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การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
1.

ขอบข่าย
1.1 เอกสารนี้ กาหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “มรท. 8001” ตามมาตรฐาน มรท. 8001 (TLS 8001)
1.2 เอกสารนี้ กาหนดโดยย่อถึ ง ขั้นตอนด้านธุ รการในกระบวนการรับรอง มรท. 8001 และรายละเอียดของ
ขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่ อการรับรองครั้งแรก (ซึ่ง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2) การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินแบบ
พิเศษ/การตรวจประเมินพิเศษ และการตรวจประเมินใหม่

2.

นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 มาตรฐานแรงงานไทย ตามระเบี ยบกรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง หน่ วยตรวจ การประเมิน และการรับรองแรงงานไทย พ.ศ. 2559 หมายถึง
มาตรฐานแรงงานที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งแสดงว่าสถานประกอบกิจการได้ปฏิบตั ิ ต่อแรงงาน
สอดคล้องตามข้อกาหนด เพื่ อยกระดับคุ ณ ภาพชีวิตแรงงานและเสริม สร้างให้ธุรกิ จมี การพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
2.2 การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย หมายถึ ง การให้การยอมรับความสามารถของ
องค์กรในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “การรับรอง””
2.3 การรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้ นฐาน หมายถึ ง การรับรองสถานประกอบ
กิจการที่ มีการปฏิบัติต่อแรงงานสอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ตามที่ อธิ บดี กรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานประกาศกาหนด และมีอายุการรับรอง 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รบั การรับรอง
ประกาศกรมสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงาน เรื่ อง การรับ รองมาตรฐานแรงงานไทย ระดั บ พื้ นฐาน
(ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) เป็ นการรับรองสถานประกอบกิจการที่มีก าปฏิบตั ิต่อแรงงาน
สอดคล้องกับ ข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ตามข้อ 5.1 ข้อก าหนดทัว่ ไป และข้อ 5.2 ระบบการ
จัดการ เฉพาะในส่วนที่เป็ 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 การใช้แรงงานเด็ ก ข้อ 5.9 การใช้แรงงานหญิ ง ข้อ 5.10 เสรีภาพในการสมาคม และการร่วม
เจรจาต่ อ รอง ข้อ 5.11 ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้อ มในการท างาน ข้อ 5.12
สวัสดิการ
2.4 การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบู รณ์ หมายถึง การรับรองสถานประกอบ
กิจการที่ มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานสอดคล้องทุกข้อกาหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีอายุการรับรอง
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รบั การรับรอง
2.5 การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์สูงสุ ด หมายถึ ง การรับรองสถาน
ประกอบกิจการที่มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานสอดคล้องทุกข้อกาหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีชวั ่ โมง
การทางานล่วงเวลา ชัว่ โมงการทางานในวันหยุด และชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาในวันหยุด รวมกันแล้ว
สัปดาห์หนึ่ งต้องไม่เกิน 12 ชัว่ โมง และมีอายุการรับรอง 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รบั การรับรอง
2.6 สถาบัน หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
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2.7 ผูย้ ื่นคาขอ หมายถึง สถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานของรัฐที่ มีความประสงค์ขอรับรอง
หรือต่ออายุการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
2.8 ผูไ้ ด้รบั การรับรอง หมายถึ ง ผู ย้ ื่นคาขอที่ ผ่านการตรวจประเมิ น และได้รบั การรับรองจากสถาบัน ว่าได้
ปฏิบตั ิสอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
2.9 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2.10 คณะอนุ กรรมการ หมายถึ ง คณะอนุ กรรมการรับรองระบบที่ ได้รบั การแต่ งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่ อ
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง เสนอแนะนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรอง ตัดสินการพัก
ใช้ การเพิ กถอนและการคื นสิทธิ์ การรับรองระบบการจัดการ แต่ งตั้งคณะทางานทบทวนเพื่ อทาหน้าที่
ตัดสิ น ให้การรับรอง เพิ่ ม/ลดขอบข่าย และยกเลิ กการรับรองระบบการจัดการที่ เกี่ ยวข้อง และแต่ งตั้ง
คณะทางานอื่น หรือบุคคลเพื่อดาเนิ นการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทาให้มนั ่ ใจในความเป็ นกลางในการให้การ
รับ รองระบบการจัด การ และเป็ นคณะกรรมการความเป็ นกลาง และด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
2.11 คณะทางานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตั้งจากคณะอนุ กรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินให้
การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการเรื่องอื่นๆ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะอนุ กรรมการ
2.12 การตรวจประเมิ น /การประเมิ น (Audit) หมายถึ ง กระบวนการที่ เป็ นระบบ เป็ นอิ สระและจัด ท าเป็ น
เอกสาร ที่ดาเนิ นการโดยสถาบัน เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมิน /พิจารณาว่าผูย้ ื่น
คาขอ/ผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานไทย
2.13 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 หมายถึง การตรวจเอกสารหรือกิจกรรมของสถานประกอบกิจการที่ขอการ
รับรอง เพื่ อตรวจสอบความพร้อมทั้งด้านเอกสาร ความรู ้และความเข้าใจในข้อก าหนดของระบบการ
จัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงการนาไปปฏิบตั ิก่อนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 โดยอาจเข้า
ไปในสถานประกอบกิจการของผูย้ นื่ คาขอก็ได้
2.14 การตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 2 หมายถึ ง การตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ ตรวจพื้ นที่ และสังเกตสภาพการ
ทางาน เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย และแจ้งให้ผูย้ นื่ คาขอ
ทราบผลการประเมิน และหมายความรวมถึ ง การตรวจประเมินเพื่ อการรับรอง (ซึ่งจะดาเนิ นการตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องและประสิทธิผลของการ
นาระบบการจัดการที่ขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิ
2.15 สิ่งที่ ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดหรือข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึ ง ความล้มเหลวที่ จะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
