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

ส่วนที ่ 1 
1. กฎทั่วไป 

1.1 Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการด าเนินการตาม
มาตรฐานภายใตเ้ง่ือนไขดงันี ้
1.1.1 หลกัเกณฑข์องนานาชาติ 
1.1.2 หลกัเกณฑข์องส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
1.1.3 หลกัเกณฑข์องหน่วยงานรบัรองระบบ (Accreditation Body)  
1.1.4 หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่ตอ้งประยกุตใ์ช ้

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

1.3 ค าจ ากดัความ  
Certified Body (หน่วยรบัรอง) คือ หน่วยงานท่ีใหบ้รกิารการตรวจประเมินและรบัรองระบบงานตามมาตรฐานนานาชาติ 
Inspection Body (หน่วยตรวจ) คือ หน่วยงานท่ีใหบ้รกิารการตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ,์ ผลิตภณัฑ,์ การบริการ 

กระบวนการหรอืโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะ หรอืขอ้ก าหนดทั่วไป   
Multi-site คือ คือ องคก์รที่มีสาขา หรือส านกั งานที่แยกไปจากสว่นกลาง ซึง่กิจกรรมในการวางแผน, การควบคมุ หรือการ 

จัดการขึน้อยู่กบัส่วนกลางไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วนโดยแต่ละส่วนอาจไม่จ าเป็นตอ้งใชช่ื้อเดียวกนัแต่มีความเช่ือมโยงกนัทางกฎหมาย 
หรือสญัญาที่เกิดขึน้ระหว่างกันเดียวกัน แต่ส่งผลให้สาขาทัง้หมดมีระบบการจัดการคุณภาพเป็นรูปแบบเดียวกันเหมือนกัน ซึ่งตอ้งมีการ
ด าเนินระบบอย่างตอ่เน่ือง ตวัอย่างของ Multi-site เช่น Franchises, โรงงานที่มี Sale Office แยกออกมา, บรษัิทที่มีหลายสาขา  
  Virtual Site คือ ที่ตัง้ของลกูคา้ซึง่ท าใหเ้กิดสินคา้หรอืบรกิารไดอ้ย่างตอ่เน่ืองโดยไม่ไดม้ีที่ตัง้จรงิ โดย Virtual site อาจเป็น
เพียงเครือข่ายของคอมพิวเตอร ์หรือคอมพิวเตอรเ์พียงเครื่องเดียวที่อยู่กับอินเทอรเ์น็ต หรืออาจเป็นเพียงพืน้ที่บนเว็บเซอรฟ์เวอรข์ องผู้
ใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตก็ได ้แต่การท างานที่ผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอรโ์ดยอยู่ในสถานที่ตัง้จริงไม่ถือว่าเป็น Virtual Site เช่น Warehouse, 
โรงงาน, หอ้ง Lab หรือ การซ่อมบ ารุง 
  Temporary Site  คือ สถานที่อื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากองคก์รที่ขอการรับรองระบบ โดยมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้
ขอบข่ายการรบัรองในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการบรหิารงานอาจเป็น site ที่ท าการบริหารงานเชิงโครงการขนาดใหญ่ หรืออาจเป็นที่ตัง้ของ site ที่ใช้
ในกิจกรรมการบริหารขนาดเล็ก ซึ่งตอ้งจัดรวมอยู่ในโปรแกรมการตรวจประเมิน การไปตรวจระบบงานใน site มีจุดประสงคเ์พื่อเป็นการ
ประเมินความเสี่ยง ของระบบที่อาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑห์รือบริการ เช่น site ก่อสรา้งที่มีการน าระบบการ
จดัการคณุภาพและระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มไปใช ้และเป็นยืนยนัถึงกิจกรรมสว่นหนึ่งของ Site งานหลกัที่มีการจดัท าระบบการบรหิารงาน
คณุภาพและสิ่งแวดลอ้ม แตไ่ม่ใช่เพื่อรบัรอง Temporary-Site ดงักลา่ว 
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2. การใหบ้ริการ 
2.1 บรษัิท Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีการใหบ้รกิารดงันี ้

a. การตรวจประเมินและรบัรองระบบคณุภาพ, สิ่งแวดลอ้ม, ความปลอดภยั และอื่นๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ
ก าหนด 

b. ใหบ้รกิารการตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ,์ ผลิตภณัฑ,์ การบริการ, กระบวนการหรอืโรงงาน และการพิจารณา
ความเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะ หรอืขอ้ก าหนดทั่วไป 

c. การท า Pre-Assessment, Second Party Audit และการอบรม ซึ่งการด าเนินการทั้งหมดจะไม่ส่งผลต่อการตรวจ
ประเมินเพื่อรบัรองระบบ ที่ท  าใหก้ารรบัรองนัน้ง่ายขึน้หรือเป็นการเตรยีมการเพ่ือการรบัรอง 
▪ Pre-Assessment คือ การตรวจประเมินก่อนที่จะตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ โดยขั้นตอนการด าเนินการ

เหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือรบัรองระบบแต่ไม่มีการตดัสินใหก้ารรบัรอง 
▪ Second Party Audit คือการตรวจประเมินในฐานะผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบัองคก์ร เช่น ในฐานะลกูคา้หรอืผูว้า่จา้ง 

โดยใชห้ลกัเกณฑต์ามที่ลกูคา้หรอืผูว้า่จา้งตอ้งการ โดยไม่มีการตดัสินเพ่ือใหก้ารรบัรองเช่นกนั 
▪ การอบรม คือ บริการดา้นการฝึกอบรมทัง้หลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรองระบบ และไม่เก่ียวขอ้งกับการ

รบัรองระบบ ส าหรบัหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบจะไม่เป็นการใหค้ าปรกึษาหรือช่วยในการจดัระบบ  
การด าเนินการตามขอ้ที่ 2.1 a และ b จะมีการก าหนดช่วงเวลาและแจง้ต่อผูข้อรบับรกิารเพื่อใหเ้ห็นสอดคลอ้งกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

2.2 ช่วงเวลาส าหรบัการตรวจก 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 สถานที่ปฏิบัติงานจริง (on-site) และ 2nd Stage มีจุดประสงคเ์พื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิตามระบบของลกูคา้โดยการตรวจประเมินความสอดคลอ้งของ
การปฏิบตั ิณ สถานที่ปฏิบตัิงานจรงิ (on-site) เช่นกนั 

b. Surveillance Audit คือ การตรวจประเมินเพื่อรกัษาระบบ จะด าเนินการทกุปี โดยช่วงเวลาในการเขา้ตรวจประเมิน 
จะเป็น 6 เดือนครัง้หรือปีละครัง้ ขึน้อยู่กับการตกลงระหว่างThai International Certified Assessment Co., Ltd. 
และผูข้อรบับรกิารระบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาดงักลา่วไดเ้มื่อครบรอบ 1 ปีของการตรวจประเมิน 

