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Appendix 
 
 เอกสารฉบับท่ีเขียนขึน้เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อการรับรอง ระหว่างบริษัท Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd. และผูท่ี้ขอรบัการรบัรอง 
 

ส่วนที ่ 1 
1. กฎท่ัวไป 

1.1 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดการรบัรองระบบมาตรฐาน
ภายใตก้ฎเกณฑข์องนานาชาติ และเป็นไปตามที่หน่วยงานรบัรองระบบ (Accreditation Body) ก าหนด 

1.2 การด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิท่ี Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ก าหนดจะเกิดขึน้ระหว่าง Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd กบับคุคลผูท่ี้ลงนามในเอกสารสญัญา (Proposal) 

1.3 ค าจ ากดัความ  
  Multi-site คือ คือ องคก์รที่มีสาขา หรือส านกังานท่ีแยกไปจากส่วนกลาง ซึ่งกิจกรรมในการวางแผน, การควบคมุ หรือการ
จัดการขึน้อยู่กับส่วนกลางไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วนโดยแต่ละส่วนอาจไม่จ าเป็นตอ้งใชช้ื่อเดียวกันแต่มีความเชื่อมโยงกันทางกฎหมาย  
หรือสัญญาท่ีเกิดขึน้ระหว่างกันเดียวกัน แต่ส่งผลให้สาขาทั้งหมดมีระบบการจัดการคุณภาพเป็นรูปแบบเดียวกันเหมือนกัน ซึ่งตอ้งมีการ
ด าเนินระบบอย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างของ Multi-site เช่น Franchises, โรงงานท่ีมี Sale Office แยกออกมา, บริษัทท่ีมีหลายสาขา  
  Virtual Site คือ ท่ีตัง้ของลกูคา้ซึ่งท าใหเ้กิดสินคา้หรือบริการไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยไม่ไดม้ีท่ีตัง้จริง โดย Virtual site อาจเป็น
เพียงเครือข่ายของคอมพิวเตอร ์หรือคอมพิวเตอรเ์พียงเครื่องเดียวท่ีอยู่กับอินเทอรเ์น็ต หรืออาจเป็นเพียงพืน้ท่ีบนเว็บเซอรฟ์เวอรข์ องผู้
ใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตก็ได ้แต่การท างานท่ีผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอรโ์ดยอยู่ในสถานท่ีตัง้จริงไม่ถือว่าเป็น Virtual Site เช่น Warehouse, 
โรงงาน, หอ้ง Lab หรือ การซ่อมบ ารุง 
  Temporary Site  คือ สถานท่ีอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากองค์กรท่ีขอการรับรองระบบ โดยมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้
ขอบข่ายการรบัรองในช่วงเวลาหน่ึง ซึ่งการบริหารงานอาจเป็น site ท่ีท าการบริหารงานเชิงโครงการขนาดใหญ่ หรืออาจเป็นท่ีตัง้ของ site ท่ีใช้
ในกิจกรรมการบริหารขนาดเล็ก ซึ่งตอ้งจัดรวมอยู่ในโปรแกรมการตรวจประเมิน การไปตรวจระบบงานใน site มีจุดประสงคเ์พื่อเป็นการ
ประเมินความเสี่ยง ของระบบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑห์รือบริการ เช่น site ก่อสรา้งท่ีมีการน าระบบการ
จดัการคณุภาพและระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มไปใช ้และเป็นยืนยนัถึงกิจกรรมส่วนหน่ึงของ Site งานหลกัท่ีมีการจดัท าระบบการบริหารงาน
คณุภาพและสิ่งแวดลอ้ม แต่ไม่ใช่เพื่อรบัรอง Temporary-Site ดงักล่าว 

 
2. การให้บริการ 

2.1 บริษัท Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีการใหบ้ริการดงันี ้
a. การรบัรองระบบคณุภาพ, สิ่งแวดลอ้ม, ความปลอดภยั และอื่นๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติก าหนด 
b. การท า Pre-Assessment, Second Party Audit และการอบรม ซึ่งการด าเนินการทั้งหมดจะไม่ส่งผลต่อการตรวจ

ประเมินเพื่อรบัรองระบบ ท่ีท าใหก้ารรบัรองนัน้ง่ายขึน้หรือเป็นการเตรียมการเพื่อการรบัรอง 
▪ Pre-Assessment คือ การตรวจประเมินก่อนท่ีจะตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ โดยขั้นตอนการด าเนินการ

เหมือนกบัการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบแต่ไม่มีการตดัสินใหก้ารรบัรอง 
▪ Second Party Audit คือการตรวจประเมินในฐานะผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกบัองคก์ร เช่น ในฐานะลกูคา้หรือผูว่้าจา้ง 

โดยใชห้ลกัเกณฑต์ามที่ลกูคา้หรือผูว่้าจา้งตอ้งการ โดยไม่มีการตดัสินเพื่อใหก้ารรบัรองเช่นกนั 



 

 

 

 

 

 

Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 
 

หนา้ 2/13                                                                                                                                 บงัคบัใชว้นัที่ 1 ธันวาคม 2562 แกไ้ขครัง้ที่ 7 

▪ การอบรม คือ บริการดา้นการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรองระบบ และไม่เก่ียวขอ้งกับการ
รบัรองระบบ ส าหรบัหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบจะไม่เป็นการใหค้  าปรกึษาหรือช่วยในการจัดระบบ  

