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การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองระบบการบริหารจดัการ 

 

1. ขอบข่าย 

 1.1 เอกสารน้ีก าหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง    

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

มาตรฐาน มอก. 9001 (ISO 9001) และ ISO/TS 29001 ส าหรบัอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี

และก๊าซธรรมชาติ 

- ระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ 

EMS” ตามมาตรฐาน มอก. 14001 (ISO 14001)  

- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Occupational Health and Safety Management 

System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ OHSMS” ตามมาตรฐาน ISO 45001 มอก . 18001 และ 

OHSAS 18001 

- ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ 

“ระบบ FSMS” ตามมาตรฐาน ISO 22000 

- ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point 

System) ในการผลิตอาหาร ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ HACCP” ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius 

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

มอก.7000 หรือมาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ. 9024) มาตรฐานระบบ HACCP ของประเทศคู่คา้ตามท่ีผู้

ยืน่ค าขอระบุ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ 

 - ระบบการจัดการสุขลักษณะท่ีดีในสถานประกอบการ  (Good Manufacturing Practice System) ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ GMP” ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Commission : Recommended 

International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1) หรือมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 34 หรือมาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ. 9023) หรือมาตรฐานสินคา้

เกษตร ดงัต่อไปน้ี 

1) หลกัการปฏิบติัส าหรบักระบวนการรมผลไมส้ดดว้ยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(มกษ. 1004) 

2) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัโรงสีขา้ว (มกษ. 4403) 

3) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัศนูยร์วบรวมน ้านมดิบ (มกษ. 6401) 

4) การปฏิบติัท่ีดีดา้นสุขลกัษณะส าหรบัการแปรรปูสตัวน์ ้าเบ้ืองตน้ (มกษ. 7420) 

5) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัโรงคดับรรจุผกัและผลไมส้ด (มกษ. 9035) 

6) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัการผลิตผกัและผลไมส้ดตดัแต่งพรอ้มบริโภค (มกษ. 9039) 

7) หลกัปฏิบติัส าหรบัการผลิตสินคา้เกษตรแช่เยอืกแข็ง (มกษ. 9041) 

8) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัการผลิตทุเรียนแช่เยอืกแข็ง (มกษ. 9046) 

หรือมาตรฐานระบบ GMP อ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดับประเทศหรือระดับสากลตามท่ีผูย้ื่นค าขอระบุ 

ยกเวน้การรบัรองในกิจกรรมมาตรฐานฟารม์และยารกัษาโรค 

- ระบบการจดัการดา้นการรกัษาความปลอดภยัส าหรบัการจดัประชุม สมัมนา และนิทรรศการ (Security 

Management System – Requirements for Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)) ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ MSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 22300 

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

มาตรฐาน ISO 50001 หรือ มอก. 50001  
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- ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะ

เรียกวา่ “ระบบ BCMS” ตามมาตรฐาน ISO 22301 หรือ มอก. 22301 

- ระบบการบริหารความมัน่คง ปลอดภัยในโซ่อุปทาน (Security Management System for Supply Chain) 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ SeMS” ตามมาตรฐาน ISO 28000 

- ระบบการจัดการความมัน่คงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ (Information Security Management System) ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ ISMS” ตามมาตรฐาน ISO 27001 

- ระบบบริหารงานคุณภาพส าหรบัเคร่ืองมือแพทย ์(Quality Management System for Medical Devices) 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ MDMS” ตามมาตรฐาน มอก. 13485 (ISO 13485) 

- ระบบบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยนื (Event Sustainability Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ 

“ระบบ ESMS” ตามมาตรฐาน ISO 20121 

- ระบบการจดัการดา้นความปลอดภัยของหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัสารเคมี (Safety Management System 

for Chemical Laboratories) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ LSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 

1.2 เอกสารน้ีก าหนดโดยยอ่ถึงขั้นตอนดา้นธุรการในกระบวนการรบัรองระบบการบริหารจดัการท่ีขอรบัการ

รบัรองตามขอ้ 1.1 และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (ซ่ึง

ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) การตรวจ

ติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ของระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองน้ันๆ โดยระบบ FSMS และ

ระบบ HACCP จะรวมถึงการตรวจประเมินกระบวนการผลิต โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ตรวจสอบ/ทดสอบ และรวมถึงการตรวจประเมินจรรยาบรรณในการผลิตอาหาร 

 

2. นิยาม 

ความหมายของค าท่ีใชใ้นเอกสารน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ระบบการบริหารจดัการ หมายถึง ระบบการจดัการท่ีองคก์รผูย้ื่นค าขอน าไปปฏิบัติ ซ่ึงไดแ้ก่ 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 หรือ มอก.7000 หรือ มกษ. 9024) ระบบ GMP (Codex หรือ 

มอก. 34 หรือ มกษ. 9023 หรือ มกษ. 1004 หรือ มกษ. 4403 หรือ มกษ. 6401 หรือ มกษ. 7420 

หรือ มกษ. 9035 หรือ มกษ. 9039 หรือ มกษ. 9041 หรือ มกษ. 9046) 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)) ระบบ ESMS (ISO 20121) ระบบ 

LSMS (มอก. 2677 เล่ม 1) และระบบการจดัการอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัใหก้ารรบัรองในอนาคต 

2.2 ระบบ QMS หมายถึง ระบบท่ีมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการด าเนินการ ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์เพ่ือก าหนดทิศทางและควบคุมองคก์รในเร่ืองคุณภาพ 

2.3 ระบบ EMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการจัดการทั้งหมดท่ีรวมถึงโครงสรา้งองค์กร กิจกรรม การ

วางแผน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ การปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการและทรพัยากรส าหรบั

การพฒันา การน าไปปฏิบติั การท าใหบ้รรลุ การทบทวนและการรกัษาไวซ่ึ้งนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.4 ระบบ OHSMS หมายถึง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ซ่ึงประกอบดว้ย

บุคลากร ทรพัยากร นโยบายและขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีการท างานประสานกนัอยา่งมีระเบียบและ

แบบแผน เพ่ือปฏิบติังานท่ีก าหนดไวห้รือเพ่ือใหบ้รรลุหรือรกัษาเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2.5 ระบบ FSMS หมายถึง ระบบการจดัการท่ีมีการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยัของ

อาหารและการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว โดยใชห้ลกัการระบบ HACCP เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้

มัน่ใจในความปลอดภยัของอาหารตลอดหว่งโซ่อาหาร (Food chain) 

2.6 ระบบ HACCP หมายถึง ระบบการจดัการดา้นการวเิคราะหอ์นัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม โดยมุ่งเน้น

การป้องกนัปัญหาและอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นในการผลิตอาหาร 

2.7 ระบบ GMP หมายถึง ระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ เพ่ือใหมี้ความปลอดภยัต่อการ

อุปโภคและบริโภค 

2.8 ระบบ MSMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการบริหารงานขององคก์ร ซ่ึงใชใ้นการก าหนดและน านโยบาย

ดา้นการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติ และบริหารความเส่ียง และภัยคุกคาม ขององค์กร ซ่ึงรวมถึง 

โครงสรา้งองคก์ร กิจกรรม การวางแผน การจดัสรรความรบัผิดชอบ วธีิการปฏิบติั ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กระบวนการและทรพัยากร 

2.9 ระบบ EnMS หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในการจดัท านโยบายพลังงาน และวตัถุประสงค์

ดา้นพลงังาน และกระบวนการ และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์หล่าน้ัน 

2.10 ระบบ BCMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัท า การน าไปปฏิบัติ การ

ด าเนินการ การติดตาม การทบทวน รกัษา และปรบัปรุงใหเ้กิดความต่อเน่ืองของธุรกิจ 

2.11 ระบบ SeMS หมายถึง การบริหารจดัการระบบหรือกิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ ์ซ่ึงองคก์รจะตอ้งจดัการกบั

ความเส่ียง หรือแนวโน้มของภยัคุกคาม รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นในโซ่อุปทาน 

2.12 ระบบ ISMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยการจัดท า การน าไปปฏิบัติ การ

ด าเนินการ การติดตาม การทบทวน รกัษา และปรบัปรุง โดยมุ่งเน้นเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มลู 

2.13 ระบบ MDMS หมายถึง ระบบท่ีมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการด าเนินการใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์เพ่ือก าหนดทิศทางและควบคุมองคก์รในเร่ืองคุณภาพของเครื่องมือแพทย ์

2.14  ระบบ ESMS หมายถึง ระบบท่ีมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการด าเนินการใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค์ เพ่ือก าหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเร่ืองการบริหารการจดังานอย่างยัง่ยืน เช่น งาน

ประชุม สมัมนา นิทรรศการ เป็นตน้ โดยด าเนินงานภายใตก้ารควบคุมดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 

และสงัคม 

2.15 ระบบ LSMS หมายถึง ระบบท่ีมีการวางแผน น าไปปฏิบติั ติดตามประเมินผล และทบทวนการจดัการ บน

พ้ืนฐานของขอ้มลูจริง อยา่งต่อเน่ืองและสม า่เสมอ 

2.16 การรบัรองระบบการบริหารจดัการ หมายถึง การใหก้ารยอมรบัความสามารถขององคก์รในการปฏิบัติ

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 และระบบ LSMS ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “การรบัรอง” 

2.17 สถาบนั หมายถึง สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 

2.18  ผูย้ืน่ค าขอ หมายถึง ผูป้ระสงคท่ี์จะขอรบัการรบัรอง 

2.19  ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผูย้ืน่ค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมิน และไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั 

2.20  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2.21  คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรบัรองระบบท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ือ

ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรบัรอง เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรบัรอง ตัดสินการ

พักใช ้การคืนสิทธ์ิ และเพิกถอนการรับรองระบบการจดัการ แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ี

ตัดสินใหก้ารรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหม้ัน่ใจใน
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ความเป็นกลางในการใหก้ารรับรองระบบการจัดการและเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และ

ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2.22 คณะท างานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลท่ีได้รบัการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตัดสินให้

การรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบขา่ย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

2.23 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ เป็นอิสระและจดัท าเป็นเอกสาร เพ่ือใหไ้ด้

หลกัฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมินวา่เป็นไปตามเกณฑก์ารตรวจประเมิน 

2.24 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หมายถึง การตรวจประเมินเบ้ืองต้นและการประเมินเอกสาร โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือตรวจประเมินความพรอ้มขององค์กรทั้งทางดา้นเอกสาร ความรูแ้ละความเขา้ใจใน

ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง รวมถึงการน าไปปฏิบติั เพ่ือประกอบการนัดหมายใน

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

2.25 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (ซ่ึงจะด าเนินการตรวจประเมิน 

ณ สถานประกอบการ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน าระบบ

การจดัการท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั 

2.26 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือขอ้บกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง ความลม้เหลวท่ีจะเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด 

2.27 ขอ้บกพร่องส าคัญ (Major nonconformity) หมายถึง  กรณีท่ีองคก์รยงัไม่ไดจ้ดัท าระบบ หรือจดัท าระบบ

ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด หรือจดัท าระบบแลว้แต่ไม่ไดน้ าไปปฏิบติั หรือกรณีท่ีมีขอ้บกพรอ่งยอ่ยหลายๆ 

จุดรวมกนัซ่ึงพิจารณาแลว้มีผลกระทบต่อระบบการจดัการโดยรวม และมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของ

อาหารกรณีระบบ FSMS ระบบ HACCP และระบบ GMP หรือการด าเนินการท่ีไม่ค านึงถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย  หรือดา้นการรกัษาความปลอดภัยส าหรบัการจดั

ประชุม สมัมนา และนิทรรศการ ส าหรบัระบบ EMS ระบบ OHSMS หรือระบบ MSMS ตามล าดบั  

 หรือกรณีระบบ EnMS นอกเหนือจากความหมายขา้งตน้แลว้ ยงัมีความหมายครอบคลุมลักษณะการ

ด าเนินการขององคก์รหากพบวา่มีผลกระทบต่อความสามารถของระบบการบริหารจดัการท่ีจะท าใหบ้รรลุ

