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Appendix  
 
 เอกสารฉบับที่ เขียนขึน้เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อการรับรอง ระหว่างบริษัท Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd. (TICA)  และผู้ที่ขอรับบริการ 
 

ส่วนที่  1 
1. กฎทั่วไป 

1.1 Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการด าเนินการตาม
มาตรฐานภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
1.1.1 หลกัเกณฑ์ของนานาชาติ 
1.1.2 หลกัเกณฑ์ของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 
1.1.3 หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานรับรองระบบ (Accreditation Body)  
1.1.4 หลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่ต้องประยกุต์ใช้ 

1.2 การด าเนินการตามเง่ือนไขที่ก าหนดจะเกิดขึน้ระหว่าง Thai International Certified Assessment Co., Ltd กบับคุคลผู้ที่
ลงนามในเอกสารสญัญา (Proposal) 

1.3 ค าจ ากดัความ  
Certified Body (หน่วยรับรอง) คือ หน่วยงานท่ีให้บริการการตรวจประเมินและรับรองระบบงานตามมาตรฐานนานาชาติ 
Inspection Body (หน่วยตรวจ) คือ หน่วยงานท่ีให้บริการการตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ์, ผลิตภณัฑ์, การบริการ 

กระบวนการหรือโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะ หรือข้อก าหนดทัว่ไป   
Multi-site คือ คือ องค์กรที่มีสาขา หรือส านกั งานที่แยกไปจากสว่นกลาง ซึง่กิจกรรมในการวางแผน, การควบคมุ หรือการ 

จัดการขึน้อยู่กบัส่วนกลางไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วนโดยแต่ละส่วนอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ช่ือเดียวกนัแต่มีความเช่ือมโยงกนัทางกฎหมาย 
หรือสญัญาที่เกิดขึน้ระหว่างกันเดียวกัน แต่ส่งผลให้สาขาทัง้หมดมีระบบการจัดการคุณภาพเป็นรูปแบบเดียวกันเหมือนกัน ซึ่งต้องมีการ
ด าเนินระบบอย่างต่อเน่ือง ตวัอย่างของ Multi-site เช่น Franchises, โรงงานที่มี Sale Office แยกออกมา, บริษัทที่มีหลายสาขา  
  Virtual Site คือ ที่ตัง้ของลกูค้าซึง่ท าให้เกิดสินค้าหรือบริการได้อย่างตอ่เน่ืองโดยไม่ได้มีที่ตัง้จริง โดย Virtual site อาจเป็น
เพียงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวที่อยู่กับอินเทอร์เน็ต หรืออาจเป็นเพียงพืน้ที่บนเว็บเซอร์ฟเวอร์ข องผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ได้ แต่การท างานที่ผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอร์โดยอยู่ในสถานที่ตัง้จริงไม่ถือว่าเป็น Virtual Site เช่น Warehouse, 
โรงงาน, ห้อง Lab หรือ การซอ่มบ ารุง 
  Temporary Site  คือ สถานที่อื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากองค์กรที่ขอการรับรองระบบ โดยมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้
ขอบข่ายการรับรองในช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่การบริหารงานอาจเป็น site ที่ท าการบริหารงานเชิงโครงการขนาดใหญ่ หรืออาจเป็นที่ตัง้ของ site ที่ใช้
ในกิจกรรมการบริหารขนาดเล็ก ซึ่งต้องจัดรวมอยู่ในโปรแกรมการตรวจประเมิน การไปตรวจระบบงานใน site มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการ
ประเมินความเสี่ยง ของระบบที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภณัฑ์หรือบริการ เช่น site ก่อสร้างที่มีการน าระบบการ
จดัการคณุภาพและระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมไปใช้ และเป็นยืนยนัถึงกิจกรรมสว่นหนึ่งของ Site งานหลกัที่มีการจดัท าระบบการบริหารงาน
คณุภาพและสิ่งแวดล้อม แตไ่ม่ใช่เพื่อรับรอง Temporary-Site ดงักลา่ว 
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2. การให้บริการ 
2.1 บริษัท Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีการให้บริการดงันี ้

a. การตรวจประเมินและรับรองระบบคณุภาพ, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภยั และอื่นๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ
ก าหนด 

b. ให้บริการการตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ์, ผลิตภณัฑ์, การบริการ, กระบวนการหรือโรงงาน และการพิจารณา
ความเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะ หรือข้อก าหนดทัว่ไป 

c. การท า Pre-Assessment, Second Party Audit และการอบรม ซึ่งการด าเนินการทัง้หมดจะไม่ส่งผลต่อการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองระบบ ที่ท าให้การรับรองนัน้ง่ายขึน้หรือเป็นการเตรียมการเพ่ือการรับรอง 
▪ Pre-Assessment คือ การตรวจประเมินก่อนที่จะตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ โดยขัน้ตอนการด าเนินการ

เหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือรับรองระบบแต่ไม่มีการตดัสินให้การรับรอง 
▪ Second Party Audit คือการตรวจประเมินในฐานะผู้มีสว่นได้สว่นเสียกบัองค์กร เช่น ในฐานะลกูค้าหรือผู้วา่จ้าง 

โดยใช้หลกัเกณฑ์ตามที่ลกูค้าหรือผู้วา่จ้างต้องการ โดยไม่มีการตดัสินเพ่ือให้การรับรองเช่นกนั 
▪ การอบรม คือ บริการด้านการฝึกอบรมทัง้หลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับการรับรองระบบ และไม่เก่ียวข้องกับการ

รับรองระบบ ส าหรับหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการรับรองระบบจะไม่เป็นการให้ค าปรึกษาหรือช่วยในการจดัระบบ  
การด าเนินการตามข้อที่ 2.1 a และ b จะมีการก าหนดช่วงเวลาและแจ้งต่อผู้ขอรับบริการเพื่อให้เห็นสอดคล้องกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

2.2 ช่วงเวลาส าหรับการตรวจก าหนดดงันี ้
a. Initial Audit (หรือ Registration Audit) คือ การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ โดยการตรวจประเมินจะแบ่งออกเป็น 