การด าเนินการตามขอ้ท่ี 2.1 a. จะมีการก าหนดช่วงเวลาและแจง้ต่อผูข้อการรบัรองเพื่อใหเ้ห็นสอดคลอ้งกนัทัง้ 2 ฝ่าย 
2.2 ช่วงเวลาส าหรบัการตรวจรบัรองก าหนดดงันี ้

a. Initial Audit (หรือ Registration Audit) คือ การตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ โดยการตรวจประเมินจะแบ่งออกเป็น 
2 Stage คือ 1st Stage Audit และ 2nd Stage Audit โดยการท า 1st Stage Audit มีจดุประสงคเ์พื่อศกึษาระบบของ
ลูกคา้ในเบือ้งตน้โดยเป็นประเมินเอกสาร ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง (on-site) และ 2nd Stage มีจุดประสงคเ์พื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิตามระบบของลกูคา้โดยการตรวจประเมินความสอดคลอ้งของ
การปฏิบตัิ ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานจริง (on-site) เช่นกนั 

b. Surveillance Audit คือ การตรวจประเมินเพื่อรกัษาระบบ จะด าเนินการทุกปี โดยช่วงเวลาในการเขา้ตรวจประเมิน 
จะเป็น 6 เดือนครั้งหรือปีละครัง้ ขึน้อยู่กับการตกลงระหว่างThai International Certified Assessment Co., Ltd. 
และผูข้อการรบัรองระบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาดงักล่าวไดเ้มื่อครบรอบ 1 ปีของการตรวจประเมิน 

c. Renewal Audit คือ การ ตรวจประเมิน ใหม่หลงัจากครบรอบของการตรวจประเมิน ตามท่ีก าหนดในระเบียบปฏิบัติ
ของ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. โดยตอ้งท าก่อนใบรบัรองจะหมดอายุ 

d. Special Audit คือ การ Audit ท่ีไม่เป็นประจ า เป็นการตรวจประเมินท่ีไม่เป็นไปตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ซึ่งอาจเกิด
จากการพบสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นรา้ยแรง , การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารอย่างมาก, มีขอ้รอ้งเรียนจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งกับบริษัท หรือ อื่นๆ ตามท่ีก าหนดในระเบียบปฏิบตัิของ Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd. ซึ่งตอ้งมีการเพิ่มค่าตรวจรบัรองตามเวลาท่ีใชใ้นการตรวจประเมินดงักล่าว 

2.3 เพื่อใหก้ารตรวจประเมินเป็นไปอย่างสมบูรณ ์และมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกันทัง้สองฝ่ายหลงัจากการตรวจประเมิน Thai 
International Certified Assessment Co.,Ltd. จะมีการท ารายงานเสนอต่อผูข้อรบัการรบัรอง ซึ่งเนือ้หาจะเป็นการบอก
ถึงจุดแข็ง และเนน้ถึงจุดอ่อนเพื่อใหอ้งคก์รปรบัปรุงน าไปสู่การพฒันา โดยรายงานดงักล่าวจะไม่ใช่การตดัสินผลเพื่อการ
รบัรอง และสามารถคดัลอกรายงานไดภ้ายในบริษัทเท่านัน้ 

2.4 การด าเนินการให้การรบัรอง, การรักษาระบบ, การระงับ  และการเพิกถอน ให้ปฏิบัติตามกฎของ Thai International 
Certified Assessment Co., Ltd.   เท่านัน้ 

 
3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอการรับรอง 

3.1 มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) อย่างนอ้ย 1 ครัง้ และท าการทบทวนระดับบริหาร (Management Review) 
ก่อนท่ีจะขอการรบัรอง กรณี Multi-site ตอ้งมีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และท าการทบทวนระดบับริหาร 
(Management Review) ทกุ site ท่ีขอการรบัรอง และตอ้งมีขอ้มลูการด าเนินงานของ site ทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 เตรียมเอกสารและขอ้มลูท่ีสามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งประชุม, อุปกรณค์วามปลอดภัยท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน ตามท่ี Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. รอ้งขอนอกจากนีผู้้ขอการ
รบัรองตอ้งเตรียมตวัแทนเพื่ออธิบายหรือน าทางในการตรวจประเมินดว้ย 

3.3 ลกูคา้ตอ้งใหค้ณะผูป้ระเมินสามารถเขา้ถึงทุกกระบวนการและพืน้ท่ีในการตรวจประเมินเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิผลสงูสดุ
การตรวจประเมิน 

3.4 ผูข้อการรบัรองมีหนา้ท่ีดแูลดา้นความปลอดภยัใหค้ณะผูป้ระเมินโดยปฏิบตัิเทียบเท่ากับพนักงานในองคก์ร 
3.5 ถา้ผูข้อการรบัรองตอ้งการยกเลิกหลงัจากท่ีมีการเซ็นใน  Proposal แลว้ตอ้ง 
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a. แจง้ให ้Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 อาทิตย ์ถ้าไม่เช่นนั้น 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเก็บค่าใชจ้่าย 25% จากใบเสนอราคาทัง้หมด 

b. แจง้ให ้Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 อาทิตย์ ถ้าไม่เช่นนั้น 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd.จะเก็บค่าใชจ้่าย 50% จากใบเสนอราคาทัง้หมด 
 

4. ค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงิน 
4.1 ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ส  าหรบัการรบัรองระบบใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในใบเสนอราคา และส าหรบัการ Surveillance Audit 

และ Renewal Audit จะคิดค่าใชจ้่ายโดยใชร้าคาพืน้ฐานท่ีก าหนดในใบเสนอราคา 
4.2 ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้จาก Special Audit จะไม่รวมกบัค่าใชจ้่ายจากการตรวจประเมินรอบปกต ิ
4.3 การเสนอราคาและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะเปลี่ยนทนัทีเมื่อพบว่าขอ้มลูในใบสมคัรไม่ตรงกับความเป็นจริงขององคก์ร

ท่ีขอรบัการรบัรอง  
4.4 การตรวจประเมินจะเกิดขึน้เมื่อมีการจ่ายค่าสมคัรแลว้ โดยวนัเวลาเป็นไปตามที่ก าหนดในขอ้ 2.1  
4.5 ถา้ไม่มีการจ่ายเงินตามท่ีก าหนด Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. มีสิทธิในการระงบั หรือ เพิกถอน

ใบรบัรอง 
 

5. ผู้ให้การรับรอง 
5.1 ถา้ในระหว่างการตรวจประเมิน Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ถกูขดัขวางการท างานซึ่งพิสจูนแ์ลว้

ว่าเกิดจากการกระท าของผูข้อการรบัรอง และส่งผลใหไ้ม่สามารถตรวจประเมินต่อได ้ผูข้อการรบัรองตอ้งเสียค่าใชจ้่าย
เทียบเท่ากบักิจกรรมที่ด  าเนินการไปแลว้ 

