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สถาบั น รับ รองมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะอนุ กรรมการรับ รองระบบในการประชุ ม ครั้ง ที่
69-1/2546 เมื่ อ วัน ที่ 9 มกราคม 2546 และการประชุ ม ครั้ ง ที่ 144-2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤษภาคม 2564 ได้กาหนดข้อกาหนดทัว่ ไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหาร
จัดการกรณี การโอนการรับรองจากหน่ วยรับรองอื่น เพื่ อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการดาเนิ นการให้การรับรอง
ระบบการบริหารจัดการกรณีการโอนการรับรองจากหน่ วยรับรองอื่นของสถาบันต่อไป
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ข้อกาหนดทั ่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการรับรองระบบการบริหารจัดการกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น
1.

ขอบข่าย
1.1 ข้อกาหนดนี้ กาหนดนิ ยาม คุ ณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอที่ ขอโอนการรับรองจากหน่ วยรับรองอื่น การรับรอง
เงื่อนไขสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่ การลดขอบข่าย การพัก
ใช้และการคื นสิทธิ์ และการเพิกถอนการรับรอง การอุท ธรณ์และการร้องเรียน การยกเลิกการรับรอง
การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการรับรองระบบการบริหารจัดการดังต่อไปนี้
- ระบบบริหารงานคุ ณ ภาพ (Quality Management System) ซึ่งต่ อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ QMS” ตาม
มาตรฐาน มอก.9001 (ISO 9001)
- ระบบการจัด การสิ่ งแวดล้อม (Environmental Management System) ซึ่ ง ต่ อไปนี้ จะเรี ยกว่า “ระบบ
EMS” ตามมาตรฐาน มอก.14001 (ISO 14001)
- ระบบการจัด การอาชี วอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management
System) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ OHSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 45001 (ISO 45001) มอก.
18001 และ BS OHSAS 18001 ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “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 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 7000 หรือมาตรฐานสิ นค้าเกษตร (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 ของประเทศคู่คา้ ตามที่ ผูย้ ื่นคาขอระบุ ซึ่งครอบคลุมถึ งระบบการจัดการสุ ขลักษณะที่ ดีใน
สถานประกอบการ
- ระบบการจัด การสุ ขลัก ษณะที่ ดี ในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System) ซึ่ ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ GMP” ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices
(GHPs)) ห รื อ ม าต รฐาน Codex Alimentarius Commission : Recommended International Code of
Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1) หรื อ มอก.34 หรื อ มาตรฐานสิ น ค้ า
เกษตร (มกษ. 9023) หรือมาตรฐานระบบ GMP อื่นๆ ที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล
ตามที่ผยู้ นื่ คาขอระบุ ยกเว้นการรับรองในกิจกรรมมาตรฐานฟาร์มและยารักษาโรค
- ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ EnMS” ตาม
มาตรฐาน มอก. 50001 (ISO 50001)
- ระบบการจัดการความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management System)
ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ ISMS” ตามมาตรฐาน ISO 27001
- ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพส าหรับ เครื่ อ งมื อ แพทย์ (Quality Management System for Medical
Devices) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ MDMS” ตามมาตรฐาน มอก. 13485 (ISO 13485)
- ระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ที่สถาบันจะพิจารณารับโอนในอนาคต

R-080 Iss.1 Rev.4 19/06/64 ฝร.

2/15

1.2 ข้อกาหนดนี้ ใช้สาหรับการรับรองระบบการบริหารจัดการของผูป้ ระกอบกิจการทั้งที่เป็ นการผลิตและการ
บริก าร แต่ ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การรับ รองโดยหน่ วยรับ รองหลายหน่ วยรับ รองพร้อ มกั น (Multiple
Certification)
2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในข้อกาหนดนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ระบบการบริหารจัดการ หมายถึ ง ระบบการจัดการที่ องค์กรผูย้ ื่นคาขอนาไปปฏิบัติ ที่ ได้รบั การรับรอง
จากหน่ วยรับรองอื่ น เช่ น 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 หรื อ มอก. 7000 หรื อ 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 การรับรองระบบการบริหารจัดการ หมายถึง การให้การยอมรับความสามารถขององค์กรในการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานของระบบการจัดการ เช่น ระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ FSMS ระบบ HACCP