2.16 ข้อบกพร่องสาคัญ (Major nonconformity) หมายถึง การไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อลูกจ้างหรือระบบการจัดการ หรือมีขอ้ บกพร่องย่อย
จานวนมากในข้อกาหนดหรือประเด็นเดียวกัน
2.17 ข้อบกพร่องย่อย (Minor nonconformity) หมายถึ ง การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทยซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่ อลูกจ้างหรือระบบการจัดการ หากปล่อยทิ้ งไว้อาจน าไปสู่
ข้อบกพร่องสาคัญได้
2.18 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึ ง สิ่งที่ ไม่ถือเป็ นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้ งไว้หรือละเลย อาจนาไปสู่
ข้อบกพร่องได้
2.19 ผูต้ รวจประเมิน (Auditor, Assessor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะดาเนิ นการตรวจประเมินได้
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2.20 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบที่ดาเนิ นการ
ในระหว่างได้รบั การรับรองหรือช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่ อให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบ
ยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.21 การตรวจประเมิ น ใหม่ (Re-assessment) หมายถึ ง การตรวจประเมิ น เพื่ อต่ ออายุ ก ารรับรอง โดยมี
วัต ถุ ประสงค์เพื่ อทบทวนทั้งระบบอี ก ครั้งว่าองค์กรมี ก ารน ามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติ และยังมี
ประสิทธิผลอยู่ ซึ่งการตรวจประเมินใหม่ดงั กล่าวจะดาเนิ นการก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ
2.22 องค์กรหลายสาขา (Multi site organization) หมายถึ ง องค์กรที่ ดาเนิ นธุ รกิ จสาขาที่ เป็ นนิ ติบุคคล
เดี ย วกั น หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ โดยมี ส านั ก งานส่ ว นกลางเป็ นผู ้ด าเนิ น การวางแผน ควบคุ ม จัด การแก่
หน่ วยงานเครือ ข่ ายและสาขา ในกรณี ที่เครือ ข่ ายและสาขาไม่ เป็ นนิ ติบุ ค คลเดี ย วกับส านั ก งาน
ส่วนกลาง ต้องมีสญ
ั ญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสานักงานส่วนกลางมีอานาจในการตรวจติดตาม
และการดาเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ ได้
2.23 สถานดาเนิ น การชั ่วคราว (Temporary site) หมายถึ ง สถานดาเนิ นการที่ องค์กรมี การดาเนิ นงาน
เฉพาะหรือให้บริการในช่วงเวลาที่กาหนด และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็ นสถานดาเนินการถาวร
2.24 องค์กรที่มีสถานดาเนินการชัว่ คราว (Temporary site organization) หมายถึง องค์กรที่ดาเนินธุ รกิจโดย
มีสานักงานส่วนกลางเป็ นศู นย์กลางของการบริหารจัดการ กากับ ควบคุม และดู แลการดาเนินการของ
สถานดาเนินการชัว่ คราวภายนอก สานักงานส่วนกลาง เช่น โครงการก่อสร้าง
2.25 เหตุผลความจาเป็ นหรือเหตุฉุกเฉิน หมายถึง การกระทาหรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจบังคับหรือควบคุมได้ ไม่
ว่าจะเกิดขึ้ นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้ นโดยวิธีอื่น และต้องเป็ นเหตุการณ์ที่กระทบต่อผลประโยชน์ ส่วนรวม
มิใช่เหตุการณ์เฉพาะตัวของบุคคลหรือคณะบุคคลใดเท่านั้ น และ/หรือเป็ นเหตุสุดวิสยั ที่มิอาจคาดการณ์
ได้ตามปกติ ของวิญญู ชน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติ ดต่ อทั้งในระดับชาติ และ/หรือระหว่างประเทศ
เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเป็ นภั ย ต่ อ ความมั ่น คงของชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริ ย์ และอื่ น ๆ ตามที่
คณะอนุ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ
3.

ขั้นตอนการตรวจประเมิน
3.1 ทัว่ ไป
3.1.1 การตรวจประเมินจะดาเนิ นการสาหรับผูข้ อรับการรับรองที่อยูใ่ นเขตราชอาณาจักร ผูย้ นื่ คาขอที่มี
สถานประกอบการนอกราชอาณาจักรให้พิจารณาเป็ นกรณีไป
3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้ นอยูก่ บั จานวนพนักงานในองค์กรของผูย้ ื่นคาขอ จานวนกะ เวลา
ในการทางาน ขนาดและความซับซ้อนของกิจกรรม เทคโนโลยีที่ใช้ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การ
ว่าจ้างหน่ วยงานภายนอกในการดาเนิ นกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายระบบการบริหารจัดการ ผลการ
ตรวจประเมินใดๆ ก่อนหน้านี้ จานวนสถานประกอบการ ประเภทการรับรอง จานวนสมาชิกใน
กลุ่มผูต้ รวจประเมิน ในกรณี ที่ไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิ ตย์ตกดิ นได้ ให้ดาเนิ นการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติจากบันทึ กคุ ณภาพของผู ้ยื่นคาขอในระหว่างการตรวจประเมินในเวลา
ปกติ
3.1.3 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ประกอบด้วย
(1) ประสานงานเพื่อประเมินความพร้อมของผูย้ นื่ คาขอ
(2) การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมิน
(3) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1
(4) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
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กรณี ผู ย้ ื่ น ค าขอด าเนิ น การในลัก ษณะองค์ก รหลายสาขา (Multi site organization) หรื อ
องค์ก รที่ มี สถานดาเนิ น การชั ่วคราว (Temporary site organization) สถาบัน จะดาเนิ นการ
ตรวจประเมิ นทุกสาขา/สถานดาเนิ นการ (site) ที่อยู่ในขอบข่ ายการรับรอง (สาหรับการ
ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2)
3.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมิน
3.2.1 สถาบันจะแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมินเพื่อตรวจประเมินการเป็ นไปตามเกณฑ์
3.2.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมินจะทาอย่างเป็ นทางการ โดยประกอบด้วยหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน
และผู ต้ รวจประเมิ น อี ก จานวนหนึ่ งตามความเหมาะสม อาจจะมี ผู ้เชี่ ยวชาญด้วยก็ ได้ ซึ่ งต้อ ง
กาหนดอานาจหน้าที่ให้ชดั เจน และแจ้งให้ผูย้ นื่ คาขอทราบ
3.2.3 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้ รวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้
3.2.3.1 เป็ นผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดในเอกสารข้อ ก าหนดว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ์สาหรับผูต้ รวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย และผูเ้ ชี่ยวชาญ: R-016
3.2.3.2 มี ค วามคุ ้น เคยกับ หลัก เกณฑ์ก ารรับ รองมาตรฐานแรงงานไทย และขั้น ตอนการ
ดาเนิ นการเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
3.2.3.3 มีความรูอ้ ย่างแจ่มแจ้งในวิธีการตรวจประเมิน และในเอกสารการตรวจประเมิน
3.2.3.4 มีความรูค้ วามสามารถทางเทคนิ คในกิจกรรมที่ ขอรับการรับรองตามทะเบียนรายชื่อ