2 Stage คือ 1st Stage Audit และ 2nd Stage Audit โดยการท า 1st Stage Audit มีจดุประสงค์เพื่อศกึษาระบบของ
ลูกค้าในเบือ้งต้นโดยเป็นประเมินเอกสาร ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (on-site) และ 2nd Stage มีจุดประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิตามระบบของลกูค้าโดยการตรวจประเมินความสอดคล้องของ
การปฏิบตั ิณ สถานที่ปฏิบตัิงานจริง (on-site) เช่นกนั 

b. Surveillance Audit คือ การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ จะด าเนินการทกุปี โดยช่วงเวลาในการเข้าตรวจประเมิน 
จะเป็น 6 เดือนครัง้หรือปีละครัง้ ขึน้อยู่กับการตกลงระหว่างThai International Certified Assessment Co., Ltd. 
และผู้ขอรับบริการระบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาดงักลา่วได้เมื่อครบรอบ 1 ปีของการตรวจประเมิน 

c. Renewal Audit คือ การ ตรวจประเมิน ใหม่หลงัจากครบรอบของการตรวจประเมิน ตามที่ก าหนดในระเบียบปฏิบตัิ
ของ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. โดยต้องท าก่อนใบรับรองจะหมดอาย ุ

d. Special Audit คือ การ Audit ที่ไม่เป็นประจ า เป็นการตรวจประเมินที่ไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจเกิด
จากการพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ร้ายแรง , การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารอย่างมาก, มีข้อร้องเรียนจาก
ผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท หรือ อื่นๆ ตามที่ก าหนดในระเบียบปฏิบตัิของ Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd. ซึง่ต้องมีการเพิ่มคา่ตรวจรับรองตามเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินดงักลา่ว 

e. การตรวจเพื่อขออนญุาต คือ การด าเนินงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนญุาตตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของ
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

f. การตรวจเพื่อการตรวจติดตาม  คือ  ตรวจติดตามผลภายหลังการอนุญาตจากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมแล้ว 
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2.3 เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างสมบรูณ์ และมีความเห็นที่สอดคล้องกนัทัง้สองฝ่ายหลงัจากการตรวจประเมิน Thai 
International Certified Assessment Co.,Ltd. จะมีการท ารายงานเสนอต่อผู้ขอรับการบริการ โดยรายงานดงักล่าวจะ
ไม่ใช่การตดัสินผลเพื่อการรับรอง และสามารถคดัลอกรายงานได้ภายในบริษัทเท่านัน้ 

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

 
3. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนขอรับบริการ 

3.1 มีความพร้อมในการเข้าสูก่ระบวนการตรวจ 
3.2 กรณีการตรวจประเมินเพื่อะรับรองระบบงาน ต้องมีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) อย่างน้อย 1 ครัง้ และท า

การทบทวนระดบับริหาร (Management Review) ก่อนที่จะขอการรับรอง กรณี Multi-site ต้องมีการตรวจติดตามภายใน 
(Internal Audit) และท าการทบทวนระดบับริหาร (Management Review) ทกุ site ที่ขอการรับรอง และต้องมีข้อมลูการ
ด าเนินงานของ site ทัง้หมดที่เก่ียวข้อง 

3.3 เตรียมเอกสารและข้อมลูท่ีสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องประชุม, อุปกรณ์ความปลอดภยัที่
เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน ตามที่  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ร้องขอนอกจากนีผู้้ ขอรับ
บริการต้องเตรียมตวัแทนเพื่ออธิบายหรือน าทางในการตรวจประเมินด้วย 

3.4 ผู้ขอรับบริการต้องให้คณะผู้ประเมินสามารถเข้าถึงทกุกระบวนการและพืน้ที่ในการตรวจประเมินเพื่อท าให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุการตรวจประเมิน 

3.5 ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่ดแูลด้านความปลอดภยัให้คณะผู้ประเมินโดยปฏิบตัิเทียบเท่ากบัพนกังานในองค์กร 
3.6 ถ้าผู้ขอรับบริการต้องการยกเลิกหลงัจากที่มีการเซ็นใน  Proposal แล้วต้อง 

a. แจ้งให้ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 อาทิตย์ ถ้าไม่เช่นนัน้ 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเก็บค่าใช้จ่าย 25% จากใบเสนอราคาทัง้หมด 

b. แจ้งให้ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ถ้าไม่เช่นนัน้ 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd.จะเก็บคา่ใช้จ่าย 50% จากใบเสนอราคาทัง้หมด 
 

4. ค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงนิ 
4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ส าหรับการบริการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในใบเสนอราคา  
4.2 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จาก Special Audit จะไม่รวมกบัคา่ใช้จ่ายจากการตรวจประเมินรอบปกต ิ
4.3 การเสนอราคาและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจะเปลี่ยนทนัทเีมื่อพบวา่ข้อมลูในใบสมคัรไม่ตรงกบัความเป็นจริงขององค์กร

ที่ขอรับบริการ  
4.4 การตรวจประเมินจะเกิดขึน้เมื่อมีการจ่ายคา่สมคัรแล้ว โดยวนัเวลาเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 2.1  
4.5 ถ้าไม่มีการจ่ายเงินตามที่ก าหนด Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. มีสิทธิในการระงบั หรือ เพิกถอน

ใบรับรอง  
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5. ผู้รับบริการ 
5.1 ถ้าในระหว่างการตรวจประเมิน Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ถกูขดัขวางการท างานซึง่พิสจูน์แล้ว

ว่าเกิดจากการกระท าของผู้ ขอรับบริการ และส่งผลให้ไม่สามารถตรวจประเมินต่อได้ ผู้ขอรับบริการต้องเสียค่าใช้จ่าย
เทียบเท่ากบักิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว 

5.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะไม่รับผิดชอบส าหรับค่าบริการที่
ด าเนินไปก่อนหน้า 
  

6. ข้อจ ากัดในด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน หรือการชดเชยความเสียหาย (เมื่อเกิดความเสียหายจากการตรวจ
ประเมินให้แจ้งภายใน 45 วันท าการ) 
6.1 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้เฉพาะส่วนที่พิสจูน์แล้วว่าเป็น

การกระท าทีจ่ากความประมาทของ TICA เท่านัน้ 
6.2 Thai International Certified Assessment Co., Ltd.จะไม่รับผิดชอบความเสียหายอนัเกิดจากสภาพความเสี่ยงในอดีต

ของผู้ขอรับบริการ จนสง่ผลถึงความเสียหายในปัจจบุนั โดยที่ไม่มีการป้องกนัไว้หรือไม่แจ้งต่อผู้ตรวจประเมินลว่งหน้า 
6.3 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้จากการที่ผู้ขอรับบริการ ไม่