5.2 เมื่อเกิดเหตกุารณด์งักล่าว Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะไม่รบัผิดชอบส าหรบับริการท่ีผูข้อการ
รบัรองเรียกรอ้งมาในการเซ็นสญัญา (Proposal) ครัง้แรก 

 
6. ข้อจ ากัดในด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน หรือการชดเชยความเสียหาย (เมื่อเกิดความเสียหายจากการตรวจ

ประเมินให้แจ้งภายใน 45 วันท าการ) 
6.1 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะรบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้เฉพาะส่วนท่ีพิสจูนแ์ลว้ว่าเป็น

การกระท าท่ีจากความประมาทของผูใ้หก้ารรบัรองเท่านัน้ 
6.2 จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายอนัเกิดจากสภาพความเสี่ยงในอดีตของลกูคา้ จนส่งผลถึงความเสียหายในปัจจุบนั โดยท่ี

ลกูคา้ไม่มีการป้องกนัไวห้รือไม่แจง้ต่อผูต้รวจประเมิน 
6.3 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการท่ีผูข้อการรบัรองไม่

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีก าหนด หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
6.4 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ไม่ใช่บริษัทผู้ประกันความเสียหายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นความ

สญูเสียในทรพัยส์ินหรือการด าเนินการ ดงันัน้ในกรณีดงักล่าวใหผู้ข้อการรบัรองรอ้งขอต่อบริษัทประกนัท่ีเหมาะสม 
6.5 Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีสญูเสียลกูคา้ หรือการ

สูญเสียก าไรของบริษัท เพราะการรับรองเป็นการรับรองระบบการจัดการเท่านั้นไม่เก่ียวข้องกับการรักษาผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 
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7. การจัดเก็บเอกสาร 
  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเก็บบันทึกทั้งหมดท่ีเกิดจากการตรวจประเมิน โดยรกัษาอย่าง
เป็นความลบัตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยเวลาในการจดัเก็บดงักล่าวสามารถตอบสนองต่อการเรียกรอ้งของ Accreditation Body ดว้ย ขอ้มลู
ทัง้หมดจะไดร้บัการเผยแพรไ่ดก้็ต่อเมื่อมปีฏิบตัิตามแนวทางที่ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ก าหนดไวเ้ท่านัน้  
  อน่ึงถา้ผูข้อการรบัรองตอ้งการใหม้ีการเก็บบนัทึกนานกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด และเกิดค่าใชจ้่ายอื่นๆ  เพิ่มเติม ผูข้อการ
รบัรองจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้หมด 
 

ส่วนที ่2 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดระเบียบการปฏิบตัิเพื่อการรบัรอง โดยใชแ้นวทางของ
มาตรฐานสากลเป็นเกณฑแ์ละสอดคลอ้งต่อระเบียบปฏิบตัิของ Accreditation Body ดงันี ้
 

ท่ัวไป 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. เป็นผูใ้หบ้ริการส าหรบัการรบัรองระบบการจดัการคณุภาพ, สิ่งแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานนานาชาติ รวมถึงด าเนินการในเรื่องของ การท า Second Party Audit, Pre-Assessment และ
การอบรม ซึ่งในการด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่มีผลท าใหก้ารตรวจรบัรองง่ายขึน้หรือเกิด Conflict of interest ขึน้ 
การด าเนินการทั้งหมดจะกระท าโดย  Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  หรือผู้ท่ี  Thai International Certified 
Assessment Co., Ltd.  แต่งตัง้ตามขัน้ตอนท่ีก าหนด ทัง้ในการรบัรองระบบ, รกัษาระบบ, รบัรองระบบซ า้, ขยายขอบข่าย, ลดขอบข่าย, 
การระงบั, การเพิกถอน และอื่นๆ ตามระเบียบการปฏิบตัิของThai International Certified Assessment Co., Ltd. 

2. Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดผังองคก์รท่ีแสดงเก่ียวกับอ านาจหนา้ท่ีรบัผิดชอบรวมถึงเอกสารท่ี
แสดงถึงสถานะทางกฎหมาย ท่ีสามารถขอใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนได ้

3. ผูข้อการรบัรองสามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้เช่น ขอ้มลูการใหบ้ริการ, บริษัทท่ีไดก้ารรบัรอง, การบวนการ
ตรวจประเมิน จากการสอบถาม โดยตรงมายังแผนกบริการลูกค้า หรือสามารถตรวจสอบจาก website ท่ี เ ป็นทางการ 
http://www.ticacert.com  

 
การรับรอง 

1. ท่ัวไป 
1.1 เพื่อใหเ้กิดการรบัรองระบบ ผูข้อการรบัรองตอ้งมีการก าหนด, รกัษา รวมถึงการจดัท าเป็นเอกสารของระบบการบริหารให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และสามารถแสดงขอ้มลูต่าง ๆ ตามที่ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
เรียกรอ้งได ้กรณี Multi-site ตอ้งด าเนินการในทกุ site ท่ีขอการรบัรอง เพื่อใหเ้กิดการจดัท าแผนการตรวจประเมินและการ
ก าหนดบคุคลที่จะเขา้ไปตรวจประเมินไดอ้ย่างเหมาะสม 

1.2 การตรวจประเมินจะด าเนินการเฉพาะขอบข่ายและ Site ท่ีผูข้อการรบัรองแจง้มาในใบสมคัรเท่านัน้ และการรบัรองก็เป็น
เฉพาะขอบข่ายและ Site ดงักล่าว ถา้พบว่าผูข้อการรบัรองแจง้ขอ้มลูมาไม่เป็นจริงจะตอ้งมีการด าเนินการใหม่ทั้ งหมด
ตัง้แต่ตน้ 

