับช่ วงเวลาที่ จ ะด าเนิ น การแก้ไ ขประเด็ น ที่ พ บจากการตรวจ
ประเมินในขั้นตอนนี้ เพื่อประกอบการนัดหมายกาหนดเวลาในการตรวจประเมินขั้นตอนที่
2 ต่อไป

ผลจากการตรวจประเมินในขั้นตอนนี้ สถาบันจะรายงานเป็ นสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน
ขั้น ตอนที่ 1 เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรและแจ้ง ให้ผู้ยื่ น ค าขอทราบ โดยประเด็ น ที่ ร ายงานนี้ จะ
ครอบคลุมประเด็นความไม่สอดคล้องที่มีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
กรณีระบบ OHSMS สถาบันจะแจ้งผูย้ ื่นคาขอทราบทันทีกรณี ที่พบการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตาม
กฎหมายด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย และจะแจ้งผูย้ ื่นคาขอดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ ง
หรือดาเนิ นการอื่นๆ แล้วแต่กรณีตามความจาเป็ น
กรณี ผยู้ ื่นคาขอได้รบั การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 แล้ว และพบประเด็ นที่ ตรวจพบเป็ นจานวน
มากและส่วนใหญ่เป็ นประเด็ นความไม่สอดคล้องที่มีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินขั้นตอน
ที่ 2 ซึ่งส่งผลให้ความพร้อมเพื่อการนั ดหมายเพื่อตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ใช้เวลานาน สถาบัน
อาจดาเนิ นการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 1 ใหม่ได้อีก 1 ครั้ง กรณี ผูข้ อรับการรับรองแจ้งความ
ประสงค์ และกรณี ถ ้ามี การนั ด หมายการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 2 เกิ น 1 ปี นั บจากวันตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1 สถาบันอาจพิจารณาให้มีการตรวจประเมิ น เบื้ องต้นในการตรวจประเมิ น
ขั้นตอนที่ 1 ใหม่อีกครั้ง หรือทาการประเมินเอกสารก่อนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
3.3.2 สถาบันอาจพิจารณาละเว้นกิจกรรมการตรวจประเมิน เบื้ องต้นในการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 1
ได้ แต่ยงั คงมีการประเมินเอกสาร (โดยไม่ตอ้ งดาเนิ นการ ณ สถานประกอบการ) กรณี ที่ผยู้ ื่นคา
ขอได้รับการรับรองระบบการจัด การที่ ขอรับ การรับรองนั้ น ๆ จากหน่ วยรับรองอื่ น หรื อ จาก
สถาบันโดยผูย้ นื่ คาขอต้องมีใบรับรองฉบับเดิมสิ้ นอายุไม่เกิน 6 เดือน
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3.4 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องและประสิทธิ ผลของการนา
ระบบการจัดการที่ ขอรับการรับรองไปปฏิบัติ โดยการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 จะครอบคลุมประเด็ น
ต่อไปนี้
1) ข้อมูลและหลักฐานของการเป็ นไปตามข้อกาหนดของระบบการจัดการที่ขอรับการรับรองทั้งหมด
2) การเฝ้ าระวัง การวัด การรายงานผล และการทบทวนสมรรถนะเปรียบเที ยบกับวัตถุ ประสงค์และ
เป้าหมายหลัก (ซึ่ งสอดคล้องกับความคาดหวังของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการที่ ขอรับการ
รับรอง หรือเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง)
3) ระบบการจัด การและสมรรถนะการด าเนิ น การว่า สอดคล้อ งตาม ข้อ ก าหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบ
4) การควบคุมการปฏิบตั ิการของกระบวนการของลูกค้า
5) การตรวจติ ด ตามภายในและการทบทวนของฝ่ ายบริ ห าร (ยกเว้น ระบบ HACCP/GMP จะตรวจ
ประเมินกิจกรรมทวนสอบระบบ HACCP/GMP)
6) ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับนโยบายของลูกค้า
7) ความเชื่อมโยงระหว่างข้อกาหนดมาตรฐาน นโยบาย วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายเชิงสมรรถนะ (ซึ่ง
สอดคล้องกับความคาดหวังของมาตรฐานระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง หรือเอกสารมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง) ข้อกาหนดกฎหมายที่นามาประยุกต์ใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรูค้ วามสามารถของ
บุคลากร การดาเนิ นการ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน ข้อมูลผลการดาเนิ นงาน และผลสรุปและสิ่งที่ตรวจ
พบจากการตรวจติดตามภายใน
8) กรณี การตรวจประเมินระบบ EnMS จะดาเนิ นการตรวจประเมินเพิ่มเติ มเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆ ที่
แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
กรณี การตรวจประเมินระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP จะดาเนิ นการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการผลิตอาหาร เช่น
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- การสื่อสารหรือการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แก่ผบู้ ริโภคและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นจริงและครบถ้วนตามที่จาเป็ น รวมถึงการ
แจ้งข้อมูลให้ผบู้ ริโภคทราบกรณี ที่พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้ นอาจทาให้ผบู้ ริโภคบางกลุ่มเกิดอาการแพ้
ตัวอย่างการแจ้งข้อมูล เช่น การระบุขอ้ มูลบนฉลากของผลิตภัณฑ์
- การดาเนิ นการผลิตและการควบคุมการผลิต รวมถึงการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ส่ผู บู้ ริโภค โดยบุคลากร
ที่มีความรูค้ วามชานาญที่เกี่ยวกับการจัดการอาหารให้ปลอดภัย
- การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีหลักฐานที่ชดั เจนว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมีความปลอดภัย
สาหรับการบริโภค หรือเป็ นไปตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ที่กาหนด
- การบันทึ กหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การควบคุ มการผลิต การตรวจสอบวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็ นหลักฐานจากการดาเนิ นการจริง เป็ นต้น
กรณีการตรวจประเมินระบบ BCMS จะดาเนิ นการประเมินประสิทธิผลของการนาระบบ BCMS ไปปฏิบตั ิ
เช่น
- การฝึ ก ซ้อมตามโปรแกรมหรื อแผนงานที่ จัด เตรี ยมไว้ไม่ ต า่ กว่าร้อยละ 30 ของแผนงานทั้ง หมด
(ข้อมูลการฝึ กซ้อม อาจหมายรวมถึงรายงานผลของการเกิดอุบตั ิการณ์ก็ได้)
ซึ่งการตรวจประเมิ นดังกล่าวต้องมี การจัดเตรียมรายการตรวจประเมิ น (Check list) และกาหนดการ
ตรวจประเมิน สถาบันจะจัดส่งกาหนดการให้ผยู้ นื่ คาขอเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ยกเว้นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ไม่มีข้นั ตอนย่อยที่
3.4.6
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3.4.1 การประชุมเปิ ดการตรวจประเมิน (Opening meeting)
ประชุ ม เปิ ดการตรวจประเมิ น ร่ ว มกั บ ผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ ผู้แ ทนผู้บ ริ ห ารของผู้ยื่ น ค าขอ
วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิ ดการตรวจประเมิน คือ
- เป็ นการแนะนากลุ่มผูต้ รวจประเมินต่อผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรที่รบั การตรวจประเมิน
- เพื่อเป็ นการทบทวนขอบข่ายและขอบเขตการรับรอง และวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- เพื่อชี้ แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- เพื่อยืนยันแผนการประเมิน การเปลี่ยนแปลง การเตรียมการสาหรับผูร้ บั การตรวจประเมิน
- เพื่ อ ยื น ยัน ช่ องทางการสื่ อสารที่ เ ป็ นทางการระหว่างผู้ ต รวจประเมิ น กับ ผู้รับ การตรวจ
ประเมิน
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผูต้ รวจประเมินและผูร้ บั การตรวจประเมิน
- เพื่ อเป็ นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่ ง อานวยความสะดวกต่ างๆ ที่ จาเป็ น
สาหรับกลุ่มผูต้ รวจประเมิน และความเป็ นปั จจุบนั ของเอกสารที่ได้รบั
- เพื่อยืนยันเรื่องการรักษาความลับ
- เพื่ อยืน ยันเรื่ องความปลอดภัย ภาวะฉุ กเฉิ น และการรักษาความปลอดภัยของที มตรวจ
ประเมิน
- ยืนยันบทบาทและชื่อผูน้ าทาง และผูส้ งั เกตการณ์
- เพื่อแจ้งวิธีการรายงาน การจาแนกสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน และเงื่อนไขในการ
ยุติการตรวจประเมิน
- เพื่อยืนยันว่าที มตรวจประเมินเป็ นตัวแทนของสถาบัน ที่รบั ผิดชอบเรื่องการตรวจประเมิน
รวมถึงจะมีการควบคุมการตรวจประเมินให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
- เพื่อแจ้งให้ผรู้ บั การตรวจประเมินทราบว่า วิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมินเป็ นการสุ่ม
ตัวอย่าง
- ยืนยันภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- ยืนยันการแจ้งผูร้ บั การตรวจประเมินทราบความคืบหน้าของการตรวจประเมินและประเด็ น
ที่พบว่าเป็ นข้อกังวล
- เพื่อยืนยันวันและเวลาในการปิ ดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting)
- เพื่อทาความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจ จุดที่ ยงั ไม่ชัดเจนในกาหนดการตรวจประเมิน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั การตรวจประเมินซักถาม
3.4.2 การดาเนิ นการการตรวจประเมิน
การดาเนิ นการการตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร และการสังเกต
กิ จ กรรม และสภาวะของพื้ นที่ ที่ ตรวจ ให้บัน ทึ ก สิ่ งที่ อาจเป็ นเหตุ น าไปสู่ความไม่ เป็ นไปตาม
ข้อก าหนด การตรวจประเมิ น อาจตรวจประเมิ น รายละเอี ยดที่ ไ ม่ ไ ด้เขียนไว้ใ นรายการตรวจ
ประเมินก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระอื่นๆ เช่น การสังเกต
การวัด และการบันทึก ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้ากลุ่มผูต้ รวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลง
กาหนดการตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูร้ ับการตรวจประเมิ น