ระบบ GMP ระบบ EnMS ระบบ ISMS ระบบ MDMS ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “การรับรอง”
2.3 สถาบัน หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
2.4 หน่ วยรับรองอื่น หมายถึง
(1) หน่ วยรับรองระบบบริห ารงานคุ ณ ภาพ หน่ วยรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม หน่ วยรับรอง
ระบบการจัดการพลังงาน หน่วยรับรองระบบการจัดการความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หน่ วยรับรองระบบบริหารงานคุ ณ ภาพส าหรับเครื่อ งมื อแพทย์ และหน่ วยรับรองระบบการ
บริหารจัดการอื่ นๆ ที่ ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่ วยรับรองระบบงานภายใต้ International
Accreditation Forum, Inc. (IAF) MLA Signatory หรือ Regional MLA Signatory
และหมายถึง
(2) หน่ วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยรับรองระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร หน่วยรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ ดี
ในสถานประกอบการ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร และหน่ วยรับรองระบบการ
บริหารจัดการอื่นๆ ที่หน่วยรับรองระบบงานให้การรับรองระบบงาน
และหมายถึง
(3) หน่ ว ยรับ รองระบบการจัด การความมั ่นคงปลอดภั ย ด้า นสารสนเทศ หน่ ว ยรั บ รองระบบ
บริหารงานคุณภาพสาหรับเครื่องมือแพทย์ และหน่วยรับรองระบบการบริหารจัดการอื่นๆ
2.5 หน่ วยรับรองระบบงาน หมายถึง หน่ วยงานที่ให้การรับรองระบบงานของหน่ วยรับรอง เช่น
- หน่ วยรับรองระบบบริหารงานคุ ณภาพ หน่ วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หน่ วยรับรองระบบ
การจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย หน่ วยรับรองระบบการบริหารงานคุ ณ ภาพส าหรับ
เครื่องมื อแพทย์ หน่ วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หน่ วยรับรองระบบการ
จัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ หน่วยรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร ตาม ISO/IEC 17021-1
- หน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003
- หน่ วยรับรองระบบการจัดการความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตาม ISO/IEC 17021-1
และ ISO/IEC 27006
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2.6 ผูย้ นื่ คาขอ หมายถึง ผูป้ ระสงค์ที่จะขอโอนการรับรองจากหน่ วยรับรองอื่นมาเป็ นการรับรองจากสถาบัน
2.7 ผูไ้ ด้รบั การรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคาขอโอนการรับรองที่ ผ่านการประเมิ น/การตรวจประเมิน และได้รบั
การรับรองจากสถาบัน
2.8 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2.9 คณะอนุ กรรมการ หมายถึ ง คณะอนุ กรรมการรับรองระบบที่ ได้รบั การแต่ งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่ อ
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง เสนอแนะนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรอง ตัดสินการพัก
ใช้ การคืนสิทธิ์ และเพิกถอนการรับรองระบบการจัดการ แต่งตั้งคณะทางานทบทวนเพื่อทาหน้าที่ตัดสิน
ให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่ เกี่ยวข้อง ทาให้มั ่นใจในความ
เป็ นกลางในการให้ก ารรับ รองระบบการจัด การและเป็ นคณะกรรมการความเป็ นกลาง และ
ดาเนิ นการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
2.10 คณะทางานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตั้งจากคณะอนุ กรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินให้
การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องและดาเนิ นการเรื่องอื่นๆ ที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะอนุ กรรมการ
2.11 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึ ง คณะบุคคลที่ แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาคาอุทธรณ์และ
เสนอแนะการดาเนิ นการต่อคณะกรรมการ
2.12 การอุ ท ธรณ์ หมายถึ ง การไม่ เห็ น ด้ ว ยต่ อ ผลการพิ จ ารณาหรื อ มาตรการใดๆ ที่ ค ณะกรรมการ/
คณะอนุ กรรมการ/ คณะทางานทบทวน ได้พิ จารณาตัด สิ น แล้ว หรือมี ปัญหาในผลการพิ จารณาหรือ
มาตรการนั้นๆ และต้องการให้คณะกรรมการ/ คณะอนุ กรรมการ/ คณะทางานทบทวน ทาการทบทวน
2.13 การร้อ งเรี ย น หมายถึ ง การร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ข้อ บกพร่ อ งในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการ คณะทางานทบทวน คณะพิ จารณาอุ ทธรณ์ ผู้ได้รับการรับรอง ผูต้ รวจประเมิ น ของ
สถาบัน หรือบุคลากรของสถาบัน
2.14 การตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 1 หมายถึ ง การตรวจประเมิ น เบื้ องต้ น และการประเมิ น เอกสาร โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ตรวจประเมิ น ความพร้อมขององค์ก รทั้ งทางด้านเอกสาร ความรูแ้ ละความเข้าใจใน