1.3 ผูข้อการรบัรองตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑท่ี์Thai International Certified Assessment Co., Ltd.ก าหนดขึน้ ถ้าพบว่าผู้
ขอการรบัรองไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์หรือพบว่าเกิด Major NC อนัเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามหลกั เกณฑ ์ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาใดก็ตาม Thai International Certified Assessment Co., Ltd.สามารถหยดุการรบัรองไดท้นัที 
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2. การสมัคร 
  เมื่อผูข้อการรบัรองยื่นใบสมคัรท่ีสมบูรณ์มายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. แลว้ (ส  าหรบักรณี 
Multi-site ผูข้อรบัการรบัรองตอ้งแจง้ขอ้มลูเพื่อเติมเก่ียวกบั Central Office (ส  านกังานส่วนกลาง) และ site ท่ีเก่ียวขอ้งในการขอการรบัรองมา
ทัง้หมด ถา้ขอบข่ายแตกต่างในแต่ละ site ใหร้ะบอุย่างชดัเจน)  
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะส่งเอกสารสัญญา (Proposal) รวมถึงข้อปฏิบัติระหว่าง Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd. และผูข้อรบัการรบัรอง (Appendix) ใหผู้ท่ี้มีอ  านาจเซ็นตช์ื่อในเอกสารสัญญา (Proposal) 
โดยจะตอ้งเป็นผูม้ีอ  านาจลงนามตามเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ไดม้ีการมอบอ านาจในการด าเนินการได้ ซึ่งตอ้งมี
หนังสือมอบอ านาจพรอ้มทั้งประทับตราเครื่องหมายของบริษัทอย่างถูกต้อง หลังจากผู้ขอการรับรองเซ็นชื่อยอมรับในเอกสารสัญญา 
(Proposal)  
  จากนัน้ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการในขัน้ต่อไป โดยหวัหนา้ผูต้รวจประเมินท่ีเป็น
ผูร้บัผิดชอบการตรวจประเมินดงักล่าวจะก าหนดแผนการตรวจประเมิน, คณะผูต้รวจประเมิน รวมถึงผูเ้ชี่ยวชาญ ถา้กรณีท่ีไม่สามารถใหก้าร
รับรองได้ Thai International Certified Assessment Co., Ltd จะปฏิเสธการรับรอง โดยให้แจ้งลูกค้าและไม่ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
รวมถึงจดัเก็บขอ้มลูขององคก์รที่รอ้งขอเพื่อสามารถสอบกลบัไดต้ามก าหนด 
 

3. การตรวจประเมินเพ่ือรับรอง 
  เมื่อผลการตรวจประเมินระบุไดว่้าผูข้อการรบัรองมีการปฏิบตัิและรกัษาระบบไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ส าหรบั
กรณี Multi-site ตอ้งปฏิบตัิและรกัษาระบบไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดในทกุ site และมีการตดัสินผลว่าสามารถใหก้ารรบัรองได ้จะมีการแจง้
ใหผู้ข้อการรบัรองทราบและออกใบรบัรอง ซึ่งใบรบัรองจะคงอยู่ไดเ้มื่อผลจากการตรวจประเมินเพื่อรกัษาระบบ ระบุถึงความสอดคลอ้งที่มีต่อ
ขอ้ก าหนดเช่นกัน กรณีพบความไม่สอดคลอ้งใน site ใด site หน่ึงในองคก์รท่ีเป็น Multi-site องคก์รไม่สามารถตดั site ดงักล่าวออกจากการ
รบัรองได ้โดยการตรวจประเมินเพื่อรบัรองแบ่งการตรวจประเมินเป็น 2 ขัน้ดงันี ้  
 การตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Registration Audit) จดุประสงคเ์พื่อ  

1. ประเมินเอกสาร 
2. ประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบตัิ เพื่อพิจารณาความพรอ้มทางดา้นทรพัยากร ความสามารถของผู้ขอการรบัรองและสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ส าหรบัการตรวจประเมินขัน้ท่ี 2 
3. ท าความเขา้ใจระบบการจัดการ, การด าเนินงาน, กระบวนการ, อุปกรณท่ี์ใช,้ ระดบัของการควบคุมโดยเฉพาะกรณีท่ีมีหลาย

พืน้ท่ี ท าใหไ้ดม้าซึ่งไดข้อ้มลูท่ีจ าเป็นเก่ียวกับขอบข่ายของระบบการบริหารจัดการของผูข้อการรบัรองเพื่อใชใ้นการพิจารณา
วางแผนการตรวจประเมินขัน้ตอนท่ี 2   

 หัวข้อหลักในการตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Audit) ให้ครอบคลุมดังต่อไปนี ้
1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอบข่ายท่ีขอการรบัรอง 
2. ความสอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนด ของเอกสารและบนัทึก ที่เก่ียวขอ้ง 
3. ความเหมาะสมของนโยบาย, เป้าหมาย, และแนวทางที่ท าใหบ้รรลเุป้าหมาย 
4. ความเข้าใจในข้อก าหนดและการระบุ Key performance หรือ Significant Aspects ท่ีเ ก่ียวข้องกับขอบข่ายและการ

ด าเนินงานของระบบการจดัการ 
5. เก็บขอ้มูลเก่ียวกับขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของผูข้อการรบัรองรวมถึงการ

ไดร้บัใบอนญุาตต่างๆ 
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6. ประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งต่อระบบท่ีก าหนดขึน้ และพรอ้มรบัการตรวจ
ประเมินในขัน้ตอนถดัไปหรือไม่ 

7. ขอ้รอ้งเรียนท่ีเกิดจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หมด 
หมายเหต ุ :-  การตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 ท่ีสถานท่ีปฏิบตัิงานใหด้  าเนินการตามขัน้ตอนเต็มรูปแบบเหมือนกบัการตรวจประเมินขัน้ท่ี 2   
การด าเนินการหลังการตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Audit) 

1. ระบุปัญหาท่ีพบ (Finding) รวมทัง้จุดท่ีอาจไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดและเกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจประเมินขั้นท่ี 2 โดยจัดท า
เป็นเอกสารเพื่อแจง้ใหก้บัผูข้อการรบัรอง 

2. สรุปผลของการตรวจประเมินว่าบรรลวุตัถุประสงคข์องการตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 (1st Stage Audit) และสามารถเขา้สู่การตรวจ
ประเมินในขัน้ท่ี 2 (2nd stage Audit) หรือไม่ 

3. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญัต่อระบบการบริหารจัดการเกิดขึน้ในระหว่างการตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 ตอ้งมี
การปรบัเปลี่ยนการตรวจประเมินในขัน้ท่ี 2 โดยอาจมีการตรวจประเมินเพิ่มในบางส่วน หรือยกเลิกการตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 
และด าเนินการใหม่ 