เพื่อให้การตรวจประเมินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
การสัมภาษณ์กรณี การตรวจประเมินระบบ OHSMS กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะสัมภาษณ์บุคลากร
ดังต่อไปนี้
1) ผูบ้ ริห ารที่ มีห น้าที่ ค วามรับผิ ดชอบด้านอาชี วอนามัย และความปลอดภัย ตามที่ กฎหมาย
กาหนด
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2) ตัวแทนพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) บุคลากรที่รบั ผิดชอบในการเฝ้ าระวังสุขภาพของพนั กงาน เช่น แพทย์ พยาบาล กรณี ที่มีการ
สัมภาษณ์ทางไกล กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะต้องบันทึกเหตุผลความจาเป็ นดังกล่าวไว้
4) ผูจ้ ดั การ พนักงานประจา และพนักงานชัว่ คราว
และพนั กงานอื่นที่อาจพิจารณาสัมภาษณ์เพิ่มเติม ได้แก่ ผูจ้ ดั การและพนักงานที่ดาเนิ นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอาชี อนามัยและความปลอดภัย ผูบ้ ริหารและพนั กงาน
ของผูร้ บั เหมา
กรณี ระบบ OHSMS กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะแจ้งผูร้ บั การตรวจประเมิน ทราบทันที กรณี ที่พบการ
ดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจะแจ้งผูย้ ื่นคาขอ
ดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุงหรือดาเนิ นการอื่นๆ แล้วแต่กรณีตามความจาเป็ น
ในกรณีที่เป็ นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ซึ่งพบข้อบกพร่องสาคัญจานวนมากที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้รับ การตรวจประเมิ น ยัง มิ ไ ด้ด าเนิ น การตามระบบการจัด การที่ ข อรับ การรับ รองอย่ า งมี
ประสิทธิผลเพียงพอ และผูข้ อรับการตรวจประเมินมีความประสงค์ที่จะขอยุติการตรวจประเมิน
เพื่อให้มีการตรวจประเมินทั้งระบบใหม่ท้งั หมดในการตรวจประเมินครั้งต่อไป สถาบันสามารถ
ดาเนิ นตามความประสงค์ได้
3.4.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน
สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ้ นการตรวจประเมิน กลุ่ม
ผูต้ รวจประเมินต้องประชุ มร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและหลักฐานการตรวจประเมินทั้งหมดที่
รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 1 และการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 2 เพื่ อ
ทบทวนสิ่งที่ตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน รวมทั้งการสรุปว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือ
เป็ นข้อบกพร่อง การเขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนั บสนุ นที่ เป็ นรูปธรรม
และให้อา้ งถึ งข้อกาหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน โดยบันทึ กข้อบกพร่องในรายงานข้อบกพร่อง
ระบบการจัดการที่ ตรวจประเมิน ได้แก่ รายงานข้อบกพร่องระบบ QMS และ/หรื อระบบ EMS
และ/หรือระบบ OHSMS และ/หรือระบบ MSMS และ/หรือระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP
และ/หรื อระบบ GMP และ/หรือระบบ EnMS และ/หรื อระบบ BCMS และ/หรือระบบ SeMS
และ/หรื อระบบ ISMS และ/หรื อระบบ MDMS และ/หรื อระบบ LSMS และ/หรื อ ระบบ KMS
และ/หรือระบบ RTSMS สาหรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะรายงาน
สิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินโดยไม่ระบุวา่ รายการใดเป็ นข้อบกพร่อง
3.4.4 การประชุมปิ ดการตรวจประเมิน
หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ กลุ่มผูต้ รวจประเมินดาเนิ นการประชุมปิ ดการตรวจประเมิน
เพื่ อรายงานผลการตรวจประเมิ น และสิ่ ง ที่ ตรวจพบจากการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 1 หรื อ
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 (ถ้ามี) ต่อผูบ้ ริหารระดับสูงของผูร้ บั การตรวจ
ประเมิ น เพื่ อทาความเข้าใจผลของการตรวจประเมิ นให้ถูกต้องตรงกัน และผู้บริห าร/ผูแ้ ทน
ผูบ้ ริห ารของผูร้ ับการตรวจประเมิ น ลงชื่ อรับทราบสิ่ งที่ ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง (ถ้ามี ) ถ่ าย
สาเนารายงานสิ่ งที่ ตรวจพบจากการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 1 หรือรายงานข้อบกพร่องระบบ
ระบบการจัดการที่ตรวจประเมิน (ถ้ามี) ไว้ 1 ชุด
กรณี ระบบ OHSMS ในการประชุ มปิ ดการตรวจประเมิน ผูแ้ ทนฝ่ ายบริหารต้องแจ้งให้บุคลากร
ดังต่อไปนี้ ต้องเข้าร่วมการประชุมปิ ดการตรวจประเมิน ได้แก่ ผูบ้ ริหารที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการเฝ้ าระวังสุขภาพของพนักงาน (เช่น แพทย์ พยาบาล) และตัวแทนพนักงานที่มีหน้าที่ความ
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รับผิ ดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หากบุคลากรดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมปิ ดการตรวจประเมินได้ กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะต้องบันทึกเหตุผลความจาเป็ นดังกล่าว
ในกรณี ที่พบข้อบกพร่อง กลุ่มผูต้ รวจประเมิ นจะแจ้งผูย้ ื่นคาขอให้จดั ทาแนวทางการแก้ไขและ
ป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันพิจารณาภายใน 60 วัน นั บจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่องระบบ
การจัดการที่ตรวจประเมิน ในกรณี ที่พบข้อบกพร่องย่อย หากผูย้ นื่ คาขอไม่สามารถดาเนิ นการได้
ภายใน 6 เดื อน นั บจากวัน ที่ ออกรายงานข้อบกพร่ องระบบการจัด การที่ ตรวจประเมิ นนั้ น ๆ
สถาบันอาจแจ้งเตื อนและ/หรืออาจนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาให้ตรวจประเมิ น
ใหม่ท้งั ระบบ แล้วแต่กรณี
3.4.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินให้ผยู้ นื่ คาขอทราบ
หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้ากลุ่มผูต้ รวจประเมิน/ผูต้ รวจประเมิ นจะจัดทารายงานการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการที่ ตรวจประเมิน และเสนอคณะทางานทบทวนพิ จารณาให้การ
รับรอง เพื่อแจ้งผลการตรวจประเมินให้ผูย้ ื่นคาขอทราบพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการตรวจ
ประเมิน
เอกสารที่ส่งให้ผยู้ นื่ คาขอ ประกอบด้วย
- จดหมายแจ้งผลการตรวจประเมินและเก็บค่าธรรมเนี ยม
- รายงานการตรวจประเมิน
- รายงานสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 หรือรายงานข้อบกพร่องระบบการ
จัดการที่ตรวจประเมิน (ถ้ามี)
3.4.6 ในกรณี ที่ไม่ พบข้อบกพร่องหรือพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย กลุ่มผู้ตรวจประเมิ นสามารถสรุ ป
รายงานเสนอคณะทางานทบทวนเพื่ อพิจารณาให้การรับรองได้หลังจากที่ กลุ่มผูต้ รวจประเมิ น
พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้ นตามที่ผยู้ ื่นคาขอเสนอแล้วเห็นว่าเป็ น
แนวทางที่ยอมรับได้
ในกรณี ที่พบข้อบกพร่องสาคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไป กลุ่มผูต้ รวจประเมิ นยังไม่สรุ ปรายงาน
เสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาให้การรับรอง แต่จะมีการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) นั ดหมายผูร้ บั การตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่จะดาเนิ นการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือน
นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่องระบบบริหารการจัดการ หากระยะเวลาการแก้ไขเกิน
6 เดือน ให้ดาเนิ นการตรวจประเมินใหม่ท้งั ระบบ
ในกรณี ที่ ร ะยะเวลาการแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งยัง อยู่ภ ายใน 6 เดื อ น แต่ มี ก ารปรับ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงระบบการจัดการที่ ขอรับการรับรอง หรือเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการ
จัดการที่ ตรวจประเมิ นนั้ นๆ เป็ นจานวนมาก และผูย้ ื่นคาขอมี ความประสงค์ขอให้ตรวจ
ประเมิ นใหม่ท้ังระบบโดยยกเลิกข้อบกพร่องเดิ ม สถาบันสามารถดาเนิ นการตามความ
ประสงค์ได้
(2) ในการตรวจติ ด ตามการแก้ไ ขข้อบกพร่องส าคัญ กลุ่ ม ผู้ต รวจประเมิ น จะตรวจติ ด ตาม
เฉพาะรายการที่ เป็ นข้อบกพร่องเท่ านั้ น แต่อาจสุ่มตรวจที่ หน่ วยงานใดๆ ที่ เกี่ยวข้องได้
การตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุ กรายการที่ เป็ นข้อบกพร่องสาคัญและ
ข้อ บกพร่ อ งย่ อ ย หากผลการตรวจติ ด ตามปรากฏว่ า การแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งยัง ไม่ มี
ประสิทธิผล ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ
ในกรณี ที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ระบบการจัดการที่ ขอรับการรับรองในรายการอื่น ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมิ นจัดทารายการ
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ข้อบกพร่องของรายการอื่ น ที่ ต รวจพบนั้ น โดยพิ จ ารณาจ าแนกระดับข้อบกพร่อ งตาม
หลักเกณฑ์การจาแนกข้อบกพร่อง หากเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ ช่วงระยะเวลาในการแก้ไข
ข้อบกพร่องและการดาเนิ นการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งต่อๆ ไป ต้องยังคง
อยู่ภ ายใน 6 เดื อน นั บจากวันที่ ออกรายงานข้อบกพร่องส าคัญครั้ง แรกของการตรวจ
ประเมิ นระบบการจัดการนั้ น หากระยะเวลาการแก้ไขเกิ นกาหนด ให้ดาเนิ นการตรวจ
ประเมินใหม่ท้ังระบบ แต่หากข้อบกพร่องที่ พบเพิ่มเติ มเป็ นข้อบกพร่องย่อย กลุ่มผูต้ รวจ
ประเมินสามารถสรุปเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาให้การรับรองได้ หลังจากที่
กลุ่มผูต้ รวจประเมินได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันแล้วเห็นว่าเป็ นแนวทางที่
ยอมรับได้
4.

