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สถาบัน รับ รองมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะอนุ ก รรมการรับ รองระบบในการประชุ ม ครั้ง ที่ 1271/2560 เมื่ อ วัน ที่ 30 มี น าคม 2560 และครั้ง ที่ 130-4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2560 ได้ก าหนด
ข้อกาหนดทัว่ ไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยเพื่ อใช้เป็ น
หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นการให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยของสถาบันต่อไป
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ข้อกาหนดทั ่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
1. ขอบข่าย
1.1 ข้อกาหนดนี้ กาหนดนิ ยาม คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ การรับรอง เงื่อนไขสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง การตรวจ
ติ ดตามผลและการตรวจประเมิ นใหม่ การลดขอบข่าย การพักใช้และการคื น สิ ทธิ์ และการเพิ กถอนการ
รับรอง การอุทธรณ์และการร้องเรียน การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
รับรองมาตรฐานแรงงานไทย
1.2 ข้อกาหนดนี้ ใช้สาหรับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยของผูป้ ระกอบกิจการทั้งที่เป็ น
การผลิตและการบริการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์ขอการรับรอง
2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในข้อกาหนดนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 มาตรฐานแรงงานไทย ตามระเบี ยบกรมสวัส ดิ ก ารและคุ ม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลัก เกณฑ์ วิธี การ และ
เงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง หน่ วยตรวจ การประเมิน และการรับรองแรงงานไทย พ.ศ. 2559 หมายถึ ง
มาตรฐานแรงงานที่ ประกาศโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งแสดงว่าสถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติต่อแรงงาน
สอดคล้องตามข้อก าหนด เพื่ อยกระดับคุ ณ ภาพชี วิต แรงงานและเสริ ม สร้างให้ธุ รกิ จมี ก ารพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
2.2 การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย หมายถึ ง การให้ก ารยอมรับความสามารถของ
องค์กรในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “การรับรอง”
2.3 การรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้ นฐาน หมายถึง การรับรองสถานประกอบกิจการ
ที่ มีการปฏิบัติต่อแรงงานสอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ตามที่ อธิ บดี กรมสวัสดิ การ
และคุม้ ครองแรงงานประกาศกาหนด และมีอายุการรับรอง 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รบั การรับรอง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้ นฐาน (ประกาศ
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) เป็ นการรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ตามข้อ 5.1 ข้อกาหนดทัว่ ไป และข้อ 5.2 ระบบการจัดการ เฉพาะในส่วน
ที่เป็ นเอกสารตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด ข้อ 5.3 การใช้แรงงานบังคับ ข้อ 5.4 ค่าตอบแทนการทางาน
ข้อ 5.5 ซัว่ โมงการทางาน ข้อ 5.6 การเลือกปฏิบตั ิ ข้อ 5.7 วินัยและการลงโทษ ข้อ 5.8 การใช้แรงงานเด็ก
ข้อ 5.9 การใช้แรงงานหญิ ง ข้อ 5.10 เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่ อรอง ข้อ 5.11 ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ข้อ 5.12 สวัสดิการ
2.4 การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ หมายถึ ง การรับรองสถานประกอบ
กิจการที่มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานสอดคล้องทุกข้อกาหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีอายุการรับรอง 3
ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รบั การรับรอง
2.5 การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ สูงสุ ด หมายถึ ง การรับรองสถาน
ประกอบกิจการที่มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานสอดคล้องทุกข้อกาหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีชวั ่ โมงการ
ทางานล่วงเวลา ชัว่ โมงการทางานในวันหยุด และชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาในวันหยุด รวมกันแล้วสัปดาห์
หนึ่ งต้องไม่เกิน 12 ชัว่ โมง และมีอายุการรับรอง 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รบั การรับรอง
2.6 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย หมายถึ ง ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทยที่ ประกาศโดย
กระทรวงแรงงาน และให้หมายความรวมถึ งข้อความแสดงบนบรรจุภัณ ฑ์ตามที่ อธิ บดี กรมสวัสดิ การและ
คุม้ ครองแรงงานประกาศกาหนด
2.7 สถาบัน หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
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2.8 ผู ย้ ื่นคาขอ หมายถึ ง สถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานของรัฐที่ มีความประสงค์ข อรับรอง
หรือต่ออายุการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
2.9 ผูไ้ ด้รบั การรับรอง หมายถึง ผูย้ ื่นคาขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รบั การรับรองจากสถาบัน ว่าได้ปฏิบตั ิ
สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
2.10 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2.11 คณะอนุ ก รรมการ หมายถึ ง คณะอนุ ก รรมการรับ รองระบบที่ ได้รับการแต่ งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่ อ
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง เสนอแนะนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรอง ตัดสินการพัก
ใช้ การเพิกถอนและการคืนสิทธิ์การรับรองระบบการจัดการ แต่งตั้งคณะทางานทบทวนเพื่อทาหน้าที่ตัดสิน
ให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะทางาน
อื่น หรือบุคคลเพื่อดาเนิ นการในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง ทาให้มัน่ ใจในความเป็ นกลางในการให้การรับรองระบบ
การจัด การ และเป็ นคณะกรรมการความเป็ นกลาง และด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ นๆ ที่ ได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ
2.12 คณะทางานทบทวน หมายถึ ง คณะบุคคลที่ ได้รบั การแต่งตั้งจากคณะอนุ กรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินให้
การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการเรื่องอื่ นๆ ที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะอนุ กรรมการ
2.13 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึ ง คณะบุคคลที่ แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาคาอุทธรณ์ และ
เสนอแนะการดาเนิ นการต่อคณะกรรมการ
2.14 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึ ง คณะบุคคลตามประกาศในระเบียบกรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครอง
แรงงานว่าด้วยหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง หน่ วยตรวจ การประเมิ น และการ
รับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี กรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานเป็ น
ประธานกรรมการ ผู อ้ านวยการสานั กคุ ม้ ครองแรงงาน ผูอ้ านวยการสานั กแรงงานสัมพันธ์ ผู อ้ านวยการ
ส านั ก ความปลอดภัยแรงงาน ผู ้อานวยการกองนิ ติ ก าร ผู ้แทนส านั ก งานคณะกรรมการการมาตรฐาน
แห่ งชาติ จ านวน 2 คน เป็ นกรรมการ ผู ้อานวยการส านั ก พัฒ นามาตรฐานแรงงานเป็ นกรรมการและ
เลขานุ การ และผูอ้ านวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
2.15 การอุทธรณ์ หมายถึ ง การไม่ เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาการรับคาขอ ผลการประเมิน/การตรวจประเมิ น
ของคณะผู ้ต รวจประเมิ น การตัด สิ น การรับรอง/การไม่ ออกใบรับ รอง การออกใบรับรองฉบับใหม่ แทน
ใบรับรองฉบับ เดิ ม การพัก ใช้ หรื อการเพิ ก ถอนใบรับ รอง และต้องการให้ส ถาบัน ท าการทบทวน และ
หมายความ รวมถึ ง การไม่ เ ห็ น ด้ ว ยต่ อ ผลการพิ จารณ าหรื อ มาตรการใดๆ ที่ คณ ะกรรมการ/
คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างานทบทวน ได้พิ จ ารณาตั ด สิ น แล้ว หรื อ มี ปั ญ หาในผลการพิ จ ารณาหรื อ
มาตรการนั้นๆ และต้องการให้คณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการ/คณะทางานทบทวน ทาการทบทวน
2.16 การร้อ งเรี ย น หมายถึ ง การร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ข้อ บกพร่ อ งในการปฏิ บั ติ ง านของคณ ะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการ คณะทางานทบทวน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ผูต้ รวจประเมินของสถาบัน
หรือบุคลากรของสถาบัน
2.17 หน่ วยรับรองระบบงาน หมายถึ ง หน่ วยงานที่ ให้การรับรองระบบงานของหน่ วยรับรอง เช่น หน่ วยรับรอง
ระบบบริหารงานคุ ณภาพ หน่ วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หน่ วยรับรองระบบการจัดการอาชี ว
อนามัยและความปลอดภัย หน่ วยรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ หน่ วยรับรองระบบการ
