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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  โดยคณะอนุกรรมการรับรองระบบในการประชุมครั้งท่ี                    
69-1/2546 เม่ือวัน ท่ี  9 มกราคม 2546 และการประชุมครั้งท่ี  144-2/2564 เม่ือวัน ท่ี  20 
พฤษภาคม 2564 ไดก้ าหนดขอ้ก าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรบัรองระบบการบริหาร
จดัการกรณีการโอนการรบัรองจากหน่วยรบัรองอ่ืน เพ่ือใชเ้ป็นหลักเกณฑ์ในการด าเนินการใหก้ารรบัรอง

ระบบการบริหารจดัการกรณีการโอนการรบัรองจากหน่วยรบัรองอ่ืนของสถาบนัต่อไป  
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ขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
ในการรบัรองระบบการบรหิารจดัการกรณีการโอนการรบัรองจากหน่วยรบัรองอื่น 

 

1. ขอบข่าย 

1.1 ขอ้ก าหนดน้ีก าหนดนิยาม คุณสมบัติของผูย้ื่นค าขอท่ีขอโอนการรบัรองจากหน่วยรบัรองอ่ืน การรบัรอง 

เง่ือนไขส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่ การลดขอบข่าย การพัก

ใชแ้ละการคืนสิทธ์ิ และการเพิกถอนการรบัรอง การอุทธรณ์และการรอ้งเรียน  การยกเลิกการรบัรอง 

การรกัษาความลบั และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการรบัรองระบบการบริหารจดัการดงัต่อไปน้ี  

- ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ QMS” ตาม

มาตรฐาน มอก.9001 (ISO 9001)  

- ระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ 

EMS” ตามมาตรฐาน มอก.14001 (ISO 14001)  

- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Occupational Health and Safety Management 

System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ OHSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 45001 (ISO 45001) มอก.

18001 และ BS OHSAS 18001 ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรียกว่า “OHSAS 18001”  

- ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ 

“ระบบ FSMS” ตามมาตรฐาน ISO 22000 

- ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point 

System) ในการผลิตอาหาร ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ HACCP” ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius 

Commission : Supplement to Volume 1B, Annex to CAC/RCP 1 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก. 7000 หรือมาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ. 9024) หรือมาตรฐาน General Principles of Food 

Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
System (มาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices และ Chapter Two: Hazard 

Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guideline for its Application)) หรือมาตรฐาน
ระบบ HACCP ของประเทศคู่คา้ตามท่ีผูย้ื่นค าขอระบุ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบการจดัการสุขลักษณะท่ีดีใน

สถานประกอบการ 

- ระบบการจัดการสุขลักษณะท่ีดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System) ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ GMP” ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices 

(GHPs)) หรื อม าตรฐาน  Codex Alimentarius Commission : Recommended International Code of 

Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1) หรือ  มอก.34 หรือมาตรฐานสินค้า

เกษตร (มกษ. 9023) หรือมาตรฐานระบบ GMP อ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดับประเทศหรือระดับสากล

ตามท่ีผูย้ืน่ค าขอระบุ ยกเวน้การรบัรองในกิจกรรมมาตรฐานฟารม์และยารกัษาโรค 

- ระบบการจดัการพลังงาน (Energy Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ EnMS” ตาม

มาตรฐาน มอก. 50001 (ISO 50001)  

- ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ (Information Security Management System) 

ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ ISMS” ตามมาตรฐาน ISO 27001 

- ระบบบริหารงานคุณภาพส าหรับเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System for Medical 

Devices) ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ MDMS” ตามมาตรฐาน มอก. 13485 (ISO 13485) 

-  ระบบการบริหารจดัการอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัจะพิจารณารบัโอนในอนาคต 
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1.2 ขอ้ก าหนดน้ีใชส้ าหรบัการรบัรองระบบการบริหารจดัการของผูป้ระกอบกิจการทั้งท่ีเป็นการผลิตและการ

บริการ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการรับรองโดยหน่วยรับรองหลายหน่วยรับรองพรอ้มกัน (Multiple 

Certification) 

 

2. นิยาม 

ความหมายของค าท่ีใชใ้นขอ้ก าหนดน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ระบบการบริหารจดัการ หมายถึง ระบบการจดัการท่ีองค์กรผูย้ื่นค าขอน าไปปฏิบัติ  ท่ีไดร้บัการรบัรอง

จากหน่วยรับรองอ่ืน เช่น ระบบ QMS (มอก.9001 (ISO 9001)) ระบบ EMS (มอก.14001 (ISO 

14001)) ระบบ OHSMS (มอก. 45001 (ISO 45001) มอก.18001 และ OHSAS 18001) ระบบ 

FSMS (มอก. 22000 (ISO 22000)) ระบบ HACCP (Codex หรือ มอก . 7000 หรือ มกษ . 9024 

หรือ GHPs/HACCP) ระบบ GMP (Codex หรือ มอก. 34 หรือ มกษ. 9023 หรือ GHPs) ระบบ EnMS 