การตรวจติดตามผล
4.1 หลัง จากผู้ยื่น ค าขอผ่ านการตรวจประเมิ น และได้รับการรับรองแล้ว สถาบัน จะตรวจติ ด ตามผลอย่าง
สมา่ เสมอ โดยให้ดาเนิ นการตามข้อ 3. โดยอนุ โลม สถาบันจะจัดทาแผนการตรวจเยี่ยมเพื่อติ ดตามผล
กรณี ตรวจประเมินแบบองค์กรหลายสาขา (สาหรับระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ
OHSMS และ/หรือระบบ EnMS) แผนการตรวจติ ดตามผลดังกล่าวอย่างน้อยต้องให้มีการตรวจประเมิน
การเป็ นไปตามเกณฑ์ใ นการรับรองระบบการจัด การนั้ นๆ ทุ กข้อได้ค รบถ้วนก่ อนครบรอบการตรวจ
ประเมินใหม่ โดยทุ กครั้งที่ มีการตรวจติ ดตามผล สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินกิจกรรมการตรวจ
ติดตามภายในและการทบทวนฝ่ ายบริหาร (ยกเว้นระบบ HACCP/GMP ให้ตรวจประเมินกิจกรรมการทวน
สอบระบบ HACCP/GMP) การทบทวนการดาเนิ นการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่ พบจากการตรวจ
ประเมิ น ครั้ง ก่ อน การจัดการข้อร้องเรี ยน ประสิ ทธิ ผ ลของระบบการจัด การที่ เกี่ ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของผูไ้ ด้รบั การรับรอง ความคืบหน้าของกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ องตามที่วางแผนไว้
การควบคุ ม การด าเนิ นการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การทบทวนการเปลี่ ย นแปลงใดๆ และการใช้/ อ้า งอิ ง
เครื่องหมายรับรองและใบรับรอง/การรับรองของสถาบัน และเครื่องหมายรับรองระบบงาน/การรับรอง
ระบบงานของหน่ วยรับรองระบบงาน ส าหรับกรณี ก ารตรวจติ ดตามผลระบบ FSMS และ/หรือ ระบบ
HACCP และ/หรื อระบบ GMP สถาบัน จะมี ก ารด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม ดังนี้ คื อ ก่ อนการตรวจติ ด ตามผล
สถาบันจะดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ
GMP รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผูไ้ ด้รบั การรับรองจากหน่ วยงานและ/หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผล
กรณี การตรวจติดตามผลระบบ EnMS สถาบันจะมีการดาเนิ นการตรวจประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐาน
ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
4.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนิ นงานขององค์กร ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ทัว่ ไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการที่ได้รบั การรับรองนั้ นๆ ตามที่
ระบุใน R-001 หากผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถปฏิบัติได้อาจมีผลให้ตอ้ งลดขอบข่ าย พักใช้ หรือเพิก
ถอนการรับรองระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองได้
4.3 การตรวจติ ดตามผลจะดาเนิ นการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง นั บจากวันตัดสินการรับรอง โดยให้มีการตรวจ
ประเมินครบทุ กข้อกาหนดในมาตรฐานระบบการจัดการนั้ นๆ ก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่อ
ประเมินระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองว่ายังคงเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานระบบการจัดการที่
ได้รบั การรับรองหรือไม่ การตรวจติดตามผลแต่ละครั้งอย่างน้อย ต้องรวมถึง
(1) การตรวจประเมินภายใน และการทบทวนของฝ่ ายบริหาร
(2) การทวนสอบผลการดาเนิ นการแก้ไขและป้องกั นข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน
(ถ้ามี)
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

การดาเนิ นการต่อข้อร้องเรียน
ประสิทธิผลของระบบที่ได้รบั การรับรองในการบรรลุวตั ถุประสงค์และผลที่คาดหวัง
ความคืบหน้าของกิจกรรมที่มีการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง
ความต่อเนื่ องของการควบคุมการดาเนิ นงาน
การทบทวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ
การใช้เครื่องหมาย และ/หรือการอ้างอิงถึงการรับรอง

นอกจากนี้ การตรวจติดตามผลอาจรวมถึงกิจกรรมการตรวจติดตามผลอื่นๆ ด้วย เช่น
(1) การสอบถามผูไ้ ด้รบั การรับรองเกี่ยวกับลักษณะปั ญหาของการรับรอง
(2) การทบทวนเอกสารถ้อยแถลงของผูไ้ ด้รบั การรับรองที่มีการดาเนิ นการ เช่น เอกสาร ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ (website) เป็ นต้น
(3) การขอเอกสารและบันทึกจากผูไ้ ด้รบั การรับรอง
(4) วิธีการอื่นๆ ในการเฝ้ าระวังสมรรถนะของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
กรณีผไู้ ด้รบั การรับรองระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ OHSMS และ/หรือระบบ EnMS
มีสถานดาเนิ นการชัว่ คราว การตรวจติดตามผลแต่ละครั้งจะดาเนิ นการสุ่มตรวจประเมินเพิ่มเติมเพื่อตรวจ
ติดตามผลสาหรับกิจกรรมที่ดาเนิ นการโดยสถานดาเนิ นการชัว่ คราว โดยสถานดาเนิ นการและจานวนที่
จะดาเนิ นการสุ่มตรวจประเมินจะพิจารณาตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 3.1.3 ซึ่ งสถานดาเนิ นการชัว่ คราวที่
ดาเนิ นการคัดเลือกมานั้ น ต้องสามารถใช้เป็ นตัวแทนที่ แสดงความรูค้ วามสามารถ (Competence) ของ
สถานดาเนิ นการชัว่ คราวอื่นๆ
แผนการตรวจติดตามผลที่ระบุไว้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งนั้น อาจปรับแผนการตรวจติดตามผลให้มีการตรวจ
เยี่ยมบ่อยครั้งขึ้ นหรือการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมเพื่อตรวจประเมินทั้งระบบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) มีเหตุอนั ทาให้สงสัยว่าสมรรถนะลดหย่อนลง
(2) เมื่อมีการวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สถาบัน
(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
สถาบัน สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการด าเนิ น การตรวจประเมิ น เป็ นกรณี พิ เศษ (Special audit) โดยแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น (Short notice audit) สาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองในบางกรณี ที่มีความจาเป็ น
เช่น
(1) ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
(2) ทบทวนหรือติ ดตามผลกระทบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจัดการใดๆ ที่ ได้รบั การ
รับรองจากสถาบันในสาระที่สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กร
หรื อ เจ้า ของ ฝ่ ายบริ ห าร ชื่ อ ที่ อ ยู่ส ถานประกอบการ ขอบข่ า ยที่ ไ ด้รับ การรับ รอง และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการจัดการและกระบวนการ
(3) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
หากผูไ้ ด้รบั การรับรองได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่สามารถให้สถาบันเข้า
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการได้ ให้ผไู้ ด้รบั การรับรองมีหนั งสือแจ้งเหตุ ผลความจาเป็ นในการขอ
เลื่อนการตรวจติ ดตามผลต่อสถาบัน โดยสถาบันจะพิจารณาเหตุ ผลความจาเป็ น รวมทั้งประเมินความ
เสี่ยงของการรับรองต่อเนื่ อง เพื่อพิจารณาขยายกาหนดระยะเวลาในการตรวจติดตามผลสาหรับช่วงเวลา
ไม่เกิน 6 เดื อน (คือ ไม่เกิน 18 เดื อน นั บจากการรับรองครั้งแรกสาหรับการตรวจติ ดตามผลครั้งแรก
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และไม่เกิน 18 เดือน นับจากการตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดเสร็จสิ้ น สาหรับการตรวจติดตามผลครั้งต่อๆ
ไป)
กรณี ผูไ้ ด้รับการรับรองหยุดดาเนิ นการ (Shut down) เนื่ องจากสถานการณ์หรือเหตุ การณ์ที่ไม่ปกติ ที่
สามารถประเมินระยะเวลาได้ ซึ่งไม่เกิน 6 เดือน ให้ผไู้ ด้รบั การรับรองมีหนังสือแจ้งเหตุผลความจาเป็ นใน
การขอเลื่อนการตรวจติ ดตามผลต่อสถาบัน โดยสถาบันจะพิจารณาเหตุผลความจาเป็ น รวมทั้งประเมิน
ความเสี่ยงของการรับรองต่อเนื่ อง เพื่อพิจารณาขยายกาหนดระยะเวลาในการตรวจติดตามผลจนกว่าผู้
ได้รบั การรับรองจะสามารถกลับมาดาเนิ นการได้ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องแจ้งสถาบันทราบ เพื่อให้
สถาบันดาเนิ นการตรวจติดตามผลได้ทนั ที
เมื่อครบช่วงเวลาที่สถาบันได้ขยายให้ หากผูไ้ ด้รบั การรับรองยังไม่สามารถให้สถาบันเข้าตรวจติดตามผล
ตามช่วงเวลาที่กาหนดได้ สถาบันจะนาเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองระบบการบริหารจัดการที่กาหนดในการพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไป
สถาบัน จะด าเนิ น การปรับโปรแกรมการตรวจประเมิ น สาหรับการตรวจติ ด ตามผลครั้ง ต่ อๆ ไป ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองระบบการบริหารจัดการ และแจ้งผูไ้ ด้รบั การรับรองทราบ
4.4 การตรวจติ ดตามผลที่ กาหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 โดยอนุ โลม
โดยกรณี ที่พบข้อบกพร่อง ให้ผไู้ ด้รบั การรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบัน
พิจารณาภายใน 60 วันนั บจากวันที่ ออกรายงานข้อบกพร่องของระบบการจัดการนั้ นๆ หากพบว่าเป็ น
แนวทางที่ยอมรับได้ สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อทราบและคงไว้ซึ่งการรับรองสาหรับระบบ
การจัดการนั้ นๆ (กรณี พบข้อบกพร่องย่อย) หรือนั ดหมายผูไ้ ด้รบั การรับรองเพื่อตกลงเวลาในการตรวจ
ติ ดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องต่ อไป (กรณี พบข้อบกพร่องสาคัญ) หากผูไ้ ด้รับการรั บรองไม่สามารถ
ดาเนิ นการได้ภายใน 6 เดือนนั บจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่องของระบบการจัดการนั้ นๆ สถาบันอาจ
แจ้งเตือนและ/หรืออาจนาเสนอคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี
ในการติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องส าคัญ กลุ่ม ผูต้ รวจประเมิ น จะตรวจติ ดตามเฉพาะรายการที่ เป็ น
ข้อบกพร่องเท่านั้ น แต่อาจสุ่มตรวจที่ หน่ วยงานใดๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ การติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้
ตรวจทุ กรายการที่ เป็ นข้อบกพร่องสาคัญและข้อบกพร่องย่อย ถ้าผลการตรวจติ ดตามแก้ไขข้อบกพร่อง
พบว่าผูไ้ ด้รับการรับรองมีการดาเนิ นการแก้ไขและป้องกันอย่างมี ประสิ ทธิ ผลแล้ว สถาบันจะนาเสนอ
คณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป
หากผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องพบว่า ผูไ้ ด้รบั การรับรองยังไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพียงพอ ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ หรือในกรณี
ที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิ ผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการ
ใดๆ รายการอื่นให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินจัดทารายการข้อบกพร่องของรายการอื่นที่ตรวจพบนั้นเพิ่มเติม โดย
พิจารณาจาแนกระดับข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์การจาแนกข้อ บกพร่อง หากเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ ช่วง
ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องและการดาเนิ นการตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งต่อๆ ไป ต้อง
ยัง คงอยู่ภ ายใน 6 เดื อ นนั บ จากวัน ที่ อ อกรายงานข้อ บกพร่ อ งส าคัญ ครั้ง แรกของการตรวจติ ด ตาม
ผลการรักษาระบบการจัดการนั้น และถ้าผลการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกันพบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรอง
มีการดาเนิ นการอย่างมีประสิทธิผลแล้ว สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่ง
การรับรองต่ อ ไป หากระยะเวลาการแก้ไ ขเกิ น ก าหนด สถาบัน อาจแจ้ง เตื อนและ/หรื ออาจน าเสนอ
คณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไปแล้วแต่กรณี แต่หากข้อบกพร่องที่พบ
เพิ่มเติมเป็ นข้อบกพร่องย่อย สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองได้
หลังจากที่สถาบันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันแล้วเห็นว่าเป็ นแนวทางที่ยอมรับได้
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5.