บริหารความมัน่ คงปลอดภัยในโซ่อุปทาน หน่ วยรับรองระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หน่ วยรับรองระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพส าหรับเครื่องมื อแพทย์ หน่ วยรับรองระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร หน่ วยรับรองระบบการจัดการสุ ขลักษณะที่ ดี ในสถานประกอบการตาม และหน่ วย
รับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ ตอ้ งควบคุ มในการผลิตอาหารตาม ISO/IEC 17021-1
หน่ วยรับรองระบบการจัดการพลังงานตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003 หน่ วยรับรองระบบการ
จัดการความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 และ ISO/IEC 27006 และ
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หน่ วยรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 ระเบียบกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง หน่ วยตรวจ การ
ประเมิน และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุ ญาตเป็ นหน่ วยรับรอง และหน่ วยตรวจมาตรฐานแรงงานไทย
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
2.18 องค์ก รหลายสาขา (Multi site organization) หมายถึ ง องค์ก รที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ สาขาที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คล
เดียวกันหรือไม่ก็ได้ โดยมี สานักงานส่วนกลางเป็ นผูด้ าเนิ นการวางแผน ควบคุม จัดการแก่หน่วยงาน
เครือข่ายและสาขา ในกรณี ที่เครือข่ายและสาขาไม่เป็ นนิ ติบุคคลเดียวกับสานักงานส่วนกลาง ต้องมี
สัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสานักงานส่วนกลางมีอานาจในการตรวจติดตามและการดาเนินการ
แก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ ได้
2.19 สถานดาเนิ นการชั ่วคราว (Temporary site) หมายถึง สถานดาเนินการที่องค์กรมีการดาเนิ นงานเฉพาะ
หรือให้บริการในช่วงเวลาที่กาหนด และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็ นสถานดาเนินการถาวร
2.20 องค์กรที่มีสถานดาเนิ นการชั ่วคราว (Temporary site organization) หมายถึง องค์กรที่ดาเนิ นธุรกิจโดย
มีสานักงานส่วนกลางเป็ นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ กากับ ควบคุม และดูแลการดาเนิ นการของ
สถานดาเนินการชั ่วคราวภายนอก สานักงานส่วนกลาง เช่น โครงการก่อสร้าง
2.21 การตรวจประเมิน/การประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็ นระบบ เป็ นอิสระและจัดทาเป็ นเอกสาร
ที่ ดาเนิ นการโดยสถาบัน เพื่ อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมิ นและเพื่ อประเมิ น /พิ จารณาว่าผูย้ ื่นคาขอ/ผู ้
ได้รบั การรับรองมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานไทย
2.22 การตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 1 หมายถึ ง การตรวจเอกสารหรือกิจกรรมของสถานประกอบกิจการที่ ขอการ
รับรอง เพื่อตรวจสอบความพร้อมทั้งด้านเอกสาร ความรูแ้ ละความเข้าใจในข้อกาหนดของระบบการจัดการ
ตามมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึ งการน าไปปฏิบัติ ก่อนการตรวจประเมิ นขั้น ตอนที่ 2 โดยอาจเข้าไปใน
สถานประกอบกิจการของผูย้ นื่ คาขอก็ได้
2.23 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 หมายถึง การตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ ตรวจพื้ นที่ และสังเกตสภาพการทางาน
เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับการปฎิบตั ิ ตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย และแจ้งให้ผูย้ ื่นคาขอทราบผล
การประเมิน และหมายความรวมถึ ง การตรวจประเมินเพื่ อการรับรอง (ซึ่งจะดาเนิ นการตรวจประเมิน ณ
สถานประกอบการ) โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อประเมิ นความสอดคล้องและประสิทธิ ผลของการนาระบบการ
จัดการที่ขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิ
2.24 สิ่ งที่ ไม่ เป็ นไปตามข้อกาหนดหรือข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึ ง ความล้ม เหลวที่ จะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
2.25 ข้อบกพร่องสาคัญ (Major nonconformity) หมายถึ ง การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทยซึ่ งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่ อลูกจ้างหรือระบบการจัดการ หรือมีข ้ อบกพร่องย่อย
จานวนมากในข้อกาหนดหรือประเด็นเดียวกัน
2.26 ข้อ บกพร่องย่อย (Minor nonconformity) หมายถึ ง การไม่ ปฏิบัติ ห รือปฏิบัติ ไม่ ส อดคล้องตามข้อ ก าหนด
มาตรฐานแรงงานไทยซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อลูก จ้างหรือระบบการจัด การ หากปล่อยทิ้ งไว้อาจน าไปสู่
ข้อบกพร่องสาคัญได้
2.27 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึ ง สิ่ งที่ ไม่ ถือเป็ นข้อบกพร่อง แต่ ห ากปล่อยทิ้ งไว้ห รือละเลย อาจน าไปสู่
ข้อบกพร่องได้
2.28 ผูต้ รวจประเมิน (Auditor, Assessor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะดาเนิ นการตรวจประเมินได้
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2.29 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบที่ดาเนิ นการใน
ระหว่างได้รบั การรับรองหรือ ช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมิ นใหม่ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบยังคง
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.30 การตรวจประเมิ น ใหม่ (Re-assessment) หมายถึ ง การตรวจประเมิ น เพื่ อ ต่ อ อายุ ก ารรับ รอง โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทบทวนทั้ ง ระบบอี ก ครั้ง ว่าองค์ก รมี ก ารน ามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิ บัติ และยัง มี
ประสิทธิผลอยู่ ซึ่งการตรวจประเมินใหม่ดงั กล่าวจะดาเนิ นการก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ
3. คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
3.1 ผูย้ นื่ คาขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการที่ขอรับการรับรอง
(2) ไม่เป็ นผูถ้ ูกเพิกถอนการรับรองจากสถาบัน เว้นแต่พน้ ระยะไปแล้ว 1 ปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบรับรอง
(3) อยู่ในขอบข่ายและพื้ นที่ ตามประกาศสถาบัน เรื่อง ขอบข่ายและพื้ นที่ ที่ให้การรับรอง ซึ่ งหมายความ
รวมถึงประเภทอุตสาหกรรมตามที่ระบุในประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง และหน่ วยตรวจประเมิ นมาตรฐานแรงงานไทย ภาคผนวก
ประเภทอุ ต สาหกรรมตามกฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริห ารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2559
สถาบันสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคาขอรับการรับรอง ในกรณีที่ผูย้ นื่ คาขอไม่ได้ส่งเอกสารและหลักฐานภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด คือ ภายใน 180 วัน นั บจากวันที่ สถาบันลงทะเบียนรับคาขอ หรือไม่มีความพร้อมที่จะ
รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกหรือการรับรองใหม่ภายในระยะเวลา 120 วัน นั บจากวันยื่นคา
ขอรับการรับรองและมีเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขอรับการรับรองครบถ้วน และหลังจากที่
สถาบันได้มีการดาเนิ นการติดตามความคืบหน้าจากผู ย้ ื่นคาขอแล้ว หรือผูย้ ื่นคาขอมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 3.1(2) สถาบันจะดาเนิ นการยกเลิกคาขอดังกล่าว และแจ้งผูย้ ื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ไม่
ตัดสิทธิที่จะยืน่ คาขอใหม่ หากผูย้ นื่ คาขอไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกคาขออาจยืน่ อุทธรณ์ตามข้อ 8
4. การรับรอง
4.1 สถาบันดาเนิ นการให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ตามขอบข่ายและพื้ นที่ ตามประกาศสถาบัน เรื่อง
ขอบข่ายและพื้ นที่ ที่ให้ก ารรับรอง ซึ่ งหมายความรวมถึ ง ประเภทอุ ตสาหกรรมตามที่ ระบุ ในประกาศกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง และหน่ วยตรวจ
ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ภาคผนวก ประเภทอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2559
4.2 ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผูย้ ื่นคาขอต้องมีการนามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบตั ิแล้ว รวมทั้งมี
การดาเนิ นกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน และการทบทวนของฝ่ ายบริหารแล้ว
4.3 การขอรับ การรับรอง ให้ยื่น ค าขอต่ อสถาบัน พร้อมหลัก ฐานและเอกสารต่ า งๆ ที่ เป็ นปั จ จุ บัน ซึ่ งรวมถึ ง
เอกสารในการดาเนิ นการตามมาตรฐานแรงงานไทยของผูย้ ื่นคาขอ ตามแบบคาขอรับการรับรองที่สถาบัน
กาหนด
4.4 เมื่อได้รบั คาขอตามข้อ 4.3 แล้ว สถาบันจะดาเนิ นการดังนี้
(1) ลงทะเบียนรับคาขอไว้เป็ นหลักฐานและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานต่า งๆ
ที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ ถ้าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน สถาบันจะแจ้งให้ผูย้ ื่นคาขอทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผูย้ ื่นคาขอส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด คือ 180 วันนั บ
จากวันที่สถาบันลงทะเบียนรับคาขอ
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4.5