ผูต้ รวจประเมินของสถาบัน
3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อความ
3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ ที่ อาจท าให้ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ปฏิ บัติ ต นอย่างไม่ เป็ นกลาง ไม่
น่ าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง
(1) ผูต้ รวจประเมิ นต้องไม่เคยให้คาปรึกษา หรือทาหน้าที่ เป็ นผู ต้ รวจประเมิ นใน
ฐานะให้คาแนะนาหรือที่ ปรึกษาให้แก่ผูย้ ื่นคาขอภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ ผ่าน
มา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการและการตัดสินให้การรับรอง
(2) ผูต้ รวจประเมินต้องไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในหน่ วยงานของผูย้ นื่ คาขอ
(3) ผูต้ รวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้าและ/หรือการเงินใดๆ
(4) ต้องไม่เรียก รับ หรือจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผูย้ ื่นคาขอ ผู ้
ได้รับการรับรอง ลูกจ้าง หรือผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เว้นแต่ การรับค่าตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ในทางธุรกิจปกติในการประกอบกิจการให้บริการของสถาบัน
3.2.4 หน้าที่กลุ่มผูต้ รวจประเมิน มีดงั นี้
1) ตรวจสอบและทวนสอบโครงสร้าง นโยบาย กระบวนการ คู่มือขั้นตอนการดาเนิ นงาน บัน ทึก
และเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยที่ ขอรับการรับรอง
หรือได้รบั การรับรองของผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง และพิจารณาว่าสอดคล้องเป็ นไป
ตามข้อกาหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายการรับรอง
2) ตรวจประเมิ น ว่าองค์กรได้จดั ท ากระบวนการและคู่ มื อขั้น ตอนการดาเนิ นงาน รวมถึ งการ
นาไปปฏิบัติและการรักษาไว้อย่างมีประสิทธิ ผล ซึ่งเป็ นพื้ นฐานที่ ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ใน
ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยของผูย้ นื่ คาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง
3) สื่ อสารกับ ผู ย้ ื่น ค าขอหรื อผู ้ได้รับการรับ รองถึ งผลการตรวจประเมิ น และการด าเนิ น การ
สาหรับประเด็นที่พบว่ามีความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย และ
ผลการดาเนิ นการดังกล่าวของผูย้ นื่ คาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง
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3.2.5 ก่อนดาเนิ นการตรวจประเมิน หัวหน้าผูต้ รวจประเมินประชุมกับผูต้ รวจประเมินเพื่อเตรียมความ
พร้อม ทบทวนความสมบูรณ์ของเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เตรียมรายการประเมิน แบ่งหน้าที่ ผู ้ ตรวจ
ประเมิน จัดทาแผนการตรวจประเมิน และนัดหมายผูย้ นื่ คาขอ โดยจะนัดหมายการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองครั้งแรกหรือการรับรองใหม่ภายใน 120 วันนั บจากวันที่ผูย้ ื่นคาขอมีการยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอครบถ้วน
ในกรณี ที่ผูย้ ื่นคาขอจัดส่ง เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่น คาขอไม่ครบถ้วน สถาบันจะมี
หนั ง สื อ แจ้ง ให้ผู ้ยื่ น ค าขอทราบและให้จัด ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานประกอบการยื่ น ค าขอให้
ครบถ้วนภายใน 180 นั บจากวันที่ สถาบันลงทะเบียนรับคาขอ หากผูย้ ื่นคาขอไม่สามารถจัดส่ง
เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขอครบถ้วนตามเงื่อนไขเวลาที่ กาหนด หรือไม่มีความ
พร้อมในการรับการตรวจประเมิน เพื่ อการรับรองครั้งแรกหรือการรับรองใหม่ภายในระยะเวลา
120 วัน นั บจากวันยื่นคาขอรับการรับรองและมีเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขอรับ
การรับรองครบถ้วน และหลังจากที่สถาบันได้มีการดาเนิ นการติดตามความคืบหน้าจากผูย้ นื่ คา
ขอแล้ว สถาบันจะดาเนิ นการยกเลิกคาขอรับการรับรองดังกล่าว แต่ท้งั นี้ สถาบันไม่ตัดสิทธิ์การที่
ผูย้ ื่นคาขอจะยื่นคาขอรับการรับรองใหม่ หากผูย้ ื่นคาขอไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกคาขอรับการ
รับ รอง ผู ้ยื่ น ค าขออาจยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ สถาบั น ได้ ต ามระเบี ย บหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข เรื่ อ ง
ข้อก าหนดทัว่ ไปว่าด้วยหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขในการรับรองระบบการจัด การตามมาตรฐาน
แรงงานไทย: R-005
3.2.6 ในกรณี ที่เป็ นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกหรือการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่
สถาบัน จะจัด ท าหนั งสื อแจ้งแผนการตรวจประเมิ น ให้ผู ้ยื่น ค าขอและส านั ก พัฒ นามาตรฐาน
แรงงาน กรมสวัสดิ การคุ ม้ ครองแรงงาน และสานั กงานสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานจัหวัด
หรือสานั กงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้ นที่ ที่สถานประกอบการกิจการ
นั้ นตั้งอยู่ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการตรวจประเมิน (ตามประกาศกรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุ ญาตเป็ นหน่ วยรับรองและหน่ วยตรวจ
มาตรฐานแรงงานไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
3.2.7 ก่อนท าการตรวจประเมิ น หากยังไม่ได้มี ก ารลงนามในสัญ ญาว่าด้วยการรักษาความลับและ
หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ก่อน ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินและผูเ้ ชี่ยวชาญ (ถ้ามี)
ลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2.8 ต้องแจ้งชื่อผูไ้ ด้รบั การแต่งตั้งเป็ นผูต้ รวจประเมินและผู ้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ให้ผูย้ ื่นคาขอทราบและ
ให้ความเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน
3.3 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1
3.3.1 การตรวจประเมิ น ในขั้นตอนนี้ สถาบัน จะดาเนิ นการตรวจประเมิ น เอกสารหรือกิ จกรรมของ
สถานประกอบการที่ ขอการรับรอง โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนการตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 2 โดยอาจเข้าไปในสถานประกอบการของผูย้ นื่ คาขอก็ได้ และเพื่อ
1) ประเมินความพร้อมขององค์กรด้านเอกสารในการนามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบตั ิ
2) ประเมิ น สภาวะเฉพาะของสถานประกอบการและที่ ต้ั ง ที่ ขอรับการรับ รองตามมาตรฐาน
แรงงานไทย รวมถึ งการพิ จารณาร่วมกับบุคลากรของผูย้ ื่นคาขอ เพื่อพิจารณาความพร้อม
สาหรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
3) ทบทวนสถานะและความเข้าใจของผู ้ยื่น คาขอในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับข้อกาหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักหรือลักษณะปั ญหาที่ มี