(มอก. 50001 (ISO 50001)) ระบบ ISMS ( ISO 27001) ระบบ MDMS (มอก. 13485 (ISO 

13485))  

2.2 การรบัรองระบบการบริหารจดัการ หมายถึง การใหก้ารยอมรบัความสามารถขององคก์รในการปฏิบติัตาม

มาตรฐานของระบบการจดัการ เช่น ระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ FSMS ระบบ HACCP 

ระบบ GMP ระบบ EnMS ระบบ ISMS ระบบ MDMS ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “การรบัรอง”   

2.3 สถาบนั  หมายถึง  สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ 

2.4 หน่วยรบัรองอ่ืน หมายถึง  

(1) หน่วยรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพ หน่วยรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยรับรอง

ระบบการจดัการพลังงาน หน่วยรบัรองระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 

หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพส าหรับเครื่องมือแพทย์ และหน่วยรับรองระบบการ

บริหารจดัการอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานภายใต ้International 

Accreditation Forum, Inc. (IAF) MLA Signatory หรือ Regional MLA Signatory  

และหมายถึง 

(2) หน่วยรบัรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หน่วยรบัรองระบบการวิเคราะห์

อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร หน่วยรบัรองระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดี

ในสถานประกอบการ ระบบการจดัการความปลอดภัยของอาหาร และหน่วยรบัรองระบบการ

บริหารจดัการอ่ืนๆ ท่ีหน่วยรบัรองระบบงานใหก้ารรบัรองระบบงาน    

และหมายถึง 

(3) หน่วยรับรองระบบการจัดการความมัน่คงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ หน่วยรับรองระบบ

บริหารงานคุณภาพส าหรบัเครื่องมือแพทย ์และหน่วยรบัรองระบบการบริหารจดัการอ่ืนๆ 

2.5 หน่วยรบัรองระบบงาน หมายถึง หน่วยงานท่ีใหก้ารรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรอง เช่น 

- หน่วยรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพ หน่วยรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยรบัรองระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพส าหรับ

เครื่องมือแพทย ์หน่วยรบัรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หน่วยรับรองระบบการ

จดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ หน่วยรบัรองระบบการจดัการดา้นการวิเคราะหอ์นัตราย

และจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร ตาม ISO/IEC 17021-1 

- หน่วยรบัรองระบบการจดัการพลงังาน ตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003  

- หน่วยรับรองระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ ตาม ISO/IEC 17021-1 

และ ISO/IEC 27006  
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2.6 ผูย้ืน่ค าขอ หมายถึง ผูป้ระสงคท่ี์จะขอโอนการรบัรองจากหน่วยรบัรองอ่ืนมาเป็นการรบัรองจากสถาบนั 

2.7 ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอโอนการรบัรองท่ีผ่านการประเมิน/การตรวจประเมิน และไดร้บั

การรบัรองจากสถาบนั 

2.8 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2.9 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรับรองระบบท่ีได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ือ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรอง เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรบัรอง ตดัสินการพกั

ใช ้การคืนสิทธ์ิ และเพิกถอนการรบัรองระบบการจดัการ แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ีตัดสิน

ใหก้ารรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหม้ัน่ใจในความ

เป็นกลางในการให้การรับรองระบบการจัดการและเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และ

ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ  

2.10 คณะท างานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตัดสินให้

การรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบขา่ย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งและด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

2.11 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลท่ีแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาค าอุทธรณ์และ

เสนอแนะการด าเนินการต่อคณะกรรมการ 

2.12 การอุทธรณ์  หมายถึง การไม่ เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ท่ีคณะกรรมการ/ 

คณะอนุกรรมการ/ คณะท างานทบทวน ได้พิจารณาตัดสินแลว้ หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือ

มาตรการน้ันๆ และตอ้งการใหค้ณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะท างานทบทวน ท าการทบทวน 

2.13 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเก่ียวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะท างานทบทวน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ไดร้ับการรับรอง ผูต้รวจประเมินของ

สถาบนั หรือบุคลากรของสถาบนั 

2.14 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หมายถึง การตรวจประเมินเบ้ืองต้นและการประเมินเอกสาร โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือตรวจประเมินความพรอ้มขององค์กรทั้งทางด้านเอกสาร ความรูแ้ละความเขา้ใจใน

ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง รวมถึงการน าไปปฏิบัติ เพ่ือประกอบการนัดหมายใน

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

2.15 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมิน

ความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน าระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั 

 

3. คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ 

3.1 ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูป้ระกอบกิจการท่ีขอรบัการรบัรอง  

(2) ไม่เป็นผูถ้กูเพิกถอนการรบัรองจากสถาบนั เวน้แต่พน้ระยะเวลา 6 เดือน มาแลว้ 

(3)  เป็นผู้ไดร้ับการรับรองระบบการจัดการจากหน่วยรับรองอ่ืน ตามขอ้ 2.4  โดยมีอายุการรับรอง

เหลืออยู่ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และการรบัรองดงักล่าวไม่อยู่ในสถานะการพกัใชก้ารรบัรอง หรือ