การตรวจประเมินใหม่
5.1 ก่อนครบรอบอายุการรับรอง 3 ปี สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินใหม่ท้งั ระบบเพื่อต่ออายุการรับรอง
สาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง โดยสถาบันจะแจ้งให้ผไู้ ด้รบั การรับรองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วันก่อน
ใบรับรองสิ้ นอายุ เพื่อให้ผไู้ ด้รบั การรับรองแจ้งยืนยันต่ออายุการรับรองไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนใบรับรอง
สิ้ นอายุ
เมื่อผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งยืนยันการต่ออายุการรับรอง พร้อมยืน่ คาขอโดยไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมคาขอ
แล้ว สถาบันจะดาเนิ นการนั ดหมายและตรวจประเมินใหม่ท้งั ระบบก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ โดยขั้นตอนการ
ตรวจประเมินใหม่จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ยกเว้นการตรวจประเมินขั้นตอน
ที่ 1 รายละเอียดการตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 3 โดยจะมีการทบทวนสมรรถนะระบบการจัดการของ
ผูไ้ ด้รบั การรับรองตลอดช่วงที่ ได้รบั การรับรอง รวมถึ งทบทวนรายงานผลการตรวจติ ดตามผลการรักษา
ระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองในรอบการรับรองที่ผ่านมา
ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ มีนัยสาคัญต่อระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรอง
(เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดกฎหมายและกฎระเบียบ เป็ นต้น) สถาบันอาจพิจารณาดาเนิ นการตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1 และ/หรือการประเมินเอกสาร ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่าวสถาบันจะมีการพิจ ารณา
เป็ นกรณีๆ ไป
การกาหนดวันที่ มีผลให้การรับรอง สถาบันจะกาหนดวันที่ มีผลให้การรับรองต่อเนื่ องจากใบรับรองฉบับ
เดิมสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองแล้ว เฉพาะกรณี ที่ผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ก่อนใบรับรอง
สิ้ นอายุ รวมถึ งผูไ้ ด้รบั การรับรองได้ดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิ ผลและ
คณะทางานทบทวนได้อนุ มตั ิการรับรองก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ (กรณี พบข้อบกพร่องสาคัญ) หรือผูไ้ ด้รบั
การรับรองจัดทาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องและจัดส่งให้สถาบันพิ จารณาแล้วว่า เป็ นที่
ยอมรับได้และคณะทางานทบทวนได้อนุ มตั ิการรับรองก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ (กรณีพบข้อบกพร่องย่อย)
หากผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถดาเนิ นการตรวจประเมิ นใหม่เพื่ อต่ ออายุการรับรองได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนดข้างต้น การกาหนดวันที่ มีผลให้การรับรองจะนั บจากวันตัดสินการรับรอง และมีอายุการรับรอง
เท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ (กรณี นี้ อายุการรับรองจะไม่ถึง 3 ปี ) หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองอาจ
แจ้งความประสงค์ขอให้เป็ นการตรวจประเมิ นครั้งใหม่ แทน ในกรณี นี้การพิ จารณาจัดทาใบรับรองจะ
กาหนดวันที่มีผลให้การรับรองเป็ นวันตัดสินการรับรอง และมีอายุการรับรอง 3 ปี
หากผูไ้ ด้รบั การรับรองได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่สามารถให้สถาบันเข้า
ตรวจประเมินใหม่ ณ สถานประกอบการได้ ให้ผไู้ ด้รบั การรับรองมีหนั งสือแจ้งเหตุผลความจาเป็ นในการ
ขอเลื่อนการตรวจประเมิ นใหม่ต่อสถาบัน โดยสถาบันจะพิจารณาเหตุ ผลความจาเป็ น รวมทั้งประเมิ น
ความเสี่ยงของการรับรองต่อเนื่ อง เพื่ อพิจารณาขยายช่วงเวลาของการรับรอง ไม่เกิ น 6 เดื อน นั บจาก
ใบรับรองหมดอายุการรับรอง (อายุใบรับรองฉบับใหม่จะต่อเนื่ องจากใบรับรองฉบับเดิ ม และมีอายุการ
รับรอง 3 ปี ) เมื่อครบช่วงเวลาที่ สถาบันได้ขยายให้ หากผูไ้ ด้รับการรับรองยังไม่สามารถให้สถาบันเข้า
ตรวจประเมินใหม่ตามช่วงเวลาที่ กาหนดดังกล่าวได้ สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ครั้งแรก โดยใบรับรองมีผลตั้งแต่ วนั ตัดสินการรับรอง และมีอายุการรับรอง 3 ปี ทั้งนี้ การตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองครั้งแรกดังกล่าว ในการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมิน ณ
สถานประกอบการ หรือประเมินเอกสาร/ทบทวนสมรรถนะผูไ้ ด้รบั การรับรอง โดยจะมีการพิจารณาเป็ น
กรณีๆ ไป
5.2 ในกรณี ผูไ้ ด้รับการรับรองจากสถาบั น มี ความประสงค์ขอรับการตรวจประเมิ นเพื่ อต่ ออายุ การรับรอง
ภายหลังวันสิ้ นอายุการรับรอง เพื่อให้คงรอบการได้รบั การรับรองไว้ สถาบันสามารถดาเนิ นการได้ โดย
หากผูไ้ ด้รบั การรับรองได้รบั การตรวจประเมินและการรับรองแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนั บจากวันสิ้ นอายุ
การรับรอง สถาบันอาจละเว้นการตรวจประเมิ น เบื้ องต้นในการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 1 แต่ ให้มีการ
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ประเมินเอกสารหรือทบทวนสมรรถนะผูไ้ ด้รบั การรับรองแทน ซึ่งในการจัดทาใบรับรองสถาบันจะออก
ใบรับรองฉบับใหม่โดยกาหนดวัน ที่ มีผ ลให้การรับรองเป็ นวันตัด สิ น การรับรอง และมี อายุการรับรอง
เท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ (กรณีนี้ อายุการรับรองจะไม่ถึง 3 ปี )
อย่างไรก็ ตาม กรณี นี้ผูไ้ ด้รบั การรับรองอาจแจ้งความประสงค์ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง โดย
สถาบัน อาจละเว้น การตรวจประเมิ น เบื้ องต้น ในการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 1 แต่ ใ ห้มี ก ารทบทวน
สมรรถนะผู้ได้ก ารรับรองหรือประเมิ นเอกสารแทน หากผูไ้ ด้รับการรับรองยื่น คาขอและรับการตรวจ
ประเมินภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้ นอายุการรับรอง ซึ่งการจัดทาใบรับรองสถาบันจะออกใบรับรองฉบับ
ใหม่โดยกาหนดวันที่ มีผลให้การรับรองเป็ นวันตัดสินการรับรอง และมีอายุการรับรอง 3 ปี หากผูไ้ ด้รบั
การรับรองยื่นคาขอและนั ดหมายการตรวจประเมินเกิน 6 เดือนนั บจากวันสิ้ นอายุการรับรอง สถาบันจะ
ดาเนิ นการตรวจประเมินตามขั้นตอนที่กาหนดในข้อ 3.
6.