4.6

4.7

4.8

(2) ดาเนิ นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกหรือรับรองใหม่ภายใน 120 วันนั บจากวันที่ ได้รบั คา
ขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วน สถาบันจะดาเนิ นการอย่างน้อยตามขั้นตอน ดังนี้ ประเมินความ
พร้อมของผูย้ ื่นคาขอ มอบหมายผูท้ าหน้าที่ ประเมิน และแจ้งแผนการประเมินแก่ผูย้ ื่นคาขอและอธิ บดี
กรมสวัสดิการและคุ ม้ ครองแรงงาน หรือผูซ้ ึ่งอธิ บดี มอบหมายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนตรวจประเมิน/
การประเมิน
(3) ตรวจประเมินระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง ตามขั้นตอนที่ กาหนดในเอกสาร R-006: การตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การ
ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
กรณี ผยู ้ ื่นคาขอดาเนิ นการในลักษณะองค์กรหลายสาขา (Multi site organization) หรือองค์กรที่มี
สถานดาเนิ นการชั ่วคราว (Temporary site organization) สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมิ น ทุก
สาขา/สถานดาเนิ นการ (site) ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง (สาหรับการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่
2)
ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็ นหลัก หากผูย้ ื่นคาขอประสงค์จะให้ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการตรวจประเมิน สถาบันสงวนสิทธิที่จะให้มีการตกลงเป็ นแต่ละกรณีไป
ในกรณี ที่ ผูย้ ื่ น ค าขอไม่ เห็ น ด้วยกับผลการตรวจประเมิ น /การประเมิ น ของคณะผู ้ต รวจประเมิ น ว่ามี
ข้อบกพร่องสาคัญหรือข้อบกพร่องย่อย อาจยืน่ เรื่องอุทธรณ์ตามข้อ 8.
(4) สรุปข้อคิดเห็นนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรองหรือปฏิเสธการรับรอง
ในกรณี ที่สถาบันตัดสินว่ามีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทยหรือไม่ดาเนิ นการ
แก้ไขและป้ องกันให้เป็ นไปตามแผน สถาบันจะมีหนั งสือแจ้งการไม่ออกใบรับรองต่อผูย้ ื่นคาขอ ผูย้ ื่นคาขอที่
ไม่เห็นด้วยกับผลตัดสินดังกล่าว อาจยืน่ อุทธรณ์ตามข้อ 8.
ผูย้ ื่นคาขอต้องยินยอมให้หน่ วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้ รวจประเมิน
ของสถาบัน ณ สถานประกอบการของผูย้ ื่นคาขอภายใต้ขอบข่ายที่ สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือ
ได้รบั การรับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลาเมื่อถูกเลือกจากสถาบันและหน่ วยรับรองระบบงาน
ผูย้ ื่นคาขอต้องยินยอมและอานวยความสะดวกต่อกลุ่มผูต้ รวจประเมินเพื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ
สานั กงาน หรือสถานที่ทางาน รวมถึงจัดอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จาเป็ นแก่กลุ่มผูต้ รวจ
ประเมินในการดาเนิ นการประเมินในแต่ละครั้ง
ผูย้ ื่นคาขอต้องยินยอมให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานหรือผูซ้ ึ่งอธิบดีมอบหมายเข้าไปในสถาน
ประกอบการที่ ขอรับการรับรอง เพื่ อสอบถามข้อเท็ จจริง ตรวจสอบ หรือกากับดูแลให้เป็ นไปตามระเบี ยบ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง หน่ วยตรวจ
การประเมิน และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและคาสัง่ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้ผูเ้ กี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
เมื่อคณะทางานทบทวนได้อนุ มตั ิให้การรับรองแล้ว สถาบันจะออกใบรับรองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดย
มีผลตั้งแต่วนั ที่ คณะทางานทบทวนอนุ มัติให้การรับรอง ใบรับรองมี อายุคราวละ 2 ปี สาหรับการรับรอง
ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้ นฐาน และมีอายุคราวละ 3 ปี สาหรับการรับรองระบบ
การจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์และระดับสมบูรณ์สูงสุด ทั้งนี้ ไม่สามารถโอนใบรับรอง
ให้แก่ผูอ้ ื่นได้
การออกใบรับรองสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ในขอบข่ายที่
สถาบันได้รบั การรับรองระบบงานจากหน่ วยรับรองระบบงาน จะมีการแสดงเครื่องหมายรับรองของ
สถาบัน ควบคู่ กั บ การแสดงเครื่ อ งหมายรับ รองระบบงานของหน่ วยรับ รองระบบงาน ในกรณี ที่
ขอบข่ายการรับรองของผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบันไม่อ ยูภ่ ายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรอง
ระบบงาน สถาบันจะออกใบรับรองที่แสดงเฉพาะเครื่องหมายรับรองของสถาบัน
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ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รบั การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยได้ตามที่
กาหนดในภาคผนวก ก.
ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดับสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง
และเครื่องหมายรับรองระบบงานได้ในขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
การแสดงเครื่องหมายรับรองและ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานให้เป็ นไปตามรูปแบบและวิธีแสดง
เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานที่กาหนดในภาคผนวก ข.
ผู ไ้ ด้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดับสามารถใช้ตราสัญ ลักษณ์/
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อธิบดี กรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครอง
แรงงานประกาศกาหนด ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ประกาศ ณ วันที่ 13 มี นาคม พ.ศ. 2560 ใน
ภาคผนวก ค.
กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองขอยกเลิกการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยที่ ได้รบั การรับรอง
จากสถาบัน หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันกาหนด และส่งผล
ต่อการเพิกถอนการรับรอง ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่สถาบัน และห้ามผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ดังกล่าวนาเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ/หรือเครื่องหมายรับรอง
ระบบงานไปใช้หรือแสดง ณ ที่ใดๆ
4.9 การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรองให้ดาเนิ นการแจ้งสถาบันพิจารณา หากไม่มีผลกระทบต่ อระบบการ
จัดการ (เช่น การลดขอบข่ายการรับรอง) สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณา เมื่อคณะทางาน
ทบทวนอนุ มัติการเปลี่ ยนแปลงขอบข่ายแล้ว สถาบัน จะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิ ม โดยมี อายุ
เท่ากับใบรับรองฉบับเดิ มที่ เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูร้ บั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิ มให้แก่สถาบัน หากมี
ผลกระทบต่อระบบการจัดการ (เช่น การขยายขอบข่ายการรับรอง) สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินเป็ น
กรณี พิเศษ (Special audit) สาหรับกิจกรรมที่ ขยายขอบข่ายการรับรอง โดยการดาเนิ นการตรวจประเมิ น
เช่ น เดี ยวกับการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 2 ตามที่ กาหนดใน R-006 โดยอนุ โลม หรือดาเนิ น การตรวจ
ประเมินพร้อมกับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ก่อนที่จะนาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาอนุ มตั ิ
การขยายขอบข่ายการรับรองดังกล่าว และสถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบั บเดิ ม โดยมี อายุการ
รับรองเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
4.10 การโอนกิจการ การย้ายสถานประกอบกิจการ และการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือสภาพการทางานอัน
อาจเป็ นผลให้การปฏิบตั ิไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ให้ผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งสถาบัน
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนย้ายสถานประกอบกิจการ หรือภายใน 30 วัน
นั บแต่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจ้างหรือสภาพการทางาน เพื่อดาเนิ นการตรวจประเมิน เป็ นกรณี พิเศษหรือ
ตามรอบการตรวจติดตามผล เพื่อเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิก
ใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้อง
ส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
5. เงื่อนไขสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
5.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแรงงานไทยตามที่ได้รบั การรับรองตลอดระยะเวลาที่ได้รบั การรับรอง
5.2 อ้างถึงการรับรอง/ชื่อสถาบันเฉพาะในกิจการ ขอบข่าย และระบบการจัดการที่ได้รบั อนุ มตั ิการรับรองและ/
หรือการรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับ รองระบบงานเท่านั้ น และห้ามทาหรือใช้ขอ้ ความใดๆ
ที่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบัน/การได้รบั การรับรอง
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5.3 ต้องไม่นาชื่อสถาบัน/การรับรอง/ใบรับรอง/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงาน
ไทย/เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบัน หรืออ้างถึงชื่อสถาบัน/
การรับรองและ/หรือการรับรองภายใต้ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองระบบงานซึ่งสถาบันอาจพิจารณาได้วา่ ทา
ให้เกิดความเข้าใจผิด
การนาเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทยไปใช้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อธิ บดีกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานประกาศกาหนด
5.4 ยุติการใช้สิ่งพิ มพ์สื่อโฆษณาที่ มีการอ้างถึ ง ชื่ อสถาบัน /การได้รบั การรับรองและ/หรือการรับรองภายใต้
ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองระบบงานนั้นอยูท่ ้งั หมด เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิกการรับรอง
ระบบไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด
5.5 ระบุ ให้ชัด เจนในการติ ดต่ อสื่ อสารกับลูกค้า ว่าใบรับรองหรือการได้รับการรับรองและ/หรือการรับรอง
ภายใต้ขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรองระบบงาน รวมทั้งการใช้ชื่อสถาบัน ในการอ้างอิงถึ งการได้รบั การรับรอง
ระบบการจัดการ ไม่สามารถนาไปใช้ในนั ยว่าสถาบันและ/หรือหน่ วยรับรองระบบงานให้ความเห็นชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์/บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวิเคราะห์ ผลการทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ
ในกรณี ที่ได้รบั การรับรองระบบการจัดการใดๆ จากสถาบันสาหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเที ยบ
ต้องไม่นาชื่อสถาบัน/การรับรองดังกล่าวไปใช้ในนั ย ว่าสถาบันได้ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ
ในกรณี ที่ได้รบั การรับรองระบบการจัดการใดๆ ภายใต้ขอบข่ายที่ สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน ต้องไม่
น าชื่ อสถาบัน /การรับรองดังกล่าวไปใช้ในนั ยว่าสถาบัน ได้ให้ก ารรับรองระบบการจัด การอื่ น ๆ ภายใต้
ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
5.6 ยินยอมให้หน่ วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้ รวจประเมินของสถาบัน ณ
สถานประกอบการของผูไ้ ด้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รบั การ
รับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลา เมื่อถูกเลือกจากสถาบันและหน่ วยรับรองระบบงาน
5.7 ยินยอมให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานหรือผูซ้ ึ่งอธิบดีมอบหมายเข้าไปในสถานประกอบการที่
ได้รบั การรับรอง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบ หรือกากับดูแลให้เป็ นไปตามระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรั บรอง หน่ วยตรวจ การประเมิน และ
การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและค าสัง่ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ผูเ้ กี่ ยวข้อ ง
อานวยความสะดวกตามสมควร
5.8 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจัดการใดๆ ที่ได้รบั การรับรองจากสถาบันในสาระสาคัญ เช่น การย้าย
สถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือสภาพการทางานอันอาจ
เป็ นผลให้การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานะทาง
กฎหมาย ทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ ฝ่ ายบริหาร ขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรองและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของระบบการจัดการนั้ นๆ และกระบวนการ ให้แจ้งสถาบัน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันก่อนย้ายสถานประกอบการ หรือ ภายใน 30 วันนั บแต่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือสภาพ
การทางานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ ฝ่ ายบริหาร ขอบข่ายที่
ได้รบั การรับรองและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการจัดการนั้ นๆ และกระบวนการ เพื่อสถาบันจะได้
พิจารณาดาเนิ นการต่อไป
5.9 ให้ความร่วมมือแก่สถาบันในการตรวจประเมินทุกครั้ง
5.10 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็ นปั จจุบนั ให้แก่สถาบัน เมื่อได้รบั การร้องขอ
5.11 ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามอัตราที่สถาบันกาหนด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่สถาบัน
ได้แจ้งให้ทราบ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่ชาระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้
5.12 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สถาบันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน
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5.13 หากประสงค์จะให้มีการรับรองต่อเนื่ อง ให้ยื่นคาขอใหม่ (โดยได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมในการยื่นคา
ขอ) ต่อสถาบัน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้ นอายุ
5.14 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุ ปกรณ์ ป้อ งกัน อุบัติภัยที่ จาเป็ นแก่พนั กงานสถาบัน บุ คลากรจากหน่ วย
รับรองระบบงาน และบุคลากรจากกรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานในการตรวจประเมินทุ กครั้ง เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิหน้าที่
5.15 ต้องจัดท าและเก็ บรักษาบัน ทึ ก ข้อร้องเรียนและผลการด าเนิ น การกับข้อร้องเรียนทั้ งหมดที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
กิจการและขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผลการดาเนิ นการให้แก่สถาบัน
เมื่อได้รบั การร้องขอ
5.16 หากสถาบันพบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการนาชื่อสถาบัน/เรื่องการรับรองไปใช้ไม่ถูกต้อง เช่น มีการอ้างอิงชื่อ
สถาบัน/สถานะการรับรองไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้เอกสารการรับรอง เครื่องหมายรับรอง หรือรายงานที่
ส่งผลทาให้เกิดการเข้าใจผิดเรื่องการรับรอง สถาบันจะดาเนิ นการแจ้งเตือนเพื่อให้มีการแก้ไขและปฏิบตั ิการ
แก้ไขให้ถู ก ต้อง หากผู ้ได้รับ การรับรองยังไม่ มี ก ารด าเนิ น การใดๆ ตามระยะเวลาที่ ก าหนด สถาบัน จะ
ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่สถาบันกาหนดเรื่องการพักใช้การรับรอง และ/หรือการเพิกถอนการรับรองต่อไป
6. การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่
6.1 สถาบันจะตรวจติดตามผลเพื่อติดตามการรักษาระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยอย่างสมา่ เสมอ
โดยดาเนิ นการตรวจติดตามผลครั้งแรกภายใน 12 เดื อนนั บจากวันตัดสินให้การรับรอง และตรวจติ ดตาม
ผลอย่างน้ อยทุ ก 12 เดื อน โดยในการตรวจติ ดตามผลจะมี การตรวจประเมิ น การปฏิบัติต ามมาตรฐาน
แรงงานไทยในทุ กข้อกาหนดและรายการอื่นๆ ตามขั้นตอนที่กาหนดใน R-006 โดยอนุ โลม ซึ่งครอบคลุม
ถึงการตรวจติดตามผลการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องย่อยที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน หากผลการ
ตรวจติดตามการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องย่อย พบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่มีการแก้ไขและป้ องกันอย่างมี
ประสิทธิผล ข้อบกพร่องย่อยดังกล่าวจะได้รบั การปรับระดับเป็ นข้อบกพร่องสาคัญและให้ผูไ้ ด้รบั การรับ รอง
ดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องตาม R-006 ต่อไป
การตรวจติดตามผลสาหรับองค์กรหลายสาขา และองค์กรที่ มีสถานดาเนิ นการชั ่วคราว สถาบันจะ
ดาเนินการตรวจประเมินทุกสาขา/สถานดาเนินการ (site) ที่อยูใ่ นขอบข่ายการรับรอง
6.2 การตรวจประเมินใหม่จะดาเนิ นการทุ ก 3 ปี ก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตาม
ขั้นตอนที่กาหนดใน R-006 โดยอนุ โลม
การตรวจประเมินใหม่สาหรับองค์กรหลายสาขา และองค์กรที่มีสถานดาเนิ นการชั ่วคราว สถาบันจะ
ดาเนินการตรวจประเมินทุกสาขา/สถานดาเนินการ (site) ที่อยูใ่ นขอบข่ายการรับรอง
6.3 สถาบัน สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะด าเนิ น การตรวจติ ด ตามผลเพิ่ ม เติ ม หรือตรวจประเมิ น ใหม่ โดยไม่ แจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้
(1) มีเหตุอนั ทาให้สงสัยว่าสมรรถนะลดหย่อนลง
(2) เมื่อมีการวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สถาบัน
(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
6.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ในการดาเนิ นการตรวจประเมินเป็ นกรณี พิเศษ (Special audit) ซึ่งอาจดาเนิ นการโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
(1) เกิดอุบตั ิภยั ร้ายแรง หรือลูกจ้างเสียชีวติ อันเนื่ องจากการทางาน
(2) มีการร้องเรียนหรือเหตุ อนั เชื่อได้วา่ ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงาน
ไทยหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
(3) การย้ายสถานประกอบกิจการ การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือสภาพการทางาน
R-005 Iss.0 Rev.1 09/12/60 ฝร.