4. การก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน ระหว่างขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 ไม่เกิน 90 วนั แต่หากเป็นความตอ้งการของผูข้อการ
รบัรองหรือกรณีไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดท้นั ใหด้  าเนินการตรวจประเมินในขัน้ท่ี 1 ใหม่ 

 การตรวจประเมินขั้นที่ 2 (2nd Stage Registration Audit) มีจุดประสงคเ์พื่อประเมินการน าระบบการจัดการไปปฏิบัติรวมถึง
ประสิทธิผลท่ีไดร้บั ตอ้งประกอบดว้ย 

1. หลกัฐานของการเป็นไปตามขอ้ก าหนดทัง้หมด 
2. ผลการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 
3. ผลการด าเนินงานตามกฎหมาย 
4. การด าเนินการในการควบคมุกระบวนการ 
5. ผลการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
6. ความเชื่อมโยงระหว่าง  

6.1 ขอ้ก าหนด นโยบาย ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหมายของมาตรฐานหรือ
กฎหมาย  

6.2 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ, ความรูค้วามสามารถของบุคลากร, การด าเนินงานรมถึงขอ้มลูผลการด าเนินงานและผลสรุปการ
ประเมินภายใน 

7. ความมีส่วนรว่มของผูบ้ริหารต่อการท าระบบบริหารจดัการ 
 การด าเนินการหลังการการตรวจประเมินขัน้ที ่2 (2nd Stage Registration Audit) 
กรณีท่ีมีการใหข้อ้บกพรอ่ง (Non-Conformity) ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อการรบัรองเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดการแก้ไขท่ีตน้เหตุเพื่อขจัดขอ้บกพร่อง และแจง้
กลบัมายงั Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พรอ้มหลกัฐานการด าเนินการตามเวลาท่ีก าหนด โดยตอ้งส่ง
การแกไ้ขครัง้แรกภายใน 30 วนั และส่งหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้หรือไม่ 
รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแกไ้ข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหด้  าเนินการ ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานโดยอาจ

เป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
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2.2 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แต่ถา้มีความจ าเป็น 
ก็สามารถทวนสอบท่ีสถานท่ีปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 

2.3 ถา้ลกูคา้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ภายใน 6 เดือนให ้ตรวจประเมินในขัน้ท่ี 2 ใหม่อีกครัง้ นอกจากลกูคา้แจง้ขอยกเลิก
การรบัรองอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององคก์ร 

2.4 รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน วิเคราะห ์สรุปผลการตรวจประเมินส่งใหค้ณะกรรมการตดัสินเพื่อใหก้ารรบัรอง 
 

4. ใบรับรอง 
  ในการออกใบรบัรองและการเรียกคืนใหด้  าเนินการดงันี ้

a. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะออกใบรบัรองโดยมีเนือ้หาตามท่ีตกลงไวก้ับองคก์รผูข้อการ
รบัรอง ถา้มีการออกใบรบัรองใหใ้หม่ตอ้งคืนใบรบัรองเดิม 

b. ในใบรบัรองจะมีการก าหนดวันหมดอายุของการรบัรองไว ้และจะมีการออกใหม่เมื่อครบก าหนดและมีการตรวจ
ประเมินพรอ้มปฏิบตัิตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 

5. การ ใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบันรับรอง 
  ในการรบัรองระบบ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเป็นผูอ้นุญาตใหผู้ข้อการรบัรองสามารถใช ้
ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบรบัรอง โดยยึดหลกัการปฏิบตัิตาม คู่มือการใชง้านเครื่องหมาย
รบัรองระบบขอบริษัท Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.  ซึ่งไดส้่งใหท้างผูข้อการรบัรองพรอ้มกับใบรบัรอง  ถ้าผูข้อการ
รบัรองมีการใช ้Mark / Logo / ชื่อของหน่วยรบัรองระบบ (Accreditation Body) ใหป้ฏิบัติตามกฎของหน่วยรับรองระบบ (Accreditation 
Body) นัน้ ถา้ผูข้อการรบัรองใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง ไม่เหมาะสม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
สามารถด าเนินการระงบั หรือ เพิกถอนการรบัรองได ้ในกรณีมีการแกไ้ขใบรบัรองจะมีการแจง้ใหส้าธารณชนทราบ  
  อน่ึงการตรวจสอบความถูกตอ้งและสถานะใบรบัรองสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสอบถามขอ้มูลโดยตรงมายังแผนก
บริการลูกคา้ของบริษัทฯ หรือสามารถตรวจสอบจาก website ท่ีเป็นทางการ http://www.ticacert.com การแอบอา้งใช ้ใบรบัรอง/ Mark / 
Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง เป็นการกระท าท่ีผิดสามารถฟ้องรอ้งไดต้ามกฏหมาย 
 

6. การตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ / การรับรองใหม่ 
  การก าหนดการณ์การตรวจประเมินเพื่อรกัษาระบบ (Surveillance) และการรบัรองใหม่ (Renewal) จะครอบคลุมการ
ด าเนินการในระบบบริหารขององคก์ร 
  ส าหรบัการตรวจประเมินเพื่อรกัษาระบบ ผูข้อการรบัรองตอ้งมีการรกัษาบนัทึกการตรวจประเมินท่ีผ่านมา, ขอ้รอ้งเรียน
จากลกูคา้ และขอ้มลูอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการรบัรอง และสามารถจดัหาใหไ้ดเ้มื่อ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. รอ้งขอ  
  เมื่อผูข้อการรบัรองสามารถรกัษาระบบตามมาตรฐานท่ีก าหนด ผูข้อการรบัรองจะตอ้งมีการสมคัรเพื่อการรบัรองใหม่เมื่อ
ครบรอบ 3 ปี จากการ Audit ครัง้แรก (Initial Audit) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 การตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ  
 การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) มจีดุประสงคเ์พื่อ  

1. รกัษาความเชื่อมั่นว่าระบบการจดัการระหว่างการประเมินใหม่ยงัเป็นไปตามขอ้ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
2. เฝา้ระวงัและการด าเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามขอบข่ายของการรบัรองอย่างสม ่าเสมอ  