ข้อกาหนดของระบบการจัดการที่ ขอรับการรับรอง รวมถึ งการนาไปปฏิบัติ เพื่อประกอบการนั ดหมายใน
การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
2.15 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความสอดคล้องและประสิทธิผลของการนาระบบการจัดการที่ขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิ
3. คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
3.1 ผูย้ นื่ คาขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการที่ขอรับการรับรอง
(2) ไม่เป็ นผูถ้ กู เพิกถอนการรับรองจากสถาบัน เว้นแต่พน้ ระยะเวลา 6 เดือน มาแล้ว
(3) เป็ นผู้ได้รับการรับรองระบบการจัดการจากหน่ วยรับรองอื่ น ตามข้อ 2.4 โดยมี อายุก ารรับรอง
เหลืออยู่ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และการรับรองดังกล่าวไม่อยู่ในสถานะการพักใช้การรับรอง หรือ
เพิกถอนการรับรอง
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4. การรับรอง
4.1 สถาบันดาเนิ นการให้การรับรองตามขอบข่ายที่สถาบันประกาศ และ/หรือตามขอบข่ายที่ได้รบั การรับรอง
ระบบงาน
4.2 การขอรับการรับ รองเพื่ อ โอนการรับรอง ให้ยื่น ค าขอต่ อสถาบัน พร้อมหลัก ฐานและเอกสารต่ างๆ ที่
เกี่ ย วข้องกับการรับรองระบบการจัดการและขอบข่ า ยที่ ขอโอนการรับรอง ตามแบบคาขอรับการ
รับรองที่สถาบันกาหนด พร้อมระบุเหตุผลการขอโอนการรับรอง
กรณีที่ผยู ้ ื่นคาขอได้รบั การรับรองจากหน่วยรับรองอื่นที่หยุดการให้บริการรับรอง หรือการได้รบั การ
รับ รองระบบงานของหน่ ว ยรับ รองอื่ น ดัง กล่ า วหมดอายุ ถู ก พัก ใช้ หรื อ ถู ก เพิ ก ถอนการรับ รอง
ระบบงาน ผูย้ ื่นคาขอต้องดาเนิ นการยื่นคาขอโอนการรับรองภายใน 1 เดือน หลังจากกรณีดงั กล่าว
ข้างต้น
ผูย้ ื่นคาขอต้องอนุ ญาต/ให้หน่วยรับรองที่ให้การรับรองระบบการจัดการที่ขอโอนการรับรองกับผูย้ ื่น
คาขอ ให้เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอนการรับรองตามที่
สถาบันร้องขอ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการโอนการรับรอง อาทิ สถานะการได้รบั การรับรอง
ในปั จจุบนั ของผูย้ ื่นคาขอจากหน่วยรับรอง การพักใช้การรับรองหรือการเพิกถอนการรับรองผูย้ ื่นคา
ขอโดยหน่วยรับรอง เป็ นต้น
โดยหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ตอ้ งยื่นประกอบคาขอ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- สาเนาใบรับรองจากหน่วยรับรองอื่น
- โปรแกรมและแผนการตรวจประเมิน รายงานการตรวจประเมิน รายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และ
แนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าว (ถ้ามี) ของรอบการรับรองปั จจุบนั จากหน่วย
รับรองอื่น
- ข้อร้องเรียน และการปฏิบตั ิแก้ไขป้องกันต่อข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงภาระผูกพันต่างๆ ตามกฎหมาย และหน่วยงานกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่าย
การรับรอง (ถ้ามี) ของผูย้ ื่นคาขอโอนการรับรอง
4.3 เมื่ อ ได้รับ ค าขอพร้อ มหลัก ฐานและเอกสารต่ างๆ ตามข้อ 4.2 แล้ว สถาบัน จะด าเนิ นการประเมิ น
เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผูย้ ื่นคาขอก่อนการดาเนินการโอนการรับรอง เช่น
- ขอบข่ายที่ขอโอนการรับรอง ได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานอื่นตามข้อ 2.4 (1) หรือ ข้อ 2.4 (2)
หรือ ข้อ 2.4 (3)
- ขอบข่ายที่ขอโอนการรับรองอยูภ่ ายใต้ขอบข่ายที่สถาบันให้การรับรอง
- สถานประกอบการที่ขอโอนการรับรองยังมีสถานะการได้รบั การรับรอง
- การดาเนิ นการตรวจประเมิ นเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผลการรักษาระบบ หรือการตรวจ
ประเมินใหม่ เป็ นไปตามโปรแกรมการตรวจประเมิน
- ประสิทธิผลของการปฏิบตั ิแก้ไขป้องกันต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
- การดาเนิ นการตามภาระผูกพันต่างๆ ตามกฎหมาย และหน่ วยงานกฎระเบี ยบ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ขอบข่ายการรับรอง (ถ้ามี) ของผูย้ ื่นคาขอโอนการรับรอง
หากพบว่า มี ประเด็น ที่ ตอ้ งตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อยืนยัน สถานะการได้รับการรับรองใน
ปั จจุบนั ของผูย้ ื่นคาขอ เช่น ยังคงมี ขอ้ บกพร่องสาคัญที่ยงั ต้องดาเนิ นการแก้ไขและป้องกัน สถาบัน
จะดาเนินการตรวจเยี่ยมก่อนการโอนการรับรอง
หากผลการประเมิ นเอกสารและข้อมูล รวมถึงผลการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี ) มี ขอ้ มูลครบถ้วนเพียงพอ
และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนการรับรองได้ขา้ งต้นและตามข้อ 4.2 มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ส าคัญ (ถ้ามี ) ที่ มี ป ระสิ ทธิ ผล และแผนการแก้ไขป้องกัน ของข้อ บกพร่อ งย่อ ย (ถ้ามี ) สามารถ
ยอมรับได้ สถาบันจะสรุปเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาอนุมตั ิให้การรับรอง
R-080 Iss.1 Rev.4 19/06/64 ฝร.