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

d. Special Audit คือ การ Audit ที่ไม่เป็นประจ า เป็นการตรวจประเมินที่ไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจเกิด
จากการพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้รา้ยแรง , การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารอย่างมาก, มีขอ้รอ้งเรียนจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษัท หรือ อื่นๆ ตามที่ก าหนดในระเบียบปฏิบตัิของ Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd. ซึง่ตอ้งมีการเพิ่มคา่ตรวจรบัรองตามเวลาที่ใชใ้นการตรวจประเมินดงักลา่ว 

e. การตรวจเพื่อขออนญุาต คือ การด าเนินงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนญุาตตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของ
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

f. การตรวจเพื่ อการตรวจติดตาม  คือ  ตรวจติดตามผลภายหลังการอนุญาตจากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมแลว้ 
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2.3 เพื่อใหก้ารตรวจประเมินเป็นไปอย่างสมบรูณ ์และมีความเห็นที่สอดคลอ้งกนัทัง้สองฝ่ายหลงัจากการตรวจประเมิน Thai 
International Certified Assessment Co.,Ltd. จะมีการท ารายงานเสนอต่อผูข้อรบัการบริการ โดยรายงานดงักล่าวจะ
ไม่ใช่การตดัสินผลเพื่อการรบัรอง และสามารถคดัลอกรายงานไดภ้ายในบรษัิทเท่านัน้ 

2.4 การด าเนินการตรวจประเมิน, ใหก้ารรบัรอง, การรกัษาระบบ, การระงับ และการเพิกถอน ใหป้ฏิบัติตามกฎของ Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd.   เท่านัน้ 

 
3. คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ขอรับบริการ 

3.1 มีความพรอ้มในการเขา้สูก่ระบวนการตรวจ 
3.2 กรณีการตรวจประเมินเพื่อะรบัรองระบบงาน ตอ้งมีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) อย่างนอ้ย 1 ครัง้ และท า

การทบทวนระดบับริหาร (Management Review) ก่อนที่จะขอการรบัรอง กรณี Multi-site ตอ้งมีการตรวจติดตามภายใน 
(Internal Audit) และท าการทบทวนระดบับริหาร (Management Review) ทกุ site ที่ขอการรบัรอง และตอ้งมีขอ้มลูการ
ด าเนินงานของ site ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้ง 

3.3 เตรียมเอกสารและขอ้มลูที่สามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งประชุม, อุปกรณค์วามปลอดภยัที่
เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน ตามที่  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. รอ้งขอนอกจากนีผู้้ขอรับ
บรกิารตอ้งเตรยีมตวัแทนเพื่ออธิบายหรอืน าทางในการตรวจประเมินดว้ย 

3.4 ผูข้อรบับริการตอ้งจัดเตรียมการขอ้ก าหนดส าหรบัการตรวจสอบเอกสาร บันทึกและบุคลากร และยินยอมใหค้ณะผู้
ประเมินสามารถเขา้ถึงทกุกระบวนการและพืน้ที่ในการตรวจประเมินตามวตัถปุระสงคใ์นการรบัรองเบือ้งตน้ การรบัรอง
ซ า้และการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน และท าใหเ้กิดประสิทธิผลสงูสดุการตรวจประเมิน 

3.5 ผูข้อรบับรกิารมีหนา้ที่ดแูลดา้นความปลอดภยัใหค้ณะผูป้ระเมินโดยปฏิบตัิเทียบเท่ากบัพนกังานในองคก์ร 
3.6 ถา้ผูข้อรบับรกิารตอ้งการยกเลิกหลงัจากที่มีการเซ็นใน  Proposal แลว้ตอ้ง 

a. แจง้ให ้Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 อาทิตย ์ถา้ไม่เช่นนั้น 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเก็บค่าใชจ้่าย 25% จากใบเสนอราคาทัง้หมด 

b. แจง้ให ้Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ถา้ไม่เช่นนั้น 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd.จะเก็บคา่ใชจ้่าย 50% จากใบเสนอราคาทัง้หมด 
 

4. ค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงนิ 
4.1 ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ส  าหรบัการบรกิารใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในใบเสนอราคา  
4.2 ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้จาก Special Audit จะไม่รวมกบัคา่ใชจ้่ายจากการตรวจประเมินรอบปกต ิ
4.3 การเสนอราคาและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งจะเปลี่ยนทนัทเีมื่อพบวา่ขอ้มลูในใบสมคัรไม่ตรงกบัความเป็นจรงิขององคก์ร

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

ใบรบัรอง  
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5. ผู้รับบริการ 
5.1 ถา้ในระหว่างการตรวจประเมิน Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ถกูขดัขวางการท างานซึง่พิสจูนแ์ลว้

ว่าเกิดจากการกระท าของผู้ขอรบับริการ และส่งผลใหไ้ม่สามารถตรวจประเมินต่อได ้ผูข้อรบับริการตอ้งเสียค่าใชจ้่าย
เทียบเท่ากบักิจกรรมที่ด  าเนินการไปแลว้ 

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

6. ข้อจ ากัดในด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน หรือการชดเชยความเสียหาย (เม่ือเกิดความเสียหายจากการตรวจ
ประเมินใหแ้จ้งภายใน 45 วันท าการ) 
6.1 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะรบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้เฉพาะส่วนที่พิสจูนแ์ลว้ว่าเป็น

การกระท าที่จากความประมาทของ TICA เท่านัน้ 
6.2 Thai International Certified Assessment Co., Ltd.จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายอนัเกิดจากสภาพความเสี่ยงในอดีต

ของผูข้อรบับรกิาร จนสง่ผลถึงความเสียหายในปัจจบุนั โดยที่ไม่มีการปอ้งกนัไวห้รือไม่แจง้ต่อผูต้รวจประเมินลว่งหนา้ 
6.3 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้จากการที่ผูข้อรบับริการ ไม่

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่ก  าหนด หรอืไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
6.4 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ไม่ใช่บริษัทผูป้ระกันความเสียหายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นความ

สญูเสียในทรพัยส์ินหรือการด าเนินการ ดงันัน้ในกรณีดงักลา่วใหผู้ข้อรบับรกิาร รอ้งขอตอ่บรษัิทประกนัที่เหมาะสม 
6.5 Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการที่สญูเสยีลกูคา้ หรือการ

สญูเสียก าไรของบริษัท เพราะการใหบ้ริการเป็นการรบัรองระบบงานเท่านัน้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาผลการด าเนินงาน
ของบรษัิท 