เพิกถอนการรบัรอง 
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4.  การรบัรอง 

4.1 สถาบนัด าเนินการใหก้ารรบัรองตามขอบขา่ยท่ีสถาบนัประกาศ และ/หรือตามขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง

ระบบงาน 

4.2 การขอรับการรับรองเพ่ือโอนการรับรอง ใหย้ื่นค าขอต่อสถาบัน พรอ้มหลักฐานและเอกสารต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการรับรองระบบการจดัการและขอบข่ายท่ีขอโอนการรับรอง ตามแบบค าขอรบัการ

รบัรองท่ีสถาบนัก าหนด พรอ้มระบุเหตผุลการขอโอนการรบัรอง 

กรณีท่ีผูย้ื่นค าขอไดร้บัการรบัรองจากหน่วยรบัรองอ่ืนท่ีหยุดการใหบ้ริการรบัรอง หรือการไดร้บัการ

รับรองระบบงานของหน่วยรับรองอ่ืนดังกล่าวหมดอายุ ถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนการรับรอง

ระบบงาน ผูย้ื่นค าขอตอ้งด าเนินการยื่นค าขอโอนการรบัรองภายใน 1 เดือน หลงัจากกรณีดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ผูย้ื่นค าขอตอ้งอนุญาต/ใหห้น่วยรบัรองท่ีใหก้ารรบัรองระบบการจดัการท่ีขอโอนการรบัรองกับผูย้ื่น

ค าขอ ใหเ้อกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรองทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับการโอนการรบัรองตามท่ี

สถาบันรอ้งขอ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการโอนการรบัรอง อาทิ สถานะการไดร้บัการรบัรอง

ในปัจจุบนัของผูย้ื่นค าขอจากหน่วยรบัรอง การพกัใชก้ารรบัรองหรือการเพิกถอนการรบัรองผูย้ื่นค า

ขอโดยหน่วยรบัรอง เป็นตน้  

โดยหลกัฐานและเอกสารตา่งๆ ท่ีตอ้งยื่นประกอบค าขอ อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย  

- ส าเนาใบรบัรองจากหน่วยรบัรองอ่ืน 

- โปรแกรมและแผนการตรวจประเมิน รายงานการตรวจประเมิน รายงานขอ้บกพรอ่ง (ถา้มี) และ

แนวทางการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องดงักล่าว (ถา้มี) ของรอบการรบัรองปัจจุบนัจากหน่วย

รบัรองอ่ืน  

- ขอ้รอ้งเรียน และการปฏิบติัแกไ้ขป้องกนัตอ่ขอ้รอ้งเรียน (ถา้มี)  

- เอกสารแสดงภาระผกูพนัต่างๆ ตามกฎหมาย และหน่วยงานกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบข่าย

การรบัรอง (ถา้มี) ของผูย้ื่นค าขอโอนการรบัรอง 

4.3 เม่ือได้รับค าขอพรอ้มหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามขอ้ 4.2 แลว้ สถาบันจะด าเนินการประเมิน

เอกสารและขอ้มูลตา่งๆ ของผูย้ื่นค าขอก่อนการด าเนินการโอนการรบัรอง เช่น  

- ขอบข่ายท่ีขอโอนการรบัรอง ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานอ่ืนตามขอ้ 2.4 (1) หรือ ขอ้ 2.4 (2) 

หรือ ขอ้ 2.4 (3) 

- ขอบข่ายท่ีขอโอนการรบัรองอยูภ่ายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัใหก้ารรบัรอง 

- สถานประกอบการท่ีขอโอนการรบัรองยงัมีสถานะการไดร้บัการรบัรอง  

- การด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง การตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ หรือการตรวจ

ประเมินใหม่ เป็นไปตามโปรแกรมการตรวจประเมิน 

- ประสิทธิผลของการปฏิบติัแกไ้ขป้องกนัตอ่ขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ 

- การด าเนินการตามภาระผูกพันต่างๆ ตามกฎหมาย และหน่วยงานกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ขอบข่ายการรบัรอง (ถา้มี) ของผูย้ื่นค าขอโอนการรบัรอง 

  หากพบว่ามีประเด็นท่ีตอ้งตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสถานะการไดร้ับการรับรองใน

ปัจจุบนัของผูย้ื่นค าขอ เช่น ยงัคงมีขอ้บกพร่องส าคัญท่ียงัตอ้งด าเนินการแกไ้ขและป้องกัน สถาบัน

จะด าเนินการตรวจเยี่ยมก่อนการโอนการรบัรอง  

 หากผลการประเมินเอกสารและขอ้มูล รวมถึงผลการตรวจเยี่ยม (ถา้มี) มีขอ้มูลครบถว้นเพียงพอ

และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสามารถโอนการรบัรองไดข้า้งตน้และตามขอ้ 4.2 มีการแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ส าคัญ (ถา้มี) ท่ีมีประสิทธิผล และแผนการแกไ้ขป้องกันของขอ้บกพร่องย่อย (ถา้มี) สามารถ