5/15

ในกรณีที่ผลการประเมินเอกสารและข้อมูล รวมถึงผลการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี) พบว่ามีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
เพี ยงพอและไม่ เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ สามารถโอนการรับรองได้ สถาบันจะแจ้ง ผู ย้ ื่ นค าขอทราบถึ ง
เหตุผลที่ไม่สามารถโอนการรับรองได้ โดยสถาบันฯ จะดาเนินการเช่นเดียวกับการยื่นคาขอใหม่
4.4 เมื่อคณะทางานทบทวนได้อนุ มตั ิให้การรับรองแล้ว สถาบันจะออกใบรับรองแต่ละระบบการจัดการที่ขอ
โอนการรับรอง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่คณะทางานทบทวนอนุมตั ิให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุเท่ากับอายุ
ของใบรับรองเดิมที่ออกโดยหน่ วยรับรองอื่น ซึ่งจะระบุวนั ที่ได้รบั การรับรองตามใบรับรองเดิมในประวัติ
การรับรองในใบรับรอง และไม่ สามารถโอนใบรับรองให้แก่ ผู้อื่น โดยสถาบัน จะด าเนิ น การก าหนด
โปรแกรมการตรวจประเมินสาหรับช่วงเวลาการรับรองที่เหลือ ซึ่งจะพิจารณาจากรอบการรับรองเดิม
การออกใบรับรองสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการใดๆ ในขอบข่ ายที่ สถาบันได้รบั การ
รับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน จะมีการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันควบคู่กับ
เครื่องหมายรับรองระบบงานของหน่ วยรับรองระบบงานที่เกี่ ยวข้อง ในกรณี ที่ขอบข่ายการรับรอง
ของผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบันไม่อยู่ภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน สถาบัน
จะออกใบรับรองที่แสดงเฉพาะเครื่องหมายรับรองของสถาบัน
ผูไ้ ด้รับการรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิ งถึ งการได้รบั การรับรองระบบการจัดการได้
ตามที่กาหนดในภาคผนวก ก.
ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองเฉพาะระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรอง และ
แสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานได้ในขอบข่ายและระบบการจัดการที่ สถาบันได้รบั การรับรอง
ระบบงาน
การแสดงเครื่องหมายรับรองและ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน ให้เป็ นไปตามรูปแบบและวิธีแสดง
เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานที่กาหนดในภาคผนวก ข.
4.5 การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรองให้ดาเนิ นการแจ้งสถาบันพิจารณา หากไม่มีผลกระทบต่อระบบการ
จัด การ (เช่ น การลดขอบข่ า ยการรับ รอง) สถาบั น จะน าเสนอคณ ะท างานทบทวนพิ จ ารณา เมื่ อ
คณะทางานทบทวนอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายแล้ว สถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิ ม
โดยมี อายุเท่ ากับใบรับรองฉบับเดิ ม ที่ เหลื ออยู่ ทั้งนี้ ผูร้ ับการรับรองต้องส่งคื น ใบรับรองฉบับเดิ ม ให้แก่
สถาบัน หากมีผลกระทบต่อ ระบบการจัดการ (เช่น การขยายขอบข่ายการรับรอง) สถาบันจะดาเนิ นการ
ตรวจประเมิ น เป็ นกรณี พิ เศษ (Special audit) ส าหรับ กิ จ กรรมที่ ขยายขอบข่ า ยการรับ รอง โดยการ
ดาเนิ นการตรวจประเมินเช่นเดียวกับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ตามที่กาหนดในระเบียบหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมิ นเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ (R-002) โดยอนุ โลม
หรือดาเนิ นการตรวจประเมินพร้อมกับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ก่อนที่จะนาเสนอคณะทางาน
ทบทวนพิ จารณาอนุ มัติการขยายขอบข่ายการรับรองดังกล่าว ซึ่ งสถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทน
ฉบับเดิ ม โดยมีอายุการรับรองเท่ากับฉบับเดิ มที่ เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับ
เดิมให้แก่สถาบัน
4.6 การโอนกิ จการและการย้ายสถานที่ ประกอบการ ให้ผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งสถาบันทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อดาเนิ นการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณา
ยกเลิกใบรับรองฉบับเดิ ม ใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ ากับใบรับรองฉบับเดิ มที่ เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การ
รับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
5. เงื่อนไขสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
5.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการนั้ นๆ โดยระบบ FSMS ระบบ
HACCP และระบบ GMP ต้องรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการผลิตอาหารด้วย ตลอดระยะเวลาที่ได้รบั การรับรอง
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5.2 อ้างถึ งการรับรอง/ชื่อสถาบันเฉพาะในกิจการ ขอบข่าย และระบบการจัดการที่ ได้รบั อนุ มตั ิ การรับรอง
และ/หรือการรับรองภายใต้ขอบข่ายที่ ส ถาบัน ได้รับการรับรองระบบงานเท่ านั้ น และห้ามทาหรือ ใช้
ข้อความใดๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบัน/การได้รบั การรับรอง
5.3 ต้องไม่น าชื่ อสถาบัน /การรับรอง/ใบรับรอง/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้
ในทางที่ ท าให้เกิ ดความเสื่ อมเสี ยต่ อสถาบัน หรืออ้างถึ ง ชื่ อสถาบัน /การรับรอง และ/หรือการรับรอง
ภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน ซึ่งสถาบันอาจพิจารณาได้วา่ ทาให้เกิดความเข้าใจผิด