ถึงผลลพัธท่ี์ตอ้งการขององคก์ร ตวัอยา่งประเด็นท่ีจดัวา่เป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั เช่น  

 การปรบัปรุงสมรรถนะดา้นพลงังาน (Energy performance) ไม่บรรลุผลส าเร็จอยา่งมีนัยส าคญั 

 การควบคุมกระบวนการไม่มีประสิทธิผลอยา่งมีนัยส าคญั 

2.28 ขอ้บกพร่องยอ่ย (Minor nonconformity) หมายถึง กรณีท่ีองค์กรจดัท าระบบแลว้ และน าไปปฏิบติับา้งไม่

ปฏิบัติบา้ง และไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารกรณีระบบ FSMS ระบบ HACCP และระบบ 

GMP 

2.29 ขอ้สังเกต (Observation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไวห้รือละเลย อาจน าไปสู่

ขอ้บกพรอ่งได ้

2.30 ผูต้รวจประเมิน (Auditor, Assessor) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะด าเนินการตรวจประเมินได ้

2.31 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรกัษาระบบท่ีด าเนินการ

ในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ระบบยงัคงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2.32 การตรวจประเมินใหม่ (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งวา่องคก์รมีการน าระบบการจดัการไปปฏิบติั และยงัมีประสิทธิผล

อยู ่ซ่ึงการตรวจประเมินใหม่ดงักล่าวจะด าเนินการก่อนใบรบัรองส้ินอายุ 
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2.33 องคก์รหลายสาขา (Multi site organization) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS และระบบ EnMS) หมายถึง 

องคก์รท่ีด าเนินธุรกิจสาขาท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัหรือไม่ก็ได ้โดยมีส านักงานส่วนกลางเป็นผูด้ าเนินการ

วางแผน ควบคุม จดัการแก่หน่วยงานเครือข่ายและสาขา ในกรณีท่ีเครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคล

เดียวกบัส านักงานส่วนกลาง ตอ้งมีสญัญาหรือนิติกรรมใดๆ ท่ีแสดงวา่ส านักงานส่วนกลางมีอ านาจในการ

ตรวจติดตามและด าเนินการแกไ้ขในเครือขา่ยและสาขาต่างๆ ได ้

 ส าหรับระบบ EnMS จะต้องมีการพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกิจกรรม ท่ีแต่ละสาขาต้องมีการ

ด าเนินการท่ีเหมือนกนั ซ่ึงไดแ้ก่ แหล่งพลงังาน (Energy source) ลกัษณะการใชพ้ลงังาน (Energy use) 

และปริมาณการใชพ้ลงังาน (Energy consumption) โดยส านักงานส่วนกลางจะเป็นผูค้วบคุมก ากับดูแล

การด าเนินการของแต่ละสาขา 

2.34 สถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS และระบบ EnMS) หมายถึง 

สถานด าเนินการ/ท่ีตั้งท่ีนอกเหนือจากสถานด าเนินการ/ท่ีตั้งท่ีระบุไวใ้นใบรบัรอง ซ่ึงมีการประยุกต์ใช้

ระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ EnMS กับกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตข้อบข่ายการรบัรอง/

ขอรบัการรบัรอง โดยมีการก าหนดช่วงเวลาไวช้ัดเจน ซ่ึงสถานด าเนินการ/ท่ีตั้งดังกล่าวมี ตั้งแต่สถาน

ด าเนินการในการบริหารโครงการหลกั (Major project management site) จนถึงสถานด าเนินการในการ

บริการ/ติดตั้งยอ่ย (Minor service/installation site) โดยระบบ EnMS สถานด าเนินการชัว่คราวน้ันจะมี

การพิจารณาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกัษณะการใชพ้ลงังาน  และปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีมีนัยส าคญัของ

องคก์ร 

2.35 องคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site organization) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS และ

ระบบ EnMS) หมายถึง องค์กรท่ีด าเนินธุรกิจ โดยมีส านักงานส่วนกลางเป็นศูนยก์ลางของการบริหาร

จดัการ ก ากบั ควบคุม และดูแลการด าเนินการของสถานด าเนินการชัว่คราวภายนอกส านักงานส่วนกลาง 

เช่น โครงการก่อสรา้ง 

2.36 เหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน หมายถึง การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่อาจบงัคบัหรือควบคุมได ้ไม่

วา่จะเกิดขึ้ นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้ นโดยวธีิอ่ืน และตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

มิใช่เหตุการณ์เฉพาะตัวของบุคคลหรือคณะบุคคลใดเท่าน้ัน และ/หรือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีมิอาจคาดการณ์

ไดต้ามปกติของวิญญูชน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในระดับชาติและ/หรือระหว่างประเทศ 

เหตุการณ์ท่ีอาจเป็นภัยต่อความมัน่คงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบ   

 

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

3.1 ทัว่ไป 

3.1.1 การตรวจประเมินจะด าเนินการส าหรบัผูข้อรบัการรบัรองท่ีอยูใ่นเขตราชอาณาจกัร ผูย้ืน่ค าขอท่ีมี

สถานประกอบการนอกราชอาณาจกัรใหพิ้จารณาเป็นกรณีไป 

3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้ นอยูก่บัจ านวนพนักงานในองคก์รของผูข้อรบัการรบัรอง จ านวน

กะ เวลาในการท างาน ขอ้ก าหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่ีเก่ียวขอ้ง ขนาดและความ

ซบัซอ้นของกิจกรรม เทคโนโลยท่ีีใช ้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การวา่จา้งหน่วยงานภายนอกในการ

ด าเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายระบบการบริหารจดัการ ผลการตรวจประเมินใดๆ ก่อนหน้าน้ี 

จ านวนสถานประกอบการและจ านวนสาขาท่ีขอรบัการรบัรอง ประเภทการรบัรอง จ านวนสมาชิก

ในกลุ่มผูต้รวจประเมิน ในกรณีระบบ EMS หรือระบบ OHSMS หรือระบบ MSMS หรือระบบ 

BCMS จะพิจารณาถึงระดับความเส่ียงดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามัยและความ
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ปลอดภัย การรักษาดา้นความปลอดภัยส าหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ

ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ตามล าดับ หรือพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

จ านวนชนิดผลิตภณัฑอ์าหารหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารท่ีองคก์รน้ันขอรบัการรบัรองกรณีระบบ 

FSMS ระบบ HACCP และระบบ GMP ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตยต์กดิน

ได ้ใหด้ าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบติัจากบนัทึกคุณภาพของผูข้อรบัการรบัรองในระหวา่งการ

ตรวจประเมินในเวลาปกติ  

กรณีระบบ EnMS นอกเหนือจากการใชแ้นวทางการประมาณระยะการตรวจประเมินตามแนวทาง

ขา้งตน้แลว้ ใหพิ้จารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระดับนัยส าคญัของการใชแ้ละปริมาณการใชพ้ลงังานมา

ประกอบการพิจารณา  

 กรณีท่ีผู้ยื่นค าขอรับการรับรองมีสถานด าเนินการชัว่คราว ระยะเวลาในการตรวจประเมิน

นอกเหนือจากขอ้มลูท่ีระบุขา้งตน้ ใหพิ้จารณาเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมการสุ่มตรวจประเมินกิจกรรม 

ณ สถานด าเนินการชัว่คราว โดยสถานด าเนินการและจ านวนท่ีจะด าเนินการสุ่มตรวจประเมินจะ

พิจารณาจาก ขนาด ประเภทของกิจกรรม ขั้นตอนของการด าเนินการของโครงการน้ันๆ และ

ความเส่ียงของกิจกรรมท่ีจะเกิดความล้มเหลวท่ีจะท าใหผ้ลิตภัณฑ์/บริการไม่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด 

3.1.3 การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ประกอบดว้ย 

(1) การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

(2) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

(3) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  

3.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

3.2.1 สถาบนัจะแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินเพ่ือตรวจประเมินการเป็นไปตามเกณฑ์ 

3.2.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินจะท าอยา่งเป็นทางการ โดยประกอบดว้ยหวัหน้าผูต้รวจประเมิน

และผูต้รวจประเมินอีกจ านวนหน่ึงตามความเหมาะสม อาจจะมีผู้เช่ียวชาญดว้ยก็ได ้ซ่ึงตอ้ง

ก าหนดอ านาจหน้าท่ีใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

3.2.3 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินตอ้งยดึหลกัดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นผู้ท่ี มี คุณสมบัติตามท่ีก าหนดในเอกสารข้อก าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ส าหรับผูต้รวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ : R-003 และ/หรือ

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม : R-012 และ/หรือระบบการจดัการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย : R-022 และ/หรือระบบการจดัการดา้นการรักษาความปลอดภัย

ส าหรบัการจดัประชุม สมัมนา และนิทรรศการ : R-201 และ/หรือระบบการจดัการ

ความปลอดภยัของอาหาร ระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมใน

การผลิตอาหาร และระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ : R-032 

และ/หรือระบบการจัดการพลังงาน : R-013 และ/หรือระบบการบริหารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจ : R-301 และ/หรือระบบการบริหารความมัน่คง ปลอดภัยในโซ่

อุปทาน : R-401 และ/หรือระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ : 

R-014 และ/หรือระบบการบริหารงานคุณภาพส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ : R-015 

และ/หรือระบบบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยนื : R-017  

3.2.3.2 มีความคุน้เคยกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการบริหารจัดการ และขั้นตอนการ

ด าเนินการเพ่ือการรบัรองระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองน้ันๆ  
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3.2.3.3 มีความรูอ้ย่างแจ่มแจง้ในวิธีการตรวจประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง และในเอกสารการตรวจ

ประเมิน 

3.2.3.4 มีความรูค้วามสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมท่ีขอรบัการรบัรองตามทะเบียนรายช่ือ

ผูต้รวจประเมินของสถาบนั 

3.2.3.5 มีความสามารถในการส่ือความ 

3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ท่ีอาจท าใหส้มาชิกในกลุ่มปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่

น่าเช่ือถือ หรืออยา่งไม่เสมอภาค รวมทั้ง 

(1) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่เคยใหค้ าปรึกษา หรือท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจประเมินใน

ฐานะใหค้ าแนะน าหรือท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผูย้ื่นค าขอภายในระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่าน

มา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระบวนการและการตดัสินใหก้ารรบัรอง 

(2) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ในหน่วยงานของผูย้ืน่ค าขอ 

(3) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่มีแรงกดดนัทางการคา้และ/หรือการเงินใดๆ 

3.2.4. หน้าท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมิน มีดงัน้ี 

1) ตรวจสอบและทวนสอบโครงสรา้ง นโยบาย กระบวนการ คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

บนัทึกและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองหรือไดร้บัการรบัรอง

ของผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้ับการรับรอง และพิจารณาว่าสอดคลอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบขา่ยการรบัรอง 

2) ตรวจประเมินวา่องค์กรไดจ้ดัท ากระบวนการและคู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงการ

น าไปปฏิบติัและการรกัษาไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ใน

ระบบการจดัการของผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

3) ส่ือสารกับผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองถึงผลการตรวจประเมิน และการด าเนินการ

ส าหรบัประเด็นท่ีพบว่ามีความไม่สอดคลอ้งระหวา่งนโยบาย วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

และผลการด าเนินการดงักล่าวของผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

3.2.5 ก่อนท าการตรวจประเมิน หากยงัไม่ไดมี้การลงนามในสัญญาว่าดว้ยการรักษาความลับและ

หนังสือแสดงความไม่มีส่วนไดส้่วนเสียไวก้่อน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินและผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี)  

 ลงนามในสญัญาวา่ดว้ยการรกัษาความลบัและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย 

3.2.6 ตอ้งแจง้ช่ือผูไ้ดร้บัการแต่งตั้งเป็นผูต้รวจประเมินและผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี) ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบและ

ใหค้วามเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน 

3.3 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

3.3.1 การตรวจประเมินในขั้นตอนน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1) ประเมินเอกสารระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง 