ยอมรบัได ้สถาบนัจะสรุปเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาอนุมติัใหก้ารรบัรอง  
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 ในกรณีท่ีผลการประเมินเอกสารและขอ้มูล รวมถึงผลการตรวจเยี่ยม (ถา้มี) พบว่ามีขอ้มูลไม่ครบถว้น

เพียงพอและไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสามารถโอนการรับรองได ้สถาบันจะแจง้ผูย้ื่นค าขอทราบถึง

เหตผุลท่ีไม่สามารถโอนการรบัรองได ้โดยสถาบนัฯ จะด าเนินการเช่นเดียวกับการยื่นค าขอใหม่ 

4.4 เม่ือคณะท างานทบทวนไดอ้นุมติัใหก้ารรบัรองแลว้ สถาบนัจะออกใบรบัรองแต่ละระบบการจดัการท่ีขอ

โอนการรบัรอง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีคณะท างานทบทวนอนุมติัใหก้ารรบัรอง ใบรบัรองมีอายุเท่ากบัอายุ

ของใบรบัรองเดิมท่ีออกโดยหน่วยรบัรองอ่ืน ซ่ึงจะระบุวนัท่ีไดร้บัการรบัรองตามใบรบัรองเดิมในประวัติ

การรับรองในใบรับรอง และไม่สามารถโอนใบรับรองใหแ้ก่ผู ้อ่ืน โดยสถาบันจะด าเนินการก าหนด

โปรแกรมการตรวจประเมินส าหรบัช่วงเวลาการรบัรองท่ีเหลือ ซ่ึงจะพิจารณาจากรอบการรบัรองเดิม 

  การออกใบรบัรองส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ ในขอบข่ายท่ีสถาบันไดร้บัการ

รบัรองระบบงานจากหน่วยรบัรองระบบงาน จะมีการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัควบคู่กับ

เครื่องหมายรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรองระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีขอบข่ายการรบัรอง

ของผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนัไม่อยู่ภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน สถาบนั

จะออกใบรบัรองท่ีแสดงเฉพาะเครื่องหมายรบัรองของสถาบนั 

 ผูไ้ดร้ับการรับรองสามารถใชช่ื้อสถาบันในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการได้

ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก ก. 

 ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถแสดงเครื่องหมายรบัรองเฉพาะระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง และ

แสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงานไดใ้นขอบข่ายและระบบการจดัการท่ีสถาบันไดร้บัการรบัรอง

ระบบงาน 

  การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองและ/หรือเคร่ืองหมายรบัรองระบบงาน ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและวิธีแสดง

เครื่องหมายรบัรองและเครื่องหมายรบัรองระบบงานท่ีก าหนดในภาคผนวก ข. 

4.5 การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรบัรองใหด้ าเนินการแจง้สถาบนัพิจารณา หากไม่มีผลกระทบต่อระบบการ

จัดการ (เช่น การลดขอบข่ายการรับรอง) สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณา เม่ือ

คณะท างานทบทวนอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอบข่ายแลว้ สถาบันจะออกใบรบัรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม 

โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูร้ับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแ้ก่

สถาบัน หากมีผลกระทบต่อระบบการจดัการ (เช่น การขยายขอบข่ายการรบัรอง) สถาบนัจะด าเนินการ

ตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) ส าหรับกิจกรรมท่ีขยายขอบข่ายการรับรอง โดยการ

ด าเนินการตรวจประเมินเช่นเดียวกบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  ตามท่ีก าหนดในระเบียบหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไข เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรบัรองระบบการบริหารจดัการ (R-002) โดยอนุโลม 

หรือด าเนินการตรวจประเมินพรอ้มกบัการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ ก่อนท่ีจะน าเสนอคณะท างาน

ทบทวนพิจารณาอนุมัติการขยายขอบข่ายการรบัรองดังกล่าว ซ่ึงสถาบันจะออกใบรบัรองฉบับใหม่แทน

ฉบบัเดิม โดยมีอายุการรบัรองเท่ากบัฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบับ

เดิมใหแ้ก่สถาบนั 

4.6 การโอนกิจการและการยา้ยสถานท่ีประกอบการ ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองแจง้สถาบันทราบเป็นลายลักษณ์

อกัษร เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรองใหม่ และพิจารณา

ยกเลิกใบรบัรองฉบับเดิม ใบรบัรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากับใบรบัรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการ

รบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

 

5.  เง่ือนไขส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

5.1 ตอ้งรกัษาไวซ่ึ้งระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานระบบการจดัการน้ันๆ โดยระบบ FSMS ระบบ 

HACCP และระบบ GMP ตอ้งรกัษาไวซ่ึ้งจรรยาบรรณในการผลิตอาหารดว้ย ตลอดระยะเวลาท่ีไดร้บัการรบัรอง 
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5.2 อา้งถึงการรบัรอง/ช่ือสถาบันเฉพาะในกิจการ ขอบข่าย และระบบการจดัการท่ีไดร้บัอนุมติัการรบัรอง