 
7. การจัดเก็บเอกสาร 

  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเก็บบันทึกทัง้หมดที่เกิดจากการตรวจประเมิน โดยรกัษาอย่าง
เป็นความลับตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยเวลาในการจัดเก็บดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการเรียกรอ้งของ Accreditation Body หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ควบคุม ขอ้มูลทัง้หมดจะไดร้บัการเผยแพร่ได้ก็ต่อเมื่อมีปฏิบตัิตามแนวทางที่ Thai International Certified Assessment 
Co.,Ltd. ก าหนดไวเ้ท่านัน้  
  อนึ่งถา้ผูข้อรบับริการ ตอ้งการใหม้ีการเก็บบนัทึกนานกว่าระยะเวลาที่ก าหนด และเกิดค่าใชจ้่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ผูข้อรบั
บรกิาร จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้หมด 
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ส่วนที ่2 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติส  าหรับการตรวจประเมินและ
รบัรองไวด้งันี ้
 

ทั่วไป 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. เป็นผูใ้หบ้รกิารส าหรบั 

1.1 การรบัรองระบบการจดัการคณุภาพ, สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั ที่มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานนานาชาติ  
1.2 การตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ,์ ผลิตภณัฑ,์ การบริการ, กระบวนการหรือโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดเฉพาะ หรอืขอ้ก าหนดทั่วไป 
1.3 การท า Second Party Audit, Pre-Assessment และการอบรม 
ซึง่ในการด าเนินการทัง้หมดตอ้งไม่มผีลที่ท  าใหก้ารตรวจรบัรองง่ายขึน้หรือเกิด Conflict of interest  โดยการด าเนินการตามที่กลา่วมา
ขา้งตน้จะกระท าโดย  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. หรือผูท้ี่ Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd.  แต่งตัง้ตามระเบียบปฏิบตัขิองThai International Certified Assessment Co., Ltd. 

2. Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดผงัองคก์รที่แสดงถึงอ านาจหนา้ที่รบัผิดชอบรวมถึงเอกสารที่แสดงถึง
สถานะทางกฎหมาย ที่สามารถขอใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนได ้

3. ผูข้อรบับริการสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้เช่น ขอ้มลูการใหบ้ริการ, บริษัทที่ไดก้ารรบัรอง, การบวนการ
ตรวจประเมิน จากการสอบถาม โดยตรงมายังแผนกบริการลูกค้า หรือสามารถตรวจสอบจาก website ที่ เ ป็นทางการ 
http://www.ticacert.com  

 
การตรวจประเมนิและรับรอง 

1. ทั่วไป 
1.1 ผู้ขอรับบริการต้องมีการก าหนด, รักษา รวมถึงการจัดท าเป็นเอกสารของระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ก าหนด และสามารถแสดงข้อมูล ตามที่  Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd. เรยีกรอ้งได ้กรณีเป็น Multi-site ตอ้งด าเนินการในทกุ site ที่ขอการรบัรอง  

1.2 การตรวจประเมินจะด าเนินการเฉพาะขอบข่ายและ Site ที่ผูข้อรบับริการแจง้มาในใบสมคัรเท่านัน้ และการรบัรองก็เป็น
เฉพาะขอบข่ายและ Site ดงักลา่ว ถา้พบวา่ผูข้อรบับรกิารแจง้ขอ้มลูมาไม่เป็นจรงิจะตอ้งมีการด าเนินการใหม่ทัง้หมด 

1.3 ผูข้อรบับริการตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑท์ี่Thai International Certified Assessment Co., Ltd.ก าหนดขึน้ ถา้พบว่าผู้
ขอรบับริการไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์หรือพบว่าเกิด Major NC อนัเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามหลกั เกณฑ ์ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาใดก็ตาม Thai International Certified Assessment Co., Ltd.สามารถหยดุการรบัรองไดท้นัท ี
 

2. การสมัคร 
  เมื่อผูข้อรบับริการยื่นใบสมคัรที่ระบขุอ้มลูอย่างครบถว้นมายงั Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. แลว้ 
(ส าหรบักรณี Multi-site ผูข้อรบับริการตอ้งแจง้ขอ้มลูเพื่อเติมเก่ียวกบั Central Office (ส านักงานส่วนกลาง) และ site ที่เก่ียวขอ้งในการขอ
การรบัรองมาทั้งหมด ถ้าขอบข่ายแตกต่างในแต่ละ site ใหร้ะบุอย่างชัดเจน) Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะส่ง
เอกสารสญัญา (Proposal) รวมถึงขอ้ปฏิบตัิระหวา่ง Thai International Certified Assessment Co., Ltd. และผูข้อรบับรกิาร (Appendix) ให้
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ผูท้ี่มีอ  านาจเซ็นตช่ื์อในเอกสารสญัญา (Proposal) โดยจะตอ้งเป็นผูม้ีอ  านาจลงนามตามเอกสารจดทะเบียนนิติบคุคลหรือบคุคลที่บริษัทฯ ได้
มีการมอบอ านาจในการด าเนินการได ้ซึง่ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มทัง้ประทบัตราเครื่องหมายของบรษัิทอย่างถกูตอ้ง  
  จากนั้น Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการในขั้นต่อไป โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่
รบัผิดชอบการตรวจประเมินดงักลา่วจะก าหนดแผนการตรวจ, ก าหนดคณะผูต้รวจ รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญ ถา้กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได ้Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd จะปฏิเสธการรบัรองและไม่ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป โดยแจง้ใหผู้ร้บับรกิารทราบ และมีการ
จดัเก็บขอ้มลูของผูร้บับรกิารไวเ้พื่อสามารถสอบกลบัถึงการด าเนินการได ้
 

3. การตรวจประเมิน 
  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อดวู่าผูข้อรบับริการมีการปฏิบตัิและรกัษาระบบไดส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดต่างๆ ส าหรบั
กรณี Multi-site ตอ้งปฏิบตัิและรกัษาระบบไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดในทกุ site  กรณีพบความไม่สอดคลอ้งใน site ใด site หนึ่งในองคก์รที่
เป็น Multi-site องคก์รไม่สามารถตดั site ดงักลา่วออกจากการรบัรองได ้ 

กรณีเป็นการตรวจเพ่ือรบัรอง สถานะการรบัรองจะคงอยู่ไดเ้มื่อผลจากการตรวจประเมินเพ่ือรกัษาระบบสอดคลอ้งตาม 
หลกัเกณฑข์อ้ก าหนดต่างๆ เช่นกนั  
 

3.1 การตรวจประเมินเพือ่รับรอง แบง่การตรวจประเมินเป็น 2 ขัน้ดงันี ้  
 3.1.1  การตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Registration Audit) จดุประสงคเ์พื่อ  