2) ประเมินสภาวะเฉพาะของสถานประกอบการและท่ีตั้งส าหรบัระบบการจดัการท่ีขอรบัการ

รบัรอง รวมถึงการพิจารณารว่มกบับุคลากรของผูย้ื่นค าขอ เพ่ือพิจารณาความพรอ้มส าหรบั

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

3) ทบทวนสถานะและความเขา้ใจของผูย้ื่นค าขอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดมาตรฐานของ

ระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะหลกั

หรือลักษณะปัญหาท่ีมีนัยส าคัญ กระบวนการ วตัถุประสงค์และการด าเนินการของระบบ

การจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง 
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4) ยนืยนัขอบข่ายและขอบเขตการรบัรอง (ส าหรบัระบบ EnMS การก าหนดขอบเขตตอ้งไม่ละ

เวน้แหล่งพลังงาน) รวมถึงรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกับขอบข่ายของระบบการ

จัดการ  กระบวนการ ท่ีตั้งและจ านวนสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรอง ระดับการ

ควบคุมท่ีมี (กรณีการตรวจประเมินแบบองค์กรหลายสาขา)  กฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อระบบการจัดการท่ีขอรับการรับรอง และความเป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าว เช่น ดา้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ (กรณีระบบ 

QMS) ส่ิงแวดลอ้ม (กรณีระบบ EMS) ความเส่ียง (กรณีระบบ OHSMS และ LSMS) ภัย

คุกคามต่อการรักษาความปลอดภัยและความเส่ียง (กรณีระบบ MSMS) อันตรายต่อ

อาหาร (กรณีระบบ FSMS และระบบ HACCP/GMP) ความเป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบดา้นพลงังาน (กรณีระบบ EnMS) หรือภยัคุกคามและผลกระทบของภยัคุกคาม

ต่อการด าเนินธุรกิจ (กรณีระบบ BCMS) หรือภยัคุกคามและผลกระทบของภยัคุกคามต่อ

การด าเนินธุรกิจในโซ่อุปทาน (กรณีระบบ SeMS) หรือภัยคุกคามและผลกระทบของภัย

คุกคามต่อการบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยนื (กรณีระบบ ESMS) 

5) ทบทวนการจัดสรรทรัพยากร และตกลงกับผูย้ื่นค าขอเก่ียวกับรายละเอียดในการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2  

6) น าขอ้มูลเก่ียวกับความเขา้ใจในระบบการจัดการของผูย้ื่นค าขอ และการด าเนินการของ

สถานประกอบการในหวัขอ้ท่ีมีโอกาสเกิดผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัไปใชใ้นการวางแผนการ

ตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  

7) ประเมินวา่ผูย้ื่นค าขอมีการก าหนดแผนและมีการด าเนินการการตรวจติดตามภายในและ

การทบทวนของฝ่ายบริหาร (ยกเวน้ระบบ HACCP/GMP) รวมถึงความพรอ้มส าหรบัการ

ตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

8) ยืนยันจ านวนพนักงานท่ีมีผลกระทบต่อระบบการจัดการพลังงาน (EnMS effective 

personnel) แหล่งพลงังาน ลักษณะการใชพ้ลงังานท่ีมีนัยส าคญั (Significant energy use) 

และปริมาณการใชพ้ลังงานประจ าปี (Annual energy consumption) เพ่ือเป็นขอ้มูลยืนยนั

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจประเมินระบบ EnMS (เฉพาะระบบ EnMS) 

9) ทบทวนผลของกระบวนการวางแผนด้านพลังงานท่ีมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

(เฉพาะระบบ EnMS) 

10) ทบทวนโอกาสในการปรบัปรุงผลการด าเนินการดา้นพลงังานท่ีองคก์รมีการระบุไว ้(Energy 

performance improvement opportunities identified)  ซ่ึ ง จะสัมพันธ์กับ วัต ถุประสงค์  

เป้าหมายและแผนการด าเนินการ (เฉพาะระบบ EnMS) 

11) หารือกับผู้ยื่นค าขอเก่ียวกับช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการแก้ไขประเด็นท่ีพบจากการตรวจ

ประเมินในขั้นตอนน้ี เพ่ือประกอบการนัดหมายก าหนดเวลาในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 

2 ต่อไป 

ส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

ซ่ึงผลจากการตรวจประเมินในขั้นตอนน้ี สถาบันจะรายงานเป็นส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 1 เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ โดยประเด็นท่ีรายงานน้ีจะ

ครอบคลุมประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีมีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

กรณีผูย้ื่นค าขอไดร้บัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แลว้ และพบประเด็นท่ีตรวจพบเป็นจ านวน

มากและส่วนใหญ่เป็นประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีมีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินขั้นตอน
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ท่ี 2 ซ่ึงส่งผลใหค้วามพรอ้มเพ่ือการนัดหมายเพ่ือตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ใชเ้วลานาน สถาบนั

อาจด าเนินการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ ณ สถานประกอบการไดอี้ก 1 ครั้ง กรณีผูข้อรบั

การรบัรองแจง้ความประสงค ์และกรณีถา้มีการนัดหมายการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 เกิน 1 ปี

นับจากวนัตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 สถาบนัอาจพิจารณาใหมี้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ 

ณ สถานประกอบการอีกครั้ง หรือท าการประเมินเอกสารก่อนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

3.3.2 สถาบันอาจพิจารณาละเวน้กิจกรรมการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ได ้แต่ยงัคงมีการประเมิน

เอกสาร (โดยไม่ตอ้งด าเนินการ ณ สถานประกอบการ) กรณีท่ีผูย้ื่นค าขอไดร้บัการรบัรองระบบ

การจัดการท่ีขอรับการรับรองน้ันๆ จากหน่วยรับรองอ่ืน หรือจากสถาบันโดยผูย้ื่นค าขอตอ้งมี

ใบรบัรองฉบบัเดิมส้ินอายุไม่เกิน 6 เดือน 

3.4 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน า

ระบบการจัดการท่ีขอรับการรบัรองไปปฏิบัติ โดยการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 จะครอบคลุมประเด็น

ต่อไปน้ี 

1) ขอ้มลูและหลกัฐานของการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองทั้งหมด 

2) การเฝ้าระวงั การวดั การรายงานผล และการทบทวนสมรรถนะเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลัก (ซ่ึงสอดคลอ้งกับความคาดหวงัของมาตรฐานระบบการบริหารจดัการท่ีขอรับการ

รบัรอง หรือเอกสารมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง) 

3) ระบบการจัดการและสมรรถนะการด าเนินการว่าสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายและ

กฎระเบียบ 

4) การควบคุมการปฏิบติัการของกระบวนการของลกูคา้ 

5) การตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหาร (ยกเวน้ระบบ HACCP/GMP จะตรวจ

ประเมินกิจกรรมทวนสอบระบบ HACCP/GMP) 

6) ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหารท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบส าหรบันโยบายของลกูคา้ 

7) ความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้ก าหนดมาตรฐาน นโยบาย วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเชิงสมรรถนะ (ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของมาตรฐานระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง หรือเอกสารมาตรฐาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง) ขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีน ามาประยุกตใ์ช ้หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ความรูค้วามสามารถของ

บุคลากร การด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ขอ้มลูผลการด าเนินงาน และผลสรุปและส่ิงท่ีตรวจ

พบจากการตรวจติดตามภายใน 

8) กรณีการตรวจประเมินระบบ EnMS จะด าเนินการตรวจประเมินเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักฐานต่างๆ ท่ี

แสดงใหเ้ห็นวา่มีการปรบัปรุงสมรรถนะดา้นพลงังาน  

กรณีการตรวจประเมินระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP จะด าเนินการตรวจ

ประเมินเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการผลิตอาหาร เช่น 

- การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 

- การส่ือสารหรือการใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคและ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส้่วนเสีย ตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีเป็นจริงและครบถว้นตามท่ีจ าเป็น รวมถึงการ

แจง้ขอ้มลูใหผู้บ้ริโภคทราบกรณีท่ีพบวา่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตขึ้ นอาจท าให้ผูบ้ริโภคบางกลุ่มเกิดอาการแพ ้

ตวัอยา่งการแจง้ขอ้มลู เช่น การระบุขอ้มลูบนฉลากของผลิตภณัฑ์ 

- การด าเนินการผลิตและการควบคุมการผลิต รวมถึงการตรวจปล่อยผลิตภณัฑส์ู่ผูบ้ริโภค โดยบุคลากร

ท่ีมีความรูค้วามช านาญท่ีเก่ียวกบัการจดัการอาหารใหป้ลอดภยั 
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- การตรวจปล่อยผลิตภณัฑอ์าหารตอ้งมีหลกัฐานท่ีชดัเจนวา่ผลิตภณัฑอ์าหารดงักล่าวมีความปลอดภยั

ส าหรบัการบริโภค หรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑท่ี์ก าหนด 

- การบนัทึกหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจสอบวตัถุดิบและ

ผลิตภณัฑ ์รวมถึงการบนัทึกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเป็นหลกัฐานจากการด าเนินการจริง เป็นตน้  

กรณีการตรวจประเมินระบบ BCMS จะด าเนินการประเมินประสิทธิผลของการน าระบบ BCMS ไป

ปฏิบติั เช่น 

- การฝึกซอ้มตามโปรแกรมหรือแผนงานท่ีจัดเตรียมไวไ้ม่ต า่กว่ารอ้ยละ 30 ของแผนงานทั้งหมด 

(ขอ้มลูการฝึกซอ้ม อาจหมายรวมถึงรายงานผลของการเกิดอุบติัการณ์ก็ได)้ 

ซ่ึงการตรวจประเมินดังกล่าวตอ้งมีการจัดเตรียมรายการตรวจประเมิน (Check list) และก าหนดการ

ตรวจประเมิน สถาบนัจะจดัส่งก าหนดการใหผู้ย้ืน่ค าขอเพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนยอ่ย ยกเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 

1 ไม่มีขั้นตอนยอ่ยท่ี 3.4.6 

3.4.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค าขอ 

วตัถุประสงคข์องการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 

- เป็นการแนะน ากลุ่มผูต้รวจประเมินต่อผูบ้ริหารระดบัสงูขององคก์รท่ีรบัการตรวจประเมิน 

- เพ่ือเป็นการทบทวนขอบขา่ยและขอบเขตการรบัรอง และวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมิน  

- เพ่ือช้ีแจงรปูแบบและวธีิการท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน 

- เพ่ือยนืยนัแผนการประเมิน การเปล่ียนแปลง การเตรียมการส าหรบัผูร้บัการตรวจประเมิน 

- เพ่ือยืนยันช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นทางการระหว่างผู้ตรวจประเมินกับผู้รับการตรวจ

ประเมิน 

- เพ่ือสรา้งความสมัพนัธใ์นการส่ือสารระหวา่งผูต้รวจประเมินและผูร้บัการตรวจประเมิน 

- เพ่ือเป็นการยืนยันความพรอ้มของทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรบักลุ่มผูต้รวจประเมิน และความเป็นปัจจุบนัของเอกสารท่ีไดร้บั 

- เพ่ือยนืยนัเร่ืองการรกัษาความลบั 

- เพ่ือยืนยันเร่ืองความปลอดภัย ภาวะฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัยของทีมตรวจ

ประเมิน 

- ยนืยนับทบาทและช่ือผูน้ าทาง และผูส้งัเกตการณ์ 

- เพ่ือแจง้วิธีการรายงาน การจ าแนกส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมิน และเง่ือนไขในการ

ยุติการตรวจประเมิน 

- เพ่ือยืนยนัวา่ทีมตรวจประเมินเป็นตัวแทนของสถาบัน ท่ีรบัผิดชอบเร่ืองการตรวจประเมิน 

รวมถึงจะมีการควบคุมการตรวจประเมินใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

- เพ่ือแจง้ใหผู้ร้บัการตรวจประเมินทราบวา่ วิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมินเป็นการสุ่ม