9/26

(4) การกระทาอื่นใดที่อาจมีผลกระทบสาคัญต่อการรับรอง
6.5 สถาบันสงวนสิทธิ์ในการดาเนิ นการตรวจประเมินเป็ นกรณี พิเศษ (Special audit) โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในระยะเวลาอันสั้น (Short notice audit) สาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองในบางกรณีที่มีความจาเป็ น เช่น
(1) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานไทย ที่
ได้รบั การรับรองจากสถาบันในสาระที่สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า
องค์กรหรือเจ้าของ ฝ่ ายบริห าร ชื่ อ ที่ อยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายที่ ได้รับการรับรอง และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการจัดการและกระบวนการ
(2) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
7. การลดขอบข่าย การพักใช้และการคืนสิทธิ์ และการเพิกถอนการรับรอง
7.1 การลดขอบข่ายการรับรอง
กรณี ที่ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถรักษาระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองในบางส่วนของขอบข่ายที่ ได้รบั
การรับรอง หรือไม่ ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ ได้รับการรับรองหลังจากถู กพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 3 ปี สาหรับบางส่วนของขอบข่ายที่ ได้รับการรับรอง หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองเลิ กประกอบ
กิจการในบางส่วนของขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรอง หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่
ได้รบั การรับรอง สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรอง
ฉบับใหม่แทนฉบับเดิ มตามขอบข่ายที่ เหลือ และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิ มที่ เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การ
รับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
7.2 การพักใช้การรับรองและการคืนสิทธิ์การรับรอง
สถาบันจะดาเนิ นการพักใช้การรับรอง ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ผู ไ้ ด้รับการรับรองไม่ ด าเนิ น การจัด ท าและส่งแผน แนวทางการแก้ไขและป้ องกัน ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
(2) ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันให้เป็ นไปตามแผนภายในระยะเวลาที่กาหนด ในกรณี มี
ข้อบกพร่องสาคัญ
(3) รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน/การประเมินจากกลุ่มผูต้ รวจประเมิน พบว่าในกรณี มีขอ้ บกพร่องสาคัญ
และมีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย หรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทยไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(4) ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุ กรรมการกาหนด และ/หรือไม่ปฏิบตั ิตามระบบการจัดการ
ที่ได้รบั การรับรอง และไม่แก้ไขปรับปรุงการไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและ/หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรอง ภายในระยะเวลาที่กาหนด และ/หรือไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม หรือ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินหรือการรับรอง หรือไม่ยินยอมให้สถาบันดาเนิ นการตรวจ
ติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ตามความถี่ที่กาหนด หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอพักใช้
การรับรอง
สถาบันจะนาเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาพั กใช้การรับรอง โดยกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่
ไม่เกิน 90 วันนั บแต่ วนั ที่ ผูไ้ ด้รบั การรับรองได้รบั หนั งสือแจ้งพักใช้ใบรับรอง และให้กาหนดระยะเวลาการ
แก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จก่อนครบกาหนดระยะเวลาพักใช้ใบรับรอง ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การรับรอง
อาจยื่นอุทธรณ์ได้ตามข้อ 8 และสถาบันจะนาเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณายุติการพักใช้การรับรองหาก
พบว่าผูท้ ี่ ได้รบั การพักใช้การรับรองนั้ นได้มีการปฏิบตั ิตามมติ คณะอนุ กรรมการ และระเบียบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะอนุ กรรมการกาหนด
7.3 การเพิกถอนการรับรอง
กรณีที่ผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ งหรือหลายกรณีดงั นี้
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(1) ไม่ ยิน ยอมหรือไม่ อานวยความสะดวกในการตรวจติ ด ตามผลหรือการตรวจประเมิ น แบบพิ เศษ/การ
ประเมินพิเศษของผูท้ าหน้าที่ในการประเมิน/คณะผูต้ รวจประเมิน
(2) ถูกพักใช้ใบรับรองเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในอายุการรับรอง
(3) ถูกพักใช้ใบรับรองและไม่ดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 7.2
(4) ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุ กรรมการกาหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
(5) ไม่ปฏิบตั ิตามระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรอง ในสาระสาคัญ
(6) มีขอ้ ร้องเรียนที่คณะอนุ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง
(7) ยกเลิกการประกอบกิจการสาหรับกิจกรรม/ขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรอง และไม่มีการแจ้งสถาบันเพื่อขอ
ยกเลิกการรับรอง หรือสถาบันไม่สามารถติดต่อผูไ้ ด้รบั การรับรองให้ดาเนิ นการตามระเบียบหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะอนุ กรรมการกาหนดได้
สถาบันจะนาเสนอคณะอนุ กรรมการพิ จารณาเพิ กถอนการรับรอง และมีหนั งสื อแจ้งการเพิ กถอนใบรับรอง
ดังกล่าว ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่สถาบัน ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การรับรองอาจยืน่ อุทธรณ์ได้ตามข้อ 8.
8. การอุทธรณ์และการร้องเรียน
8.1 การอุทธรณ์
8.1.1 ผูย้ ื่นคาขอรับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้
สิทธิอุทธรณ์ สาหรับกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ผูย้ นื่ คาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกคาขอรับการรับรอง ตามข้อ 3.1
(2) ผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมิน/การประเมินของกลุ่มผูต้ รวจ
ประเมินว่ามีขอ้ บกพร่องสาคัญหรือข้อบกพร่องย่อย ตามข้อ 4.4
(3) ผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินการรับรอง/การไม่ออกใบรับรองของ
สถาบัน ตามข้อ 4.4
(4) ผูไ้ ด้รบั การรับรองถูกพักใช้การรับรอง ตามข้อ 7.2
(5) ผูไ้ ด้รบั การรับรองถูกเพิกถอนการรับรอง ตามข้อ 7.3
(6) ผู ไ้ ด้รบั การรับรองไม่เห็นด้วยกับการที่ สถาบันไม่ออกใบรับรองฉบับใหม่แทนใบรับรองฉบับเดิ ม
ตามข้อ 11.4
ผูย้ ื่นคาขอ/ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นั บตั้งแต่วนั ที่ ได้รบั หนั งสือแจ้งผล
การพิ จารณาหรือการดาเนิ นการให้ท ราบ โดยการยื่นอุ ทธรณ์ ตอ้ งทาเป็ นลายลักษณ์ อักษร/หนั งสื อ
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อสถาบัน หากส่งทางไปรษณี ยต์ อ้ งลงทะเบียน สถาบันจะมีการ
แจ้งและแต่งตั้งคณะพิจารณาอุธรณ์ต่อผูร้ บั คาขอ/ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบงาน และแจ้งกรมสวัสดิ การ
และคุม้ ครองแรงงานพร้อมเอกสารและหลักฐาน
8.1.2 คณะพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ จ ะพิ จ ารณาค าอุ ท ธรณ์ ให้แล้วเสร็ จ ภายใน 30 วัน นั บ แต่ วนั ที่ ได้รับ หนั งสื อ
อุ ท ธรณ์ หากผลการพิ จ ารณาเห็ น ด้วยกับ ค าอุ ท ธรณ์ ท้ั ง หมดหรื อ บางส่ วน สถาบัน จะด าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงตามความเห็นของคณะพิจารณาอุทธรณ์ หากไม่เห็นด้วยกับหนั งสืออุทธรณ์ สถาบันจะมี
หนั งสื อแจ้งผลการพิ จารณาให้ผูอ้ ุ ทธรณ์ ทราบ และแจ้งกรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานถึ งผลการ
พิจารณาตามคาอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จ
8.1.3 ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยงั ไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่