1. ประเมินเอกสาร 
2. ประเมิน ณ สถานที่ปฏิบตัิ เพื่อพิจารณาความพรอ้มทางดา้นทรพัยากร ความสามารถของผูข้อรบับริการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกตา่ง ๆ ส าหรบัการตรวจประเมินขัน้ที่ 2 
3. ท าความเขา้ใจระบบการจดัการ, การด าเนินงาน, กระบวนการ, อปุกรณท์ี่ใช,้ ระดบัของการควบคมุโดยเฉพาะกรณีที่มีหลาย

พืน้ที่ ท าใหไ้ดม้าซึง่ไดข้อ้มลูที่จ  าเป็นเก่ียวกบัขอบข่ายของระบบการบรหิารจดัการของผูข้อรบับรกิารเพื่อใชใ้นการพิจารณาวาง
แผนการตรวจประเมินขัน้ตอนที่ 2   

 หัวข้อหลักในการตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Audit) ให้ครอบคลุมดังต่อไปนี ้
1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอบข่ายที่ขอการรบัรอง 
2. ความสอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด ของเอกสารและบนัทกึ ที่เก่ียวขอ้ง 
3. ความเหมาะสมของนโยบาย, เปา้หมาย, และแนวทางที่ท  าใหบ้รรลเุปา้หมาย 
4. ความเข้าใจในข้อก าหนดและการระบุ Key performance หรือ Significant Aspects ที่ เ ก่ียวข้องกับขอบข่ายและการ

ด าเนินงานของระบบการจดัการ 
5. เก็บขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของผูข้อรบับรกิารรวมถึงการไดร้บั

ใบอนญุาตต่างๆ 
6. ประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งต่อระบบที่ก าหนดขึน้ และพรอ้มรบัการตรวจ

ประเมินในขัน้ตอนถดัไปหรือไม ่
7. ขอ้รอ้งเรยีนที่เกิดจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทัง้หมด 

หมายเหต ุ :-  การตรวจประเมินขัน้ที่ 1 ที่สถานที่ปฏิบตัิงานใหด้ าเนินการตามขัน้ตอนเต็มรูปแบบเหมือนกบัการตรวจประเมินขัน้ที่ 2   
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การด าเนินการหลังการตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Audit) 
1. ระบุปัญหาที่พบ (Finding) รวมทัง้จุดที่อาจไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและเกณฑท์ี่ใชใ้นการตรวจประเมินขัน้ที่ 2 โดยจัดท า

เป็นเอกสารเพ่ือแจง้ใหก้บัผูข้อรบับรกิาร 
2. สรุปผลของการตรวจประเมินวา่บรรลวุตัถปุระสงคข์องการตรวจประเมินขัน้ที่ 1 (1st Stage Audit) และสามารถเขา้สูก่ารตรวจ

ประเมินในขัน้ที่ 2 (2nd stage Audit) หรอืไม่ 
3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการเกิดขึน้ในระหว่างการตรวจประเมินขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 ตอ้งมี

การปรบัเปลี่ยนการตรวจประเมินในขัน้ที่ 2 โดยอาจมีการตรวจประเมินเพิ่มในบางส่วน หรือยกเลิกการตรวจประเมินขัน้ที่ 1 
และด าเนินการใหม ่

4. การก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน ระหว่างขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 ไม่เกิน 90 วนั แต่หากเป็นความตอ้งการของผูข้อรบั
บรกิารหรือกรณีไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดท้นั ใหด้  าเนินการตรวจประเมินในขัน้ที่ 1 ใหม ่

 3.1.2 การตรวจประเมินขั้นที่ 2 (2nd Stage Registration Audit) มีจุดประสงคเ์พื่อประเมินการน าระบบการจัดการไปปฏิบัติ
รวมถึงประสิทธิผลที่ไดร้บั ตอ้งประกอบดว้ย 

1. หลกัฐานของการเป็นไปตามขอ้ก าหนดทัง้หมด 
2. ผลการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกั 
3. ผลการด าเนินงานตามกฎหมาย 
4. การด าเนินการในการควบคมุกระบวนการ 
5. ผลการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
6. ความเช่ือมโยงระหว่าง  

6.1 ขอ้ก าหนด นโยบาย ผลการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่สอดคลอ้งกบัความคาดหมายของมาตรฐานหรือ
กฎหมาย  

6.2 หนา้ที่ความรบัผิดชอบ, ความรูค้วามสามารถของบคุลากร, การด าเนินงานรมถึงขอ้มลูผลการด าเนินงานและผลสรุปการ
ประเมินภายใน 

7. ความมีสว่นรว่มของผูบ้รหิารต่อการท าระบบบรหิารจดัการ 
 การด าเนินการหลังการการตรวจประเมินขัน้ที ่2 (2nd Stage Registration Audit) 
กรณีที่มีการใหข้อ้บกพรอ่ง (Non-Conformity) ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดการแกไ้ขที่ตน้เหตุเพื่อขจัดขอ้บกพร่อง และแจง้
กลบัมายงั Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พรอ้มหลกัฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด โดยตอ้งส่ง
การแกไ้ขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรบัไดห้รือไม่ 
รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแกไ้ข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาที่พบเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหด้  าเนินการ ณ สถานที่ปฏิบตัิงานโดยอาจ

เป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 
2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แตถ่า้มีความจ าเป็น 

ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 
2.3 ถา้ลกูคา้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ภายใน 6 เดือนให ้ตรวจประเมินในขัน้ที่ 2 ใหม่อีกครัง้ นอกจากลกูคา้แจง้ขอยกเลิก

การรบัรองอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององคก์ร 
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2.4 รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน วิเคราะห ์สรุปผลการตรวจประเมินสง่ใหค้ณะกรรมการตดัสินเพ่ือใหก้ารรบัรอง 
3.2 การตรวจประเมินเพือ่ขออนุญาต  มีจดุประสงค ์คือ เพื่อท าการตรวจสอบระบบการท างานของสถานประกอบการว่าไดม้ีการ 
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมซึ่งอาจจะมีการตรวจเยี่ยมก่อนการตรวจประเมิน และท าการ
ตรวจประเมินในภายหลงัใหแ้ลว้เสรจ็ตามมาตรฐาน โดยอาจมีการก าหนดใหสุ้ม่ตวัอย่างเพื่อตรวจสอบ และทดสอบตามหลกัเกณฑ์
เง่ือนไขที่ก าหนดไว ้
การด าเนินการหลังการการตรวจเพือ่ขออนุญาต   

กรณีที่มีการใหข้อ้บกพรอ่ง (Non-Conformity) ให ้ด าเนินการดงันี ้ 
1. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดการแกไ้ขที่ตน้เหตุเพื่อขจัดขอ้บกพร่อง และแจง้

กลบัมายงั Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พรอ้มหลกัฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด โดยตอ้งส่ง
การแกไ้ขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรบัไดห้รือไม่ 
รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแกไ้ข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาที่พบเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหด้  าเนินการ ณ สถานที่ปฏิบตัิงานโดยอาจ