 

http://www.ticacert.com/
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 หัวข้อในการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบประกอบด้วย 
1. ผลประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
2. ทวนสอบการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจากการตรวจประเมินครัง้ทีผ่่านมา 
3. การด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรียน 
4. ประสิทธิผลของระบบบริหารในการบรรลเุป้าหมาย 
5. ความกา้วหนา้ของกิจกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
6. ความต่อเนื่องของการควบคมุการด าเนินงาน 
7. การทบทวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
8. การใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง และ /หรือ การอา้งอิงถึงการรบัรอง 

 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ 
 กรณีท่ีมีการให ้NC ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อการรบัรองเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดการแกไ้ขท่ีตน้เหตุเพื่อขจัดขอ้บกพร่อง และ
แจง้กลับมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พรอ้มหลักฐานการด าเนินการตามเวลาท่ีก าหนด 
โดยตอ้งส่งการแกไ้ขครัง้แรกภายใน 30 วนั และส่งหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้
หรือไม่ รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแกไ้ข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหด้  าเนินการ ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานโดย

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.2 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แต่ถา้มีความ

จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบท่ีสถานท่ีปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกันโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.3 ถ้าลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้ ให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเข้าตรวจ

ประเมินโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ตามความเหมาะสม นอกจากลกูคา้แจง้ขอยกเลิกการรบัรองอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร
ถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององคก์ร 

2.4 รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน วิเคราะห ์สรุปผลการตรวจประเมินส่งใหค้ณะกรรมการตดัสินเพื่อใหก้ารรบัรอง 
 การรับรองใหม่ 
 การรับรองใหม่ (Renewal Audit)  ด  าเนินการตรวจประเมินเต็มรูปแบบเหมือน การตรวจประเมินขัน้ท่ี 2 (2nd Stage Registration 
Audit) ยกเวน้ในกรณีท่ีระบบบริหารจัดการของลกูคา้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั หรือมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของระบบริหารจัดการ
ใหด้  าเนินการเทียบเท่าการตรวจรบัรองใหม่ โดยมีจดุประสงค ์เพื่อ 

1. เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของระบบริหารจดัการกบัขอ้ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
2. ยืนยนัว่าระบบการจดัการทัง้หมดยงัคงสอดคลอ้งและมีประสิทธิผลและยงัคงอยู่ในขอบข่ายท่ีใหก้ารรบัรอง 
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการบริหารจดัการว่าบรรลตุามทีว่ตัถปุระสงคล์กูคา้คาดหวงั 

 หัวข้อในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ให้พิจารณาครอบคลุม ดังต่อไปนี ้
1. ประสิทธิผลของระบบทัง้หมดและความเก่ียวขอ้งกบัขอบข่ายการรบัรองว่ายงัคงปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
2. ความมุ่งมั่นในการรกัษาประสิทธิผลและการปรบัปรุงใหผ้ลการด าเนินงานดีขึน้ 
3. ระบบสนบัสนนุทัง้หมดท่ีมีส่วนท าใหน้โยบาย, วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายบรรล ุ
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หมายเหตุ :-  การก าหนดระยะเวลาของรอบการรับรองใหม่ต้องค านึงถึง ระยะเวลาท่ีลูกค้าจะต้องใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีพบ 
ขอ้บกพรอ่ง เพราะจะตอ้งท าการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีใบรบัรองจะหมดอายุ 
 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่  
 กรณีท่ีมีการให ้NC ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อการรบัรองเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดการแกไ้ขท่ีตน้เหตุเพื่อขจัดขอ้บกพร่อง และ
แจง้กลับมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พรอ้มหลักฐานการด าเนินการตามเวลาท่ีก าหนด 
โดยตอ้งส่งการแกไ้ขครัง้แรกภายใน 30 วนั และส่งหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้
หรือไม่ รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแกไ้ข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหด้  าเนินการ ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานโดย

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.2 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แต่ถา้มีความ

จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบท่ีสถานท่ีปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกันโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.3 ถ้าลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้ ให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเข้าตรวจ

ประเมินโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ตามความเหมาะสม นอกจากลกูคา้แจง้ขอยกเลิกการรบัรองอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร
ถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององคก์ร 

2.4 รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน วิเคราะห ์สรุปผลการตรวจประเมินส่งใหค้ณะกรรมการตดัสินเพื่อใหก้ารรบัรอง 
 

7. การลด/ขยายขอบข่าย 
  เมื่อมีการลด/ขยายขอบข่ายของการรบัรองไม่ว่าจะเป็น Site หรือผลิตภณัฑ ์ผูข้อการรบัรองตอ้งแจง้รายละเอียดเขา้มา
ใหม่ตามการปฏิบตัิในขอ้ 2 และกรณีขยายขอบข่าย การประเมินจะเกิดขึน้เฉพาะส่วนท่ีขอมาเพิ่มเท่านัน้ โดยแผนการตรวจประเมินท่ีก าหนด
จะคลอบคลมุส่วนท่ีขอขยาย นอกจากมีความจ าเป็นตอ้ง ตรวจประเมิน ในขอบข่ายเดิมร่วมดว้ยเนื่องจากการเชื่อมโยงกันของขอ้มลูหรือการ
บริหารงาน  
  ส่วนกรณีลดขอบข่าย หากพบว่าผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษาความสามารถในการด าเนินการตามขอบข่ายนั้นๆ 
หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความต้องการเข้ามาเพื่อลดขอบข่ายจากเดิม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะจัดท า
ใบรบัรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมโดยครอบคลมุเฉพาะขอบข่ายท่ีเหลือ และวนัหมดอายตุามใบรบัรองเดิม โดยผูข้อการรบัรองตอ้งส่งใบรบัรอง
เดิมคืนแก่ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.ดว้ย และจะมีการประกาศใหส้าธารณชนรบัทราบถึงขอบข่ายการรบัรองใหม่ 
 