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

สญูเสียในทรัพย์สินหรือการด าเนินการ ดงันัน้ในกรณีดงักลา่วให้ผู้ขอรับบริการ ร้องขอตอ่บริษัทประกนัที่เหมาะสม 
6.5 Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการที่สญูเสยีลกูค้า หรือการ

สญูเสียก าไรของบริษัท เพราะการให้บริการเป็นการรับรองระบบงานเท่านัน้ไม่เก่ียวข้องกบัการรักษาผลการด าเนินงาน
ของบริษัท 

 
7. การจัดเก็บเอกสาร 

  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเก็บบันทึกทัง้หมดที่เกิดจากการตรวจประเมิน โดยรักษาอย่าง
เป็นความลับตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยเวลาในการจัดเก็บดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการเรียกร้องของ Accreditation Body หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ควบคุม ข้อมูลทัง้หมดจะได้รับการเผยแพร่ได้ก็ต่อเมื่อมีปฏิบตัิตามแนวทางที่ Thai International Certified Assessment 
Co.,Ltd. ก าหนดไว้เท่านัน้  
  อนึ่งถ้าผู้ขอรับบริการ ต้องการให้มีการเก็บบนัทึกนานกว่าระยะเวลาที่ก าหนด และเกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ผู้ขอรับ
บริการ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้หมด 
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ส่วนที่ 2 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติส าหรับการตรวจประเมินและ
รับรองไว้ดงันี ้
 

ทั่วไป 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการส าหรับ 

1.1 การรับรองระบบการจดัการคณุภาพ, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั ที่มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานนานาชาติ  
1.2 การตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ์, ผลิตภณัฑ์, การบริการ, กระบวนการหรือโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตาม

ข้อก าหนดเฉพาะ หรือข้อก าหนดทัว่ไป 
1.3 การท า Second Party Audit, Pre-Assessment และการอบรม 
ซึง่ในการด าเนินการทัง้หมดต้องไม่มีผลท่ีท าให้การตรวจรับรองง่ายขึน้หรือเกิด Conflict of interest  โดยการด าเนินการตามที่กลา่วมา
ข้างต้นจะกระท าโดย  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. หรือผู้ที ่Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd.  แต่งตัง้ตามระเบียบปฏิบตัขิองThai International Certified Assessment Co., Ltd. 

2. Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดผงัองค์กรที่แสดงถึงอ านาจหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงเอกสารที่แสดงถึง
สถานะทางกฎหมาย ที่สามารถขอให้เปิดเผยต่อสาธารณะชนได้ 

3. ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงข้อมลูที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เช่น ข้อมลูการให้บริการ, บริษัทที่ได้การรับรอง, การบวนการ
ตรวจประเมิน จากการสอบถาม โดยตรงมายังแผนกบริการลูกค้าหรือสามารถตรวจสอบจาก website ที่ เ ป็นทางการ 
http://www.ticacert.com  

 
การตรวจประเมนิและรับรอง 

1. ทั่วไป 
1.1 ผู้ ขอรับบริการต้องมีการก าหนด, รักษา รวมถึงการจัดท าเป็นเอกสารของระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ก าหนด และสามารถแสดงข้อมูล ตามที่ Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd. เรียกร้องได้ กรณีเป็น Multi-site ต้องด าเนินการในทกุ site ที่ขอการรับรอง  

1.2 การตรวจประเมินจะด าเนินการเฉพาะขอบข่ายและ Site ท่ีผู้ขอรับบริการแจ้งมาในใบสมคัรเท่านัน้ และการรับรองก็เป็น
เฉพาะขอบข่ายและ Site ดงักลา่ว ถ้าพบวา่ผู้ขอรับบริการแจ้งข้อมลูมาไม่เป็นจริงจะต้องมีการด าเนินการใหม่ทัง้หมด 

1.3 ผู้ขอรับบริการต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่Thai International Certified Assessment Co., Ltd.ก าหนดขึน้ ถ้าพบว่าผู้
ขอรับบริการไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ หรือพบว่าเกิด Major NC อนัเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามหลกั เกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาใดก็ตาม Thai International Certified Assessment Co., Ltd.สามารถหยดุการรับรองได้ทนัท ี
 

2. การสมัคร 
  เมื่อผู้ขอรับบริการยื่นใบสมคัรที่ระบขุ้อมลูอย่างครบถ้วนมายงั Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. แล้ว 
(ส าหรับกรณี Multi-site ผู้ขอรับบริการต้องแจ้งข้อมลูเพื่อเติมเก่ียวกบั Central Office (ส านักงานส่วนกลาง) และ site ที่เก่ียวข้องในการขอ
การรับรองมาทัง้หมด ถ้าขอบข่ายแตกต่างในแต่ละ site ให้ระบุอย่างชัดเจน) Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะส่ง
เอกสารสญัญา (Proposal) รวมถึงข้อปฏิบตัิระหวา่ง Thai International Certified Assessment Co., Ltd. และผู้ขอรับบริการ (Appendix) ให้
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ผู้ที่มีอ านาจเซ็นต์ช่ือในเอกสารสญัญา (Proposal) โดยจะต้องเป็นผู้มีอ านาจลงนามตามเอกสารจดทะเบียนนิติบคุคลหรือบคุคลที่บริษัทฯ ได้
มีการมอบอ านาจในการด าเนินการได้ ซึง่ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจพร้อมทัง้ประทบัตราเคร่ืองหมายของบริษัทอย่างถกูต้อง  
  จากนัน้ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการในขัน้ต่อไป โดยหัวหน้าผู้ ตรวจประเมินที่
รับผิดชอบการตรวจประเมินดงักลา่วจะก าหนดแผนการตรวจ, ก าหนดคณะผู้ตรวจ รวมถึงผู้ เช่ียวชาญ ถ้ากรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd จะปฏิเสธการรับรองและไม่ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป โดยแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบ และมีการ
จดัเก็บข้อมลูของผู้ รับบริการไว้เพื่อสามารถสอบกลบัถึงการด าเนินการได้ 
 
 

3. การตรวจประเมิน 
  มีวตัถปุระสงค์เพื่อดวู่าผู้ขอรับบริการมีการปฏิบตัิและรักษาระบบได้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับ
กรณี Multi-site ต้องปฏิบตัิและรักษาระบบได้สอดคล้องตามข้อก าหนดในทกุ site  กรณีพบความไม่สอดคล้องใน site ใด site หนึง่ในองค์กรที่
เป็น Multi-site องค์กรไม่สามารถตดั site ดงักลา่วออกจากการรับรองได้  