นัยสาคัญ กระบวนการ วัตถุประสงค์และการดาเนิ นการตามมาตรฐานแรงงานไทย
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4) ยืนยันขอบข่ายและขอบเขตการรับรอง รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นที่เกี่ ยวข้องกับขอบข่าย
การรับรอง กระบวนการ ที่ต้งั และจานวนสถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการดาเนิ นการตามมาตรฐานแรงงานไทย
5) ทบทวนการจัด สรรทรัพ ยากร และตกลงกับ ผู ้ยื่น ค าขอเกี่ ยวกับรายละเอี ยดในการตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 2
6) นาข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในการดาเนิ นการตามมาตรฐานแรงงานไทยของผูย้ นื่ คาขอ และ
การดาเนิ นการของสถานประกอบการในหัวข้อที่มีโอกาสเกิดผลกระทบที่ มีนัยสาคัญไปใช้ใน
การวางแผนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
7) ประเมินว่าผูย้ ื่นคาขอมีการกาหนดแผนและมีการดาเนิ นการการตรวจประเมินภายในและ
การทบทวนของฝ่ ายบริหาร รวมถึงความพร้อมสาหรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
8) หารือกับผูย้ นื่ คาขอเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะดาเนิ นการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจประเมิน
ในขั้นตอนนี้ เพื่อประกอบการนัดหมายกาหนดเวลาในการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
ซึ่ งผลจากการตรวจประเมิ น ในขั้น ตอนนี้ สถาบัน จะรายงานเป็ นสิ่ งที่ ต รวจพบจากการตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1 เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้งให้ผูย้ นื่ คาขอทราบ โดยประเด็นที่รายงานนี้ จะ
ครอบคลุมประเด็นความไม่สอดคล้องที่มีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
3.3.2 สถาบันอาจพิ จารณาละเว้นกิ จกรรมการตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 1 ได้ แต่ ยงั คงมี การประเมิ น
เอกสาร (โดยไม่ ต ้องด าเนิ น การ ณ สถานประกอบการ) กรณี ที่ ผู ้ ยื่น ค าขอได้รับ การรับ รอง
มาตรฐานแรงงานไทยจากหน่ วยรับรองอื่น หรือจากสถาบัน โดยผูย้ ื่นคาขอต้องมีใบรับรองฉบับ
เดิมสิ้ นอายุไม่เกิน 6 เดือน
3.4 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
การตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 2 นี้ สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมิ นเอกสาร สัมภาษณ์ ตรวจประเมิ น
พื้ นที่ และสัง เกตสภาพการท างาน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ไ ด้ข อ้ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย และเพื่อประเมินความสอดคล้องและประสิทธิผลของการนามาตรฐาน
แรงงานไทยไปปฏิบัติ และแจ้งผู ้ยื่น ค าขอทราบผลการประเมิ น ซึ่ งการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 2 จะ
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1) ข้อมูลและหลักฐานของการเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานแรงงานไทย
2) การเฝ้ าระวัง การวัด การรายงานผล และการทบทวนสมรรถนะเปรียบเที ยบกับวัตถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายหลัก (ซึ่งสอดคล้องกับ ความคาดหวังของมาตรฐานแรงงานไทยหรือเอกสารมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง)
3) ระบบการจัด การและสมรรถนะการด าเนิ น การว่าสอดคล้อ งตามข้อ ก าหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบ
4) การควบคุมการปฏิบตั ิการของกระบวนการของลูกค้า
5) การตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่ ายบริหาร
6) ความรับผิ ดชอบของฝ่ ายบริหารที่ มีหน้าที่ ความรับผิ ดชอบสาหรับนโยบายด้านความรับผิ ดชอบต่ อ
สังคมและแรงงาน
7) ความเชื่อมโยงระหว่างข้อกาหนดมาตรฐาน นโยบาย วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายเชิงสมรรถนะ (ซึ่ง
สอดคล้องกับความคาดหวังของมาตรฐานแรงงานไทยหรือเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง) ข้อกาหนด
กฎหมายที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ หน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ ความรู ค้ วามสามารถของบุ ค ลากร การ
ดาเนิ นการ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน ข้อมูลผลการดาเนิ นงาน และผลสรุปและสิ่งที่ ตรวจพบจากการ
ตรวจติดตามภายใน
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กรณี ผูย้ ื่นคาขอดาเนิ นการในลักษณะองค์กรหลายสาขา (Multi site organization) หรือองค์กรที่ มี
สถานด าเนิ น การชั ่วคราว (Temporary site organization) สถาบัน จะดาเนิ น การตรวจประเมิ น ทุ ก
สาขา/สถานดาเนินการ (site) ที่อยูใ่ นขอบข่ายการรับรอง
ซึ่งการตรวจประเมินดังกล่าวต้องมีการจัดเตรียมรายการตรวจประเมิน (Check list) และแผนการตรวจ
ประเมิน สถาบันจะจัดส่งแผนการตรวจประเมินให้ผูย้ นื่ คาขอและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
หรือผูซ้ ึ่งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการตรวจประเมิน
การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ยกเว้นการตรวจประเมินขั้นตอนที่
1 ไม่มีข้นั ตอนย่อยที่ 3.4.6
3.4.1 การประชุมเปิ ดการตรวจประเมิน (Opening meeting)
ประชุ ม เปิ ดการตรวจประเมิ น ร่ ว มกั บ ผู ้บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ ผู ้แ ทนผู ้บ ริ ห ารของผู ้ยื่ น ค าขอ
วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิ ดการตรวจประเมิน คือ
- เป็ นการแนะนากลุ่มผูต้ รวจประเมินต่อผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรที่รบั การตรวจประเมิน
- เพื่อเป็ นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- เพื่อชี้ แจงรูปแบบ/วิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมิ น เพื่ อยืนยันแผนการประเมิน การ
เปลี่ยนแปลง การเตรียมการสาหรับผูร้ บั การตรวจประเมิน
- เพื่ อ ยื น ยัน ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เป็ นทางการระหว่า งผู ้ ต รวจประเมิ น กับ ผู ้รับ การตรวจ
ประเมิน
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผูต้ รวจประเมินและผูร้ บั การตรวจประเมิน
- เพื่อเป็ นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากร อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุ คคล
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับกลุ่มผูต้ รวจประเมิน และความเป็ นปั จจุบนั
ของเอกสารที่ได้รบั
- เพื่อยืนยันเรื่องการรักษาความลับ
- เพื่อยืนยันเรื่องความปลอดภัย ภาวะฉุ กเฉิ นและการรัก ษาความปลอดภัยของคณะผูต้ รวจ
ประเมิน
- ยืนยันบทบาทและชื่อผูน้ าทาง และผูส้ งั เกตการณ์
- เพื่อแจ้งวิธีการรายงาน การจาแนกสิ่งที่ ตรวจพบจากการตรวจประเมิน และเงื่อนไขในการ
ยุติการตรวจประเมิน