ตวัอยา่ง 

- ยนืยนัภาษาท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน 

- ยนืยนัการแจง้ผูร้บัการตรวจประเมินทราบความคืบหน้าของการตรวจประเมินและประเด็น

ท่ีพบวา่เป็นขอ้กงัวล 

- เพ่ือยนืยนัวนัและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
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- เพ่ือท าความเขา้ใจและแกไ้ขขอ้ขอ้งใจ จุดท่ียงัไม่ชัดเจนในก าหนดการตรวจประเมิน และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการตรวจประเมินซกัถาม 

 

3.4.2 การด าเนินการการตรวจประเมิน 

การด าเนินการการตรวจประเมินประกอบดว้ยการสมัภาษณ์ การตรวจเอกสาร และการสังเกต

กิจกรรม และสภาวะของพ้ืนท่ีท่ีตรวจ ใหบ้ันทึกส่ิงท่ีอาจเป็นเหตุน าไปสู่ความไม่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดท่ีไม่ได้เขียนไวใ้นรายการตรวจ

ประเมินก็ได ้ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จะตอ้งยนืยนัจากแหล่งขอ้มลูอิสระอ่ืนๆ เช่น การสงัเกต 

การวดั และการบนัทึก ในระหวา่งการตรวจประเมิน หวัหน้ากลุ่มผูต้รวจประเมินอาจเปล่ียนแปลง

ก าหนดการตรวจประเมินไดต้ามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูร้บัการตรวจประเมิน 

เพ่ือใหก้ารตรวจประเมินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมิน 

ในกรณีท่ีเป็นการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงพบขอ้บกพร่องส าคญัจ านวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่

ผู้รับการตรวจประเมินยังมิได้ด าเนินการตามระบบการจัดการท่ีขอรับการรับรองอย่างมี

ประสิทธิผลเพียงพอ และผูข้อรบัการตรวจประเมินมีความประสงค์ท่ีจะขอยุติการตรวจประเมิน 

เพ่ือใหมี้การตรวจประเมินทั้งระบบใหม่ทั้งหมดในการตรวจประเมินครั้งต่อไป สถาบันสามารถ

ด าเนินตามความประสงคไ์ด ้

3.4.3 การบนัทึกส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมิน 

ส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตอ้งบันทึกไว ้และหลงัจากเสร็จส้ินการตรวจประเมิน กลุ่ม

ผูต้รวจประเมินตอ้งประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะหข์อ้มูลและหลักฐานการตรวจประเมินทั้งหมดท่ี

รวบรวมไดใ้นระหว่างการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือ

ทบทวนส่ิงท่ีตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน รวมทั้งการสรุปวา่ส่ิงท่ีตรวจพบรายการใดถือ

เป็นขอ้บกพร่อง การเขียนรายงานขอ้บกพร่องตอ้งกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรม 

และใหอ้า้งถึงขอ้ก าหนดในมาตรฐานใหช้ัดเจน โดยบันทึกขอ้บกพร่องในรายงานขอ้บกพร่อง

ระบบการจดัการท่ีตรวจประเมิน ไดแ้ก่ รายงานขอ้บกพร่องระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS 

และ/หรือระบบ OHSMS และ/หรือระบบ MSMS และ/หรือระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP 

และ/หรือระบบ GMP และ/หรือระบบ EnMS และ/หรือระบบ BCMS และ/หรือระบบ SeMS 

และ/หรือระบบ ISMS และ/หรือ ระบบ MDMS และ/หรือ ระบบ LSMS 

ส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 กลุ่มผูต้รวจประเมินจะรายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจ

ประเมินโดยไม่ร ะบุวา่รายการใดเป็นขอ้บกพรอ่ง 

3.4.4 การประชุมปิดการตรวจประเมิน 

หลงัจากการตรวจประเมินแลว้เสร็จ กลุ่มผูต้รวจประเมินด าเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน 

เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมิน และส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือ

ขอ้บกพรอ่งท่ีพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 (ถา้มี) ต่อผูบ้ริหารระดบัสงูของผูร้บัการตรวจ

ประเมิน เพ่ือท าความเขา้ใจผลของการตรวจประเมินใหถู้กตอ้งตรงกัน และผูบ้ริหาร/ผู้แทน

ผูบ้ริหารของผูร้บัการตรวจประเมินลงช่ือรบัทราบส่ิงท่ีตรวจพบหรือขอ้บกพร่อง (ถา้มี) และถ่าย

ส าเนารายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือรายงานขอ้บกพร่องระบบ

ระบบการจดัการท่ีตรวจประเมิน (ถา้มี) ไว ้1 ชุด 

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง กลุ่มผูต้รวจประเมินจะแจง้ผูย้ื่นค าขอใหจ้ัดท าแนวทางการแกไ้ขและ

ป้องกนัขอ้บกพร่องใหส้ถาบนัพิจารณาภายใน 60 วนั นับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพรอ่งระบบ
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การจดัการท่ีตรวจประเมิน ในกรณีท่ีพบขอ้บกพรอ่งยอ่ย หากผูย้ืน่ค าขอไม่สามารถด าเนินการได้

ภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องระบบการจัดการท่ีตรวจประเมินน้ันๆ 

สถาบันอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหต้รวจประเมิน

ใหม่ทั้งระบบ แลว้แต่กรณี  

3.4.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

หลงัจากตรวจประเมินแลว้เสร็จ หวัหน้ากลุ่มผูต้รวจประเมิน/ผูต้รวจประเมินจะจดัท ารายงานการ

ตรวจประเมินระบบการจดัการท่ีตรวจประเมิน  และเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้าร

รบัรอง เพ่ือแจง้ผลการตรวจประเมินใหผู้ย้ื่นค าขอทราบพรอ้มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ

ประเมิน 

เอกสารท่ีส่งใหผู้ย้ืน่ค าขอ ประกอบดว้ย 

- จดหมายแจง้ผลการตรวจประเมินและเก็บค่าธรรมเนียม 

- รายงานการตรวจประเมิน 

- รายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือรายงานขอ้บกพร่องระบบการ

จดัการท่ีตรวจประเมิน (ถา้มี) 

3.4.6 ในกรณีท่ีไม่พบขอ้บกพร่องหรือพบเฉพาะขอ้บกพร่องย่อย  กลุ่มผู้ตรวจประเมินสามารถสรุป

รายงานเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรองไดห้ลังจากท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมิน

พิจารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้ นตามท่ีผูย้ืน่ค าขอเสนอแลว้เห็นวา่เป็น

แนวทางท่ียอมรบัได ้

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องส าคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไป กลุ่มผูต้รวจประเมินยงัไม่สรุปรายงาน

เสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรอง แต่จะมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) นัดหมายผูร้บัการตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง (Follow up audit) ซ่ึงช่วงระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพร่องตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 

นับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพรอ่งระบบบริหารการจดัการ หากระยะเวลาการแกไ้ขเกิน 

6 เดือน ใหด้ าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องยังอยู่ภายใน 6 เดือน แต่มีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงระบบการจัดการท่ีขอรับการรับรอง  หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบการ

จดัการท่ีตรวจประเมินน้ันๆ เป็นจ านวนมาก และผูย้ื่นค าขอมีความประสงค์ขอใหต้รวจ

ประเมินใหม่ทั้งระบบโดยยกเลิกขอ้บกพร่องเดิม สถาบันสามารถด าเนินการตามความ

ประสงคไ์ด ้

(2) ในการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคัญ กลุ่มผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตาม  

เฉพาะรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องเท่าน้ัน แต่อาจสุ่มตรวจท่ีหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

การตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหต้รวจทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคัญและ

ข้อบกพร่องย่อย หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มี

ประสิทธิผล ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดบัขอ้บกพรอ่งยอ่ยเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั  

 ในกรณีท่ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ

ระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองในรายการอ่ืน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินจดัท ารายการ

ขอ้บกพร่องของรายการอ่ืนท่ีตรวจพบน้ัน โดยพิจารณาจ าแนกระดับขอ้บกพร่องตาม

หลกัเกณฑ์การจ าแนกขอ้บกพร่อง หากเป็นขอ้บกพร่องส าคญั ช่วงระยะเวลาในการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องและการด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องครั้งต่อๆ ไป ตอ้งยงัคง
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อยู่ภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องส าคัญครั้งแรกของการตรวจ

ประเมินระบบการจัดการน้ัน หากระยะเวลาการแกไ้ขเกินก าหนด ใหด้ าเนินการตรวจ

ประเมินใหม่ทั้งระบบ แต่หากขอ้บกพร่องท่ีพบเพ่ิมเติมเป็นขอ้บกพร่องย่อย กลุ่มผูต้รวจ

ประเมินสามารถสรุปเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรองได ้หลังจากท่ี

กลุ่มผูต้รวจประเมินไดพิ้จารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกันแลว้เห็นว่าเป็นแนวทางท่ี

ยอมรบัได ้

 

4. การตรวจติดตามผล 

4.1 หลังจากผู้ยื่นค าขอผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแลว้ สถาบันจะตรวจติดตามผลอย่าง

สม า่เสมอ สถาบนัจะจดัท าแผนการตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามผล กรณีตรวจประเมินแบบองคก์รหลายสาขา 

(ส าหรับระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ EnMS) แผนการตรวจติดตามผลดังกล่าว

อยา่งน้อยตอ้งใหมี้การตรวจประเมินการเป็นไปตามเกณฑใ์นการรบัรองระบบการจดัการน้ันๆ ทุกขอ้ได้

ครบถว้นก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ โดยทุกครั้งท่ีมีการตรวจติดตามผล สถาบันจะด าเนินการ

ตรวจประเมินกิจกรรมการตรวจติดตามภายในและการทบทวนฝ่ายบริหาร (ยกเวน้ระบบ HACCP/GMP 

ใหต้รวจประเมินกิจกรรมการทวนสอบระบบ HACCP/GMP) การทบทวนการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนั

ขอ้บกพรอ่งท่ีพบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน การจดัการขอ้รอ้งเรียน ประสิทธิผลของระบบการจดัการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์องผูไ้ดร้บัการรบัรอง ความคืบหน้าของกิจกรรมการปรบัปรุงอยา่ง

ต่อเน่ืองตามท่ีวางแผนไว ้การควบคุมการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง การทบทวนการเปล่ียนแปลงใดๆ และ

การใช้/อ้างอิงเคร่ืองหมายรับรองและใบรับรอง/การรับรองของสถาบัน และเคร่ืองหมายรับรอง

ระบบงาน/การรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรองระบบงาน ส าหรบักรณีการตรวจติดตามผลระบบ FSMS 

และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP สถาบนัจะมีการด าเนินการเพ่ิมเติมดงัน้ีคือ ก่อนการตรวจ

ติดตามผล สถาบันจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP 

และ/หรือระบบ GMP รวมถึงผลิตภณัฑข์องผูไ้ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานและ/หรือแหล่งขอ้มลูต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผล 

กรณีการตรวจติดตามผลระบบ EnMS สถาบนัจะมีการด าเนินการตรวจประเมินเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัฐาน

ต่างๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีการปรบัปรุงสมรรถนะดา้นพลงังาน 

4.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งรกัษาและปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินงานขององค์กร ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทัว่ไปวา่ดว้ยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรบัรองระบบการบริหารจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองน้ันๆ ตามท่ี

ระบุใน R-001 หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถปฏิบติัไดอ้าจมีผลใหต้อ้งลดขอบข่าย พักใช ้หรือเพิก

ถอนการรบัรองระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองได ้

4.3 การตรวจติดตามผลจะด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวนัตัดสินการรบัรอง โดยใหมี้การตรวจ

ประเมินครบทุกขอ้ก าหนดในมาตรฐานระบบการจดัการน้ันๆ ก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ 

กิจกรรมการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ ตอ้งรวมถึงการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการเพ่ือ

ประเมินระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองวา่ยงัคงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานระบบการจดัการท่ี