กรณีเป็นการตรวจเพ่ือรับรอง สถานะการรับรองจะคงอยู่ได้เมื่อผลจากการตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบสอดคล้องตาม 
หลกัเกณฑ์ข้อก าหนดต่างๆ เช่นกนั  
 

3.1 การตรวจประเมินเพื่อรับรอง แบง่การตรวจประเมินเป็น 2 ขัน้ดงันี ้  
 3.1.1  การตรวจประเมินข้ันที ่1 (1st Stage Registration Audit) จดุประสงค์เพื่อ  

1. ประเมินเอกสาร 
2. ประเมิน ณ สถานที่ปฏิบตัิ เพื่อพิจารณาความพร้อมทางด้านทรัพยากร ความสามารถของผู้ขอรับบริการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกตา่ง ๆ ส าหรับการตรวจประเมินขัน้ที่ 2 
3. ท าความเข้าใจระบบการจดัการ, การด าเนินงาน, กระบวนการ, อปุกรณ์ที่ใช้, ระดบัของการควบคมุโดยเฉพาะกรณีที่มีหลาย

พืน้ที่ ท าให้ได้มาซึง่ได้ข้อมลูที่จ าเป็นเก่ียวกบัขอบข่ายของระบบการบริหารจดัการของผู้ขอรับบริการเพื่อใช้ในการพิจารณาวาง
แผนการตรวจประเมินขัน้ตอนที่ 2   

 หัวข้อหลักในการตรวจประเมินข้ันที ่1 (1st Stage Audit) ให้ครอบคลุมดังต่อไปน้ี 
1. ตรวจสอบความถกูต้องของขอบข่ายที่ขอการรับรอง 
2. ความสอดคล้องตอ่ข้อก าหนด ของเอกสารและบนัทกึ ที่เก่ียวข้อง 
3. ความเหมาะสมของนโยบาย, เป้าหมาย, และแนวทางที่ท าให้บรรลเุป้าหมาย 
4. ความเข้าใจในข้อก าหนดและการระบุ Key performance หรือ Significant Aspects ที่ เ ก่ียวข้องกับขอบข่ายและการ

ด าเนินงานของระบบการจดัการ 
5. เก็บข้อมลูเก่ียวกบัข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของผู้ขอรับบริการรวมถึงการได้รับ

ใบอนญุาตต่างๆ 
6. ประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องต่อระบบที่ก าหนดขึน้ และพร้อมรับการตรวจ

ประเมินในขัน้ตอนถดัไปหรือไม่ 
7. ข้อร้องเรียนที่เกิดจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด 

หมายเหต ุ :-  การตรวจประเมินขัน้ที่ 1 ท่ีสถานที่ปฏิบตัิงานให้ด าเนินการตามขัน้ตอนเต็มรูปแบบเหมือนกบัการตรวจประเมินขัน้ที่ 2   
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การด าเนินการหลังการตรวจประเมินข้ันที ่1 (1st Stage Audit) 
1. ระบุปัญหาที่พบ (Finding) รวมทัง้จุดที่อาจไม่สอดคล้องกบัข้อก าหนดและเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินขัน้ที่ 2 โดยจัดท า

เป็นเอกสารเพ่ือแจ้งให้กบัผู้ขอรับบริการ 
2. สรุปผลของการตรวจประเมินวา่บรรลวุตัถปุระสงค์ของการตรวจประเมินขัน้ที่ 1 (1st Stage Audit) และสามารถเข้าสูก่ารตรวจ

ประเมินในขัน้ที่ 2 (2nd stage Audit) หรือไม่ 
3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการเกิดขึน้ในระหว่างการตรวจประเมินขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 ต้องมี

การปรับเปลี่ยนการตรวจประเมินในขัน้ที่ 2 โดยอาจมีการตรวจประเมินเพิ่มในบางส่วน หรือยกเลิกการตรวจประเมินขัน้ที่ 1 
และด าเนินการใหม ่

4. การก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน ระหว่างขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 ไม่เกิน 90 วนั แต่หากเป็นความต้องการของผู้ขอรับ
บริการหรือกรณีไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทนั ให้ด าเนินการตรวจประเมินในขัน้ที่ 1 ใหม ่

 3.1.2 การตรวจประเมินข้ันที่ 2 (2nd Stage Registration Audit) มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการน าระบบการจัดการไปปฏิบัติ
รวมถึงประสิทธิผลที่ได้รับ ต้องประกอบด้วย 

1. หลกัฐานของการเป็นไปตามข้อก าหนดทัง้หมด 
2. ผลการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั 
3. ผลการด าเนินงานตามกฎหมาย 
4. การด าเนินการในการควบคมุกระบวนการ 
5. ผลการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
6. ความเช่ือมโยงระหว่าง  

6.1 ข้อก าหนด นโยบาย ผลการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกบัความคาดหมายของมาตรฐานหรือ
กฎหมาย  

6.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ, ความรู้ความสามารถของบคุลากร, การด าเนินงานรมถึงข้อมลูผลการด าเนินงานและผลสรุปการ
ประเมินภายใน 

7. ความมีสว่นร่วมของผู้บริหารต่อการท าระบบบริหารจดัการ 
 การด าเนินการหลังการการตรวจประเมินข้ันที ่2 (2nd Stage Registration Audit) 
กรณีที่มีการให้ข้อบกพร่อง (Non-Conformity) ให้ ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจ้งผู้ขอรับบริการเพื่อด าเนินการแก้ไขโดยต้องวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดการแก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อขจัดข้อบกพร่อง และแจ้ง
กลบัมายงั Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พร้อมหลกัฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด โดยต้องส่ง
การแก้ไขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้หรือไม่ 
รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแก้ไขให้ด าเนินการ ณ สถานที่ปฏิบตัิงานโดยอาจ

เป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแก้ไขให้พิจารณาจากเอกสารได้ แตถ้่ามีความจ าเป็น 

ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานได้เช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
2.3 ถ้าลกูค้าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้ ตรวจประเมินในขัน้ที่ 2 ใหม่อีกครัง้ นอกจากลกูค้าแจ้งขอยกเลิก

การรับรองอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององค์กร 
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2.4 รวบรวมข้อมลูหลกัฐาน วิเคราะห์ สรุปผลการตรวจประเมินสง่ให้คณะกรรมการตดัสินเพ่ือให้การรับรอง 
3.2 การตรวจประเมินเพื่อขออนุญาต  มีจดุประสงค์ คือ เพื่อท าการตรวจสอบระบบการท างานของสถานประกอบการว่าได้มีการ 
ปฏิบติัตามข้อก าหนดของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมซึง่อาจจะมีการตรวจเยี่ยมก่อนการตรวจประเมิน และท าการ
ตรวจประเมินในภายหลงัให้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน โดยอาจมีการก าหนดให้สุม่ตวัอย่างเพื่อตรวจสอบ และทดสอบตามหลกัเกณฑ์
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ 
การด าเนินการหลังการการตรวจเพื่อขออนุญาต   

กรณีที่มีการให้ข้อบกพร่อง (Non-Conformity) ให้ ด าเนินการดงันี ้ 
1. แจ้งผู้ขอรับบริการเพื่อด าเนินการแก้ไขโดยต้องวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดการแก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อขจัดข้อบกพร่อง และแจ้ง

กลบัมายงั Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พร้อมหลกัฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด โดยต้องส่ง
การแก้ไขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้หรือไม่ 
รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแก้ไขให้ด าเนินการ ณ สถานที่ปฏิบตัิงานโดยอาจ

เป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแก้ไขให้พิจารณาจากเอกสารได้ แตถ้่ามีความจ าเป็น 

ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานได้เช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
 
4. กรณีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองระบบ มีการด าเนินการออกใบรับรองดงันี ้

4.1 ใบรับรอง   
a. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะออกใบรับรองโดยมีเนือ้หาตามที่ตกลงไว้กับองค์กรผู้ขอรับ

บริการ ถ้ามีการออกใบรับรองให้ใหม่ต้องคืนใบรับรองเดิม 
b. ในใบรับรองจะมีการก าหนดวันหมดอายุของการรับรองไว้ และจะมีการออกใหม่เมื่อครบก าหนดและมีการตรวจ

ประเมินพร้อมปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

4.2 การ ใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบันรับรอง 
  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเป็นผู้ อนุญาตให้ผู้ ขอรับบริการสามารถใช้ ใบรับรอง/ Mark / 
Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรอง โดยยดึหลกัการปฏิบตัิตาม คูม่ือการใช้งานเคร่ืองหมายรับรองระบบขอบริษัท 
Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.  ซึง่ได้สง่ให้ทางผู้ขอรับบริการพร้อมกบัใบรับรอง  ถ้าผู้ขอรับบริการมีการใช้ Mark / Logo 
/ ช่ือของหน่วยรับรองระบบ (Accreditation Body) ให้ปฏิบตัิตามกฎของหน่วยรับรองระบบ (Accreditation Body) นัน้ ถ้าผู้ขอรับบริการใช้ 
ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ไม่เหมาะสม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. สามารถด าเนินการระงบั หรือ 
เพิกถอนการรับรองได้ ในกรณีมีการแก้ไขใบรับรองจะมีการแจ้งให้สาธารณชนทราบ  
  อนึ่งการตรวจสอบความถูกต้องและสถานะใบรับรองสามารถตรวจสอบได้โดยการสอบถามข้อมลูโดยตรงมายงัแผนก
บริการลูกค้าของบริษัทฯ หรือสามารถตรวจสอบจาก website ที่เป็นทางการ http://www.ticacert.com การแอบอ้างใช้ ใบรับรอง/ Mark / 
Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง เป็นการกระท าที่ผิดสามารถฟ้องร้องได้ตามกฏหมาย 
 
 

http://www.ticacert.com/
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5. การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ  
  ก าหนดการณ์การตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ (Surveillance) จะครอบคลมุการด าเนินงานในขอบข่ายขององค์กรตามที่
แจ้ง โดยผู้ขอรับบริการต้องเก็บบนัทกึการตรวจประเมินท่ีผ่านมา, ข้อร้องเรียนจากลกูค้า รวมถึงข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และสามารถจดัหาให้ได้
เมื่อ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ร้องขอ  
 5.1 การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ  
 การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) มีจดุประสงค์เพื่อ  

1. รักษาความเช่ือมัน่ว่าระบบการจดัการระหว่างการประเมินใหม่ยงัเป็นไปตามข้อก าหนดอย่างตอ่เน่ือง 
2. เฝ้าระวงัและการด าเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ตามขอบข่ายของการรับรองอย่างสม ่าเสมอ  

 
 หัวข้อในการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบประกอบด้วย 

1. ผลประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
2. ทวนสอบการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินครัง้ที่ผ่านมา 
3. การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 
4. ประสิทธิผลของระบบบริหารในการบรรลเุป้าหมาย 
5. ความก้าวหน้าของกิจกรรมการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 
6. ความตอ่เน่ืองของการควบคมุการด าเนินงาน 
7. การทบทวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
8. การใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง และ /หรือ การอ้างอิงถึงการรับรอง 

 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ 
 กรณีที่มีการให้ NC ให้ ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจ้งผู้ขอรับบริการเพื่อด าเนินการแก้ไขโดยต้องวิเคราะห์สาเหตแุละก าหนดการแก้ไขที่ต้นเหตเุพื่อขจดัข้อบกพร่อง และ
แจ้งกลบัมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พร้อมหลักฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
โดยต้องสง่การแก้ไขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้
หรือไม่ รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแก้ไขให้ด าเนินการ ณ สถานที่ปฏิบตัิงานโดย

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแก้ไขให้พิจารณาจากเอกสารได้ แต่ถ้ามีความ

จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานได้เช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
2.3 ถ้าลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้ ให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเข้าตรวจ

ประเมินโดยไม่แจ้งลว่งหน้าตามความเหมาะสม นอกจากลกูค้าแจ้งขอยกเลิกการรับรองอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององค์กร 