การตรวจประเมินกรณีองค์กรหลายสาขา (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS และระบบ EnMS)
6.1 ทัว่ ไป
6.1.1 ในกรณีที่องค์กรหลายสาขามีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินแบบการคัดเลือกและสุ่มตรวจ
ประเมินหน่ วยงานสาขา สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินเพื่อกาหนดหน่ วยงานสาขาที่ตรวจ
ประเมินในการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 2 พร้อมกับการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 1 หรือทาการ
ตรวจเยี่ยม ณ สานั กงานส่วนกลาง และ/หรือหน่ วยงานสาขา และ/หรือให้ผยู้ นื่ คาขอจัดส่งข้อมูล
ให้สถาบันตรวจสอบเพื่อกาหนดหน่ วยงานสาขาที่จะตรวจติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ต่อไป
โดยเกณฑ์ที่ใช้กาหนดจานวนหน่ วยงานสาขาที่ตรวจประเมิน ให้ใช้ดงั ต่อไปนี้
1) พิจารณาการดาเนิ นงานของแต่ละหน่ วยงานสาขาที่ ขอรับการรับรอง/ได้รบั การรับรองว่า มี
การดาเนิ นเป็ นไปตามกลุ่มใดดังต่อไปนี้
 กลุ่ ม ที่ 1 หน่ ว ยงานสาขาต่ า งๆ ที่ ข อรั บ การรั บ รอง/ได้รั บ การรั บ รองทั้ ง หมดมี
กระบวนการ/กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่ คล้ายกัน หรือมี ขอ้ กาหนดการสุ่ม ตัวอย่างไว้
เฉพาะตามข้อกาหนดของมาตรฐานระบบการจัดการนั้ นๆ ซึ่งสามารถสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้
เป็ นตัวแทนกันได้
 กลุ่ ม ที่ 2 หน่ ว ยงานสาขาต่ า งๆ ที่ ข อรั บ การรั บ รอง/ได้รั บ การรั บ รองทั้ ง หมดมี
กระบวนการ/กิจกรรมการดาเนิ นงานที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้เป็ น
ตัวแทนกันได้
 กลุ่ม ที่ 3 หน่ วยงานสาขาต่ างๆ ที่ ขอรับการรับรอง/ได้รับการรับรอง มี กระบวนการ/
กิจกรรมการดาเนิ นงานผสมกันระหว่างกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 2
2) การกาหนดจานวนหน่ วยงานสาขาและการคัดเลือกสาขาที่จะตรวจประเมิน
2.1) กลุ่มที่ 1 การพิจารณากาหนดจานวนหน่ วยงานสาขาและการคัดเลือกสาขาที่จะตรวจ
ประเมิน ให้ดาเนิ นการดังนี้
 กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2)
สุ่มตรวจประเมินไม่น้อยกว่า จานวนหน่ วยงานสาขาที่ขอรับการรับรองทั้งหมด
 กรณีการตรวจติดตามผล สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้ง
ไม่น้อยกว่า 0.6 จานวนหน่ วยงานสาขาที่ขอรับการรับรองทั้งหมด
 กรณีการตรวจประเมินใหม่ สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้ง
 ไม่น้อยกว่า 0.8 จานวนหน่ วยงานสาขาที่ขอรับการรับรองใหม่ท้งั หมด
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กรณี ที่หน่ วยงานสาขามีการจัดแบ่งเป็ นหลายระดับ (hierarchical system of sites)
ให้พิจารณาจานวนสาขาที่สุ่มในแต่ละระดับตามสูตรข้างต้น และในการตรวจประเมิน
ทุกครั้งต้องตรวจประเมินที่สานักงานใหญ่ดว้ ย
2.2) กลุ่มที่ 2 การพิจารณากาหนดจานวนหน่ วยงานสาขาและการคัดเลือกสาขาที่จะตรวจ
ประเมิน ให้ดาเนิ นการตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนหน่วยงานสาขาและการคัดเลือกสาขาที่จะตรวจประเมินสาหรับกลุ่มที่ 2
(ข้อ 6.1.1 2.2))
จานวนหน่ วยงานสาขาที่
จานวนหน่ วยงานสาขาและการคัดเลือกสาขาที่จะตรวจประเมิน
รับ
การตรวจประเมิน
การตรวจติดตามผล ครั้งที่ 1, 2 และ 3
การตรวจประเมินใหม่
st
nd
rd
การรับรองทั้งหมด
เพื่อการรับรอง
(1 , 2 and 3 Surveillance audit)
(Recertification audit)
(Initial certification
audit)
100%
30%
45%
60%
100%
Sampling
Sampling
Sampling
Sampling
Sampling
2
2
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11

2
2
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.3) กลุ่มที่ 3 การพิจารณากาหนดจานวนหน่ วยงานสาขาและการคัดเลือกสาขาที่จะตรวจ
ประเมิ น ให้ดาเนิ นการโดยพิจารณาแยกเป็ น 2 กลุ่มตามแนวทางที่ ระบุในข้อ 2.1)
และข้อ 2.2)
6.1.2 กรณี ที่สถาบันพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมของผูย้ ื่นคาขอมีความเสี่ยงสูง (High risk) ซึ่ งอาจทาให้
ระบบ QMS และ/หรื อ ระบบ EMS และ/หรื อ ระบบ OHSMS ไม่ เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดของ
มาตรฐานได้โดยง่าย โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่จะต้องใช้ผเู้ ชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน ขนาด
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ของสาขานั้ นๆ และจานวนพนั กงานในแต่ ละสาขาที่ มากกว่า 50 คนขึ้ นไป ความซับซ้อนของ
กิจกรรมและระบบ ความแตกต่างในการปฏิบตั ิงาน ความแตกต่างของกิจกรรม บันทึกของข้อ
ร้องเรียน กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแก้ไขและป้องกัน กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ และ
ผลของการตรวจติ ดตามภายใน สถาบันอาจจะพิจารณาเพิ่มเติ มจานวนสาขาเพิ่มเติมขึ้ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของกลุ่มผูต้ รวจประเมิน
สาหรับระบบ EnMS สถาบันอาจจะพิจารณาการสุ่มตัวอย่างสาขาเพิ่มเติ ม หากพบว่ากิจกรรม
ของผูย้ ื่นคาขอมีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจทาให้ระบบ EnMS ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
โดยข้อมูลที่มีการพิจารณา ได้แก่
1) ขนาดของสาขานั้ นๆ และจานวนพนั กงานที่ เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ผลของการจัดทาระบบ
EnMS
2) ความแปรปรวนที่เกิดการทางานในทางปฏิบตั ิ (เช่น กะการทางาน)
3) ความแปรปรวนจากกิจกรรมที่มีการดาเนิ นการ
4) ความแปรปรวนจากลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ (Significant Energy Use: SEU)
5) ความซับซ้อนของการใช้พลังงาน (The complexity of energy use)
6) บันทึกหลักฐานการปฏิบตั ิการแก้ไขและป้องกัน
7) มีความหลากหลายของกฎระเบียนกฎหมายในประเทศหรือข้อกาหนดอื่นๆ
8) ผลจากการตรวจประเมินภายในและการทบทวนของฝ่ ายบริหาร
9) ความสามารถขององค์กรที่แสดงถึงสมรรถนะด้านพลังงานและการปรับปรุงระบบ EnMS
6.1.3 ผูข้ อรับการตรวจประเมินต้องมีสานั กงานส่วนกลางเป็ นผูก้ ากับดูแลหน่ วยงานสาขาและ ดาเนิ น
กิจกรรมการวางแผนตรวจติ ดตามภายในและการประเมินผล การทบทวนของฝ่ ายบริหาร ข้อ
ร้องเรียน ประเมินผลข้อบกพร่องและการแก้ไขป้องกัน โดยครอบคลุมถึงหน่ วยงานสาขาด้วย
กรณี ระบบ EnMS จะครอบคลุ มถึ งการกากับดูแลการดาเนิ นการของแต่ ละสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับ
ข้อกาหนดของสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy performance requirement) ดังต่อไปนี้
- ความสอดคล้องกันของกระบวนการวางแผนด้านพลังงาน
- ความสอดคล้อ งกัน ของเกณฑ์ที่ ใ ช้ใ นการพิ จ ารณาและปรับ ข้อ มูล ฐานด้า นพลัง งาน
(Baseline) ความแปรปรวนที่เกี่ยวข้อง (Relevant variable) และตัวชี้ วัดสมรรถนะด้าน
พลังงาน (Energy performance indicator: EnPI)
- ความสอดคล้องกันของเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายและแผนการ
ดาเนิ นการที่สาขา (Site action plan)
- กระบวนการที่ เป็ นส่วนกลางสาหรับการประเมิ นการประยุกต์ใช้ และประสิ ทธิ ผลของ
แผนการดาเนิ นการ (Action plan) และตัวชี้ วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI)
- ข้อมูลผลการดาเนิ นการด้านพลังงานที่มีการรวบรวมไว้ในส่วนกลางนั้ น แสดงให้เห็นว่า
องค์กรมีขยายผลการดาเนิ นการด้านพลังงานตามเหมาะสม
6.1.4 ผูข้ อรับการตรวจประเมินต้องแต่งตั้งผูแ้ ทนบริษัทที่มีความรับผิดชอบดูแลรักษาระบบทั้งหมดและ
ประสานงานกับสถาบัน
6.1.5 ส านั ก งานส่ ว นกลางของผู้ข อรับ การตรวจประเมิ น ต้อ งเป็ นศู น ย์ก ลางของการควบคุ ม ดู แ ล
ประสิทธิผลของระบบซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแก้ไขข้อบกพร่องที่
ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดที่เกิดขึ้ นที่สาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อบกพร่องให้ครอบคลุมทั้ง
ส่วนกลางและสาขาต่างๆ ในกรณีที่ขอ้ บกพร่องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
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6.1.6 ผูข้ อรับการตรวจประเมินต้องทาการตรวจติ ดตามภายในทุ กหน่ วยงานสาขาทุ กสาขา ก่อนการ
ตรวจประเมินของสถาบัน และหากพบข้อบกพร่องที่สาขาใดสาขาหนึ่ ง ผูข้ อรับการตรวจประเมิน
ต้องสอบสวนปั ญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมสาขาอื่นที่มีผลกระทบ รวมถึงสานักงานส่วนกลางด้วย
6.1.7 ผูข้ อรับการตรวจประเมินต้องแสดงให้เห็นว่า สานักงานส่วนกลางและหน่ วยงานสาขาของผูข้ อรับ
การตรวจประเมินได้สร้างระบบการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและรวมถึงองค์กรทั้งหมดที่
เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดของสถาบัน
6.1.8 ระยะเวลาทั้งหมดในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก (ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การ
ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2) การตรวจติดตามผล และการตรวจ
ประเมิ น ใหม่ ส าหรับ สานั กงานส่วนกลางและหน่ วยงานสาขา จะพิ จารณาจากประมาณการ
ระยะเวลาในการตรวจประเมินตามที่สถาบันกาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองครั้งแรก การตรวจติ ดตามผล และการตรวจประเมิ นใหม่ สาหรับกรณี องค์กรเดี ยวที่ มี
พนักงานในองค์กรเท่ากัน