- เพื่ อ ยื น ยัน ว่า คณะผู ้ต รวจประเมิ น เป็ นตั วแทนของสถาบั น ที่ รับ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการตรวจ
ประเมิน รวมถึงจะมีการควบคุมการตรวจประเมินให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
- เพื่อแจ้งให้ผูร้ บั การตรวจประเมินทราบว่า วิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมินเป็ นการสุ่ม
ตัวอย่าง
- ยืนยันภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- ยืนยันการแจ้งผูร้ บั การตรวจประเมินทราบความคืบหน้าของการตรวจประเมินและประเด็น
ที่พบว่าเป็ นข้อกังวล
- เพื่อยืนยันวันและเวลาในการปิ ดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting)
- เพื่อทาความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจ จุดที่ ยงั ไม่ชัดเจนในกาหนดการตรวจประเมิน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผูร้ บั การตรวจประเมินซักถาม
3.4.2 การดาเนิ นการการตรวจประเมิน
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การดาเนิ นการการตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร บันทึกสภาพการ
จ้าง การสังเกตสภาพการทางานของลูกจ้าง เช่น การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด
ทะเบียนลูกจ้าง หรือกระทาการอย่างอื่น เพื่อให้ได้ขอ้ เท็ จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
แรงงานไทย การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้ นที่ ที่ตรวจ ให้บนั ทึ กสิ่งที่ อาจเป็ นเหตุนาไปสู่
ความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมิน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่น
ได้ รวมทั้งรายละเอียดที่ไม่ได้เขียนไว้ในรายการตรวจประเมิน หรือเอกสารหลักฐานของผูย้ ื่นคา
ขอก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระอื่นๆ เช่น การสังเกต การ
วัด และการบันทึ ก ในระหว่างการตรวจประเมิ น หัวหน้ากลุ่มผู ต้ รวจประเมิ นอาจเปลี่ยนแปลง
กาหนดการตรวจประเมิ นได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู ร้ บั การตรวจประเมิ น
เพื่อให้การตรวจประเมินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
ในกรณีที่เป็ นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ซึ่งพบข้อบกพร่องสาคัญจานวนมากที่แสดงให้เห็นว่า
ผูร้ บั การตรวจประเมินยังมิได้ดาเนิ นการตามมาตรฐานแรงงานไทยอย่างมีประสิทธิ ผลเพียงพอ
และผู ข้ อรับการตรวจประเมิ น มี ค วามประสงค์ที่จะขอยุติ การตรวจประเมิ น เพื่ อให้มี การตรวจ
ประเมินทั้งระบบใหม่ท้ังหมดในการตรวจประเมิ นครั้งต่อไป สถาบันสามารถดาเนิ นตามความ
ประสงค์ได้
3.4.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจประเมิน
สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ้ นการตรวจประเมิน กลุ่ม
ผูต้ รวจประเมินต้องประชุ มร่วมกันเพื่ อวิเคราะห์ขอ้ มูลและหลักฐานการตรวจประเมินทั้งหมดที่
รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 1 และการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 2 เพื่ อ
ทบทวนสิ่งที่ตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน รวมทั้งการสรุปว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือ
เป็ นข้อบกพร่อง การเขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ มี หลักฐานสนั บสนุ นที่ เป็ นรูปธรรม
และให้อา้ งถึงข้อกาหนดในมาตรฐานให้ชดั เจน โดยบันทึกข้อบกพร่องในรายงานข้อบกพร่อง
สาหรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 กลุ่มผูต้ รวจประเมินจะรายงานสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจ
ประเมินโดยไม่ระบุวา่ รายการใดเป็ นข้อบกพร่อง
3.4.4 การประชุมปิ ดการตรวจประเมิน
หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ กลุ่มผูต้ รวจประเมินดาเนิ นการประชุมปิ ดการตรวจประเมิน
เพื่ อรายงานผลการตรวจประเมิ น และสิ่ งที่ ต รวจพบจากการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 1 หรื อ
ข้อ บกพร่องที่ พ บจากการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 2 (ถ้ามี ) ต่ อผู ้บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ ผู ้แทน
ผูบ้ ริหารของผูย้ ื่นคาขอของผูร้ บั การตรวจประเมิน เพื่อทาความเข้าใจผลของการตรวจประเมิ นให้
ถูกต้องตรงกัน และผูบ้ ริหารหรือผูแ้ ทนผูบ้ ริหารของผูย้ ื่นคาขอลงชื่อรับทราบสิ่งที่ ตรวจพบหรือ
ข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และถ่ายสาเนารายงานสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 หรือ
รายงานข้อบกพร่องระบบระบบการจัดการที่ตรวจประเมิน (ถ้ามี) ไว้ 1 ชุด
ในกรณี ที่พบข้อบกพร่อง กลุ่ มผูต้ รวจประเมิ นจะแจ้งผู ย้ ื่นคาขอให้จดั ทาแนวทางการแก้ไขและ
ป้ องกัน ข้อบกพร่องให้ส ถาบัน พิ จ ารณาภายใน 30 วัน นั บจากวัน ที่ ออกรายงานข้อบกพร่อ ง
ในกรณี ที่พบข้อบกพร่องย่อย หากผู ย้ ื่นคาขอไม่สามารถดาเนิ นการได้ภายใน 6 เดื อน นั บจาก
วันที่ ออกรายงานข้อบกพร่อง สถาบันอาจแจ้งเตื อนและ/หรืออาจนาเสนอคณะทางานทบทวน
เพื่อพิจารณาให้ตรวจประเมินใหม่ท้งั ระบบ แล้วแต่กรณี
3.4.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินให้ผูย้ นื่ คาขอทราบ
หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้ากลุ่มผูต้ รวจประเมิน/ผูต้ รวจประเมินจะจัดทารายงานการ
ตรวจประเมิ นระบบการจัดการที่ ตรวจประเมิน และเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การ
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รับรอง เพื่อแจ้งผลการตรวจประเมินให้ผูย้ ื่นคาขอทราบพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการตรวจ
ประเมิน
เอกสารที่ส่งให้ผูย้ นื่ คาขอ ประกอบด้วย
- จดหมายแจ้งผลการตรวจประเมินและเก็บค่าธรรมเนี ยม
- รายงานการตรวจประเมิน
- รายงานสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 หรือรายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
3.4.6 ในกรณี ที่ ไม่ พ บข้อบกพร่องหรือพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย กลุ่ม ผู ้ต รวจประเมิ น สามารถสรุ ป
รายงานเสนอคณะทางานทบทวนเพื่ อพิ จารณาให้การรับรองได้หลังจากที่ กลุ่มผูต้ รวจประเมิ น
พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้ นตามที่ผูย้ ื่นคาขอเสนอแล้วเห็นว่าเป็ น
แนวทางที่ ยอมรับได้ ทั้งนี้ การนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการรับรองต้องไม่
เกิน 30 วันนับจากวันที่หวั หน้าผูต้ รวจประเมินยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้ องกันดังกล่าว
ในกรณี ที่พบข้อบกพร่องสาคัญ ตั้ งแต่ 1 รายการขึ้ นไป กลุ่มผูต้ รวจประเมิ นยังไม่สรุปรายงาน
เสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาให้การรับรอง แต่จะมีการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ให้ผูย้ ื่นคาขอ จัดท าและส่งแผนการแก้ไขและป้ องกัน ข้อบกพร่องให้กลุ่มผู ต้ รวจประเมิ น