เป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 
2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แตถ่า้มีความจ าเป็น 

ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 
 
4. กรณีการตรวจประเมินเพ่ือรบัรองระบบ มีการด าเนินการออกใบรบัรองดงันี ้

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

บรกิาร ถา้มีการออกใบรบัรองใหใ้หม่ตอ้งคืนใบรบัรองเดิม 
b. ในใบรบัรองจะมีการก าหนดวันหมดอายุของการรบัรองไว ้และจะมีการออกใหม่เมื่อครบก าหนดและมีการตรวจ

ประเมินพรอ้มปฏิบตัิตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้
 

4.2 การ ใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบันรับรอง 
  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเป็นผู้อนุญาตให้ผู้ขอรับบริการสามารถใช้ ใบรับรอง/ Mark / 
Logo / ช่ือสถาบนัรบัรอง ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรบัรอง โดยยดึหลกัการปฏิบตัิตาม คูม่ือการใชง้านเครื่องหมายรบัรองระบบขอบรษัิท 
Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.  ซึง่ไดส้ง่ใหท้างผูข้อรบับรกิารพรอ้มกบัใบรบัรอง  ถา้ผูข้อรบับรกิารมีการใช ้Mark / Logo 
/ ช่ือของหน่วยรบัรองระบบ (Accreditation Body) ใหป้ฏิบตัิตามกฎของหน่วยรบัรองระบบ (Accreditation Body) นัน้ ถา้ผูข้อรบับริการใช ้
ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรบัรอง ไม่เหมาะสม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. สามารถด าเนินการระงบั หรือ 
เพิกถอนการรบัรองได ้ในกรณีมีการแกไ้ขใบรบัรองจะมีการแจง้ใหส้าธารณชนทราบ  
  อนึ่งการตรวจสอบความถูกตอ้งและสถานะใบรบัรองสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสอบถามขอ้มลูโดยตรงมายงัแผนก
บริการลูกคา้ของบริษัทฯ หรือสามารถตรวจสอบจาก website ที่เป็นทางการ http://www.ticacert.com การแอบอา้งใช ้ใบรบัรอง/ Mark / 
Logo / ช่ือสถาบนัรบัรอง เป็นการกระท าที่ผิดสามารถฟ้องรอ้งไดต้ามกฏหมาย 
 
 

http://www.ticacert.com/
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5. การตรวจประเมินเพือ่รักษาระบบ  
  ก าหนดการณก์ารตรวจประเมินเพ่ือรกัษาระบบ (Surveillance) จะครอบคลมุการด าเนินงานในขอบข่ายขององคก์รตามที่
แจง้ โดยผูข้อรบับรกิารตอ้งเก็บบนัทกึการตรวจประเมินท่ีผ่านมา, ขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ รวมถึงขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และสามารถจดัหาใหไ้ด้
เมื่อ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. รอ้งขอ  
 5.1 การตรวจประเมินเพือ่รักษาระบบ  
 การตรวจประเมินเพือ่รักษาระบบ (Surveillance Audit) มีจดุประสงคเ์พื่อ  

1. รกัษาความเช่ือมั่นว่าระบบการจดัการระหว่างการประเมินใหม่ยงัเป็นไปตามขอ้ก าหนดอย่างตอ่เน่ือง 
2. เฝา้ระวงัและการด าเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ตามขอบข่ายของการรบัรองอย่างสม ่าเสมอ  

 
 หัวข้อในการตรวจประเมินเพือ่รักษาระบบประกอบด้วย 

1. ผลประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
2. ทวนสอบการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจากการตรวจประเมินครัง้ที่ผ่านมา 
3. การด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรยีน 
4. ประสิทธิผลของระบบบรหิารในการบรรลเุปา้หมาย 
5. ความกา้วหนา้ของกิจกรรมการปรบัปรุงอย่างตอ่เน่ือง 
6. ความตอ่เน่ืองของการควบคมุการด าเนินงาน 
7. การทบทวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
8. การใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรบัรอง และ /หรอื การอา้งอิงถึงการรบัรอง 

 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพือ่รักษาระบบ 
 กรณีที่มีการให ้NC ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตแุละก าหนดการแกไ้ขที่ตน้เหตเุพื่อขจดัขอ้บกพรอ่ง และ
แจง้กลบัมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พรอ้มหลักฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
โดยตอ้งสง่การแกไ้ขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

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

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 
2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แต่ถา้มีความ

จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 
2.3 ถ้าลูกคา้ไม่สามารถแก้ไขขอ้บกพร่อง ภายใน 6 เดือนให ้ให้หัวหน้าผูต้รวจประเมินสามารถพิจารณาเขา้ตรวจ

ประเมินโดยไม่แจง้ลว่งหนา้ตามความเหมาะสม นอกจากลกูคา้แจง้ขอยกเลิกการรบัรองอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององคก์ร 

2.4 รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน วิเคราะห ์สรุปผลการตรวจประเมินสง่ใหค้ณะกรรมการตดัสินเพ่ือใหก้ารรบัรอง 
5.2  การตรวจเพือ่การตรวจติดตาม ผลภายหลังการอนุญาต  
จดุประสงคเ์พื่อเป็นการรกัษาความเช่ือมั่นว่าระบบการท างานยงัเป็นไปตามขอ้ก าหนดอย่างตอ่เน่ือง และเฝา้ระวงัและการ 
ด าเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ อย่างสม ่าเสมอ 
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การด าเนินการหลังการการตรวจเพือ่การตรวจติดตาม ผลภายหลังการอนุญาต  
กรณีที่มีการใหข้อ้บกพรอ่ง (Non-Conformity) ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตแุละก าหนดการแกไ้ขที่ตน้เหตเุพื่อขจดัขอ้บกพรอ่ง และ
แจง้กลบัมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พรอ้มหลักฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
โดยตอ้งสง่การแกไ้ขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

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

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 
2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แต่ถา้มีความ

จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 
 

6. การรับรองใหม่ 
 กรณีตรวจประเมินเพื่อรบัรอง ผูข้อรบับริการจะตอ้งมีการสมคัรเพื่อการรบัรองใหม่เมื่อครบรอบ 3 ปี จากการ Audit ครัง้แรก (Initial 
Audit) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 การรับรองใหม่ (Renewal Audit)  ด าเนินการตรวจประเมินเต็มรูปแบบเหมือน การตรวจประเมินขัน้ที่ 2 (2nd Stage Registration 
Audit) ยกเวน้ในกรณีที่ระบบบริหารจดัการของลกูคา้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หรือมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของระบบริหารจดัการ
ใหด้  าเนินการเทียบเท่าการตรวจรบัรองใหม่ โดยมีจดุประสงค ์เพื่อ 

1. เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของระบบรหิารจดัการกบัขอ้ก าหนดอย่างตอ่เน่ือง 
2. ยืนยนัว่าระบบการจดัการทัง้หมดยงัคงสอดคลอ้งและมีประสิทธิผลและยงัคงอยู่ในขอบข่ายที่ใหก้ารรบัรอง 
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการบรหิารจดัการวา่บรรลตุามที่วตัถปุระสงคล์กูคา้คาดหวงั 

 หัวข้อในการตรวจประเมินเพือ่การรับรองใหม่ให้พิจารณาครอบคลุม ดังต่อไปนี ้
1. ประสิทธิผลของระบบทัง้หมดและความเก่ียวขอ้งกบัขอบข่ายการรบัรองวา่ยงัคงปรบัปรุงอย่างตอ่เน่ืองหรอืไม่ 
2. ความมุ่งมั่นในการรกัษาประสิทธิผลและการปรบัปรุงใหผ้ลการด าเนินงานดีขึน้ 
3. ระบบสนบัสนนุทัง้หมดที่มีสว่นท าใหน้โยบาย, วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายบรรล ุ

หมายเหตุ :-  การก าหนดระยะเวลาของรอบการรับรองใหม่ตอ้งค านึงถึง ระยะเวลาที่ลูกคา้จะตอ้งใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีพบ 
ขอ้บกพรอ่ง เพราะจะตอ้งท าการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่เกิดขึน้ใหเ้สรจ็ก่อนที่ใบรบัรองจะหมดอาย ุ
 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพือ่การรับรองใหม่  
 กรณีที่มีการให ้NC ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตแุละก าหนดการแกไ้ขที่ตน้เหตเุพื่อขจดัขอ้บกพรอ่ง และ
แจง้กลบัมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พรอ้มหลักฐานการด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
โดยตอ้งสง่การแกไ้ขครัง้แรกภายใน 30 วนั และสง่หลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ตรวจประเมิน 

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

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรอืบางสว่น 



 

 

 

 

 

 

Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 
 

หนา้ 11/16                                                                                                                                   บงัคบัใชว้นัที่ 15 ตลุาคม 2564 แกไ้ขครัง้ที่ 11 

2.2 กรณีปัญหาที่พบเป็นขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แต่ถา้มีความ
จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบที่สถานที่ปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางสว่น 

2.3 ถ้าลูกคา้ไม่สามารถแก้ไขขอ้บกพร่อง ภายใน 6 เดือนให ้ให้หัวหน้าผูต้รวจประเมินสามารถพิจารณาเขา้ตรวจ
ประเมินโดยไม่แจง้ลว่งหนา้ตามความเหมาะสม นอกจากลกูคา้แจง้ขอยกเลิกการรบัรองอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององคก์ร 

2.4 รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน วิเคราะห ์สรุปผลการตรวจประเมินสง่ใหค้ณะกรรมการตดัสินเพ่ือใหก้ารรบัรอง 
 

6. การลด/ขยายขอบข่าย 
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ เมื่อมีการลด/ขยายขอบข่ายของการรบัรองไม่ว่าจะเป็น Site หรือผลิตภณัฑ ์ผู้
ขอรบับริการตอ้งแจง้รายละเอียดเขา้มาใหม่ตามการปฏิบตัิในขอ้ 2 และกรณีขยายขอบข่าย การประเมินจะเกิดขึน้เฉพาะส่วนที่ขอมาเพิ่ม
เท่านัน้ โดยแผนการตรวจประเมินที่ก  าหนดจะคลอบคลมุส่วนที่ขอขยาย นอกจากมีความจ าเป็นตอ้ง ตรวจประเมิน ในขอบข่ายเดิมรว่มดว้ย
เน่ืองจากการเช่ือมโยงกนัของขอ้มลูหรอืการบรหิารงาน  
  ส่วนกรณีลดขอบข่าย หากพบว่าผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษาความสามารถในการด าเนินการตามขอบข่ายนัน้ๆ 
หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความต้องการเข้ามาเพื่อลดขอบข่ายจากเดิม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะจัดท า
ใบรบัรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมโดยครอบคลมุเฉพาะขอบข่ายที่เหลือ และวนัหมดอายตุามใบรบัรองเดิม โดยผูข้อรบับริการตอ้งส่งใบรบัรอง
เดิมคืนแก่ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ดว้ย และจะมีการประกาศใหส้าธารณชนรบัทราบถึงขอบข่ายการรบัรองใหม ่
 

7. การเปล่ียนแปลงระบบ / กระบวนการ / ผลิตภัณฑ ์
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ ผูข้อรบับริการตอ้งแจง้ต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 
เป็นลายลกัษณอ์กัษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดในระบบบริหาร หรือผลิตภณัฑ ์หรือกระบวนการผลิตที่มีต่อผลกระทบมาตรฐานหรือ
กฎระเบียบ หรือการเกิดเหตุการณอ์ุบัติเหตุรา้ยแรง หรือการละเมิดการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่บงัคับใชต้ามกฎหมาย เช่น การยา้ยสถานที่
ด  าเนินการ, การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต, การเปลี่ยนขอบข่ายของการรบัรอง, การเกิดเหตกุารณอ์บุตัิเหตรุา้ยแรงหรือการละเมิดการปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงที่บงัคบัใชต้ามกฎหมาย เป็นตน้ โดย Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเป็นผูต้ดัสินใจในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงไม่วา่จะเป็นการตรวจประเมินเพ่ิมเติมหรือการตรวจประเมินใหม ่ถา้ผูข้อรบับรกิารไม่แจง้ถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd. สามารถระงบั หรือถอดถอนการรบัรองได ้
 

8. Short Notice Audit  
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. สามารถตรวจประเมินโดย
ไม่แจง้ลว่งหนา้ เมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนส าคญัหรือเกิดเหตกุารณอ์บุตัิเหตรุา้ยแรงหรือการละเมิดการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่บงัคบัใชต้ามกฎหมาย
อย่างรา้ยแรง ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบบรหิารจดัการจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของผูท้ี่ไดร้บัการรบัรอง โดยจะด าเนินการตามขัน้ตอนที่ก าหนด 
 
 
 
 