ไดร้บัการรบัรองหรือไม่ การตรวจติดตามผลแต่ละครั้งอยา่งน้อย ตอ้งรวมถึง 

(1) การตรวจประเมินภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

(2) การทวนสอบผลการด าเนินการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน 

(ถา้มี) 

(3) การด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรียน 
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(4)    ประสิทธิผลของระบบท่ีไดร้บัการรบัรองในการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดหวงั 

(5)    ความคืบหน้าของกิจกรรมท่ีมีการวางแผนการพฒันาปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

(6)    ความต่อเน่ืองของการควบคุมการด าเนินงาน 

(7) การทบทวนการเปล่ียนแปลงใดๆ  

(8) การใชเ้ครื่องหมาย และ/หรือการอา้งอิงถึงการรบัรอง 

นอกจากน้ีการตรวจติดตามผลอาจรวมถึงกิจกรรมการตรวจติดตามผลอ่ืนๆ ดว้ย เช่น 

(1) การสอบถามผูไ้ดร้บัการรบัรองเก่ียวกบัลกัษณะปัญหาของการรบัรอง 

(2) การทบทวนเอกสารถอ้ยแถลงของผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีมีการด าเนินการ เช่น เอกสาร ประชาสมัพนัธ ์

เว็ปไซต ์(website) เป็นตน้ 

(3) การขอเอกสารและบนัทึกจากผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

(4) วธีิการอ่ืนๆ ในการเฝ้าระวงัสมรรถนะของผูไ้ดร้บัการรบัรอง  

กรณีผูไ้ด้รับการรับรองระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ EnMS มีสถานด าเนินการ

ชัว่คราว การตรวจติดตามผลแต่ละครั้งจะด าเนินการสุ่มตรวจประเมินเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจติดตามผลส าหรบั

กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยสถานด าเนินการชัว่คราว โดยสถานด าเนินการและจ านวนท่ีจะด าเนินการสุ่ม

ตรวจประเมินจะพิจารณาตามเกณฑ์ ท่ีระบุในขอ้ 3.1.2 ซ่ึงสถานด าเนินการชัว่คราวท่ีด าเนินการคดัเลือก

มาน้ัน ตอ้งสามารถใชเ้ป็นตัวแทนท่ีแสดงความรูค้วามสามารถ (Competence) ของสถานด าเนินการ

ชัว่คราวอ่ืนๆ  

แผนการตรวจติดตามผลท่ีระบุไวอ้ยา่งน้อยปีละ 1 ครั้งน้ัน อาจปรบัแผนการตรวจติดตามผลใหมี้การตรวจ

เยี่ยมบ่อยครั้งขึ้ นหรือการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจประเมินทั้งระบบโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอนัท าใหส้งสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 

(2) เม่ือมีการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรียนหรือขอ้มลูแลว้เห็นวา่ ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สถาบนั 

(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 

สถาบันสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) โดยแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าในระยะเวลาอนัสั้น (Short notice audit) ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

เช่น 

(1) ตอ้งมีการสืบสวนขอ้รอ้งเรียนของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

(2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการจดัการใดๆ ท่ีไดร้บัการ

รบัรองจากสถาบนัในสาระท่ีส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องคก์ร

หรือเจ ้าของ ฝ่ายบริหาร ช่ือ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายท่ีได้รับการรับรอง และการ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการจดัการและกระบวนการ 

(3) ติดตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 

4.4 การตรวจติดตามผลท่ีก าหนดแผนไวน้ี้ ใหป้ฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 โดยอนุโลม 

โดยกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองเสนอแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องใหส้ถาบัน

พิจารณาภายใน 60 วนันับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องของระบบการจดัการน้ันๆ หากพบว่าเป็น

แนวทางท่ียอมรบัได ้สถาบนัจะน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือทราบและคงไวซ่ึ้งการรบัรองส าหรบัระบบ

การจดัการน้ันๆ (กรณีพบขอ้บกพร่องยอ่ย) หรือนัดหมายผูไ้ดร้บัการรบัรองเพ่ือตกลงเวลาในการตรวจ

ติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อไป (กรณีพบขอ้บกพร่องส าคัญ) หากผูไ้ดร้บัการรับรองไม่สามารถ



R-002 Iss.2 Rev.8 08/09/61 ฝร.  15/25 

   

ด าเนินการไดภ้ายใน 6 เดือนนับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องของระบบการจดัการน้ันๆ สถาบนัอาจ

แจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใช ้หรือเพิกถอนการรบัรองแลว้แต่กรณี  

หากผูไ้ดร้บัการตรวจประเมินมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ใหส้ถาบัน

พิจารณาด าเนินการและ/หรือน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือทราบหรือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

ในการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคัญ กลุ่มผูต้รวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะรายการท่ีเป็น

ขอ้บกพร่องเท่าน้ัน แต่อาจสุ่มตรวจท่ีหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้การติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องให้

ตรวจทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคัญและขอ้บกพร่องย่อย ถา้ผลการตรวจติดตามแกไ้ขขอ้บกพร่อง

พบว่าผูไ้ดร้บัการรับรองมีการด าเนินการแกไ้ขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผลแลว้ สถาบันจะน าเสนอ

คณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาและคงไวซ่ึ้งการรบัรองต่อไป 

หากผลการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องพบว่า ผูไ้ดร้ับการรบัรองยงัไม่มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องได้

อยา่งมีประสิทธิผลเพียงพอ ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดบัขอ้บกพร่องยอ่ยเป็นขอ้บกพร่องส าคญั หรือ

ในกรณีท่ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการ

จดัการใดๆ รายการอ่ืนใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินจดัท ารายการขอ้บกพร่องของรายการอ่ืนท่ีตรวจพบน้ัน

เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจ าแนกระดับข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์การจ าแนกข้อบกพร่อง หากเป็น

ขอ้บกพร่องส าคัญ  ช่วงระยะเวลาการแก้ไขขอ้บกพร่องและการด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไข

ขอ้บกพร่องครั้งต่อๆ ไป ตอ้งยงัคงอยูภ่ายใน 6 เดือนนับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องส าคญัครั้งแรก

ของการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบการจดัการน้ัน และถา้ผลการตรวจติดตามการแกไ้ขและป้องกัน

พบว่าผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลแลว้ สถาบนัจะน าเสนอคณะท างานทบทวน

เพ่ือพิจารณาและคงไวซ่ึ้งการรับรองต่อไป หากระยะเวลาการแกไ้ขเกินก าหนด  สถาบันอาจแจง้เตือน

และ/หรืออาจน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใชห้รือเพิกถอนการรบัรองต่อไปแลว้แต่กรณี แต่

หากขอ้บกพร่องท่ีพบเพ่ิมเติมเป็นขอ้บกพร่องย่อย สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณา

และคงไวซ่ึ้งการรบัรองไดห้ลงัจากท่ีสถาบนัพิจารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัแลว้เห็นวา่เป็นแนวทาง

ท่ียอมรบัได ้

 

5. การตรวจประเมินใหม่  

5.1 ก่อนครบรอบอายุการรบัรอง 3 ปี สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบเพ่ือต่ออายุการรบัรอง

ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง โดยสถาบันจะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 180 วนัก่อน

ใบรบัรองส้ินอายุ เพ่ือใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ยืนยนัต่ออายุการรบัรองไม่น้อยกวา่ 90 วนัก่อนใบรบัรอง

ส้ินอายุ 

เม่ือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ยนืยนัการต่ออายุการรบัรอง พรอ้มยื่นค าขอโดยไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมค าขอ

แลว้ สถาบนัจะด าเนินการนัดหมายและตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบก่อนใบรบัรองส้ินอายุ โดยขั้นตอนการ

ตรวจประเมินใหม่จะเหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ยกเวน้การตรวจประเมินขั้นตอน

ท่ี 1 รายละเอียดการตรวจประเมินตามท่ีระบุในขอ้ 3 โดยจะมีการทบทวนสมรรถนะระบบการจดัการของ

ผูไ้ดร้บัการรบัรองตลอดช่วงท่ีไดร้บัการรบัรอง รวมถึงทบทวนรายงานผลการตรวจติดตามผลการรกัษา

ระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองในรอบการรบัรองท่ีผ่านมา 

ในกรณีท่ีผูไ้ดร้ับการรบัรองมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่อระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

(เช่น การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นตน้) สถาบนัอาจพิจารณาด าเนินการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 1 และ/หรือการประเมินเอกสาร ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวสถาบันจะมีการพิจารณา

เป็นกรณีๆ ไป 
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การก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรอง สถาบันจะก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองต่อเน่ืองจากใบรบัรองฉบับ

เดิมส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองแลว้ เฉพาะกรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการตรวจประเมินใหม่ก่อนใบรบัรอง

ส้ินอายุ รวมถึงผูไ้ดร้ับการรบัรองไดด้ าเนินการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและ

คณะท างานทบทวนไดอ้นุมติัการรบัรองก่อนใบรบัรองส้ินอายุ (กรณีพบขอ้บกพร่องส าคัญ) หรือผูไ้ดร้บั

การรับรองจัดท าแนวทางการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องและจัดส่งใหส้ถาบันพิจารณาแลว้ว่า  เป็นท่ี

ยอมรบัไดแ้ละคณะท างานทบทวนไดอ้นุมติัการรบัรองก่อนใบรบัรองส้ินอายุ (กรณีพบขอ้บกพรอ่งยอ่ย)  

หากผูไ้ดร้ับการรับรองไม่สามารถด าเนินการตรวจประเมินใหม่เพ่ือต่ออายุการรับรองไดต้ามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดขา้งตน้ การก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองจะนับจากวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง 

และมีอายุการรบัรองเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่(กรณีน้ี อายุการรบัรองจะไม่ถึง 3 ปี) หรือผู้

ไดร้บัการรบัรองอาจแจง้ความประสงคข์อใหเ้ป็นการตรวจประเมินครั้งใหม่แทน ในกรณีน้ีการพิจารณา

จดัท าใบรบัรองจะก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมี

อายุการรบัรอง 3 ปี 

5.2 ในกรณีผูไ้ดร้ับการรับรองจากสถาบัน มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง

ภายหลังวนัส้ินอายุการรบัรอง เพ่ือใหค้งรอบการไดร้บัการรบัรองไว ้สถาบนัสามารถด าเนินการได ้โดย

หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไดร้บัการตรวจประเมินและการรบัรองแลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวนัส้ินอายุ

การรบัรอง สถาบันอาจละเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แต่ใหมี้การประเมินเอกสารหรือทบทวน

สมรรถนะผูไ้ดร้บัการรบัรองแทน ซ่ึงในการจดัท าใบรบัรองสถาบนัจะออกใบรบัรองฉบับใหม่โดยก าหนด

วนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมีอายุการรบัรองเท่ากับอายุ

ใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่(กรณีน้ี อายุการรบัรองจะไม่ถึง 3 ปี)  

อยา่งไรก็ตาม กรณีน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองอาจแจง้ความประสงคใ์นการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองใหม่ โดย

สถาบนัอาจละเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แต่ใหมี้การทบทวนสมรรถนะผูไ้ดก้ารรบัรองหรือประเมิน

เอกสารแทน หากผูไ้ดร้บัการรบัรองยื่นค าขอและรบัการตรวจประเมินภายใน 6 เดือนนับจากวนัส้ินอายุ

การรบัรอง ซ่ึงการจดัท าใบรบัรองสถาบนัจะออกใบรบัรองฉบบัใหม่โดยก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองเป็น

วนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมีอายุการรบัรอง 3 ปี หากผูไ้ดร้บัการรบัรองยืน่ค าขอและ

นัดหมายการตรวจประเมินเกิน 6 เดือนนับจากวนัส้ินอายุการรบัรอง สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมิน

ตามขั้นตอนท่ีก าหนดในขอ้ 3.  