8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
8.1.5 ผูย้ นื่ คาอุทธรณ์เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยในการพิจารณาอุทธรณ์ท้งั หมด ยกเว้นกรณีที่คาอุทธรณ์เป็ นผล
8.1.6 ในกรณี ผูย้ ื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับผลการพิ จารณาของสถาบัน ผู ย้ ื่นอุ ทธรณ์ มีสิทธิ์ อุทธรณ์ต่อไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
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8.1.7 การยื่นอุ ทธรณ์ไม่เป็ นการระงับการดาเนิ นการใดๆ เกี่ ยวกับการตรวจประเมิน/การประเมิ นและการ
รับรอง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีคาวินิจฉัยหรือมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
8.2 การร้องเรียน
การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็ นลายลักษณ์ อักษรหรือด้วยวาจาต่ อสถาบัน ทั้งนี้ ให้รวมถึ งการร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ที่ สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ดว้ ย แต่ ไม่รวมถึ งข้อร้องเรียนที่ ได้จากการได้ยินมา กรณี ที่การ
ร้องเรียนเป็ นเรื่องเกี่ยวกับผูไ้ ด้รับการรับรอง ต้องยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนั บสนุ น
ข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบสามารถพิจารณาดาเนิ นการต่อไปได้
ในกรณีการร้องเรียนผูอ้ านวยการสถาบัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนิ นการ
เมื่ อ สถาบัน ได้รับ ข้อร้องเรียนดั งกล่าวแล้ว สถาบัน จะพิ จารณาข้อมู ลที่ ได้รับและอาจมี ก ารด าเนิ น การหา
หลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจัดเป็ นข้อร้องเรียนหรือไม่ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้
ร้องเรียนทราบอย่างเป็ นทางการ โดยในกรณีที่จดั เป็ นข้อร้องเรียน สถาบันจะดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันตาม
คู่มือขั้นตอนการดาเนิ นการของสถาบันและแจ้งผลการดาเนิ นการให้ผูร้ อ้ งเรียนทราบอย่างเป็ นทางการ
กรณี ที่การร้องเรียนเป็ นเรื่องเกี่ยวกับผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง สถาบันจะพิจารณาร่วมกับผูย้ ื่นคาขอ
หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองและผูร้ อ้ งเรียนเกี่ยวกับขอบเขตเนื้ อหาของข้อร้องเรียน และผลการดาเนิ นการ ก่อนแจ้ง
ให้สาธารณชนทราบ
9. การยกเลิกการรับรอง
สถาบันจะพิจารณานาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณายกเลิกการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงาน
ไทย ในกรณีดงั ต่อไปนี้
9.1 ผูไ้ ด้รบั การรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รบั การรับรอง
9.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นบุคคลล้มละลาย
9.3 ผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามข้อ 5.11
9.4 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ ได้รบั การรับรอง และผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถหรือไม่มนั ่ ใจว่าจะปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดใหม่ได้
10. การรักษาความลับ
สถาบันจะเก็ บรักษาข้อมูลและเอกสารต่ า งๆ ที่ ได้รับจากผู ย้ ื่นคาขอ และ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองไว้เป็ นความลับ
รวมถึงข้อมูลที่เป็ นความลับที่สถาบันได้จากแหล่งอื่นด้วย แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้ นกับผูย้ ื่น
คาขอ และ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง อันเนื่ องมาจากการเปิ ดเผยความลับโดยบุ คคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้ นจากการ
กระทาของสถาบัน
ในกรณี ของหน่ วยรับรองระบบงาน หรือกลุ่มข้อตกลงเพื่อการตรวจประเมินความเท่าเทียมกัน (Agreement group
of a peer assessment scheme) ที่ สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รับการรับรองระบบงาน และกรม
สวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ เป็ นความลับของผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง
สถาบันจะดาเนิ นการในการให้องค์กรดังกล่าวมีการปฏิบตั ิ เช่นเดี ยวกันกับสถาบันในเรื่องการเก็บรักษาความลับ
ของผูย้ นื่ คาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ในกรณี ที่สถาบันต้องเปิ ดเผยข้อมูลของผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองตามคาสัง่ กฎหมาย สถาบันจะแจ้งผู ้
ยืน่ คาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองทราบ สาหรับกรณี องค์กรอื่นๆ สถาบันจะแจ้งผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การ
รับรองเป็ นแต่ละกรณีไป
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11. อื่นๆ
11.1 ในกรณี ที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการจัดการใดๆ ที่ สถาบันให้
การรับรอง สถาบันจะแจ้งให้ผูย้ นื่ คาขอ/ผูไ้ ด้รบั การรับรอง และหน่ วยรับรองระบบงานทราบ
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกับสถานที่ต้งั ของสถาบัน รายชื่อหัวหน้าผูป้ ระเมิน ผูป้ ระเมิน หรือผูเ้ ชี่ยวชาญ การ
รับรองระบบงานในสาขาการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ อาจกระทบต่ อ
สถาบัน สถาบันจะจัดส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานภายใน 30 วันนั บ
แต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
11.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ขอ้ 11.1 ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กาหนด จากนั้นสถาบันจะทาการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
11.3 สถาบันไม่รบั ผิดชอบในการกระทาใดๆ ของผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ได้กระทาไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบตั ิตาม
หรือฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
11.4 สถาบัน จะพิ จารณาน าเสนอคณะทางานทบทวนเพื่ อออกใบรับรองใหม่ให้แก่ ผูไ้ ด้รับการรับรอง ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ใบรับรองฉบับเดิมสิ้ นอายุและได้ดาเนิ นการตามข้อ 5.12 รวมทั้งตรวจประเมินใหม่แล้ว
(2) ใบรับรองฉบับเดิมชารุด เสียหาย หรือสูญหาย
(3) ผูไ้ ด้รบั การรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ และ/หรือที่ อยู่ใหม่ และไม่มีผลกระทบต่อระบบการ
จัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยที่ได้รบั การรับรอง
(4) ผูไ้ ด้รบั การรับรองเดิมแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรองระบบงานเพิ่มเติม
ใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) ถึง (4) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยงั เหลืออยู่ ในกรณี ที่ไม่ออก
ใบรับรองฉบับใหม่ สถาบันจะมีหนั งสือแจ้งพร้อมเหตุผลที่ไม่ออกใบรับรองใหม่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การรับรองอาจ
ยืน่ เรื่องอุทธรณ์ตามข้อ 8
ทั้งนี้ ในกรณีขอ้ (3) และ (4) ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
11.5 สถาบันจะจัดทาทะเบียนการออกใบรับรอง โดยมีรายการประกอบด้วย รายชื่อสถานประกอบกิจการ ที่ อยู่
เลขที่ ใบรับรอง วันที่ ออกใบรับรอง วันสิ้ นสุ ดอายุของใบรับรอง การพักใช้ การเพิ กถอน และอื่ นๆ ตามที่
จาเป็ น (ถ้ามี) และแจ้งรายชื่อสถานประกอบกิจการพร้อมทะเบียนการออกใบรับรองต่อกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานทุกวันที่ 8 ของเดือน หรือภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ออกใบรับรอง
สถาบันจะเผยแพร่รายชื่อองค์กรในเรื่องที่ เกี่ยวกับการได้รบั การรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอน
การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรอง ชื่ อ และ/หรือที่อยู่ ให้หน่ วยรับรอง
ระบบงานที่เกี่ยวข้องทราบ และสาหรับผูท้ ี่รอ้ งขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการรับรองของผูไ้ ด้รบั การรับรองของ
สถาบันนั้ น สถาบันจะมี การพิ จารณาเป็ นกรณี ๆ ไป (ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภัยด้านข้อมูลของผูไ้ ด้รับการ
รับรอง)

R-005 Iss.0 Rev.1 09/12/60 ฝร.