9. การแจ้งต่อสาธารณะชน 
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  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ ผูข้อรบับริการสามารถแจง้ต่อสาธารณะชนถึงการรบัรองระบบโดยสื่อต่างๆ หรือ
การใชก้ารประกอบใน โบชัวร,์ หวักระดาษ, นามบตัรที่เก่ียวขอ้งกับขอบข่าย/ผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรอง ผูข้อรบับริการไม่สามารถใชก้าร
รบัรองที่ผลิตภณัฑไ์ด ้ถา้ไม่ขอการรบัรองตวัผลิตภณัฑ ์
  อนึ่งในการด าเนินการดงักล่าวตอ้งแน่ใจว่าการประกาศหรือโฆษณาตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนระหว่างระบบที่รบัรอง
แลว้ และยงัไม่รบัรอง และผูข้อรบับริการตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความสบัสนหรือเขา้ใจผิดแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรองระบบ
ดงักลา่ว 
  นอกจากนี ้Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการกับผู้ขอรับบริการเมื่อมีการประกาศที่
ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิดดงักลา่ว ทัง้ในแง่กฎหมาย และการระงบั/เพิกถอนใบรบัรองรวมถึงแจง้ใหส้าธารณชนรบัทราบ 
 
 

การยกเลิก, การระงับ,การเพกิถอน และการปฏเิสธการรับรอง 
 

กรณีตรวจประเมนิเพื่อการรบัรองการยกเลิก, การระงบั,การเพิกถอน และการปฏิเสธการรบัรอง ใหด้  าเนนิการดงันี ้
 
1. การยกเลิก (Cancel) 

  ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ว่าขอยกเลิกการรบัรองจากสาเหตุ เช่น 
การปิดกิจการโดยถาวร, การเปลี่ยนสถาบนัการรบัรอง ฯลฯ โดยการยกเลิกการรบัรองดงักล่าวตอ้งมีการแจง้มาอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
กรณีนี ้บริษัทตอ้งงดการใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรบัรอง ของ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทนัที และ
คืนใบรบัรอง 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 / ช่ือสถาบนัรบัรอง และตอ้ง
ประกาศแก่สาธารณชนทราบถึงระงบัการรบัรอง 

a. พบ NC แลว้ไม่แกไ้ขตามเวลาที่ก าหนด  
b. พบ NC ในการตรวจประเมินครัง้ก่อน แต่ไม่ปรบัปรุง หรือปฏิบตัิอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่นไม่ปฏิบตัิตามแผนการ

แกไ้ข หรอืปฏิบตัิไม่เพียงพอตามที่ระบใุน CAR 
c. พบการใชใ้บ Certification, Mark,  Logo ที่ผิดกติกาและสง่ผลกระทบตอ่ CB อย่างรา้ยแรง  
d. ไม่ช าระคา่บริการ หรอืเลื่อนรอบการ Audit ไปเกินกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด 
e. มีอบุตัิเหตคุรัง้ใหญ่ ไม่สามารถผลิตไดเ้กิน 3 เดือน 
f. หน่วยรบัรองไม่สามารถติดต่อผูไ้ดร้บัการรบัรองใหด้ าเนินการตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข ที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรอง

ระบบงาน ตามที่ก าหนดได ้
g. ในการตรวจประเมินแลว้พบหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวของการท าระบบโดยสิน้เชิง เช่น ไม่มีการท าตาม

ระบบที่ก าหนดเกินกว่า 5 เรื่อง หรือมีขอ้รอ้งเรียนรา้ยแรง หรือมีการกระท าผิดกฏหมายรา้ยแรง จนเกิดผลของความ
สญูเสียในชีวิตและทรพัยส์ินหรืออื่นๆ  ผูป้ระเมินสามารถพิจารณาการระงบัการรบัรองได ้โดยการพิจารณาดงักล่าว
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากหวัหนา้ทีม  
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  เมื่อองคก์รแจง้ต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ขอยุติการระงับการรบัรอง (restore) โดยจะมี
การพิจารณาจากหลักฐานที่ส่งมาให้ หรือถ้าจ าเป็นจะเข้าไปตรวจ ณ สถานประกอบการ จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะส่งผลให้
คณะกรรมการตดัสินท าการตดัสินว่าสมควรยุติการระงบัการรบัรองหรือไม่ หากผลการตดัสินใหย้ตุิการระงบัการรบัรอง Thai International 
Certified Assessment Co., Ltd จะแจง้ใหผู้ข้อรบับริการทราบ คืนใบรบัรอง พรอ้มประกาศสู่สาธารณะชน ผูข้อรบับริการจึงสามารถใช้
ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรบัรอง ได ้
 

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

a. ลกูคา้ไม่สามารถท าการปรบัปรุงเสรจ็ในช่วงเวลาที่ก าหนดในการระงบัการรบัรอง (Suspension) ภายใน 90 วนั 

b. พบว่าขอ้มลูของลกูคา้ที่แจง้มาไม่ตรงกบัความจริง / ไม่มีการแจง้ใหห้น่วยรบัรองทราบ / แจง้ขอ้มลูไม่ครบถว้น 
c. บริษัทไม่ช าระค่าบริการ หรือมีอบุตัิเหตใุหญ่ที่ตอ้งหยดุการท างาน และไม่สามารถแกไ้ขเสร็จในช่วงเวลาที่ระงบัการ

รบัรอง (Suspension) 
d. ในกรณีที่สามารถพิสูจนไ์ดว้่าระบบไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความ

ปลอดภยั (OH&S) อย่างรา้ยแรง 
 

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

a. ลกูคา้แจง้ขอ้มลูที่เป็นเท็จและส่งผลกระทบต่อกระบวนการรบัรองอนัจะท าใหผ้ิดหลกัการที่ก าหนดไว ้เช่น การปลอม
แปลงเอกสารส าคญั, การไม่แจง้ขอ้มลูองคก์รตามทีเป็นจรงิ 

b. ลกูคา้ท าการปลอมแปลงใบรบัรองและและน าไปใชใ้นทางที่ผิด 
c. ไม่มีความสามารถที่จะด าเนินระบบการบริหารจดัการต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
d. ใช ้Mark และ Logo ของการรบัรองแอบอา้งในขอ้มลูที่เป็นเท็จและสง่ผลใหเ้กิดความเขา้ใจผิดของสาธารณชน 

 
การบนัทกึข้อร้องขอ และข้อร้องเรียน 

  องคก์ร ตอ้งเก็บบันทึกขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้และผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงบันทึกการแกไ้ข หาก TICA รอ้งขอสามารถน ามา
แสดงได ้

 
อุทธรณ,์ การร้องเรียน และการโต้แย้ง 

  การยื่นเรื่องอทุธรณ,์ การรอ้งเรยีน และการโตแ้ยง้มีแนวทางดงันี ้
a. ผูข้อรบับริการสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ ์, 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 
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การเปล่ียนกฎเกณฑเ์งือ่นไขในการรับรอง 
  กรณีตรวจประเมินเพื่อการรบัรอง เมื่อมีการเปลี่ยนกฎเกณฑเ์ง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบ Thai International 
Certified Assessment Co.,Ltd. จะแจง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและก าหนดวนัที่มีผลบงัคบัใช ้และแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบล่วงหนา้ก่อน
วนัที่ประกาศใช ้เพื่อพิจารณาและยอมรบัดว้ยเวลาที่เพียงพอ ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนตามเวลาที่ก าหนดจากนัน้  Thai International 
Certified Assessment Co., Ltd.จะท าการทวนสอบผลการปรบัเปลี่ยนดงักลา่วหลงัจากที่ครบตามเวลาที่ก าหนดแลว้ 
 