5.4 ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่ มีการอ้างถึง ชื่อสถาบัน/การได้รบั การรับรองและ/หรือการรับรองภายใต้
ขอบข่ายที่ สถาบันได้รบั การรับรองระบบงานนั้ นอยูท่ ้ังหมด เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิก
การรับรองระบบ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด
5.5 ระบุให้ชดั เจนในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ว่าใบรับรองหรือการได้รบั การรับรองและ/หรือการรับรอง
ภายใต้ขอบข่ายที่ส ถาบัน ได้รบั การรับ รองระบบงาน รวมทั้ง การใช้ชื่อ สถาบัน ในการอ้า งอิง ถึง การ
ได้ร บั การรับ รองระบบการจัด การ ไม่ส ามารถน าไปใช้ใ นนั ย ว่า สถาบัน และ/หรือ หน่ ว ยรับ รอง
ระบบงานให้ความเห็นชอบต่อผลิตภัณฑ์/บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวิเคราะห์ ผลการ
ทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ
ในกรณี ที่ได้รบั การรับรองระบบการจัดการใดๆ จากสถาบันสาหรับห้องปฏิบตั ิ การทดสอบและสอบเทียบ
ต้องไม่นาชื่อสถาบัน/การรับรองดังกล่าวไปใช้ในนั ยว่า สถาบันได้ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบและสอบเทียบ
ในกรณี ที่ได้รบั การรับรองระบบการจัดการใดๆ ภายใต้ขอบข่ายที่ สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน ต้อง
ไม่นาชื่อสถาบัน/การรับรองดังกล่าวไปใช้ในนั ยว่า สถาบันได้ให้การรับรองระบบการจัดการอื่น ๆ ภายใต้
ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
5.6 ยินยอมให้หน่ วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้ รวจประเมินของสถาบัน ณ
สถานประกอบการของผูไ้ ด้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รบั การ
รับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลาเมื่อถูกเลือกจากสถาบันและหน่ วยรับรองระบบงาน
5.7 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจัดการใดๆ ที่ ได้รบั การรับรองจากสถาบันในสาระสาคัญ เช่น การ
เปลี่ ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ ฝ่ ายบริห าร ที่ อยู่และสถานที่ ติ ดต่ อ
ขอบข่ายที่ให้การรับรองและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการจัดการนั้ นๆ และกระบวนการ ให้แจ้ง
สถาบันโดยทันที เพื่ อสถาบันจะได้พิจารณาดาเนิ นการต่ อไป โดยระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP
และ/หรือระบบ GMP การแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ซึ่งหากสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือ
ระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึ งความปลอดภัยของผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว
สถาบันอาจพิจารณาให้ผไู้ ด้รบั การรับรองระงับการจาหน่ าย จ่าย แจกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู่ผบู้ ริโภคไว้ก่อน
ได้ จนกว่าผลการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือระบบ
HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
5.8 กรณีที่มีอุบตั ิการณ์รา้ ยแรง (Serious incident) หรือมีการดาเนินการที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ให้แจ้ง
สถาบันโดยไม่ชกั ช้า (เฉพาะระบบ OHSMS)
5.9 ให้ความร่วมมือแก่สถาบัน ในการตรวจประเมินทุกครั้ง
5.10 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็ นปั จจุบนั ให้แก่สถาบันเมื่อได้รบั การร้องขอ
5.11 ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่ างๆ ตามอัตราที่ สถาบันกาหนด ภายใน 15 วัน นั บตั้งแต่ วนั ที่
สถาบันได้แจ้งให้ทราบ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่ชาระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้
5.12 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สถาบันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน
5.13 หากประสงค์จะให้มีการรับรองต่อเนื่ อง ให้ยื่นคาขอใหม่ (โดยได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมในการยื่นคา
ขอ) ต่อสถาบัน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้ นอายุ
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5.14 ต้อ งจัดให้มี ม าตรการและจัด หาอุ ปกรณ์ ป้องกัน อุ บัติ ภัยที่ จาเป็ นแก่พ นั ก งานสถาบัน และหน่ วยรับรอง
ระบบงานในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิหน้าที่
5.15 ต้องจัดทาและเก็ บรักษาบันทึ กข้อร้องเรียนและผลการดาเนิ นการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับ
กิจการและขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรองไว้ และต้องมอบบันทึ กข้อร้องเรียน และผลการดาเนิ นการให้กับ
สถาบัน เมื่อได้รบั การร้องขอ
5.16 หากสถาบันพบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการนาชื่อสถาบัน/เรื่องการรับรองไปใช้ไม่ถูกต้อง เช่น มีการ
อ้างอิงชื่อสถาบัน/สถานะการรับรองไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้เอกสารการรับรอง เครื่องหมายการ
รับรอง หรือรายงานที่ส่งผลทาให้เกิดการเข้าใจผิดเรื่องการรับรอง สถาบันจะดาเนิ นการแจ้งเตือน
เพื่อให้มีการแก้ไขและปฏิบตั ิการแก้ไขให้ถูกต้อง หากผูไ้ ด้รบั การรับรองยังไม่มีการดาเนิ นการใดๆ
ตามระยะเวลาที ่กาหนด สถาบัน จะดาเนิ น การตามขั้น ตอนที ่ส ถาบัน กาหนดเรื่อ งการพัก ใช้ก าร
รับรอง และ/หรือการเพิกถอนการรับรองต่อไป
6. การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่