และ/หรือการรับรองภายใต้ขอบข่ายท่ีสถาบันได้รับการรับรองระบบงานเท่าน้ัน  และหา้มท าหรือใช้

ขอ้ความใดๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสถาบนั/การไดร้บัการรบัรอง 

5.3 ตอ้งไม่น าช่ือสถาบัน/การรบัรอง/ใบรับรอง/เคร่ืองหมายรับรอง/เคร่ืองหมายรบัรองระบบงานไปใช้

ในทางท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อสถาบัน หรืออา้งถึง ช่ือสถาบัน/การรบัรอง และ/หรือการรับรอง

ภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน ซ่ึงสถาบนัอาจพิจารณาไดว้า่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

5.4 ยุติการใชส่ิ้งพิมพ์ ส่ือโฆษณาท่ีมีการอา้งถึง ช่ือสถาบัน/การไดร้บัการรบัรองและ/หรือการรบัรองภายใต้

ขอบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานน้ันอยูท่ั้งหมด เม่ือมีการลดขอบข่าย พักใช ้เพิกถอน ยกเลิก

การรบัรองระบบ ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด 

5.5 ระบุใหช้ดัเจนในการติดต่อสื่อสารกบัลกูคา้ วา่ใบรบัรองหรือการไดร้บัการรบัรองและ/หรือการรบัรอง

ภายใตข้อบข่ายที่สถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน รวมทั้งการใชชื้่อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการ

ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ ไม่สามารถน าไปใชใ้นนัยวา่สถาบนัและ/หรือหน่วยรบัรอง

ระบบงานใหค้วามเห็นชอบต่อผลิตภณัฑ์/บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวิเคราะห ์ผลการ

ทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ 

 ในกรณีท่ีไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ จากสถาบันส าหรบัหอ้งปฏิบติัการทดสอบและสอบเทียบ 

ตอ้งไม่น าช่ือสถาบนั/การรบัรองดังกล่าวไปใชใ้นนัยวา่ สถาบันไดใ้หก้ารรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการ

ทดสอบและสอบเทียบ 

 ในกรณีท่ีไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ ภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน ตอ้ง
ไม่น าช่ือสถาบนั/การรบัรองดังกล่าวไปใชใ้นนัยวา่ สถาบนัไดใ้หก้ารรบัรองระบบการจดัการอ่ืนๆ ภายใต้

ขอบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

5.6 ยินยอมใหห้น่วยรบัรองระบบงานเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้รวจประเมินของสถาบนั ณ 

สถานประกอบการของผูไ้ดร้บัการรบัรองภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัขอรบัการรบัรองระบบงานหรือไดร้บัการ

รบัรองระบบงานแลว้ไดต้ลอดเวลาเม่ือถกูเลือกจากสถาบนัและหน่วยรบัรองระบบงาน 

5.7 หากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการจดัการใดๆ ท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบันในสาระส าคัญ เช่น การ

เปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องค์กรหรือเจา้ของ ฝ่ายบริหาร ท่ีอยู่และสถานท่ีติดต่อ 

ขอบข่ายท่ีใหก้ารรบัรองและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการจดัการน้ันๆ และกระบวนการ ใหแ้จง้

สถาบันโดยทันที เพ่ือสถาบันจะไดพิ้จารณาด าเนินการต่อไป โดยระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP 

และ/หรือระบบ GMP การแจง้การเปล่ียนแปลงใหร้วมถึงการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต 

ซ่ึงหากสถาบันพิจารณาแลว้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือ

ระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

สถาบนัอาจพิจารณาใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองระงบัการจ าหน่าย จ่าย แจกผลิตภณัฑด์ังกล่าวสู่ผูบ้ริโภคไวก้่อน

ได ้จนกวา่ผลการตรวจสอบพบวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือระบบ 

HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงความปลอดภยัของผลิตภณัฑด์งักล่าว 

5.8 กรณีท่ีมีอุบติัการณร์า้ยแรง (Serious incident) หรือมีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ใหแ้จง้

สถาบนัโดยไม่ชกัชา้ (เฉพาะระบบ OHSMS)  

5.9 ใหค้วามรว่มมือแก่สถาบนั ในการตรวจประเมินทุกครั้ง 

5.10 ตอ้งส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองท่ีเป็นปัจจุบนัใหแ้ก่สถาบนัเม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

5.11 ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามอัตราท่ีสถาบันก าหนด ภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ี

สถาบนัไดแ้จง้ใหท้ราบ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีช าระแลว้ ไม่สามารถเรียกคืนได ้

5.12 หากประสงคจ์ะยกเลิกการรบัรอง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ถาบนัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั  

5.13 หากประสงคจ์ะใหมี้การรบัรองต่อเน่ือง ใหย้ื่นค าขอใหม่ (โดยไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการยื่นค า

ขอ) ต่อสถาบนั ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัท่ีใบรบัรองส้ินอายุ 
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5.14 ตอ้งจัดใหมี้มาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยท่ีจ าเป็นแก่พนักงานสถาบันและหน่วยรับรอง

ระบบงานในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบติัหน้าท่ี 

5.15 ตอ้งจดัท าและเก็บรักษาบันทึกขอ้รอ้งเรียนและผลการด าเนินการกับขอ้รอ้งเรียนทั้งหมดท่ี เก่ียวขอ้งกับ

กิจการและขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองไว ้และตอ้งมอบบันทึกขอ้รอ้งเรียน และผลการด าเนินการใหก้ับ

สถาบนั เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

5.16 หากสถาบนัพบว่าผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการน าช่ือสถาบนั/เรื่องการรบัรองไปใชไ้ม่ถูกตอ้ง เช่น มีการ

อา้งอิงช่ือสถาบนั/สถานะการรับรองไม่ถูกตอ้ง หรือมีการใชเ้อกสารการรบัรอง เครื่องหมายการ

รบัรอง หรือรายงานท่ีส่งผลท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดเรื่องการรบัรอง สถาบนัจะด าเนินการแจง้เตือน

เพื่อใหมี้การแกไ้ขและปฏิบติัการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หากผูไ้ดร้บัการรบัรองยงัไม่มีการด าเนินการใดๆ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด สถาบนัจะด าเนินการตามขั้นตอนที่สถาบนัก าหนดเรื่องการพกัใชก้าร

รบัรอง และ/หรือการเพิกถอนการรบัรองต่อไป 

 

6. การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ 

6.1 สถาบนัจะตรวจติดตามผลเพ่ือติดตามการรกัษาระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ตามโปรแกรมการตรวจประเมินท่ีก าหนดตามขอ้ 4.4 โดยในการตรวจติดตามผล อาจตรวจประเมิน

ระบบการจดัการท่ีได้รบัการรับรองแลว้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม ตามขั้นตอนท่ี

ก าหนดใน R-002 โดยอนุโลม 

6.2 ก่อนการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP สถาบันจะ

ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP ท่ี

ได้รับการรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผูไ้ดร้ับการรบัรองจากหน่วยงานและ/หรือแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ขอ้รอ้งเรียนท่ีสถาบนัไดร้บั ขอ้มลูขา่วสาร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงผลิตภัณฑ์ และอ่ืนๆ 

เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

6.3 การตรวจประเมินใหม่ จะด าเนินการทุก 3 ปีก่อนใบรบัรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมดตาม

ขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-002 โดยอนุโลม 

6.4 สถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติม หรือตรวจประเมินใหม่ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าในกรณีต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอนัท าใหส้งสยัวา่มีสมรรถนะลดหยอ่นลง 

(2) เม่ือมีการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรียนหรือขอ้มลูแลว้เห็นวา่ ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สถาบนั 

(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 

6.5 สถาบันสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) โดยแจง้ให้ทราบ

ล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น (Short notice audit) ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

เช่น 

(1) ตอ้งมีการสืบสวนขอ้รอ้งเรียนของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

(2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการจดัการใดๆ ท่ีไดร้บัการ

รบัรองจากสถาบันในสาระท่ีส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องคก์ร

หรือเจ ้าของ ฝ่ายบริหาร ช่ือ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายท่ีได้รับการรับรอง และการ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการจดัการและกระบวนการ 

(3) มีอุบติัการณร์า้ยแรงหรือมีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย (เฉพาะระบบ OHSMS) 

(4) ติดตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 
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7. การลดขอบข่าย การพกัใชแ้ละการคืนสิทธ์ิ และการเพิกถอนการรบัรอง 

7.1 การลดขอบขา่ยการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษาระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองในบางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บั

การรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการท่ีได้รบัการรบัรองหลังจากถูกพักใชก้ารรับรองแลว้ 2 ครั้ง 

ภายในระยะเวลา 3 ปี ส าหรบับางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองเลิกประกอบ

กิจการในบางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ความประสงคข์อลดขอบข่ายท่ี

ไดร้บัการรบัรอง สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาลดขอบข่ายการรบัรองและออกใบรบัรอง

ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายท่ีเหลือและมีอายุเท่ากับใบรบัรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการ

รบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

7.2 การพกัใชก้ารรบัรองและการคืนสิทธ์ิการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้ับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด และ/หรือไม่

ปฏิบัติตามระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง และไม่แกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องและ/หรือการไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการท่ีได้รับการรับรองภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือมีอุบัติการณ์รา้ยแรงหรือมีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย

เน่ืองจากระบบการจดัการลม้เหลว (เฉพาะระบบ OHSMS) และ/หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม หรือ 

ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจประเมินหรือการรบัรอง หรือไม่ยินยอมใหส้ถาบนัด าเนินการ

ตรวจติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ตามความถ่ีท่ีก าหนด หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ความประสงคข์อ

พกัใชก้ารรบัรอง สถาบนัจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาพกัใชก้ารรบัรองโดยก าหนดระยะเวลาไม่

เกิน 180 วนั และสถาบนัจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณายุติการพกัใชก้ารรบัรองหากพบว่าผูท่ี้