 

6. การตรวจประเมินกรณีองคก์รหลายสาขา (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS และระบบ EnMS) 

6.1  ทัว่ไป 

6.1.1 ในกรณีท่ีองคก์รหลายสาขามีความประสงคข์อรบัการตรวจประเมินแบบการคดัเลือกและสุ่มตรวจ

ประเมินหน่วยงานสาขา สถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือก าหนดหน่วยงานสาขาท่ีตรวจ

ประเมินในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 พรอ้มกับการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือท าการ

ตรวจเยี่ยม ณ ส านักงานส่วนกลาง และ/หรือหน่วยงานสาขา และ/หรือใหผู้ย้ื่นค าขอจดัส่งขอ้มลู

ใหส้ถาบนัตรวจสอบเพ่ือก าหนดหน่วยงานสาขาท่ีจะตรวจติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ต่อไป 

โดยเกณฑท่ี์ใชก้ าหนดจ านวนหน่วยงานสาขาท่ีตรวจประเมิน ใหใ้ชด้งัต่อไปน้ี 

1) กรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) สุ่มตรวจประเมินไม่

น้อยกวา่ จ านวนหน่วยงานสาขาท่ีขอรบัการรบัรองทั้งหมด 
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2) กรณีการตรวจติดตามผล สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้งไม่น้อยกวา่ 0.6 จ านวนหน่วยงาน

สาขาท่ีขอรบัการรบัรองทั้งหมด 

3) กรณีการตรวจประเมินใหม่ สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้งไม่น้อยกวา่ 0.8 จ านวนหน่วยงาน

สาขาท่ีขอรบัการรบัรองใหม่ทั้งหมด 

กรณีท่ีหน่วยงานสาขามีการจดัแบ่งเป็นหลายระดับ (hierarchical system of sites) ใหพิ้จารณา

จ านวนสาขาท่ีสุ่มในแต่ละระดับตามสูตรขา้งตน้ และในการตรวจประเมินทุกครั้งต้องตรวจ

ประเมินท่ีส านักงานใหญ่ดว้ย  

6.1.2 กรณีท่ีสถาบันพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมของผูย้ื่นค าขอมีความเส่ียงสูง (High risk) ซ่ึงอาจท าให้

ระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS  ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานได้โดยง่าย โดย

พิจารณาจากกิจกรรมท่ีจะตอ้งใช้ผู ้เช่ียวชาญในการตรวจประเมิน ขนาดของสาขาน้ันๆ และ

จ านวนพนักงานในแต่ละสาขาท่ีมากกว่า 50 คนขึ้ นไป ความซับซอ้นของกิจกรรมและระบบ  

ความแตกต่างในการปฏิบติังาน  ความแตกต่างของกิจกรรม  บนัทึกของขอ้รอ้งเรียน กิจกรรมท่ี

ก่อใหเ้กิดการแกไ้ขและป้องกัน  กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบ และผลของการตรวจ

ติดตามภายใน สถาบนัอาจจะพิจารณาเพ่ิมเติมจ านวนสาขาเพ่ิมเติมขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของกลุ่ม

ผูต้รวจประเมิน 

 ส าหรบัระบบ EnMS  สถาบันอาจจะพิจารณาการสุ่มตัวอย่างสาขาเพ่ิมเติม หากพบวา่กิจกรรม

ของผูย้ื่นค าขอมีความเส่ียงสูงซ่ึงอาจท าใหร้ะบบ EnMS ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 

โดยขอ้มลูท่ีมีการพิจารณา ไดแ้ก่ 

1) ขนาดของสาขาน้ันๆ  และจ านวนพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกับประสิทธิผลของการจดัท าระบบ 

EnMS 

2) ความแปรปรวนท่ีเกิดการท างานในทางปฏิบติั (เช่น กะการท างาน) 

3) ความแปรปรวนจากกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ 

4) ความแปรปรวนจากลกัษณะการใชพ้ลงังานและปริมาณการใชพ้ลงังาน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ลกัษณะการใชพ้ลงังานท่ีมีนัยส าคญั (Significant Energy Use: SEU) 

5) ความซบัซอ้นของการใชพ้ลงังาน (The complexity of energy use) 

6) บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั 

7) มีความหลากหลายของกฎระเบียนกฎหมายในประเทศหรือขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

8) ผลจากการตรวจประเมินภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

9) ความสามารถขององคก์รท่ีแสดงถึงสมรรถนะดา้นพลงังานและการปรบัปรุงระบบ EnMS 

6.1.3 ผูข้อรบัการตรวจประเมินตอ้งมีส านักงานส่วนกลางเป็นผูก้ ากบัดูแลหน่วยงานสาขาและ ด าเนิน

กิจกรรมการวางแผนตรวจติดตามภายในและการประเมินผล การทบทวนของฝ่ายบริหาร ขอ้

รอ้งเรียน ประเมินผลขอ้บกพรอ่งและการแกไ้ขป้องกนั โดยครอบคลุมถึงหน่วยงานสาขาดว้ย 

 กรณีระบบ EnMS จะครอบคลุมถึงการก ากับดูแลการด าเนินการของแต่ละสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ขอ้ก าหนดของสมรรถนะดา้นพลงังาน (Energy performance requirement) ดงัต่อไปน้ี 

- ความสอดคลอ้งกนัของกระบวนการวางแผนดา้นพลงังาน 

- ความสอดคลอ้งกันของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาและปรับขอ้มูลฐานดา้นพลังงาน 

(Baseline) ความแปรปรวนท่ีเก่ียวขอ้ง (Relevant  variable) และตัวช้ีวดัสมรรถนะ

ดา้นพลงังาน (Energy performance indicator: EnPI) 
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- ความสอดคล้องกันของเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายและ

แผนการด าเนินการท่ีสาขา (Site action plan)  

- กระบวนการท่ีเป็นส่วนกลางส าหรบัการประเมินการประยุกต์ใช ้และประสิทธิผลของ

แผนการด าเนินการ (Action plan) และตวัช้ีวดัสมรรถนะดา้นพลงังาน (EnPI) 

- ขอ้มลูผลการด าเนินการดา้นพลงังานท่ีมีการรวบรวมไวใ้นส่วนกลางน้ัน แสดงใหเ้ห็นวา่

องคก์รมีขยายผลการด าเนินการดา้นพลงังานตามเหมาะสม 

6.1.4 ผูข้อรบัการตรวจประเมินตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนบริษัทท่ีมีความรบัผิดชอบดแูลรกัษาระบบทั้งหมดและ

ประสานงานกบัสถาบนั 

6.1.5 ส านักงานส่วนกลางของผู้ขอรับการตรวจประเมินต้องเป็นศูนย์กลางของการควบคุมดูแล

ประสิทธิผลของระบบซ่ึงรวมถึงการรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู และการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ี

ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเกิดขึ้ นท่ีสาขาต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหค้รอบคลุมทั้ง

ส่วนกลางและสาขาต่างๆ ในกรณีท่ีขอ้บกพรอ่งมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

6.1.6 ผูข้อรบัการตรวจประเมินตอ้งท าการตรวจติดตามภายในทุกหน่วยงานสาขาทุกสาขา ก่อนการ

ตรวจประเมินของสถาบนั และหากพบขอ้บกพร่องท่ีสาขาใดสาขาหน่ึง ผูข้อรบัการตรวจประเมิน

ตอ้งสอบสวนปัญหาและแกไ้ขใหค้รอบคลุมสาขาอ่ืนท่ีมีผลกระทบ รวมถึงส านักงานส่วนกลางดว้ย 

6.1.7 ผูข้อรบัการตรวจประเมินตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ ส านักงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขาของผูข้อรบั

การตรวจประเมินไดส้รา้งระบบการจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและรวมถึงองคก์รทั้งหมดท่ี

เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของสถาบนั 

6.1.8 ระยะเวลาทั้งหมดในการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การ

ตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) การตรวจติดตามผล และการตรวจ

ประเมินใหม่ ณ ส านักงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา จะพิจารณาจากประมาณการระยะเวลา

ในการตรวจประเมินตามท่ีสถาบันก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกวา่การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง

ครั้งแรก การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ ส าหรบักรณีองคก์รเดียวท่ีมีพนักงานใน

องคก์รเท่ากนั 

6.1.9 กรณีท่ีผูข้อรบัการตรวจประเมิน ไดร้บัการตรวจประเมินจากสถาบนั และพบขอ้บกพร่องท่ีสาขา

ใดสาขาหน่ึง ผูข้อรบัการตรวจประเมินตอ้งสอบสวนปัญหาและแกไ้ขใหค้รอบคลุมสาขาอ่ืนท่ีมี

ผลกระทบ รวมถึงส านักงานส่วนกลางดว้ย 

6.1.10 ในระหวา่งขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให/้คงไวซ่ึ้งการรบัรอง ผูข้อรบัการรบัรองไม่สามารถขอละ

เวน้/ยกเลิกการรบัรองสาขาท่ีพบขอ้บกพรอ่งได ้

6.1.11 เม่ือคณะท างานทบทวนไดใ้หก้ารรบัรองแก่ผูข้อรบัการตรวจประเมิน สถาบนัจะออกใบรบัรองโดย

ระบุช่ือและท่ีอยูข่องส านักงานส่วนกลาง และช่ือและท่ีอยูข่องสาขาต่างๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุ

ช่ือและท่ีอยูข่องสาขาต่างๆ ได ้สถาบนัจะจดัท าใบแนบท่ีแสดงช่ือและท่ีอยูข่องสาขาเพ่ิมเติม 

6.2 การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง 

6.2.1 การตรวจประเมินใหเ้ป็นไปตามขอ้ 3 ยกเวน้ ขอ้ 3.1.3 และ 3.4.6  

6.2.2 การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ประกอบดว้ย 

(1) การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

(2) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการก าหนดหน่วยงานสาขาท่ีตรวจประเมิน 

(3) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

6.2.3 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการก าหนดหน่วยงานสาขาท่ีตรวจประเมิน 
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โดยใชว้ธีิการคดัเลือกและสุ่มหน่วยงานสาขาในการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองตามท่ีระบุในขอ้ 

6.1.1  

6.2.4 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

สถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ณ ส านักงานส่วนกลาง และหน่วยงานสาขาท่ี

คดัเลือกไวใ้นการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 โดยวตัถุประสงค์และการด าเนินการตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2 ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในขอ้ 3.4 

กรณีท่ีไม่พบขอ้บกพรอ่งหรือพบเฉพาะขอ้บกพรอ่งยอ่ย กลุ่มผูต้รวจประเมินสามารถสรุปรายงาน

เสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรองไดห้ลงัจากท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมินพิจารณา

แนวทางการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้ นตามท่ีผูย้ื่นค าขอเสนอแลว้เห็นว่าเป็นเป็น

แนวทางท่ียอมรบัได ้โดยแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัตอ้งครอบคลุมสาขาอ่ืนท่ีมีผลกระทบดว้ย 

ในกรณีพบขอ้บกพร่องส าคญัตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไปไม่วา่ท่ีสาขาใดหรือหลายสาขารวมกนั กลุ่ม

ผูต้รวจประเมินยงัไม่สรุปรายงานเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรอง แต่จะมี

การด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) นัดหมายผูร้บัการตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง ซ่ึงช่วงระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพร่องตอ้งไม่เกิน 6 เดือน นับจากวนัท่ีตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2 หากระยะเวลาแกไ้ขเกิน 6 เดือนใหด้ าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้ง

ระบบ ทั้งน้ีในการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องสถาบนัจะพิจารณาด าเนินการตรวจ

ประเมินในสาขาอ่ืนท่ีมีผลกระทบจากขอ้บกพรอ่งน้ันๆ ดว้ย  

ในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ผู้ยื่นค าขอต้องพิจารณาว่าได้แกไ้ขขอ้บกพร่องครอบคลุมถึง

ส านักงานส่วนกลางและสาขาต่างๆ ท่ีมีผลกระทบดว้ย 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องยังอยู่ภายใน 6 เดือน แต่มีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงระบบการจดัการหรือเอกสารระบบการจดัการเป็นจ านวนมาก และผูย้ืน่ค าขอ