2.4 รวบรวมข้อมลูหลกัฐาน วิเคราะห์ สรุปผลการตรวจประเมินสง่ให้คณะกรรมการตดัสินเพ่ือให้การรับรอง 
5.2  การตรวจเพื่อการตรวจตดิตาม ผลภายหลังการอนุญาต  
จดุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาความเช่ือมัน่ว่าระบบการท างานยงัเป็นไปตามข้อก าหนดอย่างตอ่เน่ือง และเฝ้าระวงัและการ 
ด าเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ อย่างสม ่าเสมอ 
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การด าเนินการหลังการการตรวจเพื่อการตรวจตดิตาม ผลภายหลังการอนุญาต  
กรณีที่มีการให้ข้อบกพร่อง (Non-Conformity) ให้ ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจ้งผู้ขอรับบริการเพื่อด าเนินการแก้ไขโดยต้องวิเคราะห์สาเหตแุละก าหนดการแก้ไขที่ต้นเหตเุพื่อขจดัข้อบกพร่อง และ
แจ้งกลบัมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พร้อมหลักฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
โดยต้องสง่การแก้ไขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้
หรือไม่ รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแก้ไขให้ด าเนินการ ณ สถานที่ปฏิบตัิงานโดย

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแก้ไขให้พิจารณาจากเอกสารได้ แต่ถ้ามีความ

จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานได้เช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
 

6. การรับรองใหม่ 
 กรณีตรวจประเมินเพื่อรับรอง ผู้ขอรับบริการจะต้องมีการสมคัรเพื่อการรับรองใหม่เมื่อครบรอบ 3 ปี จากการ Audit ครัง้แรก (Initial 
Audit) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 การรับรองใหม่ (Renewal Audit)  ด าเนินการตรวจประเมินเต็มรูปแบบเหมือน การตรวจประเมินขัน้ที่ 2 (2nd Stage Registration 
Audit) ยกเว้นในกรณีที่ระบบบริหารจดัการของลกูค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หรือมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของระบบริหารจดัการ
ให้ด าเนินการเทียบเท่าการตรวจรับรองใหม่ โดยมีจดุประสงค์ เพื่อ 

1. เพื่อประเมินความสอดคล้องของระบบริหารจดัการกบัข้อก าหนดอย่างตอ่เน่ือง 
2. ยืนยนัว่าระบบการจดัการทัง้หมดยงัคงสอดคล้องและมีประสิทธิผลและยงัคงอยู่ในขอบข่ายที่ให้การรับรอง 
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการบริหารจดัการวา่บรรลตุามทีว่ตัถปุระสงค์ลกูค้าคาดหวงั 

 หัวข้อในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ให้พิจารณาครอบคลุม ดังต่อไปน้ี 
1. ประสิทธิผลของระบบทัง้หมดและความเก่ียวข้องกบัขอบข่ายการรับรองวา่ยงัคงปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองหรือไม่ 
2. ความมุ่งมัน่ในการรักษาประสิทธิผลและการปรับปรุงให้ผลการด าเนินงานดีขึน้ 
3. ระบบสนบัสนนุทัง้หมดที่มีสว่นท าให้นโยบาย, วตัถปุระสงค์และเป้าหมายบรรล ุ

หมายเหตุ :-  การก าหนดระยะเวลาของรอบการรับรองใหม่ต้องค านึงถึง ระยะเวลาที่ลูกค้าจะต้องใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีพบ 
ข้อบกพร่อง เพราะจะต้องท าการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ให้เสร็จก่อนที่ใบรับรองจะหมดอาย ุ
 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่  
 กรณีที่มีการให้ NC ให้ ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจ้งผู้ขอรับบริการเพื่อด าเนินการแก้ไขโดยต้องวิเคราะห์สาเหตแุละก าหนดการแก้ไขที่ต้นเหตเุพื่อขจดัข้อบกพร่อง และ
แจ้งกลบัมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พร้อมหลักฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
โดยต้องสง่การแก้ไขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้
หรือไม่ รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแก้ไขให้ด าเนินการ ณ สถานที่ปฏิบตัิงานโดย

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 
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2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแก้ไขให้พิจารณาจากเอกสารได้ แต่ถ้ามีความ
จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานได้เช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 

2.3 ถ้าลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้ ให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเข้าตรวจ
ประเมินโดยไม่แจ้งลว่งหน้าตามความเหมาะสม นอกจากลกูค้าแจ้งขอยกเลิกการรับรองอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององค์กร 

2.4 รวบรวมข้อมลูหลกัฐาน วิเคราะห์ สรุปผลการตรวจประเมินสง่ให้คณะกรรมการตดัสินเพ่ือให้การรับรอง 
 

6. การลด/ขยายขอบข่าย 
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ เมื่อมีการลด/ขยายขอบข่ายของการรับรองไม่ว่าจะเป็น Site หรือผลิตภณัฑ์ ผู้
ขอรับบริการต้องแจ้งรายละเอียดเข้ามาใหม่ตามการปฏิบตัิในข้อ 2 และกรณีขยายขอบข่าย การประเมินจะเกิดขึน้เฉพาะส่วนที่ขอมาเพิ่ม
เท่านัน้ โดยแผนการตรวจประเมินที่ก าหนดจะคลอบคลมุส่วนที่ขอขยาย นอกจากมีความจ าเป็นต้อง ตรวจประเมิน ในขอบข่ายเดิมร่วมด้วย
เน่ืองจากการเช่ือมโยงกนัของข้อมลูหรือการบริหารงาน  
  ส่วนกรณีลดขอบข่าย หากพบว่าผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาความสามารถในการด าเนินการตามขอบข่ายนัน้ๆ 
หรือผู้ ได้รับการรับรองแจ้งความต้องการเข้ามาเพื่อลดขอบข่ายจากเดิม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะจัดท า
ใบรับรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมโดยครอบคลมุเฉพาะขอบข่ายที่เหลือ และวนัหมดอายตุามใบรับรองเดิม โดยผู้ขอรับบริการต้องส่งใบรับรอง
เดิมคืนแก่ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.ด้วย และจะมีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบถึงขอบข่ายการรับรองใหม ่
 

7. การเปล่ียนแปลงระบบ / กระบวนการ / ผลิตภัณฑ์ 
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ ผู้ขอรับบริการต้องแจ้งต่อ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดในระบบบริหาร หรือผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการผลิตที่มีต่อผลกระทบมาตรฐานหรือ
กฎระเบียบ เช่น การย้ายสถานที่ด าเนินการ , การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต , การเปลี่ยนขอบข่ายของการรับรอง เป็นต้น โดย Thai 
International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเป็นผู้ตัดสินใจในการด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมิน
เพิ่มเติมหรือการตรวจประเมินใหม่ ถ้าผู้ขอรับบริการไม่แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
สามารถระงบั หรือถอดถอนการรับรองได้ 
 