ไดร้บัการพกัใชก้ารรบัรองนั้นไดมี้การปฏิบติัตามมติคณะอนุกรรมการ และระเบียบหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด 

7.3 การเพิกถอนการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึง หรือหลายกรณีดงัน้ี 

(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด และส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการ

รบัรอง 

(2) ไม่ปฏิบติัตามระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองในสาระส าคญั 

(3) ไม่ปฏิบัติตามระบบการจดัการส าหรบัทุกขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองหลงัจากถูกพกัใชก้ารรบัรอง

แลว้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี 

(4) มีขอ้รอ้งเรียนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการรบัรอง 

(5) มีอุบติัการณร์า้ยแรงหรือมีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายเน่ืองจากระบบการจดัการ

ลม้เหลว และผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่แกไ้ขปรบัปรุงหลังจากถูกพกัใชก้ารรบัรอง (เฉพาะระบบ 

OHSMS) 

(6)   ยกเลิกการประกอบกิจการส าหรับกิจกรรม/ขอบข่ายท่ีไดร้ับการรับรอง และไม่มีการแจง้

สถาบนัเพ่ือขอยกเลิกการรบัรอง หรือสถาบนัไม่สามารถติดตอ่ผูไ้ดร้บัการรบัรองใหด้  าเนินการ

ตามระเบียบหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนดได ้

สถาบันจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งน้ีผู ้ได้รับการรับรองต้องส่งคืน

ใบรบัรองใหแ้ก่สถาบนั 
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8. การอุทธรณแ์ละการรอ้งเรียน 

8.1  การอุทธรณ์ 

8.1.1 ผูย้ืน่ค าขอการโอนรบัรองระบบตามขอ้ 4 หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีถูกด าเนินการตามขอ้ 7 สามารถ

ยืน่อุทธรณ์ไดภ้ายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีสถาบนัมีหนังสือแจง้ผลการพิจารณาหรือการด าเนินการ

ใหท้ราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบัน หากส่งทางไปรษณียต์้อง

ลงทะเบียน 

8.1.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายใน 60 วัน 

นับตั้งแต่วนัท่ีสถาบนัไดร้บัค าอุทธรณ์ 

8.1.3 ระหวา่งการพิจารณาค าอุทธรณ์ยงัไม่ส้ินสุด ใหถื้อวา่ผลการพิจารณาเดิมมีผลใชบ้งัคบัอยู่ 

8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

8.1.5 ผูย้ืน่ค าอุทธรณ์เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ยในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด ยกเวน้กรณีท่ีค าอุทธรณ์เป็นผล 

8.2 การรอ้งเรียน 

การยื่นขอ้รอ้งเรียน ใหย้ื่นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือดว้ยวาจาต่อสถาบัน ทั้งน้ีใหร้วมถึงการรอ้งเรียนทาง

โทรศัพท์ท่ีสามารถตรวจสอบหรือยืนยนัไดด้ว้ย แต่ไม่รวมถึงขอ้รอ้งเรียนท่ีไดจ้ากการไดย้ินมา กรณีท่ีการ

รอ้งเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกับผู้ได้รับการรับรอง ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักฐ านเพียงพอท่ีจะ

สนับสนุนขอ้รอ้งเรียน และใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบสามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได ้

ในกรณีการรอ้งเรียนต่อผูอ้ านวยการสถาบนั ใหย้ืน่ต่อประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

เม่ือสถาบันไดร้บัขอ้รอ้งเรียนดังกล่าวแลว้ สถาบันจะพิจารณาขอ้มูลท่ีไดร้บัและอาจมีการด าเนินการหา

หลกัฐานขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาวา่จดัเป็นขอ้รอ้งเรียนหรือไม่ และแจง้ผลการพิจารณาให้

ผูร้อ้งเรียนทราบอยา่งเป็นทางการ  กรณีท่ีจดัเป็นขอ้รอ้งเรียน สถาบนัจะด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัตาม

คู่มือขั้นตอนการด าเนินการของสถาบนัและแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรียนทราบอยา่งเป็นทางการ 

กรณีท่ีการรอ้งเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง สถาบนัจะพิจารณาร่วมกบัผูย้ื่นค า

ขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูร้อ้งเรียนเก่ียวกับขอบเขตเน้ือหาของขอ้รอ้งเรียน และผลการด าเนินการ

ก่อนแจง้ใหส้าธารณชนทราบ 

 

9. การยกเลิกการรบัรอง 

สถาบนัจะพิจารณาน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณายกเลิกการรบัรองระบบจดัการระบบใดระบบหน่ึง ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 

9.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเลิกประกอบกิจการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

9.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นบุคคลลม้ละลาย 

9.3 ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ขอยกเลิกการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามขอ้ 5.12 

9.4 มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีไดร้บัการรบัรอง และผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถหรือไม่มัน่ใจวา่จะปฏิบติั

ตามขอ้ก าหนดใหม่ได ้

 

10. การรกัษาความลบั 

สถาบันจะเก็บรกัษาขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีไดร้บัจากผูย้ื่นค าขอ และ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไวเ้ป็นความลับ 

