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Appendix  
 
 เอกสารฉบับท่ีเขียนขึน้เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อการรับรอง ระหว่างบริษัท Thai International Certified 
Assessment Co., Ltd. (TICA) และผูท่ี้ขอรบับริการ 
 

ส่วนที ่ 1 
1. กฎท่ัวไป 

1.1 Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินการตาม
มาตรฐานภายใตเ้งื่อนไขดงันี ้
1.1.1 หลกัเกณฑข์องนานาชาติ 
1.1.2 หลกัเกณฑข์องส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
1.1.3 หลกัเกณฑข์องหน่วยงานรบัรองระบบ (Accreditation Body)  
1.1.4 หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ท่ีตอ้งประยกุตใ์ช ้

1.2 การด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดจะเกิดขึน้ระหว่าง Thai International Certified Assessment Co., Ltd กบับคุคลผูท่ี้
ลงนามในเอกสารสญัญา (Proposal) 

1.3 ค าจ ากดัความ  
Certified Body (หน่วยรบัรอง) คือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการการตรวจประเมินและรบัรองระบบงานตามมาตรฐานนานาชาติ 
Inspection Body (หน่วยตรวจ) คือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการการตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ,์ ผลิตภณัฑ,์ การบริการ 

กระบวนการหรือโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะ หรือขอ้ก าหนดทั่วไป   
Multi-site คือ คือ องคก์รที่มีสาขา หรือส านกั งานท่ีแยกไปจากส่วนกลาง 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 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 
 

หนา้ 2/16                                                                                                                            บงัคบัใชว้นัที่ 25 พฤศจิกายน 2565 แกไ้ขครัง้ที่ 13 

2. การให้บริการ 
2.1 บริษัท Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีการใหบ้ริการดงันี ้

a. การตรวจประเมินและรบัรองระบบคณุภาพ, สิ่งแวดลอ้ม, ความปลอดภยั และอื่นๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ
ก าหนด 

b. ใหบ้ริการการตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ,์ ผลิตภณัฑ,์ การบริการ, กระบวนการหรือโรงงาน และการพิจารณา
ความเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะ หรือขอ้ก าหนดทั่วไป 

c. 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 
▪ การอบรม คือ บริการดา้นการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรองระบบ และไม่เก่ียวขอ้งกับการ

รบัรองระบบ ส าหรบัหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบจะไม่เป็นการใหค้  าปรกึษาหรือช่วยในการจัดระบบ  
การด าเนินการตามขอ้ท่ี 2.1 a และ b จะมีการก าหนดช่วงเวลาและแจง้ต่อผูข้อรบับริการเพื่อใหเ้ห็นสอดคลอ้งกนัทัง้ 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 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. 
และผูข้อรบับริการระบบ 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 

e. การตรวจเพื่อขออนุญาต คือ การด าเนินงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขของ
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

f. การตรวจเพื่อการตรวจติดตาม คือ ตรวจติดตามผลภายหลงัการอนญุาตจากส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมแลว้ 
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2.3 เพื่อใหก้ารตรวจประเมินเป็นไปอย่างสมบูรณ ์และมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกันทัง้สองฝ่ายหลงัจากการตรวจประเมิน Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd. จะมีการท ารายงานเสนอต่อผูข้อรบัการบริการ โดยรายงานดงักล่าวจะ
ไม่ใช่การตดัสินผลเพื่อการรบัรอง และสามารถคดัลอกรายงานไดภ้ายในบริษัทเท่านัน้ 

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

 
3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอรับบริการ 

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

การทบทวนระดบับริหาร (Management Review) ก่อนท่ีจะขอการรบัรอง กรณี Multi-site ตอ้งมีการตรวจติดตามภายใน 
(Internal Audit) และท าการทบทวนระดบับริหาร (Management Review) ทุก site ท่ีขอการรบัรอง และตอ้งมีขอ้มลูการ
ด าเนินงานของ site ทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3 เตรียมเอกสารและขอ้มลูท่ีสามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งประชุม, อุปกรณค์วามปลอดภัยท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน ตามท่ี Thai International Certified Assessment Co., Ltd. รอ้งขอนอกจากนีผู้้ขอรับ
บริการตอ้งเตรียมตวัแทนเพื่ออธิบายหรือน าทางในการตรวจประเมินดว้ย 