การรักษาความลับ 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูข้อรบับริการ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ยกเวน้
กรณีที่กฎหมายเรยีกรอ้งThai International Certified Assessment Co., Ltd. จะขออนญุาตผูข้อรบับรกิารก่อนเปิดเผย 
 

การรักษาความปลอดภัย 
  ผูข้อรบับริการมีหนา้ที่รกัษาความปลอดภยัในการท างานของคณะผูต้รวจประเมิน และหากมีความเสียหายเกิดขึน้กับ
คณะผูต้รวจประเมิน ที่ไม่ใช่ความบกพร่อง ของคณะผูต้รวจประเมิน เอง Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะรอ้งขอ
ค่าเสียหายจากผูข้อรบับรกิาร 
 

หน่วยรับรองระบบงาน/ผู้ควบคุม 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีหนา้ที่แจง้ขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบตามที่ หน่วยรบั 
รองระบบงาน (Accreditation Body) /ผูค้วบคมุ เรยีกรอ้งตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขอ้มลูต่างๆ เป็นดงันี ้

a. ขอ้มลูและเอกสารที่จ  าเป็นส าหรบัการตรวจประเมิน 
b. มาตรฐานและขอบข่ายที่องคก์รสามารถตรวจประเมินได ้รวมถึงการที่สถาบนัรบัรองตอ้งการเพิ่มหรือลดมาตรฐาน

หรือขอบข่ายดงักลา่ว 
c. ขอ้มลูรายช่ือลกูคา้ 
d. การเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขอื่นๆ 

2. ผูข้อรบับริการ ตอ้งยินยอมใหค้ณะผูป้ระเมินของหน่วยรบัรองระบบงาน/ผูค้วบคมุ เขา้ไปตรวจประเมินความสามารถของผู้ประเมินของ 
TICA ตามที่ก าหนดในหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
เงือ่นไขการปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การละเมิดเงือ่นไขจะถูกด าเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย 
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บันทกึการเปล่ียนแปลง/ทบทวน เอกสาร 

วนัที่ หนา้ที่ ขอ้ที ่ ฉบบัที่ รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง/รายละเอียดการทบทวน จดัท า อนมุตั ิ
01/06/50 
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- ในการตรวจประเนเพื่อรบัรอง และการรบัรองใหม่ ถา้ลกูคา้ไม่สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่อง  ภายใน 6 เดือนให้ Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd พิจารณาเพ่ือเขา้ตรวจประเมินโดยไม่แจง้ลว่งหนา้
ตามความเหมาะสม นอกจากลกูคา้แจง้ขอยกเลิกการรบัรองอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 
เพิ่มความหมายของ Temporary site และ Virtua; site  
เพิ่ม Short Notice Audit 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหวัขอ้การรบัรอง เรื่องการตรวจประเมิน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหัวขอ้การยกเลิก, การระงับ,การเพิกถอน 
และการปฏิเสธการรบัรอง 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในขอ้ 5. การ ใช ้Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรบัรอง 
ใหด้  าเนินการตาม คูม่ือการใชง้านเครื่องหมายรบัรองระบบ 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในขอ้ 3.3 ลูกคา้ตอ้งใหค้ณะผูป้ระเมินสามารถ
เขา้ถึงทกุกระบวนการและพืน้ที่ในการประเมินเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิผล
สงูสดุการตรวจประเมิน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องและสถานะ
ใบรบัรอง 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการแอบอา้งใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ช่ือ
สถาบนัรบัรอง เป็นการกระท าที่ผิดสามารถฟ้องรอ้งไดต้ามกฎหมาย 
- เพิ่มเติมรายละเอียดผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณชนได ้เช่น ขอ้มลูการใหบ้รกิาร, บรษัิทที่ไดก้ารรบัรอง
, การบวนการตรวจประเมิน จากการสอบถามโดยตรงมายงัแผนกบรกิาร
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 ที่
ลกูคา้ตอ้งแจง้กลบัมายงั TICA 
เพิ่มหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขส าหรบัหน่วยตรวจ 
ปรบัรายละเอียดเกณฑท์ี่ก  าหนดใหช้ดัเจน ในหวัขอ้การระงบัการรบัรอง, 
การเพิกถอน, การยกเลิกการรบัรอง 
เพิ่มหลกัเกณฑก์ารพิจารณาระงบัการรบัรอง โดยในการตรวจประเมิน
แล้วพบหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการท าระบบโดย
สิน้เชิง เช่น ไม่มีการท าตามระบบที่ก าหนดเกินกว่า 5 เรื่อง หรือมีข้อ
รอ้งเรียนรา้ยแรง หรือมีการกระท าผิดกฏหมายรา้ยแรง จนเกิดผลของ
ความสญูเสียในชีวิตและทรพัยส์ินหรืออื่นๆ  ผูป้ระเมินสามารถพิจารณา

  

http://www.ticacert.com/
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วนัที่ หนา้ที่ ขอ้ที ่ ฉบบัที่ รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง/รายละเอียดการทบทวน จดัท า อนมุตั ิ
 

 
15/10/64 
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การระงับการรับรองได้ โดยการพิจารณาดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหวัหนา้ทีม 
- เพิ่มรายละเอยีดการเตรยีมส าหรบัผูข้อรบับรกิาร 
- เพิ่มหลกัเกณฑก์ าหนดใหล้กูคา้แจง้ขอ้มลูการเปลี่ยนแปลง เก่ียวกับ
การเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรา้ยแรง หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงที่
บงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

- เพิ่มเติมการพิจารณา Short Notice Audit กรณีเกิดเหตกุารณอ์บุตัิเหตุ
ร ้ายแรงหรือการละเมิดการปฏิบัติตามข้อตกลงที่บังคับใช้ตาม
กฎหมายอย่างรา้ยแรง 

- เพิ่มกรณีมีขอ้รอ้งเรียนรา้ยแรง หรือมีการกระท าผิดกฏหมายรา้ยแรง 
จนเกิดผลของความสญูเสียในชีวิตและทรพัยส์ินหรืออื่นๆ  ผูป้ระเมิน
สามารถพิจารณาการระงบัการรบัรองได ้

- เพิ่มหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเพิกถอนการรบัรอง ในกรณีที่สามารถ
พิสจูนไ์ดว้่าระบบไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการจดัการ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OH&S) อย่างรา้ยแรง 

 