พิจารณาภายใน 30 วันนั บจากวันตรวจประเมิน และให้ผูย้ นื่ คาขอดาเนิ นการตามแผนให้
แล้วเสร็จและจัดส่งผลการดาเนิ นการคณะผูต้ รวจประเมินพิจารณาภายใน 180 วันนั บแต่
วันที่ได้รบั แจ้งผลการตรวจประเมิน ทั้งนี้ สถาบันอาจเข้าดาเนิ นการตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบการเพื่อติ ดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่อง โดยสถาบันจะมี
การพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
ในกรณีที่ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องยังอยู่ภายใน 180 วันนั บแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งผลการ
ตรวจประเมิ น แต่ มี การปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงระบบการจัด การที่ ขอรับการรับรอง หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการที่ ตรวจประเมินนั้ นๆ เป็ นจานวนมาก และผู ้ยื่นคา
ขอมี ความประสงค์ขอให้ตรวจประเมิ น ใหม่ท้ังระบบโดยยกเลิ กข้อบกพร่องเดิ ม สถาบัน
สามารถดาเนิ นการตามความประสงค์ได้
(2) ในการตรวจติ ด ตามการแก้ไขข้อบกพร่องส าคัญ กลุ่ ม ผู ้ต รวจประเมิ น จะตรวจติ ด ตาม
เฉพาะรายการที่ เป็ นข้อบกพร่องเท่ านั้ น แต่ อาจสุ่มตรวจที่ หน่ วยงานใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้
การตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุ กรายการที่ เป็ นข้อบกพร่องสาคัญและ
ข้อ บกพร่ อ งย่ อ ย หากผลการตรวจติ ด ตามปรากฏว่ า การแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งยัง ไม่ มี
ประสิทธิผล ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ
ในกรณี ที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิ ผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
มาตรฐานแรงงานไทยในรายการอื่น ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินจัดทารายการข้อบกพร่องของ
รายการอื่ น ที่ ต รวจพบนั้ น โดยพิ จ ารณาจ าแนกระดับ ข้อบกพร่องตามหลัก เกณฑ์ก าร
จาแนกข้อบกพร่อง หากเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ ช่วงระยะเวลาในการแก้ไขข้อ บกพร่องและ
การดาเนิ นการตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งต่อๆ ไป ต้องยังคงอยู่ภายใน 180
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งผลการตรวจประเมินครั้งแรก หากระยะเวลาการแก้ไขเกินกาหนด
ให้ดาเนิ นการตรวจประเมินใหม่ท้งั ระบบ แต่หากข้อบกพร่องที่พบเพิ่มเติมเป็ นข้อบกพร่อง
ย่อย กลุ่ ม ผู ้ต รวจประเมิ น สามารถสรุ ป เสนอคณะท างานทบทวนเพื่ อพิ จ ารณาให้ก าร
รับรองได้ หลังจากที่กลุ่มผูต้ รวจประเมินได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้ องกันแล้วเห็น
ว่าเป็ นแนวทางที่ ยอมรับ ได้ ทั้ งนี้ การด าเนิ น การเสนอคณะท างานทบทวนอนุ มัติ ก าร
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รับรองต้องไม่เกิ น 30 วันนั บจากวันที่ หัวหน้าผู ้ตรวจประเมิ นยอมรับแนวทางการแก้ไข
และป้ องกันดังกล่าว
กรณี ที่พบข้อบกพร่องสาคัญ และกลุ่มผูต้ รวจประเมินได้ดาเนิ นการตรวจติ ดตามผลการ
แก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องทั้งหมดและพบว่าผู ้ยื่นคาขอหรือผู ไ้ ด้รับการรับรองมี การ
ดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงพอ กลุ่มผูต้ รวจ
ประเมินจะสรุปเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาอนุ มตั ิการรับรองไม่เกิน 30 วันนั บจาก
วันที่หวั หน้าผูต้ รวจประเมินได้จดั ทาสรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสร็จสิ้ น
4.

การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินแบบพิเศษ/การประเมินพิเศษ
4.1 หลังจากผูย้ ื่นคาขอผ่ านการตรวจประเมินและได้รบั การรับรองแล้ว สถาบันจะตรวจติ ดตามผล ณ สถาน
ประกอบการอย่างสมา่ เสมอ โดยดาเนิ นการตรวจติดตามผลครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับจากวันตัดสินให้
การรับรอง และตรวจติดตามผลอย่างน้อยทุก 12 เดือน
การตรวจติดตามผลสาหรับองค์กรหลายสาขา และองค์กรที่มีสถานดาเนิ นการชั ่วคราว สถาบันจะ
ดาเนินการตรวจประเมินทุกสาขา/สถานดาเนินการ (site) ที่อยูใ่ นขอบข่ายการรับรอง
ในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบในแต่ละครั้ง สถาบันจะประเมินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) การปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกข้อกาหนด
2) ตรวจติดตามผลการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน (ถ้ามี) และหาก
พบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องย่อยได้อย่ างมีประสิทธิผลเพียงพอ
ให้มีการปรับระดับข้อบกพร่องดังกล่าวเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ และให้มีการดาเนิ นการ 3.4.6 (กรณี
พบข้อบกพร่องสาคัญ)
3) การใช้/การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
4) การทบทวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ประสิทธิผลของระบบที่ ได้รับการรับรองในการบรรลุวตั ถุประสงค์
และผลที่คาดหวัง ความคืบหน้าของกิจกรรมที่ มีการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง ความ
ต่ อเนื่ องของการควบคุ มการดาเนิ นงาน และการใช้/อ้างอิ งเครื่องหมายรับรองและใบรับรอง/การ
รับรองของสถาบัน และเครื่องหมายรับรองระบบงาน/การรับรองระบบงานของหน่ วยรับรองระบบงาน
5) การย้ายสถานประกอบกิจการ ไปตั้ง ณ สถานที่ อื่น หรือกรณี มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือ
สภาพการทางานอันเป็ นผลให้การปฏิบตั ิไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งผูไ้ ด้รบั
การรับรองต้องแจ้งเป็ นหนั งสือแก่สถาบันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนย้ายสถานประกอบกิจการ
หรือภายในสามสิ บวันนั บแต่ มีการเปลี่ ยนแปลงสภาพการจ้างหรือสภาพการทางาน (ระเบี ยบกรม
สวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง หน่ วย
ตรวจการประเมิน และรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 ข้อ 30) สถาบันจะมอบหมายให้
คณะผูต้ รวจประเมินดาเนิ นการตรวจประเมิน แบบพิเศษ/การประเมินพิเศษ หรืออาจดาเนิ นการตาม
รอบการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงาน
ไทย ทั้งนี้ ให้ผูไ้ ด้รบั การรับรองอานวยความสะดวกแก่คณะผูต้ รวจประเมิน
นอกจากนี้ อาจมีการตรวจติดตามผลอื่นๆ ด้วย เช่น
(1) การสอบถามผูไ้ ด้รบั การรับรองเกี่ยวกับลักษณะปั ญหาของการรับรอง
(2) การทบทวนเอกสารถ้ อ ยแถลงของผู ้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองที่ มี ก ารด าเนิ นการ เช่ น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ (website) เป็ นต้น
(3) การขอเอกสารและบันทึกจากผูไ้ ด้รบั การรับรอง