6.1.9 กรณี ที่ผขู้ อรับการตรวจประเมิน ได้รบั การตรวจประเมินจากสถาบัน และพบข้อบกพร่องที่ สาขา
ใดสาขาหนึ่ ง ผูข้ อรับการตรวจประเมินต้องสอบสวนปั ญหาและแก้ไขให้ครอบคลุ มสาขาอื่นที่ มี
ผลกระทบ รวมถึงสานักงานส่วนกลางด้วย
6.1.10 ในระหว่างขั้นตอนการดาเนิ นการเพื่อให้/คงไว้ซึ่งการรับรอง ผูข้ อรับการรับรองไม่สามารถขอละ
เว้น/ยกเลิกการรับรองสาขาที่พบข้อบกพร่องได้
6.1.11 เมื่อคณะทางานทบทวนได้ให้การรับรองแก่ผขู้ อรับการตรวจประเมิน สถาบันจะออกใบรับรองโดย
ระบุชื่อและที่อยูข่ องสานักงานส่วนกลาง และชื่อและที่อยูข่ องสาขาต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ
ชื่อและที่อยูข่ องสาขาต่างๆ ได้ สถาบันจะจัดทาใบแนบที่แสดงชื่อและที่อยูข่ องสาขาเพิ่มเติม
6.2 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
6.2.1 การตรวจประเมินให้เป็ นไปตามข้อ 3 ยกเว้น ข้อ 3.1.4 และ 3.4.6
6.2.2 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ประกอบด้วย
(1) การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมิน
(2) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และการกาหนดหน่ วยงานสาขาที่ตรวจประเมิน
(3) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
6.2.3 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และการกาหนดหน่ วยงานสาขาที่ตรวจประเมิน
โดยใช้วิธีการคัดเลือกและสุ่มหน่ วยงานสาขาในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองตามที่ระบุในข้อ
6.1.1
6.2.4 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ครอบคลุ มสานั กงานส่วนกลางและหน่ วยงาน
สาขาที่ คัดเลือกไว้ในการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 โดยวัตถุ ประสงค์และการดาเนิ นการตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 2 ให้เป็ นไปตามที่ระบุในข้อ 3.4
กรณี ที่ไม่พบข้อบกพร่องหรือพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย กลุ่มผูต้ รวจประเมินสามารถสรุปรายงาน
เสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาให้การรับรองได้หลังจากที่ กลุ่มผูต้ รวจประเมินพิจารณา
แนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้ นตามที่ผยู้ นื่ คาขอเสนอแล้วเห็นว่าเป็ นแนวทางที่
ยอมรับได้ โดยแนวทางการแก้ไขและป้องกันต้องครอบคลุมสาขาอื่นที่มีผลกระทบด้วย
ในกรณี พบข้อบกพร่องสาคัญตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไปไม่วา่ ที่สาขาใดหรือหลายสาขารวมกัน กลุ่ม
ผูต้ รวจประเมิ นยัง ไม่สรุปรายงานเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาให้การรับรอง แต่จะมี
การดาเนิ นการดังต่อไปนี้
R-002 Iss.3 Rev. 1 20/03/64 ฝร.

22/28

(1) นั ดหมายผูร้ บั การตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่ จะดาเนิ นการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือน นั บจากวันที่ตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 2 หากระยะเวลาแก้ไขเกิน 6 เดื อนให้ดาเนิ นการตรวจประเมินใหม่ท้ัง
ระบบ ทั้งนี้ ในการตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสถาบันจะพิจารณาดาเนิ นการตรวจ
ประเมินในสาขาอื่นที่มีผลกระทบจากข้อบกพร่องนั้นๆ ด้วย
ในการแก้ไ ขข้อบกพร่ อง ผู้ยื่ น ค าขอต้องพิ จ ารณาว่าได้แ ก้ไ ขข้อ บกพร่อ งครอบคลุ ม ถึ ง
สานักงานส่วนกลางและสาขาต่างๆ ที่มีผลกระทบด้วย
ในกรณี ที่ ร ะยะเวลาการแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งยัง อยู่ภ ายใน 6 เดื อ น แต่ มี ก ารปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการหรือเอกสารระบบการจัดการเป็ นจานวนมาก และผูย้ นื่ คาขอ
มีความประสงค์ขอให้ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ใหม่ท้ังระบบโดยยกเลิกข้อบกพร่องเดิ ม
สถาบันสามารถดาเนิ นการตามความประสงค์ได้
(2) ในการตรวจติ ด ตามการแก้ไ ขข้อบกพร่องส าคัญ กลุ่ ม ผู้ต รวจประเมิ น จะตรวจติ ด ตาม
เฉพาะรายการที่ เป็ นข้อบกพร่องเท่ านั้ น แต่ อาจสุ่มตรวจที่ หน่ วยงานใดๆ ที่ เกี่ยวข้องได้
การตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุ กรายการที่ เป็ นข้อบกพร่องสาคัญและ
ข้อ บกพร่อ งย่อ ย โดยกลุ่ ม ผู้ต รวจประเมิ น ต้อ งแน่ ใ จว่า แนวทางการแก้ไ ขและป้ องกัน
ข้อบกพร่องเป็ นการแก้ไขและป้องกันครอบคลุมสาขาอื่นๆ ที่มีผลกระทบด้วย และอาจสุ่ม
สาขาอื่ น เพิ่ ม เติ ม ได้ หากผลการตรวจติ ด ตามปรากฏว่า การแก้ไ ขข้อบกพร่ อ งยัง ไม่ มี
ประสิทธิผล ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ
ในกรณี ที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิ ผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ระบบการจัดการรายการอื่น ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินจัดทารายการข้อบกพร่องของรายการ
อื่ น ที่ ต รวจพบนั้ น โดยพิ จ ารณาจ าแนกระดั บ ข้อ บกพร่ อ งตามหลัก เกณฑ์ ก ารจ าแนก
ข้อบกพร่อง
6.3 การตรวจติดตามผล
6.3.1 ก่อนตรวจติดตามผล สถาบันจะดาเนิ นการตรวจเยีย่ มสานั กงานส่วนกลาง และ/หรือสาขา และ/
หรือให้ผไู้ ด้รบั การรับรองจัดส่งข้อมูลให้สถาบันตรวจสอบเพื่อเป็ นข้อมูลในการกาหนดหน่ วยงาน
สาขาที่จะทาการตรวจติดตามผล โดยข้อมูลที่มีการนามาพิจารณาประกอบการกาหนดสาขาที่จะ
ทาการตรวจติดตามผล ได้แก่ กิจกรรมที่แต่ละสาขาดาเนิ นการ ขนาดสาขา จานวนบุคลากรแต่
ละสาขา การทบทวนของฝ่ ายบริหาร ผลของการตรวจติดตามภายใน ข้อร้องเรียน ข้อบกพร่องที่
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดอื่นๆ และการแก้ไขและการป้องกันของส่วนกลางและแต่ละสาขา การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจากการตรวจประเมินครั้งก่อน และสถานที่ต้งั ของสาขาต่างๆ เป็ นต้น
6.3.2 การตรวจติ ดตามผลให้ดาเนิ นการตรวจประเมินสานั กงานส่วนกลางทุกครั้งและคัดเลือกและสุ่ม
ตรวจประเมินหน่ วยงานสาขาเพิ่มเติ ม โดยการพิจารณากาหนดจานวนหน่ วยงานสาขาและการ
คัดเลื อกสาขาที่ จะตรวจประเมิ น สถาบันจะดาเนิ นการตามข้อ 6.1.1 2.1) หรือ 2.2) หรือ
2.3) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับกระบวนการ/กิจกรรมการดาเนิ นงานของหน่ วยงานสาขาต่างๆ ที่ ได้รบั การ
รับรองว่าจัดอยูใ่ นกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่ 3
สถาบันอาจตรวจประเมินมากกว่าที่กาหนดได้หากเกิดกรณีตามข้อ 4.3 และข้อ 6.1.2
6.3.3 การตรวจติดตามผลให้เป็ นไปตามข้อ 4 โดยในกรณี ที่พบข้อบกพร่องสาคัญตั้งแต่ 1 รายการขึ้ น
ไปไม่วา่ ที่สาขาใดหรือหลายสาขารวมกัน กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะนั ดหมายผูร้ บั การตรวจประเมิน
เพื่อตกลงช่วงเวลาที่จะดาเนิ นการตรวจติดตามตามแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือน นั บ
จากวันที่ ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกิ น 6 เดื อน และ/หรือ หากผลการติ ดตามการแก้ไ ข
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ข้อบกพร่องสาคัญไม่มีประสิทธิผล สถาบันอาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจนาเสนอคณะอนุ กรรมการ
เพื่อพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณี
6.4 การตรวจประเมินใหม่
การตรวจประเมินใหม่ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 โดยมีข้นั ตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อ
ต่ออายุการรับรอง เหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ตามรายละเอียดข้อ 6.1 และ 6.2
โดยยกเว้นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 แต่ให้ดาเนิ นการตรวจเยี่ยม (Pre-visit) เพื่อกาหนดหน่ วยงาน
สาขาที่ตรวจประเมินใหม่ โดยการตรวจเยีย่ มอาจดาเนิ นการ ณ สานักงานส่วนกลาง และ/หรือสาขา และ/
หรือให้ผยู้ นื่ คาขอจัดส่งข้อมูลให้สถาบันตรวจสอบ ได้แก่ กิจกรรมที่แต่ละสาขาดาเนิ นการ การทบทวนของ
ฝ่ ายบริหาร ผลการตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งก่อน (ถ้ามี) ข้อร้องเรียน
ข้อบกพร่องที่ ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดอื่นๆ และการแก้ไขและการป้องกันของส่วนกลางและแต่ละสาขา
ขนาดสาขา การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจากการตรวจประเมินครั้งก่อน (ถ้ามี) และสถานที่ต้งั ของสาขา
ต่างๆ เพื่อกาหนดหน่ วยงานสาขาที่จะตรวจประเมินใหม่ โดยการตรวจประเมินใหม่ ใช้เกณฑ์การคัดเลือก
และสุ่มสาขาตามแนวทางที่ ระบุ ในข้อ 6.1.1 2.1) หรือ 2.2) หรือ 2.3) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับกระบวนการ/
กิจกรรมการดาเนิ นงานของหน่ วยงานสาขาต่างๆ ที่ ได้รบั การรับรองว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2
หรือกลุ่มที่ 3 และไม่มีการประเมินเอกสาร ยกเว้นกรณี ที่ผไู้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการ
รับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 สาหรับการขอรับรองตามมาตรฐานฉบับ
ใหม่ให้เป็ นไปตามข้อ 5.1 โดยอนุ โลม
6.5 กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองขอเพิ่มเติมการรับรองในสาขาอื่นที่ น อกเหนื อจากสาขาที่ได้รบั การรับรองแล้ว ให้
ดาเนิ นการตามขั้นตอนเหมือนการยื่นคาขอใหม่ แต่ภายหลังการรับรองแล้วให้พิจารณารวมสาขาที่ได้รบั
การรับรองเพิ่มเติ มไว้กับการรับรองเดิ ม เพื่อพิจารณาสุ่มตัวอย่างในการตรวจติ ดตามผลและการตรวจ
ประเมินใหม่ต่อไปได้
7.