3.4 ผู้ขอรับบริการตอ้งจัดเตรียมการขอ้ก าหนดส าหรบัการตรวจสอบเอกสาร บันทึกและบุคลากร  และยินยอมใหค้ณะผู้
ประเมินสามารถเขา้ถึงทุกกระบวนการและพืน้ท่ีในการตรวจประเมินตามวตัถุประสงคใ์นการรบัรองเบือ้งตน้ การรบัรอง
ซ า้และการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน และท าใหเ้กิดประสิทธิผลสงูสดุการตรวจประเมิน 

3.5 ผูข้อรบับริการมีหนา้ท่ีดแูลดา้นความปลอดภยัใหค้ณะผูป้ระเมินโดยปฏิบตัิเทียบเท่ากับพนกังานในองคก์ร 
3.6 ถา้ผูข้อรบับริการตอ้งการยกเลิกหลงัจากท่ีมีการเซ็นใน  Proposal แลว้ตอ้ง 

a. แจง้ให ้Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 4 อาทิตยก์่อนก าหนด
การณต์รวจ ถา้ไม่เช่นนัน้ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเก็บค่าใชจ้่าย 25% จากใบเสนอ
ราคาทัง้หมด 

b. แจง้ให ้Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 อาทิตยก์่อนก าหนด
การณ์ตรวจ ถ้าไม่เช่นนั้น Thai International Certified Assessment Co., Ltd.จะเก็บค่าใชจ้่าย 50% จากใบเสนอ
ราคาทัง้หมด 
 

4. ค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงิน 
4.1 ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ส  าหรบัการบริการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในใบเสนอราคา  
4.2 ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้จาก Special Audit จะไม่รวมกบัค่าใชจ้่ายจากการตรวจประเมินรอบปกติ 
4.3 การเสนอราคาและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะเปลี่ยนทนัทีเมื่อพบว่าขอ้มลูในใบสมคัรไม่ตรงกับความเป็นจริงขององคก์ร

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

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

ว่าเกิดจากการกระท าของผู้ขอรบับริการ และส่งผลใหไ้ม่สามารถตรวจประเมินต่อได ้ผูข้อรบับริการตอ้งเสียค่าใชจ้่าย
เทียบเท่ากบักิจกรรมที่ด  าเนินการไปแลว้ 

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

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

การกระท าท่ีจากความประมาทของ TICA เท่านัน้ 
6.2 Thai International Certified Assessment Co., Ltd.จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากสภาพความเสี่ยงในอดีต

ของผูข้อรบับริการ จนส่งผลถึงความเสียหายในปัจจบุนั โดยท่ีไม่มีการป้องกนัไวห้รือไม่แจง้ต่อผูต้รวจประเมินล่วงหนา้ 
6.3 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการท่ีผูข้อรบับริการ ไม่

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

สญูเสียในทรพัยส์ินหรือการด าเนินการ ดงันัน้ในกรณีดงักล่าวใหผู้ข้อรบับริการ รอ้งขอต่อบริษัทประกนัท่ีเหมาะสม 
6.5 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีสูญเสียลูกคา้ หรือ

การสูญเสียก าไรของบริษัท เพราะการให้บริการเป็นการรับรองระบบงานเท่านั้นไม่เก่ียวข้องกับการรักษาผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 

 
7. การจัดเก็บเอกสาร 

  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเก็บบันทึกทั้งหมดท่ีเกิดจากการตรวจประเมิน โดยรกัษาอย่าง
เป็นความลับตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยเวลาในการจัดเก็บดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการเรียกรอ้งของ Accreditation Body หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีควบคุม ขอ้มูลทั้งหมดจะไดร้บัการเผยแพร่ได้ก็ต่อเมื่อมีปฏิบัติตามแนวทางท่ี Thai International Certified Assessment 
Co.,Ltd. ก าหนดไวเ้ท่านัน้  
  อน่ึงถา้ผูข้อรบับริการ ตอ้งการใหม้ีการเก็บบันทึกนานกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด และเกิดค่าใชจ้่ายอื่นๆ  เพิ่มเติม ผูข้อรบั
บริการ จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้หมด 
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ส่วนที ่2 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติส  าหรับการตรวจประเมินและ
รบัรองไวด้งันี ้
 

ท่ัวไป 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. เป็นผูใ้หบ้ริการส าหรบั 

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

ขอ้ก าหนดเฉพาะ หรือขอ้ก าหนดทั่วไป 
1.3 การท า Second Party Audit, Pre-Assessment และการอบรม 
ซึ่งในการด าเนินการทัง้หมดตอ้งไม่มีผลท่ีท าใหก้ารตรวจรบัรองง่ายขึน้หรือเกิด Conflict of interest  โดยการด าเนินการตามท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้จะกระท าโดย  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. หรือผูท่ี้ Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd.  แต่งตัง้ตามระเบียบปฏิบตัิของThai International Certified Assessment Co., Ltd. 

2. Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดผงัองคก์รที่แสดงถึงอ านาจหนา้ท่ีรบัผิดชอบรวมถึงเอกสารท่ีแสดงถึง
สถานะทางกฎหมาย ท่ีสามารถขอใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนได ้

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

 
การตรวจประเมินและรับรอง 

1. ท่ัวไป 
1.1 ผู้ขอรับบริการต้องมีการก าหนด , รักษา รวมถึงการจัดท าเป็นเอกสารของระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามท่ีก าหนด และสามารถแสดงข้อมูล ตามท่ี Thai International Certified 
Assessment Co., Ltd. เรียกรอ้งได ้กรณีเป็น Multi-site ตอ้งด าเนินการในทกุ site ท่ีขอการรบัรอง  

1.2 การตรวจประเมินจะด าเนินการเฉพาะขอบข่ายและ Site ท่ีผูข้อรบับริการแจง้มาในใบสมคัรเท่านัน้ และการรบัรองก็เป็น
เฉพาะขอบข่ายและ Site ดงักล่าว ถา้พบว่าผูข้อรบับริการแจง้ขอ้มลูมาไม่เป็นจริงจะตอ้งมีการด าเนินการใหม่ทัง้หมด 

1.3 ผูข้อรบับริการตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีThai International Certified Assessment Co., Ltd.ก าหนดขึน้ ถ้าพบว่าผู้
ขอรบับริการไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์หรือพบว่าเกิด Major NC อนัเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามหลกั เกณฑ ์ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาใดก็ตาม Thai International Certified Assessment Co., Ltd.สามารถหยดุการรบัรองไดท้นัที 
 

2. การสมัคร 
  เมื่อผูข้อรบับริการยื่นใบสมคัรท่ีระบขุอ้มลูอย่างครบถว้นมายงั Thai International Certified Assessment Co., Ltd. แลว้ 
(ส  าหรบักรณี Multi-site ผูข้อรบับริการตอ้งแจง้ขอ้มูลเพื่อเติมเก่ียวกับ Central Office (ส  านักงานส่วนกลาง) และ site ท่ีเก่ียวขอ้งในการขอ
การรับรองมาทั้งหมด ถ้าขอบข่ายแตกต่างในแต่ละ site ให้ระบุอย่างชัดเจน) Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะส่ง
เอกสารสญัญา (Proposal) รวมถึงขอ้ปฏิบตัิระหว่าง Thai International Certified Assessment Co., Ltd. และผูข้อรบับริการ (Appendix) ให้
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ผูท่ี้มีอ  านาจเซ็นตช์ื่อในเอกสารสญัญา (Proposal) โดยจะตอ้งเป็นผูม้ีอ  านาจลงนามตามเอกสารจดทะเบียนนิติบคุคลหรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ได้
มีการมอบอ านาจในการด าเนินการได ้ซึ่งตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มทัง้ประทบัตราเครื่องหมายของบริษัทอย่างถกูตอ้ง  
  จากนั้น Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะด าเนินการในขั้นต่อไป โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินท่ี
รบัผิดชอบการตรวจประเมินดงักล่าวจะก าหนดแผนการตรวจ, ก าหนดคณะผูต้รวจ รวมถึงผูเ้ชี่ยวชาญ ถา้กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd จะปฏิเสธการรบัรองและไม่ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป โดยแจง้ใหผู้ร้บับริการทราบ และมีการ
จดัเก็บขอ้มลูของผูร้บับริการไวเ้พื่อสามารถสอบกลบัถึงการด าเนินการได ้
 