8. การเปลี่ยนแปลงระบบ / กระบวนการ / ผลิตภัณฑ ์
  ผู้ขอการรับรองต้องแจ้งต่อ Thai International Certified Assessment Co. ,Ltd.  เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดในระบบบริหาร หรือผลิตภณัฑ ์หรือกระบวนการผลิตท่ีมีต่อผลกระทบมาตรฐานหรือกฎระเบียบ เช่น การยา้ยสถานท่ี
ด าเนินการ, การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต, การเปลี่ยนขอบข่ายของการรับรอง เป็นต้น โดย Thai International Certified Assessment 
Co.,Ltd. จะเป็นผูต้ดัสินใจในการด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินเพิ่มเติมหรือการตรวจประเมินใหม่ ถา้ผูข้อ
การรบัรองไม่แจง้ถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. สามารถระงบั หรือถอดถอนการรบัรองได ้
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9. Short Notice Audit  
  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. สามารถตรวจประเมินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เมื่อได้รบัขอ้รอ้งเรียน
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารจดัการจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของผูท่ี้ไดร้บัการรบัรอง โดยจะด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 
 

10. การแจ้งต่อสาธารณะชน 
  ผูข้อการรบัรองสามารถแจง้ต่อสาธารณะชนถึงการรับรองระบบโดยสื่อต่างๆ หรือการใชก้ารประกอบใน โบชัวร,์ หัว
กระดาษ, นามบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกับขอบข่าย/ผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการรบัรอง ผูข้อการรบัรองไม่สามารถใชก้ารรบัรองท่ีผลิตภณัฑไ์ด ้ถา้ไม่ข อการ
รบัรองตวัผลิตภณัฑ ์
  อน่ึงในการด าเนินการดงักล่าวตอ้งแน่ใจว่าการประกาศหรือโฆษณาตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนระหว่างระบบท่ีรบัรอง
แลว้ และยงัไม่รบัรอง และผูข้อการรบัรองตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความสบัสนหรือเขา้ใจผิดแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรองระบบ
ดงักล่าว 
  นอกจากนี ้Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการกับผู้ขอการรับรองเมื่อมีการประกาศท่ี
ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิดดงักล่าว ทัง้ในแง่กฎหมาย และการระงบั/เพิกถอนใบรบัรองรวมถึงแจง้ใหส้าธารณชนรบัทราบ 
 

การยกเลิก, การระงับ,การเพิกถอน และการปฏิเสธการรับรอง 
1. การยกเลิก (Cancel) 

  ผูข้อการรบัรองแจง้ต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ว่าขอยกเลิกการรบัรอง กรณีนี ้บริษัทตอ้ง
งดการใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบันรบัรอง ของ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทันที และคืนใบรบัรอง ให ้
Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 
 

2. การระงับการรับรอง (Suspend) 
 หากพบกรณีต่อไปนี้  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะระงับการรับรอง และองค์กรต้องส่ง

แผนการแกไ้ขภายใน 120 วนั โดยระหว่างนีต้อ้งขอคืนใบรบัรองชั่วคราว และหยดุการใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง และตอ้ง
ประกาศแก่สาธารณชนทราบถึงระงบัการรบัรอง 

a. พบขอ้บกพรอ่งส าคญั (Major NC) แลว้ไม่มีการท าการแกไ้ข 
b. พบขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) ในการ ตรวจประเมินครัง้ที่ผ่านมาแต่ไม่ปรบัปรุงในการตรวจประเมินครัง้ต่อไปอย่าง

ไม่มีเหตผุลสมควร 
c. พบการใชใ้บรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง ท่ีผิดกติกา  
d. ไม่ช าระค่าบริการ หรือเลื่อนการ Audit ไปเกินกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
e. มีอบุตัิเหตคุรัง้ใหญ่ ไม่สามารถผลิตเกิน 2 เดือน 
f. พบในการการตรวจประเมินเพื่อรกัษาระบบหรือการตรวจประเมินเพื่อการรบัรองใหม่ ว่าไม่ปฏิบตัิตามแผนการแกไ้ข 

หรือปฏิบตัิไม่เพียงพอตามที่ระบใุนแผนการแกไ้ข 
  เมื่อองคก์รแจง้ต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd  ขอยุติการระงับการรบัรอง (restore) โดยจะมี
การพิจารณาจากหลักฐานท่ีส่งมาให้ หรือถ้าจ าเป็นจะเข้าไปตรวจ ณ สถานประกอบการ จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะส่งผลให้
คณะกรรมการตดัสินท าการตัดสินว่าสมควรยุติการระงบัการรบัรองหรือไม่ หากผลการตัดสินใหยุ้ติการระงับการรบัรอง Thai International 
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Certified Assessment Co., Ltd จะแจง้ใหผู้ข้อรบัการรบัรองทราบ คืนใบรบัรอง พรอ้มประกาศสู่สาธารณะชน ผูข้อรบัการรบัรองจึงสามารถ
ใชใ้บรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง ได ้
 

3. การเพิกถอน (Withdrawal) 
  หากพบกรณีต่อไปนี้  Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  จะระงับการรับรอง และให้ยุติการใช้ 
ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง และขอใบรบัรองคืน 

a. บริษัทไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหเ้สรจ็ในช่วงเวลาท่ีก าหนดในการระงบัการรบัรอง 
b. พบว่ามีการกรอกใบสมคัร ไม่ตรงกบัความจริง 
c. บริษัทเลิกกิจการ 
d. บริษัทไม่ช าระค่าบริการ หรือมีอุบตัิเหตุใหญ่ท่ีตอ้งหยุดการท างาน และไม่สามารถแกไ้ขเสร็จในช่วงเวลาท่ีระงบัการ

รบัรองชั่วคราว 
e. ไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
 4. การปฏิเสธการรับรอง (refuse) 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการใหก้ารรบัรอง ในกรณีต่อไปนี ้ 

a. ลกูคา้แจง้ขอ้มลูท่ีเป็นเท็จและส่งผลกระทบต่อกระบวนการรบัรองอนัจะท าใหผ้ิดหลกัการท่ีก าหนดไว ้เช่น การปลอม
แปลงเอกสารส าคญั, การไม่แจง้ขอ้มลูองคก์รตามทีเป็นจริง 

b. ลกูคา้ท าการปลอมแปลงใบรบัรองและและน าไปใชใ้นทางที่ผิด 
c. ไม่มีความสามารถท่ีจะด าเนินระบบการบริหารจดัการต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
d. ใช ้Mark และ Logo ของการรบัรองแอบอา้งในขอ้มลูที่เป็นเท็จและส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจผิดของสาธารณชน 