การตรวจประเมินกรณีองค์กรที่มีสถานดาเนิ นการชั ่วคราว (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS
และระบบ EnMS)
7.1 ทัว่ ไป
การขอรับการรับรองกรณี องค์ก รที่ มี ส ถานด าเนิ น การชัว่ คราว จะให้ก ารรับ รองได้เฉพาะส านั ก งาน
ส่วนกลาง ไม่รวมถึงการรับรองสถานดาเนิ นการชัว่ คราว การสุ่มตรวจประเมินสถานดาเนิ นการชัว่ คราวจะ
ดาเนิ นการเพียงเพื่อเป็ นการยืนยันระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ OHSMS และ/หรือ
ระบบ EnMS ของสานักงานส่วนกลางเท่านั้น
7.2 ขั้นตอนการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก (ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1
และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2) การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ให้เป็ นไปตามข้อ 6.2
ข้อ 6.3 และข้อ 6.4 โดยอนุ โลม โดยดาเนิ นการตรวจประเมิน ณ สานั กงานส่วนกลาง และทาการสุ่ม
ตรวจประเมินสถานดาเนิ นการชัว่ คราวโดยใช้เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง สุ่มตรวจประเมินไม่น้อยกว่า จานวนสถานดาเนิ นการ
ชัว่ คราวทั้งหมด
2) กรณีการตรวจติดตามผล สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 0.6 จานวนสถานดาเนิ นการ
ชัว่ คราวทั้งหมด
3) กรณีการตรวจประเมินใหม่ สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 0.8 จานวนสถานดาเนิ นการ
ชัว่ คราวทั้งหมด
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8.

การตรวจประเมินกรณีผยู ้ ื่นคาขอรับการรับรองมีหลายนิ ติบุคคล และต้องการให้มีการออกใบรับรองเป็ น
ฉบับเดียวกัน
8.1 ทัว่ ไป
8.1.1 กรณี ผู้ยื่น คาขอรับการรับรองมี ห ลายนิ ติบุคคล และต้องการให้มีก ารออกใบรับรองเป็ นฉบับ
เดียวกัน ซึ่งขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรองของแต่ละนิ ติบุคคลอาจเป็ นขอบข่ายเดี ยวกันหรือไม่ก็
ได้ แต่ตอ้ งขอรับการรับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการเดียวกัน การดาเนิ นการตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 2 สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินในทุ กกิจการและขอบข่ายที่ ขอรับการ
รับรองของแต่ละนิ ติบุคคล และตรวจประเมินในช่วงเวลาเดียวกัน
8.1.2 ระบบการจัดการที่ยนื่ ขอรับการรับรองต้องเป็ นระบบการจัดการเดียวกัน
8.1.3 คาขอรับการรับรอง ต้องมีการลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามของแต่ละนิ ติบุคคล หรือผูไ้ ด้รบั มอบ
อานาจในการลงนามสาหรับการยืน่ คาขอรับการรับรองดังกล่าว
8.1.4 ผูข้ อรับการรับรองต้องแต่งตั้งผูแ้ ทนร่วมสาหรับแต่ละนิ ติบุคคลทั้งหมดที่ มีความรับผิ ดชอบดูแล
รักษาระบบทั้งหมดของทุกนิ ติบุคคล และประสานงานกับสถาบัน
8.1.5 ระยะเวลาทั้งหมดในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก (ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2) การตรวจติดตามผล และ การ
ตรวจประเมิ นใหม่ สถาบันจะพิ จารณาจากประมาณการระยะเวลาในการตรวจประเมินตามที่
สถาบันกาหนด โดยจะดาเนิ นการตรวจประเมินแบบองค์กรเดียว คือจะดาเนิ นการตรวจประเมิน
ในทุ กกิจกรรมและขอบข่ายของแต่ละนิ ติบุคคลที่ขอรับการรับรอง กรณี องค์กรได้รบั การรับรอง
ระบบการจัด การที่ ข อรับ การรับ การรับ รองดั ง กล่ า ว สถาบั น จะด าเนิ น การตรวจติ ด ตาม
ผลการรักษาระบบดังกล่าว ซึ่งกาหนดไว้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง นั บจากการตรวจประเมินขั้นตอน
ที่ 2 เสร็จสิ้ น ซึ่งการดาเนิ นการตรวจติดตามผล สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินทุกขอบข่ายที่
ได้รบั การรับรองของแต่ละนิ ติบุคคล ซึ่งกิจกรรมที่ ดาเนิ นการโดยแต่ละนิ ติบุคคลสถาบันอาจจะ
ดาเนิ นการตรวจประเมินทั้งหมดหรือสุ่มตรวจประเมินบางส่วนตามความเหมาะสม
8.1.6 กรณี ผขู้ อรับการตรวจประเมินได้รบั การตรวจประเมินจากสถาบัน และพบข้อบกพร่องในขอบข่าย
ที่ดาเนิ นการโดยนิ ติบุคคลใดๆ สถาบันจะดาเนิ นการดังนี้
กรณี พบข้อบกพร่องสาคัญ สถาบันจะยังไม่ดาเนิ นการเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การ
รับรองจนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้รบั แนวทางการแก้ไขและป้องกันและสถาบันได้ดาเนิ นการ
ตรวจติดตามผลการปฏิบตั ิการแก้ไขและป้องกันและพบว่ามีการดาเนิ นการที่มีประสิทธิผลแล้ว
กรณีพบข้อบกพร่องย่อย สถาบันจะดาเนิ นการเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การรับรองได้
ภายหลังจากที่สถาบันได้รบั แนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าวและทวนสอบแล้วว่า
เป็ นแนวทางที่ยอมรับได้
8.1.7 ในระหว่างขั้นตอนการดาเนิ นการเพื่อให้/คงไว้ซึ่งการรับรอง ผูข้ อรับการรับรองไม่สามารถขอละ
เว้น/ยกเลิกการรับรองนิ ติบุคคลที่พบข้อบกพร่องได้
8.1.8 เมื่อคณะทางานทบทวนได้ให้การรับรองแก่ผขู้ อรับการตรวจประเมิน สถาบันจะออกใบรับรองโดย
ระบุชื่อ ที่อยู่ และ ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองที่ชดั เจนของแต่ละนิ ติบุคคล (กรณี ที่ขอบข่ายที่ได้รับ
การรับรองมี ความแตกต่ างกัน ในแต่ ละนิ ติ บุค คล) โดยไม่ ส ามารถแสดงเครื่ องหมายรับรอง
ระบบงานได้ นอกจากนี้ ในกรณี ที่ไม่ สามารถระบุ ชื่อ ที่ อยู่ และขอบข่ายที่ ได้รับการรับรองได้
สถาบันจะจัดทาใบแนบที่แสดงชื่อ ที่อยู่ และขอบข่าย ของแต่ละนิ ติบุคคลเพิ่มเติม
8.2 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก
8.2.1 ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกให้เป็ นไปตามข้อ 3 ของแต่ละระบบการจัดการที่
ขอรับการรับรอง ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
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1) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1
2) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
โดยวิธีการตรวจประเมินจะดาเนิ นการตรวจประเมินเหมือนองค์กรที่มีนิติบุคคลเดียว กล่าวคือจะ
ด าเนิ น การตรวจประเมิ น ในทุ ก กิ จ กรรมและขอบข่ ายของแต่ ละนิ ติ บุค คลที่ ขอรับการรับรอง
ยกเว้นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 วิธีการตรวจประเมินอาจดาเนิ นการสุ่มตรวจประเมินสถาน
ประกอบการของนิ ติบุคคลใดๆ ก็ได้อย่างน้อย 1 นิ ติบุคคล (โดยพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป) เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
กรณีผยู้ ื่นคาขอได้รบั การตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 1 แล้ว และพบประเด็นที่ตรวจพบเป็ นจานวน
มากและส่วนใหญ่เป็ นประเด็ น ความไม่ สอดคล้องที่ มี โอกาสตรวจพบในการตรวจประเมิ นใน
ขั้นตอนที่ 2 ซึ่งส่งผลให้ความพร้อมเพื่อการนั ดหมายเพื่อตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ใช้เวลานาน
สถาบันอาจดาเนิ นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ใหม่ได้อีก 1 ครั้ง กรณี ผูย้ ื่นคาขอแจ้งความ
ประสงค์ และกรณี ถา้ มีการนั ดหมายการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 2 เกิน 1 ปี นั บจากวันตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1 สถาบันอาจพิจารณาให้มีการตรวจประเมิ น เบื้ องต้นในการตรวจประเมิ น
ขั้น ตอนที่ 1 ใหม่ โดยตรวจประเมิ น นิ ติ บุค คลใดนิ ติ บุค คลหนึ่ ง อี ก ครั้ง หรื อท าการประเมิ น
เอกสารก่อนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
สถาบันอาจพิจารณาละเว้นกิจกรรมการตรวจประเมิน เบื้ องต้นในการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 1
ได้ แต่ยงั คงมีการประเมินเอกสาร (โดยไม่ตอ้ งดาเนิ นการ ณ สถานประกอบการ) กรณี ผยู้ ื่นคา
ขอได้รบั การรับรองระบบ QMS หรือระบบ EMS หรือระบบ OHSMS หรือระบบ FSMS หรือระบบ
HACCP หรือระบบ GMP หรือระบบ EnMS หรือระบบ BCMS หรือระบบ SeMS หรือระบบ ISMS