8. Short Notice Audit  
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. สามารถตรวจประเมินโดย
ไม่แจ้งลว่งหน้า เมื่อได้รับข้อร้องเรียนส าคญัที่เก่ียวข้องกบัระบบบริหารจดัการจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียของผู้ที่ได้รับการรับรอง โดยจะด าเนินการ
ตามขัน้ตอนที่ก าหนด 
 

9. การแจ้งต่อสาธารณะชน 
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ ผู้ขอรับบริการสามารถแจ้งต่อสาธารณะชนถึงการรับรองระบบโดยสื่อต่างๆ หรือ
การใช้การประกอบใน โบชัวร์, หวักระดาษ, นามบตัรที่เก่ียวข้องกับขอบข่าย/ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรอง ผู้ขอรับบริการไม่สามารถใช้การ
รับรองที่ผลิตภณัฑ์ได้ ถ้าไม่ขอการรับรองตวัผลิตภณัฑ์ 
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  อนึ่งในการด าเนินการดงักล่าวต้องแน่ใจว่าการประกาศหรือโฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิดความสบัสนระหว่างระบบที่รับรอง
แล้ว และยงัไม่รับรอง และผู้ขอรับบริการต้องไม่ท าให้เกิดความสบัสนหรือเข้าใจผิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เก่ียวข้องกับการรับรองระบบ
ดงักลา่ว 
  นอกจากนี ้Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการกับผู้ ขอรับบริการเมื่อมีการประกาศที่
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดดงักลา่ว ทัง้ในแง่กฎหมาย และการระงบั/เพิกถอนใบรับรองรวมถึงแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ 
 
 

การยกเลิก, การระงับ,การเพกิถอน และการปฏเิสธการรับรอง 
 

กรณีตรวจประเมนิเพื่อการรับรองการยกเลิก, การระงบั,การเพิกถอน และการปฏิเสธการรับรอง ให้ด าเนนิการดงันี ้
1. การยกเลิก (Cancel) 

  ผู้ ได้รับการรับรองแจ้งต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ว่าขอยกเลิกการรับรองจากสาเหตุ เช่น 
การปิดกิจการโดยถาวร, การเปลี่ยนสถาบนัการรับรอง ฯลฯ  โดยการยกเลิกการรับรองดงักล่าวต้องมีการแจ้งมาอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
กรณีนี ้บริษัทต้องงดการใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ของ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทนัที และ
คืนใบรับรอง ให้ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 
 

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

แผนการแก้ไขภายใน 120 วนั โดยระหว่างนีต้้องขอคืนใบรับรองชัว่คราว และหยดุการใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง และต้อง
ประกาศแก่สาธารณชนทราบถึงระงบัการรับรอง 

a. พบ NC แล้วไม่แก้ไขตามเวลาที่ก าหนด  
b. พบ NC ในการตรวจประเมินครัง้ก่อน แต่ไม่ปรับปรุง หรือปฏิบตัิอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่นไม่ปฏิบตัิตามแผนการ

แก้ไข หรือปฏิบตัิไม่เพียงพอตามที่ระบใุน CAR 
c. พบการใช้ใบ Certification, Mark,  Logo ที่ผิดกติกาและสง่ผลกระทบตอ่ CB อย่างร้ายแรง  
d. ไม่ช าระคา่บริการ หรือเลื่อนรอบการ Audit ไปเกินกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด 
e. มีอบุตัิเหตคุรัง้ใหญ่ ไม่สามารถผลิตได้เกิน 3 เดือน 
f. หน่วยรับรองไม่สามารถติดต่อผู้ ได้รับการรับรองให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ที่เก่ียวข้องกับการรับรอง

ระบบงาน ตามที่ก าหนดได้ 
  เมื่อองค์กรแจ้งต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ขอยุติการระงับการรับรอง (restore) โดยจะมี
การพิจารณาจากหลักฐานที่ส่งมาให้ หรือถ้าจ าเป็นจะเข้าไปตรวจ ณ สถานประกอบการ จากนัน้หัวหน้าผู้ ตรวจประเมินจะส่งผลให้
คณะกรรมการตดัสินท าการตดัสินว่าสมควรยุติการระงบัการรับรองหรือไม่ หากผลการตดัสินให้ยตุิการระงบัการรับรอง Thai International 
Certified Assessment Co., Ltd จะแจ้งให้ผู้ ขอรับบริการทราบ คืนใบรับรอง พร้อมประกาศสู่สาธารณะชน ผู้ ขอรับบริการจึงสามารถใช้
ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ได้ 
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3. การเพกิถอน (Withdrawal) 
  หากพบกรณีต่อไปนี ้ Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  จะระงับการรับรอง และให้ยุติการใช้ 
ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง และขอใบรับรองคืน 

a. ลกูค้าไม่สามารถท าการปรับปรุงเสร็จในช่วงเวลาที่ก าหนดในการระงบัการรับรอง (Suspension) ภายใน 90 วนั 

b. พบว่าข้อมลูของลกูค้าที่แจ้งมาไม่ตรงกบัความจริง / ไม่มีการแจ้งให้หน่วยรับรองทราบ / แจ้งข้อมลูไม่ครบถ้วน 
c. บริษัทไม่ช าระค่าบริการ หรือมีอบุตัิเหตใุหญ่ที่ต้องหยดุการท างาน และไม่สามารถแก้ไขเสร็จในช่วงเวลาที่ระงบัการ

รับรอง (Suspension) 
 

 4. การปฏิเสธการรับรอง (refuse) 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd มีสิทธ์ิในการปฏิเสธการให้การรับรอง ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

a. ลกูค้าแจ้งข้อมลูที่เป็นเท็จและส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับรองอนัจะท าให้ผิดหลกัการที่ก าหนดไว้ เช่น การปลอม
แปลงเอกสารส าคญั, การไม่แจ้งข้อมลูองค์กรตามทีเป็นจริง 

b. ลกูค้าท าการปลอมแปลงใบรับรองและและน าไปใช้ในทางที่ผิด 
c. ไม่มีความสามารถที่จะด าเนินระบบการบริหารจดัการต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
d. ใช้ Mark และ Logo ของการรับรองแอบอ้างในข้อมลูที่เป็นเท็จและสง่ผลให้เกิดความเข้าใจผิดของสาธารณชน 