รวมถึงขอ้มลูท่ีเป็นความลบัท่ีสถาบนัไดจ้ากแหล่งอ่ืนดว้ย แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นกบัผู้

ยืน่ค าขอ และ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองอนัเน่ืองมาจากการเปิดเผยความลบัโดยบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะเกิดขึ้ นจากการ

กระท าของสถาบนั 

กรณีของหน่วยรบัรองระบบงาน หรือกลุ่มขอ้ตกลงเพ่ือการตรวจประเมินความเท่าเทียมกนั (Agreement group of 

a peer assessment scheme) ท่ีสถาบันขอรบัการรบัรองระบบงานหรือไดร้บัการรบัรองระบบงาน ซ่ึงสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลับของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรับรอง  สถาบันจะด าเนินการในการใหอ้งค์กร

ดังกล่าวมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับสถาบันในเร่ืองการเก็บรกัษาความลับของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการ

รบัรอง  

กรณีท่ีสถาบันตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองตามค าสัง่กฎหมาย สถาบัน

จะแจง้ผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบ ส าหรบักรณีองค์กรอ่ืนๆ สถาบันจะแจง้ผูย้ื่นค าขอและ/

หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นแต่ละกรณีไป 
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11. อ่ืนๆ 

11.1 ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ ท่ีสถาบัน
ใหก้ารรบัรอง สถาบนัจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอ/ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และหน่วยรบัรองระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

11.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใหม่ขอ้ 11.1 ใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด จากน้ันสถาบนัจะท าการตรวจสอบการปรบัปรุงแกไ้ขของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

11.3 สถาบันไม่รบัผิดชอบในการกระท าใดๆ ของผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีไดก้ระท าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติ

ตาม หรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

11.4 สถาบันจะพิจารณาน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือออกใบรับรองใหม่ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการรบัรองในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใบรบัรองฉบบัเดิมส้ินอายุ และไดด้ าเนินการตามขอ้  5.13 รวมทั้งตรวจประเมินใหม่แลว้ 

(2) ใบรบัรองฉบบัเดิมช ารุด หรือสญูหาย 

(3) ผูไ้ดร้บัการรบัรองจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือใหม่และไม่มีผลกระทบต่อระบบการจดัการท่ีไดร้บั

การรบัรอง 

ใบรบัรองท่ีออกใหม่ตามขอ้ (2) ถึง (3) มีอายุเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิมท่ียงัเหลืออยู ่ทั้งน้ีในกรณีขอ้ 
(3) ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

11.5 สถาบนัจะเผยแพร่รายช่ือองคก์รในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการไดร้บัการรบัรอง การพกัใชก้ารรบัรอง การเพิกถอน

การรบัรอง การยกเลิกการรบัรอง การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรบัรอง ช่ือและ/หรือท่ีอยู ่ใหห้น่วยรบัรอง

ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ และส าหรบัผูท่ี้รอ้งขอขอ้มูลเก่ียวกับสถานะการรบัรองของผูไ้ดร้บัการ

รบัรองของสถาบนั สถาบนัจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป (ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัดา้นขอ้มูลของผู ้
ไดร้บัการรบัรอง) 
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ภาคผนวก ก. 

การใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึง 

การไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ 
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การใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ 

1. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชชื้่อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการจาก

สถาบนัได ้ โดยสามารถใชช่ื้อย่อและ/หรือช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ   

หรือ 

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) 

 สรอ. 

 

ช่ือเต็ม (ภาษาองักฤษ) 

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

หรือ 

 Management System Certification Institute (Thailand) 
ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) 

 MASCI 

2. ผูไ้ดร้ับการรับรองสามารถใชช่ื้อสถาบันในการระบุขอ้ความการไดร้ับการรับรองบนบรรจุภัณฑห์รือ

เอกสารแสดงขอ้มูลท่ีแนบกับผลิตภณัฑห์รือกล่องผลิตภณัฑไ์ด ้ซ่ึงบรรจุภณัฑใ์นท่ีน้ีจะครอบคลุมเฉพาะ

บรรจุภณัฑท่ี์สามารถแยกออกมาเป็นอิสระจากผลิตภณัฑแ์ลว้ไม่ท าใหผ้ลิตภัณฑเ์สียหาย หรือเอกสารท่ี

แนบกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมเฉพาะเอกสารท่ีเป็นอิสระ ไม่ไดติ้ดแน่นกับผลิตภัณฑ์ เช่น โบรช์ัว 

ส  าหรบัเอกสารท่ีติดแน่นกับผลิตภัณฑ ์เช่น ฉลาก เอกสารประเภทน้ีจดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ ์

ทั้งน้ีการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรอง หา้มระบุบนผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือการบริการ  
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ภาคผนวก ข. 
รูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรบัรอง  

และเครื่องหมายรบัรองระบบงาน 
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วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  และเครื่องหมายรับรองระบบงาน 

(Accreditation mark)  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ  

(R-001) 

 
 