มีความประสงคข์อใหต้รวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ใหม่ทั้งระบบโดยยกเลิกขอ้บกพร่องเดิม 

สถาบนัสามารถด าเนินการตามความประสงคไ์ด ้

(2) ในการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคัญ กลุ่มผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตาม 

เฉพาะรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องเท่าน้ัน แต่อาจสุ่มตรวจท่ีหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

การตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหต้รวจทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคัญและ

ขอ้บกพร่องย่อย โดยกลุ่มผู้ตรวจประเมินต้องแน่ใจว่าแนวทางการแกไ้ขและป้องกัน

ขอ้บกพร่องเป็นการแกไ้ขและป้องกนัครอบคลุมสาขาอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบดว้ย และอาจสุ่ม

สาขาอ่ืนเพ่ิมเติมได้ หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขขอ้บกพร่องยังไม่มี

ประสิทธิผล ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดบัขอ้บกพรอ่งยอ่ยเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั 

ในกรณีท่ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ

ระบบการจดัการรายการอ่ืน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินจดัท ารายการขอ้บกพรอ่งของรายการ

อ่ืนท่ีตรวจพบน้ัน โดยพิจารณาจ าแนกระดับขอ้บกพร่องตามหลักเกณฑ์การจ าแนก

ขอ้บกพรอ่ง 

6.3 การตรวจติดตามผล 

6.3.1 ก่อนตรวจติดตามผล สถาบันจะด าเนินการตรวจเยี่ยม ณ ส านักงานส่วนกลาง และ/หรือสาขา 

และ/หรือใหผู้ ้ไดร้ับการรับรองจัดส่งขอ้มูลใหส้ถาบันตรวจสอบเพ่ือเป็นขอ้มูลในการก าหนด

หน่วยงานสาขาท่ีจะท าการตรวจติดตามผล โดยขอ้มลูท่ีมีการน ามาพิจารณาประกอบการก าหนด
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สาขาท่ีจะท าการตรวจติดตามผล ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีแต่ละสาขาด าเนินการ ขนาดสาขา จ านวน

บุคลากรแต่ละสาขา การทบทวนของฝ่ายบริหาร ผลของการตรวจติดตามภายใน ขอ้รอ้งเรียน 

ขอ้บกพร่องท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ และการแกไ้ขและการป้องกนัของส่วนกลางและแต่ละ

สาขา การเปล่ียนแปลงกระบวนการจากการตรวจประเมินครั้งก่อน และสถานท่ีตั้งของสาขาต่างๆ 

เป็นตน้ 

6.3.2 การตรวจติดตามผลใหด้ าเนินการตรวจประเมินส านักงานส่วนกลางทุกครั้งและคดัเลือกและสุ่ม

ตรวจประเมินหน่วยงานสาขาเพ่ิมเติมอีกครั้งละไม่น้อยกวา่ 0.6จ านวนหน่วยงานสาขาท่ีไดร้บั

การรบัรองทั้งหมด 

สถาบนัอาจตรวจประเมินมากกวา่ท่ีก าหนดไดห้ากเกิดกรณีตามขอ้ 4.3 และขอ้ 6.1.2 

6.3.3 ขั้นตอนการตรวจติดตามผลใหเ้ป็นไปตามขอ้ 4 โดยในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องส าคัญตั้งแต่ 1 

รายการขึ้ นไปไม่ว่าท่ีสาขาใดหรือหลายสาขารวมกัน กลุ่มผูต้รวจประเมินจะนัดหมายผูร้ับการ

ตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามตามแกไ้ขขอ้บกพร่องซ่ึงตอ้งไม่เกิน 

6 เดือน นับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่อง หากเกิน 6 เดือน และ/หรือ หากผลการติดตาม

การแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคัญไม่มีประ สิทธิผล  สถาบันอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอ

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใช ้หรือเพิกถอนการรบัรอง แลว้แต่กรณี หากผูไ้ดร้บัการตรวจ

ประเมินมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ใหส้ถาบันพิจารณา

ด าเนินการและ/หรือน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือทราบหรือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

6.4 การตรวจประเมินใหม่ 

การตรวจประเมินใหม่ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5  โดยมีขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจ  ประเมินเพ่ือ

ต่ออายุการรบัรอง เหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ตามรายละเอียดขอ้ 6.1 และ 6.2 

โดยยกเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แต่ใหด้ าเนินการตรวจเยี่ยม (Pre-visit) เพ่ือก าหนดหน่วยงาน

สาขาท่ีตรวจประเมินใหม่ โดยการตรวจเยี่ยมอาจด าเนินการ ณ ส านักงานส่วนกลาง และ/หรือสาขา 

และ/หรือใหผู้ย้ื่นค าขอจัดส่งขอ้มูลใหส้ถาบันตรวจสอบ ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีแต่ละสาขาด า เนินการ การ

ทบทวนของฝ่ายบริหาร ผลการตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งก่อน (ถา้มี) 

ขอ้รอ้งเรียน ขอ้บกพร่องท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ และการแกไ้ขและการป้องกนัของส่วนกลางและ

แต่ละสาขา ขนาดสาขา การเปล่ียนแปลงกระบวนการจากการตรวจประเมินครั้งก่อน (ถา้มี) และสถาน

ท่ีตั้งของสาขาต่างๆ เพ่ือก าหนดหน่วยงานสาขาท่ีจะตรวจประเมินใหม่ โดยการตรวจประเมินใหม่ ใช้

เกณฑก์ารคดัเลือกและสุ่มสาขาไม่น้อยกวา่ 0.8จ านวนสาขาท่ีขอรบัการรบัรองใหม่ทั้งหมด และไม่มีการ

ประเมินเอกสาร ยกเวน้กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ความประสงค์ขอรบัการรบัรองตามมาตรฐานฉบับ

ใหม่ การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ส าหรบัการขอรบัรองตามมาตรฐานฉบบัใหม่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 5.1 

โดยอนุโลม 

6.5 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองขอเพ่ิมเติมการรบัรองในสาขาอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสาขาท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้ ให้

ด าเนินการตามขั้นตอนเหมือนการยื่นค าขอใหม่ แต่ภายหลงัการรบัรองแลว้ใหพิ้จารณารวมสาขาท่ีไดร้บั

การรับรองเพ่ิมเติมไวก้ับการรบัรองเดิม เพ่ือพิจารณาสุ่มตัวอย่างในการตรวจติดตามผลและการตรวจ

ประเมินใหม่ต่อไปได ้
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7. การตรวจประเมินกรณีองคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS และระบบ EnMS) 

7.1 ทัว่ไป 

การขอรับการรับรองกรณีองค์กรท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว จะใหก้ารรับรองได้เฉพาะส านักงาน

ส่วนกลาง ไม่รวมถึงการรบัรองสถานด าเนินการชัว่คราว การสุ่มตรวจประเมินสถานด าเนินการชัว่คราวจะ

ด าเนินการเพียงเพ่ือเป็นการยืนยันระบบ  QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ EnMS ของ

ส านักงานส่วนกลางเท่าน้ัน   

7.2 ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 6.2 

ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.4  โดยอนุโลม โดยด าเนินการตรวจประเมิน ณ ส านักงานส่วนกลาง และท าการสุ่ม

ตรวจประเมินสถานด าเนินการชัว่คราวโดยใชเ้กณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1) กรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง สุ่มตรวจประเมินไม่น้อยกวา่ จ านวนสถานด าเนินการ

ชัว่คราวทั้งหมด 

2) กรณีการตรวจติดตามผล สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้งไม่น้อยกวา่ 0.6 จ านวนสถานด าเนินการ

ชัว่คราวทั้งหมด 

3) กรณีการตรวจประเมินใหม่ สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้งไม่น้อยกวา่ 0.8 จ านวนสถานด าเนินการ

ชัว่คราวทั้งหมด 

 

8. การตรวจประเมินกรณีผูย้ื่นค าขอรบัการรบัรองมีหลายนิติบุคคล และตอ้งการใหมี้การออกใบรบัรองเป็นฉบับ

เดียวกนั 

8.1 ทัว่ไป 

8.1.1 กรณีผู้ยื่นค าขอรับการรับรองมีหลายนิติบุคคล และต้องการใหมี้การออกใบรับรองเป็นฉบับ

เดียวกนั ซ่ึงขอบข่ายท่ียื่นขอรบัการรบัรองของแต่ละนิติบุคคลอาจเป็นขอบข่ายเดียวกันหรือไม่ก็

ได ้แต่ตอ้งขอรบัการรบัการรบัรองตามมาตรฐานระบบการจดัการเดียวกนั การด าเนินการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2 สถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินในทุกกิจการและขอบข่ายท่ีขอรบัการ

รบัรองของแต่ละนิติบุคคล และตรวจประเมินในช่วงเวลาเดียวกนั   

8.1.2 ระบบการจดัการท่ียืน่ขอรบัการรบัรองตอ้งเป็นระบบการจดัการเดียวกนั 

8.1.3 ค าขอรบัการรบัรอง ตอ้งมีการลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของแต่ละนิติบุคคล หรือผูไ้ดร้บัมอบ

อ านาจในการลงนามส าหรบัการยืน่ค าขอรบัการรบัรองดงักล่าว  

8.1.4 ผูข้อรบัการรบัรองตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนร่วมส าหรบัแต่ละนิติบุคคลทั้งหมดท่ีมีความรบัผิดชอบดูแล

รกัษาระบบทั้งหมดของทุกนิติบุคคล และประสานงานกบัสถาบนั  

8.1.5 ระยะเวลาทั้งหมดในการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) การตรวจติดตามผล และ การ

ตรวจประเมินใหม่ สถาบันจะพิจารณาจากประมาณการระยะเวลาในการตรวจประเมินตามท่ี

สถาบนัก าหนด โดยจะด าเนินการตรวจประเมินแบบองคก์รเดียว คือจะด าเนินการตรวจประเมิน

ในทุกกิจกรรมและขอบข่ายของแต่ละนิติบุคคลท่ีขอรบัการรบัรอง กรณีองค์กรไดร้บัการรบัรอง

ระบบการจัดการท่ีขอรับการรับการรับรองดังกล่าว  สถาบันจะด าเนินการตรวจติดตาม

ผลการรกัษาระบบดังกล่าว ซ่ึงก าหนดไวอ้ยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากการตรวจประเมินขั้นตอน

ท่ี 2 เสร็จส้ิน ซ่ึงการด าเนินการตรวจติดตามผล สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินทุกขอบขา่ยท่ี



R-002 Iss.2 Rev.8 08/09/61 ฝร.  22/25 

   

ไดร้บัการรบัรองของแต่ละนิติบุคคล ซ่ึงกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยแต่ละนิติบุคคลสถาบันอาจจะ

ด าเนินการตรวจประเมินทั้งหมดหรือสุ่มตรวจประเมินบางส่วนตามความเหมาะสม 

8.1.6 กรณีผูข้อรบัการตรวจประเมินไดร้บัการตรวจประเมินจากสถาบนั และพบขอ้บกพรอ่งในขอบขา่ย

ท่ีด าเนินการโดยนิติบุคคลใดๆ สถาบนัจะด าเนินการดงัน้ี 

กรณีพบขอ้บกพร่องส าคญั สถาบนัจะยงัไม่ด าเนินการเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้าร

รบัรองจนกวา่ขอ้บกพร่องดงักล่าวจะไดร้บัแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัและสถาบนัไดด้ าเนินการ

ตรวจติดตามผลการปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนัและพบวา่มีการด าเนินการท่ีมีประสิทธิผลแลว้ 

กรณีพบขอ้บกพรอ่งยอ่ย สถาบนัจะด าเนินการเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรองได้

ภายหลงัจากท่ีสถาบนัไดร้บัแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องดังกล่าวและทวนสอบแลว้

วา่เป็นแนวทางท่ียอมรบัได ้ 

8.1.7 ในระหวา่งขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให/้คงไวซ่ึ้งการรบัรอง ผูข้อรบัการรบัรองไม่สามารถขอละ