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(4) วิธีการอื่นๆ ในการเฝ้ าระวังสมรรถนะของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
แผนการตรวจติ ดตามผลที่ ระบุไว้ในข้อ 4.1 นี้ อาจปรับแผนการตรวจติ ดตามผลให้มีการตรวจประเมิ น
พิเศษ/การประเมินพิเศษมีการตรวจเยี่ยมบ่อยครั้งขึ้ นหรือการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมเพื่อตรวจประเมิน
ทั้งระบบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) มีเหตุอนั ทาให้สงสัยว่าสมรรถนะลดหย่อนลง
(2) เมื่อมีการวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผูไ้ ด้รั บการรับรองไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสถาบัน
(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
สถาบันสงวนสิทธิ์ในการดาเนิ นการตรวจประเมินเป็ นกรณี พิเศษ (Special audit) ซึ่งอาจดาเนิ นการโดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
(1) เกิดอุบตั ิภยั ร้ายแรง หรือลูกจ้างเสียชีวติ อันเนื่ องจากการทางาน
(2) มีการร้องเรียนหรือเหตุอนั เชื่อได้วา่ ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงาน
ไทยหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
(3) การย้ายสถานประกอบกิจการ การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือสภาพการทางาน
(4) การกระทาอื่นใดที่อาจมีผลกระทบสาคัญต่อการรับรอง
สถาบัน สงวนสิ ท ธิ์ ในการด าเนิ น การตรวจประเมิ น เป็ นกรณี พิ เศษ (Special audit) โดยแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น (Short notice audit) สาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองในบางกรณีที่มีความจาเป็ น เช่น
(1) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานไทย
ที่ ได้รบั การรับรองจากสถาบันในสาระที่ สาคัญ เช่น การเปลี่ ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทาง
การค้า องค์กรหรือเจ้าของ ฝ่ ายบริหาร ชื่ อ ที่ อยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรอง
และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการจัดการและกระบวนการ
(2) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
4.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนิ นงานขององค์กร ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ทัว่ ไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ตามที่ระบุใน R-005 หากผูไ้ ด้รบั
การรับรองไม่ สามารถปฏิบัติได้อาจมี ผลให้ต ้องลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิ กถอนการรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทยได้
4.3 การตรวจติ ดตามผลที่ กาหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 โดยอนุ โลม
โดยกรณี ที่พบข้อบกพร่อง ให้ผูไ้ ด้รบั การรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องให้สถาบัน
พิจารณาภายใน 30 วันนั บจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากพบว่าเป็ นแนวทางที่ยอมรับได้ สถาบัน
จะนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อทราบและคงไว้ซึ่งการรับรองไม่เกิน 30 วันนั บจากวันที่หวั หน้าผูต้ รวจ
ประเมินยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้ องกันดังกล่าว (กรณี พบข้อบกพร่องย่อย) หรือนั ดหมายผูไ้ ด้รบั
การรับรองเพื่อตกลงเวลาในการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป (กรณี พบข้อบกพร่องสาคัญ)
หากผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถดาเนิ นการได้ภายใน 180 วันนั บแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งผลการตรวจประเมิน
สถาบันอาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจนาเสนอคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง
แล้วแต่กรณี หากผูไ้ ด้รบั การตรวจประเมินมีเหตุผลความจาเป็ นหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ให้สถาบันพิจารณาดาเนิ นการและ/หรือนาเสนอคณะอนุ กรรมการเพื่อทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี
ในการติ ด ตามการแก้ไขข้อบกพร่องส าคัญ กลุ่ ม ผู ้ต รวจประเมิ น จะตรวจติ ด ตามเฉพาะรายการที่ เป็ น
ข้อบกพร่องเท่านั้ น แต่ อาจสุ่มตรวจที่ หน่ วยงานใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้ การติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้
ตรวจทุ กรายการที่ เป็ นข้อบกพร่องสาคัญและข้อบกพร่องย่อย ถ้าผลการตรวจติ ดตามแก้ไขข้อบกพร่ อง
พบว่าผู ไ้ ด้รบั การรับรองมี การดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกัน อย่างมี ประสิ ทธิ ผลแล้ว สถาบัน จะน าเสนอ
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คณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองไม่เกิน 30 วันนั บจากวันที่ตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง
หากผลการตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องพบว่า ผู ไ้ ด้รับการรับรองยังไม่ มีการแก้ไขข้อบกพร่องได้
อย่างมีประสิทธิผลเพียงพอ ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ หรือ
ในกรณี ที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานในรายการ
อื่น ให้กลุ่มผูต้ รวจประเมินจัดทารายการข้อบกพร่องของรายการอื่นที่ตรวจพบนั้ นเพิ่มเติ ม โดยพิจารณา
จาแนกระดับข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์การจาแนกข้อบกพร่อง หากเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ ช่วงระยะเวลา
การแก้ไขข้อบกพร่องและการดาเนิ น การตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งต่ อๆ ไป ต้องยังคงอยู่
ภายใน 180 วันนั บจากวันที่ ออกรายงานข้อบกพร่องสาคัญครั้งแรกของการตรวจติ ดตามผลการรักษา
ระบบ และถ้าผลการตรวจติ ดตามการแก้ไขและป้ องกันพบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการดาเนิ นการอย่างมี
ประสิทธิผลแล้ว สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง หากระยะเวลาการแก้ไขเกินกาหนด สถาบันอาจแจ้งเตือน
และ/หรืออาจนาเสนอคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไปแล้วแต่กรณี แต่
หากข้อบกพร่องที่ พบเพิ่มเติ มเป็ นข้อบกพร่องย่อย สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิ จารณา
และคงไว้ซึ่งการรับรองไม่เกิน 30 วันนั บจากวันที่ หัวหน้าผูต้ รวจประเมิ นยอมรับแนวทางการแก้ไขและ
ป้ องกันดังกล่าว
5.

การตรวจประเมินใหม่
5.1 ก่อนใบรับรองหมดอายุ หากผูไ้ ด้รบั การรับรองประสงค์จะขอการรับรองใหม่ สถาบันจะแจ้งให้ผูไ้ ด้รบั การ
รับรองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วันก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ เพื่อให้ผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งยืนยันต่ออายุ
การรับรองไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ และสถาบันจะลงทะเบียนคาขอ และดาเนิ นการตรวจ
ประเมินใหม่ตามข้อ 3.