6.1 สถาบันจะตรวจติดตามผลเพื่อติดตามการรักษาระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ตามโปรแกรมการตรวจประเมิ นที่กาหนดตามข้อ 4.4 โดยในการตรวจติ ดตามผล อาจตรวจประเมิน
ระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรองแล้วทั้งหมดหรือเพี ยงบางส่วนตามความเหมาะสม ตามขั้น ตอนที่
กาหนดใน R-002 โดยอนุ โลม
6.2 ก่อนการตรวจติ ดตามผลการรักษาระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP สถาบันจะ
ดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP ที่
ได้รับการรับรอง รวมถึ งผลิ ต ภัณ ฑ์ของผูไ้ ด้รับการรับรองจากหน่ วยงานและ/หรือแหล่งข้อมูลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่ วยงานที่ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ข้อร้องเรียนที่ส ถาบันได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึ งผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผลการรักษาระบบของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
6.3 การตรวจประเมินใหม่ จะดาเนิ นการทุก 3 ปี ก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมดตาม
ขั้นตอนที่กาหนดใน R-002 โดยอนุ โลม
6.4 สถาบันสงวนสิ ท ธิ์ ที่จะดาเนิ นการตรวจติ ดตามผลเพิ่ มเติ ม หรือตรวจประเมิ นใหม่ โดยไม่แจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
(1) มีเหตุอนั ทาให้สงสัยว่ามีสมรรถนะลดหย่อนลง
(2) เมื่อมีการวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สถาบัน
(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
6.5 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 เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขระบบการจัดการใดๆ ที่ ได้รบั การ
รับรองจากสถาบันในสาระที่ สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กร
หรื อ เจ้า ของ ฝ่ ายบริ ห าร ชื่ อ ที่ อ ยู่ส ถานประกอบการ ขอบข่ า ยที่ ไ ด้ รับ การรับ รอง และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการจัดการและกระบวนการ
(3) มีอุบตั ิการณ์รา้ ยแรงหรือมีการดาเนินการที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย (เฉพาะระบบ OHSMS)
(4) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
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7. การลดขอบข่าย การพักใช้และการคืนสิทธิ์ และการเพิกถอนการรับรอง
7.1 การลดขอบข่ายการรับรอง
กรณีที่ผไู้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถรักษาระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองในบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รบั
การรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรองหลังจากถูก พักใช้การรับรองแล้ว 2 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 3 ปี สาหรับบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รบั การรับรอง หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองเลิกประกอบ
กิจการในบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รบั การรับรอง หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่
ได้รบั การรับรอง สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนพิ จารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรอง
ฉบับใหม่แทนฉบับเดิ มตามขอบข่ายที่ เหลื อและมีอายุเท่ ากับใบรับรองฉบับเดิ มที่ เหลื ออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การ
รับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
7.2 การพักใช้การรับรองและการคืนสิทธิ์การรับรอง
กรณี ที่ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะอนุ กรรมการกาหนด และ/หรือไม่
ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรอง และไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและ/หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไข และ/หรื อ การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามระบบการจัด การที่ ไ ด้รับ การรับ รองภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด และ/หรือมี อุบัติการณ์รา้ ยแรงหรือมี การดาเนิ นการที่ ไม่ เป็ นไปตามกฎหมาย
เนื่ องจากระบบการจัดการล้มเหลว (เฉพาะระบบ OHSMS) และ/หรือไม่ ชาระค่าธรรมเนี ยม หรือ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินหรือการรับรอง หรือไม่ยินยอมให้สถาบันดาเนิ นการ
ตรวจติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ตามความถี่ที่กาหนด หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอ
พักใช้การรับรอง สถาบันจะนาเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาพักใช้การรับรองโดยกาหนดระยะเวลาไม่
เกิน 180 วัน และสถาบันจะนาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณายุติการพักใช้การรับรองหากพบว่าผูท้ ี่
ได้รบั การพักใช้การรับรองนั้นได้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะอนุ กรรมการ และระเบียบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการกาหนด
7.3 การเพิกถอนการรับรอง
กรณีที่ผไู้ ด้รบั การรับรองเป็ นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ ง หรือหลายกรณีดงั นี้
(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะอนุ กรรมการกาหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการ
รับรอง
(2) ไม่ปฏิบตั ิตามระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองในสาระสาคัญ
(3) ไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการสาหรับทุกขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง
แล้ว 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี
(4) มีขอ้ ร้องเรียนที่คณะอนุ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง
(5) มีอุบตั ิการณ์รา้ ยแรงหรือมีการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายเนื่ องจากระบบการจัดการ
ล้มเหลว และผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่แก้ไขปรับปรุงหลังจากถูกพักใช้การรับรอง (เฉพาะระบบ
OHSMS)
(6) ยกเลิ ก การประกอบกิ จการส าหรับกิ จกรรม/ขอบข่ ายที่ ได้รับการรับรอง และไม่ มี การแจ้ง
สถาบันเพื่อขอยกเลิกการรับรอง หรือสถาบันไม่สามารถติดต่อผูไ้ ด้รบั การรับรองให้ดาเนินการ
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการกาหนดได้
สถาบัน จะน าเสนอคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาเพิ ก ถอนการรับ รอง ทั้ งนี้ ผู้ได้รั บ การรับ รองต้องส่ งคื น
ใบรับรองให้แก่สถาบัน
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8. การอุทธรณ์และการร้องเรียน
8.1 การอุทธรณ์
8.1.1 ผูย้ นื่ คาขอการโอนรับรองระบบตามข้อ 4 หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ถูกดาเนิ นการตามข้อ 7 สามารถ
ยืน่ อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่สถาบันมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือการดาเนิ นการ
ให้ท ราบ โดยการยื่น อุ ท ธรณ์ ต ้องท าเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรต่ อสถาบัน หากส่งทางไปรษณี ยต์ ้อ ง
ลงทะเบียน
8.1.2 คณะพิ จารณาอุ ท ธรณ์ จะพิ จ ารณาค าอุ ท ธรณ์ และแจ้งผลการพิ จารณาให้ท ราบภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่สถาบันได้รบั คาอุทธรณ์
8.1.3 ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยงั ไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บงั คับอยู่
8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
8.1.5 ผูย้ นื่ คาอุทธรณ์เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยในการพิจารณาอุทธรณ์ท้งั หมด ยกเว้นกรณีที่คาอุทธรณ์เป็ นผล
8.2 การร้องเรียน
การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อสถาบัน ทั้งนี้ ให้รวมถึงการร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ดว้ ย แต่ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จากการได้ยินมา กรณี ที่การ
ร้อ งเรี ย นเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ ผู้ได้รับ การรับ รอง ต้อ งยื่ น เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร มี ห ลัก ฐ านเพี ยงพอที่ จ ะ
สนับสนุ นข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบสามารถพิจารณาดาเนิ นการต่อไปได้
ในกรณีการร้องเรียนต่อผูอ้ านวยการสถาบัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนิ นการ
เมื่อสถาบันได้รบั ข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สถาบันจะพิ จารณาข้อมูลที่ ได้รบั และอาจมี การดาเนิ นการหา
หลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจัดเป็ นข้อร้องเรียนหรือไม่ และแจ้งผลการพิจารณาให้
ผูร้ อ้ งเรียนทราบอย่างเป็ นทางการ กรณี ที่จดั เป็ นข้อร้องเรียน สถาบันจะดาเนิ นการแก้ไขและป้องกันตาม
คู่มือขั้นตอนการดาเนิ นการของสถาบันและแจ้งผลการดาเนิ นการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบอย่างเป็ นทางการ
กรณี ที่การร้องเรียนเป็ นเรื่องเกี่ยวกับผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง สถาบันจะพิจารณาร่วมกับผูย้ ื่นคา
ขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองและผูร้ อ้ งเรียนเกี่ ยวกับขอบเขตเนื้ อหาของข้อร้องเรียน และผลการดาเนิ นการ
ก่อนแจ้งให้สาธารณชนทราบ
9. การยกเลิกการรับรอง
สถาบันจะพิจารณานาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณายกเลิกการรับรองระบบจัดการระบบใดระบบหนึ่ ง ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
9.1 ผูไ้ ด้รบั การรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รบั การรับรอง
9.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นบุคคลล้มละลาย
9.3 ผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามข้อ 5.12
9.4 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รบั การรับรอง และผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถหรือไม่มนั ่ ใจว่าจะปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดใหม่ได้
10. การรักษาความลับ
สถาบันจะเก็ บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ ได้รบั จากผูย้ ื่นคาขอ และ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองไว้เป็ นความลับ
รวมถึงข้อมูลที่เป็ นความลับที่สถาบันได้จากแหล่งอื่นด้วย แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้ นกับผู้
ยืน่ คาขอ และ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองอันเนื่ องมาจากการเปิ ดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้ นจากการ
กระทาของสถาบัน
กรณี ของหน่ วยรับรองระบบงาน หรือกลุ่มข้อตกลงเพื่อการตรวจประเมินความเท่าเทียมกัน (Agreement group of
a peer assessment scheme) ที่ สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รบั การรับรองระบบงาน ซึ่งสามารถ