13/26

ภาคผนวก ก.
การใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึง
การได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
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การใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
1. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รบั การรับรองระบบการจัดการจากสถาบันได้ โดย
สามารถใช้ชื่อย่อและ/หรือชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ดังนี้
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
หรือ
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
 สรอ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
or
 Management System Certification Institute (Thailand)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
 MASCI
2. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบันในการระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรองบนบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารแสดง
ข้อมูลที่ แนบกับผลิตภัณฑ์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ในที่ นี้จะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
แยกออกมาเป็ นอิสระจากผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทาให้ผลิ ตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารที่แนบกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุม
เฉพาะเอกสารที่ เป็ นอิสระ ไม่ได้ติดแน่ นกับผลิตภัณฑ์ เช่น โบร์ชวั สาหรับเอกสารที่ ติดแน่ นกับผลิตภัณฑ์ เช่น
ฉลาก เอกสารประเภทนี้ จัดว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรอง ห้ามระบุบน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ
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ภาคผนวก ข.
รูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรับรอง
และเครื่องหมายรับรองระบบงาน
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วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
1. เครื่ อ งหมายรับ รองระบบการจัด การตามมาตรฐานแรงงานไทย มี ลัก ษณะและสัด ส่ วนดั ง รูป ที่ 1 ขนาดของ
เครื่องหมายให้เป็ นไปตามความเหมาะสม และจะใช้สีใดก็ได้

TLS 8001
รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
(ข้อ 1.)
2. ผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบันเท่านั้นจึงจะมีสิทธิแสดงเครื่องหมายรับรองได้
3. ในการแสดงเครื่องหมายรับรอง ให้ระบุเลขที่ใบรับรองไว้กบั เครื่องหมายรับรองด้วย และระบุชื่อย่อของสถาบันไว้ที่มุม
ด้านซ้ายหรือมุมด้านขวาหรือด้านล่างของเครื่องหมายรับรอง โดยการแสดงเครื่องหมายรับรองที่ เป็ นภาษาไทย ใช้ชื่อ
ของสถาบันว่า “สรอ.” และการแสดงเครื่องหมายรับรองที่เป็ นภาษาอังกฤษใช้ชื่อย่อของสถาบันว่า “MASCI” ตัวอย่าง
การแสดงเครื่องหมายรับรองดังแสดงในรูปที่ 2

M
MASCI
A
TLS 8001
S
C
I

TLS__/__

ห
หรือ
รื
อออ

TLS 8001

MA
MASCI
SCI
TLS__/__

อ
อ
หหรือ
รืออ
อ

MASCI
TLS 8001
TLS__/__

อ
รูปที่ 2 อตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบัน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
กรณีผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
(ข้อ 3.)
R-005 Iss.0 Rev.1 09/12/60 ฝร.

17/26

สรอ.
มรท. 8001

TLS__/__

หหรือ
รืออ
อ

หหรือ
รืออ
อ

มรท. 8001

สรอ
สรอ.
.
TLS__/__

อ
อ
สรอ.
มรท. 8001 TLS__/__

อ
รูปที่ 3อ ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบัน (ฉบับภาษาไทย)
กรณีผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
(ข้อ 3.)
4. การนาเครื่องหมายรับรองไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ต้องอยู่ในขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรองเท่ านั้ น หากมี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่รว่ มอยูด่ ว้ ย ต้องระบุให้ชดั เจนว่าไม่อยูใ่ นขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองนี้
5. การแสดงเครื่องหมายรับรอง ให้แสดงเฉพาะที่ สิ่งของซึ่งใช้เพื่อการติ ดต่อ โฆษณาและส่งเสริมการขายเท่านั้ น
และต้องไม่ใช้ในกิจการนอกเหนื อจากขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองหรือ ทาให้ผูอ้ ื่นเข้าใจผิดในขอบข่ายที่ได้รบั การ
รับรอง
6. ห้ามแสดงเฉพาะเครื่องหมายรับรองบนผลิตภัณฑ์ (ที่มีตัวตนหรือจับต้องได้) บนแต่ละห่อ มัด หีบห่อ หรือภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทแยกชิ้ นผลิตภัณฑ์ (individual package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทซ้อนอีก
ชั้น (over-packaging) ได้แก่ การห่อ มัด หรือหีบห่อ เพื่อช่วยในการขนส่ง ซึ่งอาจทาให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์น้ั น
ได้รบั การรับรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเทียบ และใบรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
7. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถระบุ ขอ้ ความการรับรองบนบรรจุภณ
ั ฑ์หรือเอกสารแสดงข้อมูลที่แนบไปกับผลิ ตภัณฑ์
หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งบรรจุภณ
ั ฑ์ในที่นี้จะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถแยกออกมาเป็ นอิสระจาก
ผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทาให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารที่ แนบไปกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมเฉพาะเอกสารที่ เป็ น
อิสระไม่ได้ติดแน่ นไปกับผลิตภัณฑ์ เช่น โบร์ชวั สาหรับเอกสารที่ ติดแน่ นไปกับผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลาก เอกสาร
ประเภทนี้ จัดว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรองนั้ นห้ามระบุบนผลิตภัณฑ์
กระบวนการ หรือการบริการ
นอกเหนื อจากนี้ การระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรองนั้ นต้องไม่สื่อว่าเป็ นการรับรองผลิ ตภัณ ฑ์ กระบวนการ
หรือบริการ และข้อความที่ สามารถระบุจะต้องประกอบด้วย ชื่อผูไ้ ด้รบั การรับรอง (ซึ่งอาจระบุ ชื่อหรือแบรนด์ก็
ได้) ระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรอง มาตรฐานที่ได้รบั การรับรอง
8. การแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบัน กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือ
ระบบ 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/หรือระบบ
ESMS และ/หรือระบบ MDMS และ/หรือระบบ TLS และ/หรือระบบการจัดการอื่น ดังตัวอย่างในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบัน
กรณีผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย และระบบการจัดการอื่น
(ข้อ 9.)
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การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน (Accreditation mark)
ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดับสามารถใช้เครื่องหมายรับรอง
ระบบงานที่ สถาบันได้รบั การรับรองระบบงานได้ภายในเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารนี้ และเงื่อนไขข้อกาหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการได้รบั อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน
วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน
1. รูปแบบ และสัดส่วนของเครื่องหมายรับรองระบบงานดังแสดงในรูปที่ 5