หรือระบบ MDMS หรือระบบ RTSMS จากหน่ วยรับรองอื่นหรือจากสถาบัน โดยผูย้ ื่นคาขอต้องมี
ใบรับรองฉบับเดิมสิ้ นอายุไม่เกิน 6 เดือน
8.2.2 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
การตรวจประเมินเพื่อการรับรองให้เป็ นไปตามข้อ 3.4 ยกเว้น 3.4.6
กรณี ที่ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ในทุ กกิจกรรมและขอบข่ายที่ ดาเนิ นการโดยแต่ละนิ ติบุคคล กลุ่ม
ผูต้ รวจประเมินสามารถนาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การรับรอง
กรณี ที่พบข้อบกพร่องย่อยในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งภายใต้ขอบข่ายที่ ขอรับการรับรองโดยนิ ติ
บุคคลใดๆ กลุ่มผูต้ รวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การ
รับรองได้ภายหลังจากที่กลุ่มผูต้ รวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้ นตามที่ผยู้ นื่ คาขอเสนอแล้วเห็นว่าเป็ นแนวทางที่ยอมรับได้
กรณีที่พบข้อบกพร่องสาคัญในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งภายใต้ขอบข่ายที่ขอรับการรับรองโดยนิ ติ
บุคคลใดๆ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไป กลุ่มผูต้ รวจประเมินไม่สามารถสรุปรายงานเสนอคณะทางาน
ทบทวนพิจารณาให้การรับรองได้ แต่ตอ้ งดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) นั ดหมายผูร้ ับการตรวจประเมิ นเพื่ อตกลงช่วงเวลาที่ จะดาเนิ นการตรวจติ ดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ซึ่ งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดื อน นั บจากวันที่ ตรวจ
ประเมินครั้งแรก หากระยะเวลาแก้ไขเกิน 6 เดือนให้ดาเนิ นการตรวจประเมินใหม่ท้งั ระบบ
ในกรณีที่ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องยังอยูภ่ ายใน 6 เดือน แต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดการหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง เป็ นจานวน
มาก และผูย้ ื่นคาขอมีความประสงค์ขอให้ตรวจประเมินใหม่ท้ังระบบโดยยกเลิกข้อบกพร่อง
เดิม สถาบันสามารถดาเนิ นการตามความประสงค์ดงั กล่าวได้
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(2) ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสาคัญ กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะ
รายการที่เป็ นข้อบกพร่องเท่านั้ น การตรวจติ ดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจติ ดตาม
ในทุกรายการที่เป็ นข้อบกพร่องสาคัญและข้อบกพร่องย่อย หากผลการตรวจติดตามปรากฏ
ว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อย
เป็ นข้อบกพร่องสาคัญ
ในกรณี ที่การแก้ไขข้อบกพร่องมี ประสิ ทธิ ผล แต่ พบความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ระบบการจัดการที่ ขอรับการรับรองในรายการอื่ น ให้ก ลุ่ม ผูต้ รวจประเมิ น จั ด ทารายการ
ข้อบกพร่องของรายการอื่นที่ตรวจพบนั้น โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจาแนกข้อบกพร่อง
8.3 การตรวจติดตามผล
การตรวจติดตามผลให้เป็ นไปตามข้อ 4 โดยสถาบันจะดาเนิ นการตรวจติดตามผลในทุกขอบข่ายที่ได้รบั
การรับรองของแต่ละนิ ติบุคคล ซึ่งกิ จกรรมที่ ดาเนิ นการโดยแต่ ละนิ ติบุคคล สถาบันอาจจะดาเนิ นการ
ตรวจประเมินทั้งหมดหรือสุ่มตรวจประเมินตามความเหมาะสม
ผลจากการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ในกรณีที่พบข้อบกพร่องสาคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไปไม่วา่ จะ
เป็ นกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายการรับรองของนิ ติบุคคลใดๆ กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะนั ดหมายผูร้ บั การตรวจ
ประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่ จะดาเนิ นการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งต้องไม่เกิน 6 เดื อน นั บ
จากวันที่ ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกิน 6 เดือน และ/หรือ หากผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
สาคัญไม่มีประสิทธิผล สถาบันอาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจนาเสนอคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้
หรือเพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณี
8.4 การตรวจประเมินใหม่
การตรวจประเมินใหม่ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 โดยมีข้นั ตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อต่อ
อายุการรับรอง เหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก (การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และ
การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.1 และ 5.2 แต่จะยกเว้นการตรวจประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 และให้มีก ารทบทวนสมรรถนะของผูไ้ ด้รับการรับรองตามรายการที่ ระบุ ใ นข้อ 5.1 แทน
รวมถึ งการตรวจประเมิ นใหม่นี้ จะด าเนิ นการตรวจประเมิ นแบบองค์กรเดี ยว โดยจะด าเนิ นการตรวจ
ประเมินในทุกกิจกรรมและขอบข่ายของแต่ละนิ ติบุคคลที่ขอรับการรับรอง
9.

โปรแกรมการตรวจประเมิน
ในกระบวนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองประเภทกรณีองค์กรเดียว หรือกรณีองค์กรหลายสาขา หรือ กรณี องค์กรที่มีสถานดาเนิ นการชัว่ คราว หรือ
กรณี ผูย้ ื่น คาขอมี ห ลายนิ ติ บุคคลและต้องการให้มี การออกใบรับรองเป็ นฉบับเดี ยวกัน โปรแกรมการตรวจ
ประเมินจะประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก (2 ขั้นตอน)
(2) การตรวจติดตามผลการรักษาระบบ
(3) การตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรอง (ตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุการรับรอง 3 ปี )
ซึ่งรายละเอียดของการตรวจประเมินตามประเภทการตรวจประเมิน ดังมีรายละเอียดตามที่ มีการระบุไว้ในข้อ
3.–8. ข้างต้น
ในการพิจารณากาหนดหรือทบทวนโปรแกรมการตรวจประเมิน ขอบข่ายการตรวจประเมิน และแผนการตรวจ
ประเมินนั้น สถาบันจะนาประเด็นดังต่อไปนี้ มาประกอบการพิจารณา
1) ขอบข่ายและความซับซ้อนของระบบการจัดการของลูกค้า
2) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (ซึ่งรวมถึงงานบริการ)
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

ขนาดองค์กรของลูกค้า
สถานประกอบการ/สถานที่ที่ถกู ตรวจประเมิน
ภาษาที่ใช้ในองค์กรของลูกค้า ภาษาใช้ตรวจประเมินและจัดทารายงานการตรวจประเมิน
ข้อกาหนดของส่วนงานและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและลูกค้าของลูกค้า
จานวนกะทางานและระยะเวลาของกะทางาน
เวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินในแต่ละกิจกรรม
ความรูค้ วามสามารถของทีมตรวจประเมิน
ความจาเป็ นที่ตอ้ งตรวจประเมินองค์กรชัว่ คราว
ผลของการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 หรือการตรวจประเมินใดก่อนหน้านี้
ผลของการตรวจติดตามผลการรักษากิจกรรมอื่นๆ
ระดับของประสิทธิผลของระบบการจัดการที่แสดงให้เห็น
จานวนที่ตอ้ งใช้ในการสุ่มตัวอย่าง (Eligibility for sampling)
ข้อร้องเรียนลูกค้า
ข้อร้องเรียนที่หน่ วยรับรองได้รบั เกี่ยวกับลูกค้า
มีการตรวจประเมินแบบรวมระบบ (Combine audit) ตรวจประเมินแบบบูรณาการ (Integrated audit)
หรือ ตรวจประเมินร่วมกับหน่ วยรับรองอื่น (Joint audit)
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือระบบการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของหน่ วยรับรอง
การเปลี่ยนแปลงของข้อกาหนดของกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของหน่ วยรับรองระบบงาน
ความเสี่ยงและความซับซ้อน
ข้อมูลเกี่ยวกับ Performance ขององค์กร เช่น Defect level , Key performance indicator (KPI) data
และอื่นๆ)
ความเกี่ยวข้องขององค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลที่ได้รบั จากการตรวจประเมินก่อนหน้านี้
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