เข้าถึ งข้อมูลที่ เป็ นความลับของผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรั บรอง สถาบันจะดาเนิ นการในการให้องค์กร
ดังกล่าวมี การปฏิบัติเช่นเดี ยวกันกับสถาบันในเรื่องการเก็ บรักษาความลับของผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การ
รับรอง
กรณี ที่สถาบันต้องเปิ ดเผยข้อมู ลของผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองตามคาสั ่งกฎหมาย สถาบัน
จะแจ้งผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองทราบ สาหรับกรณี องค์กรอื่นๆ สถาบันจะแจ้งผูย้ ื่นคาขอและ/
หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นแต่ละกรณีไป
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11. อื่นๆ
11.1 ในกรณี ที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการจัดการใดๆ ที่สถาบัน
ให้การรับรอง สถาบันจะแจ้งให้ผยู้ นื่ คาขอ/ผูไ้ ด้รบั การรับรอง และหน่ วยรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องทราบ
11.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ขอ้ 11.1 ให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาที่
กาหนด จากนั้นสถาบันจะทาการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
11.3 สถาบันไม่รบั ผิ ดชอบในการกระทาใดๆ ของผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ ได้กระทาไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตาม หรือฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
11.4 สถาบัน จะพิ จารณานาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่ อออกใบรับรองใหม่ให้แก่ผูไ้ ด้รบั การรับรองในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ใบรับรองฉบับเดิมสิ้ นอายุ และได้ดาเนิ นการตามข้อ 5.13 รวมทั้งตรวจประเมินใหม่แล้ว
(2) ใบรับรองฉบับเดิมชารุด หรือสูญหาย
(3) ผูไ้ ด้รบั การรับรองจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่และไม่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการที่ ได้รบั
การรับรอง
ใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) ถึง (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยงั เหลืออยู่ ทั้งนี้ ในกรณี ขอ้
(3) ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
11.5 สถาบันจะเผยแพร่รายชื่อองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับการได้รบั การรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอน
การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรอง ชื่อและ/หรือที่อยู่ ให้หน่ วยรับรอง
ระบบงานที่ เกี่ ยวข้องทราบ และสาหรับผูท้ ี่ รอ้ งขอข้อมูลเกี่ ยวกับสถานะการรับรองของผูไ้ ด้รบั การ
รับรองของสถาบัน สถาบันจะมีการพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป (ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู ้
ได้รบั การรับรอง)
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ภาคผนวก ก.
การใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึง
การได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
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การใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
1. ผูไ้ ด้ร บั การรับ รองสามารถใช้ชื่อ สถาบัน ในการอ้า งอิง ถึง การได้ร บั การรับ รองระบบการจัด การจาก
สถาบันได้ โดยสามารถใช้ชื่อย่อ และ/หรือชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ดังนี้
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
หรือ
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
 สรอ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
หรือ
 Management System Certification Institute (Thailand)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
 MASCI
2. ผูไ้ ด้รับการรับรองสามารถใช้ชื่ อ สถาบัน ในการระบุขอ้ ความการได้รับการรับรองบนบรรจุภัณ ฑ์หรื อ
เอกสารแสดงข้อมูลที่แนบกับผลิตภัณฑ์หรือกล่ องผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งบรรจุภณ
ั ฑ์ในที่นี้จะครอบคลุมเฉพาะ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถแยกออกมาเป็ นอิสระจากผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทาให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารที่
แนบกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์จะครอบคลุ ม เฉพาะเอกสารที่ เป็ นอิ ส ระ ไม่ ได้ติ ดแน่ น กับ ผลิ ตภัณ ฑ์ เช่ น โบร์ชั ว
สาหรับเอกสารที่ ติดแน่ นกับ ผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลาก เอกสารประเภทนี้ จัดว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของผลิตภัณ ฑ์
ทั้งนี้ การระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรอง ห้ามระบุบนผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ
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ภาคผนวก ข.
รูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรับรอง
และเครื่องหมายรับรองระบบงาน
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วิ ธี แ สดงเครื่ อ งหมายรับ รองของสถาบั น รับ รองมาตรฐานไอเอสโอ และเครื่ อ งหมายรับ รองระบบงาน
(Accreditation mark)
ให้เ ป็ นไปตามข้อ กาหนดทั ว่ ไปว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขในการรับ รองระบบการบริ ห ารจัด การ
(R-001)
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