 
การบนัทกึข้อร้องขอ และข้อร้องเรียน 

  องค์กร ต้องเก็บบันทึกข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้ เก่ียวข้อง รวมถึงบันทึกการแก้ไข หาก TICA ร้องขอสามารถน ามา
แสดงได้ 

 
อุทธรณ์, การร้องเรียน และการโต้แย้ง 

  การยื่นเร่ืองอทุธรณ์, การร้องเรียน และการโต้แย้งมีแนวทางดงันี ้
a. ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นเร่ืองอุทธรณ์ , ร้องเรียน และโต้แย้ง แก่ Thai International Certified Assessment Co., 

Ltd. ภายใน 45 วนัท าการกรณีพบข้อสงสยั, ไม่พอใจในการตรวจ หรือไม่พอใจการพิจารณาตดัสินรับรองโดยต้องยื่น
เป็นเอกสาร 

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

การเปล่ียนกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการรับรอง 
  กรณีตรวจประเมินเพื่อการรับรอง เมื่อมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการรับรองระบบ Thai International 
Certified Assessment Co.,Ltd. จะแจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและก าหนดวนัที่มีผลบงัคบัใช้ และแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบล่วงหน้าก่อน
วนัที่ประกาศใช้ เพื่อพิจารณาและยอมรับด้วยเวลาที่เพียงพอ ผู้ เก่ียวข้องต้องมีการปรับเปลี่ยนตามเวลาที่ก าหนดจากนัน้  Thai International 
Certified Assessment Co., Ltd.จะท าการทวนสอบผลการปรับเปลี่ยนดงักลา่วหลงัจากที่ครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว 
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การรักษาความลับ 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้ขอรับบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ยกเว้น
กรณีที่กฎหมายเรียกร้องThai International Certified Assessment Co., Ltd. จะขออนญุาตผู้ขอรับบริการก่อนเปิดเผย 

การรักษาความปลอดภัย 
  ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่รักษาความปลอดภยัในการท างานของคณะผู้ตรวจประเมิน และหากมีความเสียหายเกิดขึน้กับ
คณะผู้ตรวจประเมิน ที่ไม่ใช่ความบกพร่อง ของคณะผู้ตรวจประเมิน เอง Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะร้องขอ
ค่าเสียหายจากผู้ขอรับบริการ 
 

หน่วยรับรองระบบงาน/ผู้ควบคุม 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีหน้าที่แจ้งข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการรับรองระบบตามที่ หน่วยรับ 
รองระบบงาน (Accreditation Body) /ผู้ควบคมุ เรียกร้องตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยข้อมลูต่างๆ เป็นดงันี ้

a. ข้อมลูและเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการตรวจประเมิน 
b. มาตรฐานและขอบข่ายที่องค์กรสามารถตรวจประเมินได้ รวมถึงการที่สถาบนัรับรองต้องการเพิ่มหรือลดมาตรฐาน

หรือขอบข่ายดงักลา่ว 
c. ข้อมลูรายช่ือลกูค้า 
d. การเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขอื่นๆ 

2. ผู้ขอรับบริการ ต้องยินยอมให้คณะผู้ประเมินของหน่วยรับรองระบบงาน/ผู้ควบคมุ เข้าไปตรวจประเมินความสามารถของผู้ประเมินของ 
TICA ตามที่ก าหนดในหลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
เง่ือนไขการปฏิบัตอิยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การละเมิดเง่ือนไขจะถูกด าเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย 
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บันทกึการเปล่ียนแปลง/ทบทวน เอกสาร 
 
วนัที ่ หน้าที ่ ข้อที ่ ฉบบัที ่ รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง/รายละเอียดการทบทวน จดัท า อนมุตั ิ

01/06/50 
 
 
 
 

11/02/60 
 

13/04/60 
 
 

11/08/60 
 
 
 
 

20/07/61 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/12/62 
 

1/04/63 
07/05/63 

6 
4,5 

 
 
 
1 
5 

4-7 
8 
 
6 
 
2 
 
 
7 
 
 
 
4 
 
 
 
 
9 
 

All 
12,13 

 
 
 
 

4 
3,6 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

5 
 

3.3 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 
 

8 
 

All 
1,2,3 

01 
 
 
 
 

03 
 

04 
04 

 
05 

 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 
 

08 
09 

- ในการตรวจประเนเพื่อรับรอง และการรับรองใหม่ ถ้าลกูค้าไม่สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้  Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd พิจารณาเพ่ือเข้าตรวจประเมินโดยไม่แจ้งลว่งหน้า
ตามความเหมาะสม นอกจากลกูค้าแจ้งขอยกเลิกการรับรองอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
เพิ่มความหมายของ Temporary site และ Virtua; site  
เพิ่ม Short Notice Audit 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหวัข้อการรับรอง เร่ืองการตรวจประเมิน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหัวข้อการยกเลิก, การระงับ,การเพิกถอน 
และการปฏิเสธการรับรอง 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 5. การ ใช้ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง 
ให้ด าเนินการตาม คูม่ือการใช้งานเคร่ืองหมายรับรองระบบ 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 3.3 ลูกค้าต้องให้คณะผู้ประเมินสามารถ
เข้าถึงทกุกระบวนการและพืน้ที่ในการประเมินเพื่อท าให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุการตรวจประเมิน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเร่ืองการตรวจสอบความถูกต้องและสถานะ
ใบรับรอง 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเร่ืองการแอบอ้างใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือ
สถาบนัรับรอง เป็นการกระท าที่ผิดสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย 
- เพิ่มเติมรายละเอียดผู้ ขอรับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เช่น ข้อมลูการให้บริการ, บริษัทที่ได้การรับรอง
, การบวนการตรวจประเมิน จากการสอบถามโดยตรงมายงัแผนกบริการ
ลู ก ค้ า ห รื อ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ จ า ก  website ที่ เ ป็ น ท า ง ก า ร 
http://www.ticacert.com 
เพิ่มตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงระบบ / กระบวนการ / ผลิตภัณฑ์  ท่ี
ลกูค้าต้องแจ้งกลบัมายงั TICA 
เพิ่มหลกัเกณฑ์เง่ือนไขส าหรับหน่วยตรวจ 
ปรับรายละเอียดเกณฑ์ที่ก าหนดให้ชดัเจน ในหวัข้อการระงบัการรับรอง, 
การเพิกถอน, การยกเลิกการรับรอง 

  

 

http://www.ticacert.com/