เวน้/ยกเลิกการรบัรองนิติบุคคลท่ีพบขอ้บกพรอ่งได ้

8.1.8 เม่ือคณะท างานทบทวนไดใ้หก้ารรบัรองแก่ผูข้อรบัการตรวจประเมิน สถาบนัจะออกใบรบัรองโดย

ระบุช่ือ ท่ีอยู ่และ ขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองท่ีชดัเจนของแต่ละนิติบุคคล (กรณีท่ีขอบขา่ยท่ีไดร้บั

การรับรองมีความแตกต่างกันในแต่ละนิติบุคคล) โดยไม่สามารถแสดงเคร่ืองหมายรับรอง

ระบบงานได้ นอกจากน้ีในกรณีท่ีไม่สามารถระบุช่ือ ท่ีอยู่ และขอบข่ายท่ีไดร้ับการรับรองได้ 

สถาบนัจะจดัท าใบแนบท่ีแสดงช่ือ ท่ีอยู ่และขอบขา่ย ของแต่ละนิติบุคคลเพ่ิมเติม 

8.2 การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก 

8.2.1 ขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรกใหเ้ป็นไปตามขอ้ 3 ของแต่ละระบบการจดัการ

ท่ีขอรบัการรบัรอง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 

1) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

2) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

โดยวธีิการตรวจประเมินจะด าเนินการตรวจประเมินเหมือนองคก์รท่ีมีนิติบุคคลเดียว กล่าวคือจะ

ด าเนินการตรวจประเมินในทุกกิจกรรมและขอบข่ายของแต่ละนิติบุคคลท่ีขอรับการรับรอง 

ยกเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 วิธีการตรวจประเมินอาจด าเนินการสุ่มตรวจประเมิน ณ 

สถานประกอบการของนิติบุคคลใดๆ ก็ไดอ้ยา่งน้อย 1 นิติบุคคล (โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป) 

เพ่ือใชป้ระกอบการวางแผนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

กรณีผูย้ื่นค าขอไดร้บัการตรวจประเมินในขั้นตอนท่ี 1 แลว้ และพบประเด็นท่ีตรวจพบเป็นจ านวน

มากและส่วนใหญ่เป็นประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีมีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินใน

ขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงส่งผลใหค้วามพรอ้มเพ่ือการนัดหมายเพ่ือตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ใชเ้วลานาน 

สถาบนัอาจด าเนินการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ใหม่  ณ สถานประกอบการไดอี้ก 1 ครั้ง กรณีผู้

ยื่นค าขอแจง้ความประสงค์ และกรณีถา้มีการนัดหมายการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 เกิน 1 ปี 

นับจากวนัตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 สถาบนัอาจพิจารณาใหมี้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ 

ณ สถานประกอบการนิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงอีกครั้ง หรือท าการประเมินเอกสารก่อนการ

ตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

สถาบันอาจพิจารณาละเวน้กิจกรรมการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ได ้แต่ยงัคงมีการประเมิน

เอกสาร (โดยไม่ตอ้งด าเนินการ ณ สถานประกอบการ) กรณีผูย้ื่นค าขอไดร้บัการรบัรองระบบ 

QMS หรือระบบ EMS หรือระบบ OHSMS หรือระบบ FSMS หรือระบบ HACCP หรือระบบ GMP 
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หรือระบบ EnMS หรือระบบ BCMS หรือระบบ SeMS หรือระบบ ISMS หรือระบบ MDMS จาก

หน่วยรบัรองอ่ืนหรือจากสถาบนั โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งมีใบรบัรองฉบบัเดิมส้ินอายุไม่เกิน 6 เดือน 

8.2.2 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองใหเ้ป็นไปตามขอ้ 3.4 ยกเวน้ 3.4.6 

กรณีท่ีไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ ในทุกกิจกรรมและขอบข่ายท่ีด าเนินการโดยแต่ละนิติบุคคล กลุ่ม

ผูต้รวจประเมินสามารถน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรอง 

กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องยอ่ยในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงภายใตข้อบข่ายท่ีขอรบัการรบัรองโดยนิติ

บุคคลใดๆ กลุ่มผูต้รวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้าร

รบัรองไดภ้ายหลงัจากท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมินพิจารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องท่ี

เกิดขึ้ นตามท่ีผูย้ืน่ค าขอเสนอแลว้เห็นวา่เป็นแนวทางท่ียอมรบัได ้

กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องส าคญัในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงภายใตข้อบข่ายท่ีขอรบัการรบัรองโดยนิติ

บุคคลใดๆ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไป กลุ่มผูต้รวจประเมินไม่สามารถสรุปรายงานเสนอคณะท างาน

ทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรองได ้แต่ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) นัดหมายผูร้ับการตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง ซ่ึงช่วงระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพร่องตอ้งไม่เกิน 6 เดือน นับจากวนัท่ีตรวจ

ประเมินครั้งแรก หากระยะเวลาแกไ้ขเกิน 6 เดือนใหด้ าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งยงัอยูภ่ายใน 6 เดือน แต่มีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลง

ระบบการจดัการหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง เป็นจ านวน

มาก และผูย้ื่นค าขอมีความประสงคข์อใหต้รวจประเมินใหม่ทั้งระบบโดยยกเลิกขอ้บกพร่อง

เดิม สถาบนัสามารถด าเนินการตามความประสงคด์งักล่าวได ้

(2) ในการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคญั กลุ่มผูต้รวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะ

รายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องเท่าน้ัน การตรวจติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหต้รวจติดตาม

ในทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคญัและขอ้บกพร่องยอ่ย หากผลการตรวจติดตามปรากฏ

วา่การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งยงัไม่มีประสิทธิผล ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดับขอ้บกพร่องยอ่ย

เป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั 

ในกรณีท่ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ

ระบบการจัดการท่ีขอรับการรับรองในรายการอ่ืน ใหก้ลุ่มผู้ตรวจประเมินจัดท ารายการ

ขอ้บกพรอ่งของรายการอ่ืนท่ีตรวจพบน้ัน โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารจ าแนกขอ้บกพรอ่ง 

8.3 การตรวจติดตามผล  

ขั้นตอนการตรวจติดตามผลใหเ้ป็นไปตามขอ้ 4 โดยสถาบนัจะด าเนินการตรวจติดตามผลในทุกขอบขา่ยท่ี

ได้รับการรับรองของแต่ละนิติบุคคล ซ่ึงกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยแต่ละนิติบุคคล สถาบันอาจจะ

ด าเนินการตรวจประเมินทั้งหมดหรือสุ่มตรวจประเมินตามความเหมาะสม  

ผลจากการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ ในกรณีท่ีพบขอ้บกพรอ่งส าคญั ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไปไม่วา่จะ

เป็นกิจกรรมภายใตข้อบขา่ยการรบัรองของนิติบุคคลใดๆ  กลุ่มผูต้รวจประเมินจะนัดหมายผู้รบัการตรวจ

ประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องซ่ึงตอ้งไม่เกิน 6 เดือน นับ

จากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่อง หากเกิน 6 เดือน และ/หรือ หากผลการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ส าคญัไม่มีประสิทธิผล สถาบนัอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใช ้

หรือเพิกถอนการรบัรอง แลว้แต่กรณี หากผูไ้ดร้บัการตรวจประเมินมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินท่ี
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ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ใหส้ถาบนัพิจารณาการด าเนินการและ/หรือน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือทราบ

หรือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

8.4 การตรวจประเมินใหม่ 

การตรวจประเมินใหม่ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 โดยมีขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพ่ือต่อ

อายุการรบัรอง เหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และ

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) ตามรายละเอียดท่ีระบุในขอ้ 5.1 และ 5.2 แต่จะยกเวน้การตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 1 และใหมี้การทบทวนสมรรถนะของผู้ไดร้ับการรับรองตามรายการท่ีระบุในขอ้ 5.1 แทน 

รวมถึงการตรวจประเมินใหม่น้ีจะด าเนินการตรวจประเมินแบบองค์กรเดียว โดยจะด าเนินการตรวจ

ประเมินในทุกกิจกรรมและขอบขา่ยของแต่ละนิติบุคคลท่ีขอรบัการรบัรอง 

 

9.     โปรแกรมการตรวจประเมิน    

 ในกระบวนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองระบบการบริหารจดัการใดๆ  ไม่วา่จะเป็นการตรวจประเมินเพ่ือ

การรับรองประเภทกรณีองค์กรเดียว หรือกรณีองค์กรหลายสาขา หรือกรณีองค์กรท่ีมีสถานด าเนินการ

ชัว่คราว หรือกรณีผูย้ื่นค าขอมีหลายนิติบุคคลและตอ้งการใหมี้การออกใบรบัรองเป็นฉบบัเดียวกนั โปรแกรม

การตรวจประเมินจะประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

(1) การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (2 ขั้นตอน) 

(2) การตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ 

(3) การตรวจประเมินใหม่เพ่ือต่ออายุการรบัรอง  (ตรวจประเมินก่อนใบรบัรองหมดอายุการรบัรอง  3 ปี)  

ซ่ึงรายละเอียดของการตรวจประเมินตามประเภทการตรวจประเมิน ดังมีรายละเอียดตามท่ีมีการระบุไวใ้นขอ้    

3.–8. ขา้งตน้ 

แต่อย่างไรในการพิจารณาก าหนดหรือทบทวนโปรแกรมการตรวจประเมิน ขอบข่ายการตรวจประเมิน และ

แผนการตรวจประเมินน้ัน สถาบนัฯ จะน าประเด็นดงัต่อไปน้ีมาประกอบการพิจารณา 

1) ขอบข่ายและความซบัซอ้นของระบบการจดัการของลกูคา้ 

2) ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ (ซ่ึงรวมถึงงานบริการ) 

3) ขนาดองคก์รของลกูคา้ 

4) สถานประกอบการท่ีถกูตรวจประเมิน 

5) ภาษาท่ีใชใ้นองคก์รของลกูคา้   ภาษาใชต้รวจประเมินและจดัท ารายงานการตรวจประเมิน 

6) ขอ้ก าหนดของส่วนงานและกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้และลกูคา้ของลกูคา้ 

8) จ านวนกะท างานและระยะเวลาของกะท างาน 

9) เวลาท่ีใชใ้นการตรวจประเมินในแต่ละกิจกรรม 

10) ความรูค้วามสามารถของทีมตรวจประเมิน 

11) ความจ าเป็นท่ีตอ้งตรวจประเมินองคก์รชัว่คราว 

12) ผลของการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือการตรวจประเมินใดก่อนหน้าน้ี 

13) ผลของการตรวจติดตามผลการรกัษากิจกรรมอ่ืนๆ 

14) ระดบัของประสิทธิผลของระบบการจดัการท่ีแสดงใหเ้ห็น 

15) จ านวนท่ีตอ้งใชใ้นการสุ่มตวัอยา่ง (Eligibility for sampling) 
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16) ขอ้รอ้งเรียนลกูคา้ 

17) ขอ้รอ้งเรียนท่ีหน่วยรบัรองไดร้บัเก่ียวกบัลกูคา้ 

18) มีการตรวจประเมินแบบรวมระบบ (Combine audit)  ตรวจประเมินแบบบรูณาการ (Integrated  

audit) หรือ ตรวจประเมินรว่มกบัหน่วยรบัรองอ่ืน (Joint audit) 

19) การเปล่ียนแปลงขององคก์รของลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือระบบการจดัการ 

20) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของหน่วยรบัรอง 

21) การเปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

22) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของหน่วยรบัรองระบบงาน 

23) ความเส่ียงและความซบัซอ้น 

24) ขอ้มลูเก่ียวกบั Performance ขององคก์ร  เช่น  Defect level , Key performance indicator (KPI) data 

และอ่ืนๆ) 

25) ความเก่ียวขอ้งขององคก์รท่ีมีส่วนไดส้่วนเสีย 

26) ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการตรวจประเมินก่อนหน้าน้ี 