 
การบันทกึข้อร้องขอ และข้อร้องเรียน 

  องคก์ร ตอ้งเก็บบนัทึกขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ และบนัทึกการปรบัปรุง หาก TICA รอ้งขอสามารถน ามาแสดงได ้
 

อุทธรณ,์ การร้องเรียน และการโต้แย้ง 
  การยื่นเรื่องอทุธรณ,์ การรอ้งเรียน และการโตแ้ยง้มีแนวทางดงันี ้

a. ผูข้อการรบัรองสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ ์ , รอ้งเรียน และโตแ้ยง้ แก่ Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd. ภายใน 45 วนัท าการกรณีพบขอ้สงสยั, ไม่พอใจในการตรวจ หรือไม่พอใจการพิจารณาตดัสินรบัรองโดยตอ้งยื่น
เป็นเอกสาร 

b. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะแจง้ต่อคณะกรรมการตัดสินเพื่อด าเนินการอย่างยุติธรรม 
และเป็นกลาง 
 

การเปลี่ยนกฎเกณฑเ์งื่อนไขในการรับรอง 
  เมื่อมีการเปลี่ยนกฎเกณฑเ์งื่อนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรองระบบ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
จะแจง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและก าหนดวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้และแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบล่วงหนา้ก่อนวนัท่ีประกาศใช ้เพื่อพิจารณาและ
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ยอมรบัดว้ยเวลาท่ีเพียงพอ ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนตามเวลาท่ีก าหนดจากนัน้  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.
จะท าการทวนสอบผลการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวหลงัจากท่ีครบตามเวลาท่ีก าหนดแลว้ 
 

การรักษาความลับ 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผูข้อรับการรับรอง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายเรียกรอ้งThai International Certified Assessment Co., Ltd. จะขออนญุาตผูข้อรบัการรบัรองก่อนเปิดเผย 
 

การรักษาความปลอดภัย 
  ผูข้อการรบัรองมีหนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัในการท างานของคณะผูต้รวจประเมิน และหากมีความเสียหายเกิดขึน้กับ
คณะผู้ตรวจประเมิน ท่ีไม่ใช่ความบกพร่อง ของคณะผูต้รวจประเมิน เอง Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะรอ้งขอ
ค่าเสียหายจากผูข้อรบัการรบัรอง 
 

หน่วยรับรองระบบงาน 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีหนา้ท่ีแจง้ขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบตามที่ หน่วยรบั 
รองระบบงาน (Accreditation Body) เรียกรอ้ง ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยขอ้มลูต่างๆ เป็นดงันี ้

a. ขอ้มลูและเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรบัการตรวจประเมิน 
b. มาตรฐานและขอบข่ายท่ีองคก์รสามารถตรวจประเมินได ้ รวมถึงการท่ีสถาบนัรบัรองตอ้งการเพิ่มหรือลดมาตรฐาน

หรือขอบข่ายดงักล่าว 
c. ขอ้มลูรายช่ือลกูคา้ 
d. การเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขอื่นๆ 

2. ผูข้อการรบัรอง / ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งยินยอมใหค้ณะผูป้ระเมินของหน่วยรบัรองระบบงานเขา้ไปตรวจประเมินความสามารถ 
ของผูป้ระเมินของหน่วยรบัรองตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขขอ้ก าหนดทั่วไปว่าดว้ยการรบัรองระบบงานหน่วยรบัรอง 
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บันทกึการเปลี่ยนแปลง/ทบทวน เอกสาร 
 
วนัท่ี หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ฉบบัท่ี รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง/รายละเอียดการทบทวน จดัท า อนมุตัิ 

01/06/50 
 
 
 
 

11/02/60 
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- ในการตรวจประเนเพื่อรบัรอง และการรบัรองใหม่ ถา้ลกูคา้ไม่สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่อง  ภายใน 6 เดือนให้ Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd พิจารณาเพื่อเขา้ตรวจประเมินโดยไม่แจง้ล่วงหนา้
ตามความเหมาะสม นอกจากลูกคา้แจง้ขอยกเลิกการรบัรองอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 
เพิ่มความหมายของ Temporary site และ Virtua; site  
เพิ่ม Short Notice Audit 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหวัขอ้การรบัรอง เรื่องการตรวจประเมิน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหัวข้อการยกเลิก , การระงับ,การเพิกถอน 
และการปฏิเสธการรบัรอง 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในขอ้ 5. การ ใช ้Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง 
ใหด้  าเนินการตาม คู่มือการใชง้านเครื่องหมายรบัรองระบบ 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในขอ้ 3.3 ลูกค้าต้องให้คณะผูป้ระเมินสามารถ
เขา้ถึงทุกกระบวนการและพืน้ท่ีในการประเมินเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิผล
สงูสดุการตรวจประเมิน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องและสถานะ
ใบรบัรอง 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการแอบอา้งใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อ
สถาบนัรบัรอง เป็นการกระท าท่ีผิดสามารถฟ้องรอ้งไดต้ามกฎหมาย 
- เพิ่มเติมรายละเอียดผู้ขอการรับรองสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีสามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณชนได ้เช่น ขอ้มลูการใหบ้ริการ, บริษัทท่ีไดก้ารรบัรอง
, การบวนการตรวจประเมิน จากการสอบถามโดยตรงมายงัแผนกบริการ
ลู ก ค้ า ห รื อ ส าม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ จ า ก  website ท่ี เ ป็ น ท า ง ก า ร 
http://www.ticacert.com 
เพิ่มตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงระบบ / กระบวนการ / ผลิตภัณฑ์ ท่ี
ลกูคา้ตอ้งแจง้กลบัมายงั TICA 

  

 

http://www.ticacert.com/