การตรวจประเมินใหม่สาหรับองค์กรหลายสาขา และองค์กรที่มีสถานดาเนินการชั ่วคราว สถาบันจะ
ดาเนินการตรวจประเมินทุกสาขา/สถานดาเนินการ (site) ที่อยูใ่ นขอบข่ายการรับรอง
หากผลการตรวจประเมินพบข้อบกพร่องสาคัญ และผูไ้ ด้รบั การรับรองได้ดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันอย่าง
มีประสิทธิ ผลก่อนใบรับรองหมดอายุ สถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่ที่มีอายุการรับรองต่ อเนื่ องจาก
ใบรับรองฉบับเดิม หากผู ไ้ ด้รบั การรับการรับรองไม่สามารถแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องสาคัญได้อย่างมี
ประสิทธิผลก่อนใบรับรองหมดอายุ ใบรับรองจะมีผลตั้งแต่วนั ที่คณะทางานทบทวนตัดสินการรับรอง
เมื่อผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งยืนยันการต่ออายุการรับรอง พร้อมยืน่ คาขอโดยไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมคาขอ
แล้ว สถาบันจะดาเนิ นการนั ดหมายและตรวจประเมินใหม่ท้งั ระบบก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ โดยขั้นตอนการ
ตรวจประเมินใหม่จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ยกเว้นการตรวจประเมินขั้นตอน
ที่ 1 รายละเอี ยดการตรวจประเมิ น ตามที่ ระบุ ในข้อ 3 โดยจะมี ก ารทบทวนสมรรถนะของมาตรฐาน
แรงงานไทยตลอดช่วงที่ ได้รบั การรับรอง รวมถึงทบทวนรายงานผลการตรวจติ ดตามผลการรักษาระบบ
การจัดการที่ได้รบั การรับรองในรอบการรับรองที่ผ่านมา
ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รบั การรับรองมี การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ มีนัยสาคัญต่อระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรอง
(เช่ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพการจ้าง/สภาพการท างาน การเปลี่ ยนแปลงข้อก าหนดกฎหมายและ
กฎระเบียบ เป็ นต้น) สถาบันอาจพิ จารณาดาเนิ นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และ/หรือการประเมิ น
เอกสาร ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่าวสถาบันจะมีการพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
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การกาหนดวันที่มีผลให้การรับรอง สถาบันจะกาหนดวันที่ มีผลให้การรับรองต่อเนื่ องจากใบรับรองฉบับ
เดิ มสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองแล้ว เฉพาะกรณี ที่ผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ก่อนใบรับรอง
สิ้ นอายุ รวมถึ งผู ไ้ ด้รับการรับรองได้ดาเนิ นการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิ ผลและ
คณะทางานทบทวนได้อนุ มัติการรับรองก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ (กรณี พบข้อบกพร่องสาคัญ) หรือผูไ้ ด้รบั
การรับรองจัดทาแนวทางการแก้ไขและป้ องกัน ข้อบกพร่องและจัดส่งให้สถาบันพิ จารณาแล้วว่า เป็ นที่
ยอมรับได้และคณะทางานทบทวนได้อนุ มัติการรับรองก่อนใบรับรองสิ้ นอายุ (กรณี พบข้อบกพร่องย่อย)
หากผู ไ้ ด้รบั การรับรองไม่ส ามารถดาเนิ น การตรวจประเมิ น ใหม่ เพื่ อต่ ออายุ การรับรองได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนดข้างต้น การกาหนดวันที่มีผลให้การรับรองจะนั บจากวันที่คณะทางานทบทวนมีมติ ให้การรับรอง
และมีอายุการรับรองเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ (กรณี นี้ อายุการรับรองจะไม่ถึง 3 ปี ) หรือผู ้
ได้รบั การรับรองอาจแจ้งความประสงค์ขอให้เป็ นการตรวจประเมินครั้งใหม่ แทน ในกรณี นี้การพิจารณา
จัดทาใบรับรองจะกาหนดวันที่ มีผลให้การรับรองเป็ นวันที่ คณะทางานทบทวนมีมติ ให้การรับรอง และมี
อายุการรับรอง 3 ปี
5.2 ในกรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบันยื่นคาขอหลังใบรับรองหมดอายุ ให้ถือว่าเป็ นการตรวจประเมินเพื่อ
การรับรองครั้งแรก โดยสถาบันอาจละเว้นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 แต่ให้มีการทบทวนสมรรถนะผู ้
ได้การรับรองหรือประเมินเอกสารแทน
ในกรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองมีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมิ นเพื่ อต่ออายุการรับรองภายหลังวันสิ้ น
อายุการรับรอง เพื่อให้คงรอบการได้รบั การรับรองไว้ สถาบันสามารถดาเนิ นการได้ โดยหากผูไ้ ด้รบั การ
รับรองได้รับการตรวจประเมิ น และการรับรองแล้วเสร็จภายใน 6 เดื อนนั บจากวัน สิ้ นอายุก ารรับรอง
สถาบันอาจละเว้นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 แต่ให้มีการประเมินเอกสารหรือทบทวนสมรรถนะผูไ้ ด้รบั
การรับรองแทน ซึ่งในการจัดทาใบรับรองสถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่โดยกาหนดวันที่ มีผลให้การ
รับรองเป็ นวันที่คณะทางานทบทวนมีมติให้การรับรอง และมีอายุการรับรองเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิม
ที่เหลืออยู่ (กรณีนี้ อายุการรับรองจะไม่ถึง 3 ปี )
6.

โปรแกรมการตรวจประเมิน
ในกระบวนการตรวจประเมิ น เพื่ อ การรับ รองมาตรฐานแรงงานไทย โปรแกรมการตรวจประเมิ น จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก (2 ขั้นตอน)
(2) การตรวจติดตามผลการรักษาระบบ
(3) การตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรอง (ตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุการรับรอง 3 ปี )
ซึ่งรายละเอียดของการตรวจประเมินตามประเภทการตรวจประเมิน ดังมีรายละเอียดตามที่ มีการระบุไว้ในข้อ
3.–5. ข้างต้น
แต่อย่างไรก็ตามในการพิ จารณากาหนดหรือทบทวนโปรแกรมการตรวจประเมิ น ขอบข่ายการตรวจประเมิ น
และแผนการตรวจประเมิน สถาบันจะนาประเด็นดังต่อไปนี้ มาประกอบการพิจารณา
1) ขอบข่ายและความซับซ้อนของระบบการจัดการของลูกค้า
2) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (ซึ่งรวมถึงงานบริการ)
3) ขนาดองค์กรของลูกค้า
4) สถานประกอบการที่ถูกตรวจประเมิน
5) ภาษาที่ใช้ในองค์กรของลูกค้า ภาษาที่ใช้ตรวจประเมินและจัดทารายงานการตรวจประเมิน
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

ข้อกาหนดของส่วนงานและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและลูกค้าของลูกค้า
จานวนกะทางานและระยะเวลาของกะทางาน
เวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินในแต่ละกิจกรรม
ความรูค้ วามสามารถของคณะผูต้ รวจประเมิน
ความจาเป็ นที่ตอ้ งตรวจประเมินองค์กรชัว่ คราว
ผลของการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 หรือการตรวจประเมินใดก่อนหน้านี้
ผลของการตรวจติดตามผลการรักษากิจกรรมอื่นๆ
ระดับของประสิทธิผลของระบบการจัดการที่แสดงให้เห็น
จานวนที่ตอ้ งใช้ในการสุ่มตัวอย่าง (Eligibility for sampling)
ข้อร้องเรียนลูกค้า
ข้อร้องเรียนที่หน่ วยรับรองได้รบั เกี่ยวกับลูกค้า
มี ก ารตรวจประเมิ น แบบรวมระบบ (Combine audit) ตรวจประเมิ น แบบบู ร ณาการ (Integrated
audit) หรือตรวจประเมินร่วมกับหน่ วยรับรองอื่น (Joint audit)
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สภาพการจ้าง/สภาพการทางาน หรือ
ระบบการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของหน่ วยรับรอง
การเปลี่ยนแปลงของข้อกาหนดของกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของหน่ วยรับรองระบบงาน
ความเสี่ยงและความซับซ้อน
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ Performance ขององค์ ก ร เช่ น Defect level, Key performance indicator (KPI) data
และอื่นๆ)
ความเกี่ยวข้องขององค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลที่ได้รบั จากการตรวจประเมินก่อนหน้านี้
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