10
0.8
2

4.5

10
0
รูปที่ 5 เครื่องหมายรับรองระบบงานของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่
งชาติ (กมช.)
(National Standardization Council of Thailand (NSC))
(ข้อ 1.)
2. ขนาดของเครื่องหมายอาจขยายหรือลดได้ตามสัดส่วน แต่ตอ้ งให้สามารถอ่านข้อความที่แสดงให้ชัดเจน
โดยใช้สีตามที่กาหนด หรือสีอื่นที่เป็ นสีเดียว (Single colour)
3. องค์ประกอบของการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 องค์ประกอบการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. (NSC)
(ข้อ 3.)
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จากรูปทื่ 6 องค์ประกอบของการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. มีดงั นี้
① หมายถึง เครื่องหมายมาตรฐาน
② หมายถึง ชื่อย่อคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ภาษาไทย : กมช.
ภาษาอังกฤษ : NSC
③ หมายถึง ชื่อย่อสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ภาษาไทย: สมอ.
ภาษาอังกฤษ : TISI
④ หมายถึง หมายเลขมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง ให้แสดงเลขที่มาตรฐานที่ได้รบั การ
รับรอง ภาษาไทย เช่น มอก.17021-1 ภาษาอังกฤษ เช่น TIS 17021-1
⑤ หมายถึง ชื่อย่อของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ:“MASCI”
⑥ หมายถึง หมายเลขการรับรอง ประกอบด้วย อักษรย่อของระบบการจัดการ และเลข
ทะเบียนที่ สมอ. กาหนดให้สถาบัน ในแต่ละระบบการจัดการที่สถาบันได้รบั
การรับรองระบบงาน
หมายเหตุ
1) อักษรย่อของระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งเป็ นสาขาที่สถาบันได้รบั การรับรอง
ระบบงาน เช่น
TLS
มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
2) เลขทะเบียน หมายถึง ลาดับการได้รบั การรับรองระบบงานในแต่ละสาขา
3) ตัวอย่างหมายเลขการรับรอง เช่น TLS 00X หมายถึง สถาบัน ได้รบั การรับรอง
ระบบงานสาขามาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิ จไทย
ในลาดับที่ X
4. ในกรณีที่แสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน ต้องแสดง
(1) ชื่อหรือเครื่องหมายของตนเอง
(2) เครื่องหมายรับรองของสถาบัน โดยต้องใช้สดั ส่วนเดียวกับเครื่องหมายรับรองระบบงานและแสดงไว้ใน
ตาแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายรับรองระบบงานกับเครื่องหมายรับรองของ
สถาบันอย่างชัดเจน
(3) ห้ามแสดงเฉพาะเครื่องหมายรับรองระบบงานบนผลิตภัณฑ์ (ที่มีตวั ตนหรือจับต้องได้) บนแต่ละห่อ มัด
หีบห่อ หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทแยกชิ้ นผลิตภัณฑ์ (individual package) หรือบนภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ประเภทซ้อนอีกชั้น (over-packaging) ได้แก่ การห่อ มัด หรือหีบห่อ เพื่อช่วยในการขนส่ง ซึ่ง
อาจทาให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์น้ันได้รบั การรับรอง รวมถึงรายงานการวิ เคราะห์ รายงานการทดสอบ
รายงานการสอบเทียบ และใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
5. ผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน จะนาเครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้บนเครื่องเขียน เอกสารและ/หรือ
เอกสารเผยแพร่ใดๆ ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองจาก
สถาบัน
6. การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานของผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน ต้องแสดงคู่กบั เครื่องหมายรับรอง
ของสถาบันในสาขาที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงานเท่านั้น
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7. ต้องไม่ แสดงเครื่อ งหมายรับรองระบบงานในลักษณะที่ ทาให้เ ข้าใจว่ า หน่ วยรับรองระบบงานได้ให้การ
รับรองกิจกรรมของตน หรือทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจผิดในการได้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การ
รับรองระบบงาน
8. ผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองจากสถาบัน ต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรอง
ระบบงาน และหยุดแจกจ่ายใบรับรอง สิ่งพิมพ์ เครื่องเขียนที่มีเครื่องหมายรับรองระบบงานแสดงอยูท่ นั ที
9. ผูไ้ ด้รับการรับรองที่ ถู ก ลดขอบข่ ายการรับรอง ต้อ งหยุ ดใช้เครื่อ งหมายรับรองระบบงาน และหยุ ดการ
แจกจ่ายสิ่งพิมพ์ เครื่องเขี ยน และเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองระบบงานแสดงอยู่ เว้นแต่ในส่วนที่ยงั คง
ได้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
10. ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานบนสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน เอกสาร และอื่ นๆ เมื่อ
ได้รบั แจ้งจากสถาบัน ในกรณีที่สถาบันถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน
11. การแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบัน และเครื่องหมายรับรองระบบงาน กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ
การจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ดังตัวอย่างในรูปที่ 7

M
?
MASCI
TLS 8001
TLS ____/__

NSC- TISI – TIS 17021-1
TLS …….
EMS ____/__
QMS 002

QMS _____/___

M
?
สรอ.
TLS 8001
TLS ____/__

NSC- TISI – TIS 17021-1
TLS …….

EMS ____/__
รูปที่ 7 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบั
นคู่กบั เครื่องหมายรับรองระบบงานของ
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สาหรับสาขาระบบ มรท. 8001
QMS 002
(ข้อ 11.)
QMS _____/___
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ภาคผนวก ค.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
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การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดับจากสถาบัน สามารถแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่ งหมายความถึง ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทย และหมายความรวมถึง
ข้อความแสดงบนบรรจุภัณฑ์ ได้ โดยรูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทยให้ปฎิ บัติ
ตามประกาศกรมสวัสดิ ก ารและคุ ม้ ครองแรงงาน เรื่ อง หลัก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขการใช้เค รื่อ งหมายรับ รอง
มาตรฐานแรงงานไทย ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. การใช้ตราสัญลักษณ์ให้เป็ นไปตามรูปแบบและสี ดังรูปที่ 8 ในกรณี ที่มีการนาตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการ
เผยแพร่ทั ่วไป อาจใช้สีอื่นที่เป็ นสีเดียวได้ แต่ตอ้ งใช้สีที่สามารถเห็นได้ชดั เจนเมื่อเทียบกับสีพื้นด้านหลัง

รูปที่ 8 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทย
(ข้อ 1.)
2. ขนาดของตราสัญ ลัก ษณ์ ให้มี ค วามเหมาะสมกั บ ลัก ษณะการใช้ โดยสามารถสื่ อ ความหมายของตรา
สัญลักษณ์ได้
3. ผูไ้ ด้รับการรับ รองสามารถใช้ตราสัญ ลัก ษณ์แ สดงบนเอกสาร หรือ สื่ ออื่ นๆ ที่ ใช้ในการโฆษณา ประชา
สัมพันธ์ได้ตลอดอายุการรับรอง
4. ผูไ้ ด้รับ การรับ รองต้อ งไม่ แ สดงตราสัญ ลัก ษณ์บ นสิ น ค้า ผลิ ตภัณ ฑ์ หรือ บรรจุภัณ ฑ์ ในลัก ษณะที่ อ าจ
ก่อให้เกิดการหลงผิดในสาระสาคัญ ซึ่งอาจทาให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือบริการได้รบั การ
รับรอง
5. ผูไ้ ด้รบั รองการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกระดับจากสถาบันสามารถใช้ความ
แสดงบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) การใช้ขอ้ ความบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้เป็ นไปตามรูปแบบและสี ที่กาหนดในรูปที่ 9 ในกรณี ที่ใช้ขอ้ ความ
แตกต่างจากที่กาหนดไว้ตอ้ งครอบคลุมชื่ อผูไ้ ด้รบั การรับรอง หรือตราสินค้าที่ได้รบั การรับรองระบบ
การจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย และชื่อสถาบัน
(2) ขนาดของข้อความให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้ โดยสามารถสื่อความหมายของข้อความได้
(3) ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้ขอ้ ความบนบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือบนสิ่งที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ได้ตลอดอายุการ
รับรอง
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(4) ต้อ งไม่ แ สดงข้อ ความในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้เกิ ด การหลงผิ ด ในสาระส าคั ญ ซึ่ ง จะท าให้เช้า ใจว่ า
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือบริการได้รบั การรับรอง
6. กรณีผไู ้ ด้รบั การรับรองถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องระงับ
การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทยโดยทันที
7. ในกรณี ผู ไ้ ด้รับ การรับ รองปฏิ บั ติ ไ ม่ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขในการใช้เครื่ อ งหมายรับ รอง
มาตรฐานแรงงานไทย ข้อ 4. และข้อ 5. สถาบันมี อานาจพักใช้ใบรับรองตามระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ การประเมิ น
และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

รูปที่ 9 ข้อความบนบรรจุภณ
ั ฑ์
(ข้อ 5.(1))
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