3. การตรวจประเมิน 
  มีวตัถุประสงคเ์พื่อดูว่าผูข้อรบับริการมีการปฏิบตัิและรกัษาระบบไดส้อดคลอ้งตามหลักเกณฑข์อ้ก าหนดต่างๆ ส าหรบั
กรณี Multi-site ตอ้งปฏิบตัิและรกัษาระบบไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดในทุก site  กรณีพบความไม่สอดคลอ้งใน site ใด site หน่ึงในองคก์รท่ี
เป็น Multi-site องคก์รไม่สามารถตดั site ดงักล่าวออกจากการรบัรองได ้ 

กรณีเป็นการตรวจเพื่อรบัรอง สถานะการรบัรองจะคงอยู่ไดเ้มื่อผลจากการตรวจประเมินเพื่อรกัษาระบบสอดคลอ้งตาม 
หลกัเกณฑข์อ้ก าหนดต่างๆ เช่นกนั  
 

3.1 การตรวจประเมินเพื่อรับรอง แบ่งการตรวจประเมินเป็น 2 ขัน้ดงันี ้  
 3.1.1  การตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Registration Audit) จดุประสงคเ์พื่อ  

1. ประเมินเอกสาร 
2. ประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบตัิ เพื่อพิจารณาความพรอ้มทางดา้นทรพัยากร ความสามารถของผูข้อรบับริการและสิ่งอ านวยความ

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

พืน้ท่ี ท าใหไ้ดม้าซึ่งไดข้อ้มลูที่จ าเป็นเก่ียวกบัขอบข่ายของระบบการบริหารจดัการของผูข้อรบับริการเพื่อใชใ้นการพิจารณาวาง
แผนการตรวจประเมินขัน้ตอนท่ี 2   

 หัวข้อหลักในการตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Registration 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. เก็บขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของผูข้อรบับริการรวมถึงการไดร้บั

ใบอนญุาตต่างๆ 
6. ประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งต่อระบบท่ีก าหนดขึน้ และพรอ้มรบัการตรวจ

ประเมินในขัน้ตอนถดัไปหรือไม่ 
7. ขอ้รอ้งเรียนท่ีเกิดจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หมด 

หมายเหต ุ :-  การตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 ท่ีสถานท่ีปฏิบตัิงานใหด้  าเนินการตามขัน้ตอนเต็มรูปแบบเหมือนกบัการตรวจประเมินขัน้ท่ี 2   
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การด าเนินการหลังการตรวจประเมินขัน้ที ่1 (1st Stage Audit) 
1. ระบุปัญหาท่ีพบ (Finding) รวมทัง้จุดท่ีอาจไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดและเกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจประเมินขั้นท่ี 2 โดยจัดท า

เป็นเอกสารเพื่อแจง้ใหก้บัผูข้อรบับริการ 
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 ระหว่างขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 ไม่เกิน 90 วัน แต่หากเป็นความตอ้งการของผูข้อรบั
บริการหรือกรณีไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดท้นั ใหด้  าเนินการตรวจประเมินในขัน้ท่ี 1 ใหม่ 

 3.1.2 การตรวจประเมินขั้นที่ 2 (2nd Stage Registration Audit) มีจุดประสงคเ์พื่อประเมินการน าระบบการจัดการไปปฏิบัติ
รวมถึงประสิทธิผลท่ีไดร้บั 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. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด 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 และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรบัไดห้รือไม่ 
รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแกไ้ข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหด้  าเนินการ ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานโดยอาจ

เป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.2 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แต่ถา้มีความจ าเป็น 

ก็สามารถทวนสอบท่ีสถานท่ีปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.3 ถา้ลกูคา้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ภายใน 6 เดือนให ้ตรวจประเมินในขัน้ท่ี 2 ใหม่อีกครัง้ นอกจากลกูคา้แจง้ขอยกเลิก

การรบัรองอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององคก์ร 
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2.4 รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน วิเคราะห ์สรุปผลการตรวจประเมินส่งใหค้ณะกรรมการตดัสินเพื่อใหก้ารรบัรอง 
3.2 การตรวจประเมินเพื่อขออนุญาต  มจีดุประสงค ์คือ เพื่อท าการตรวจสอบระบบการท างานของสถานประกอบการว่าไดม้ีการ 
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ซึ่งอาจจะมีการตรวจเยี่ยมก่อนการตรวจประเมิน และท าการ
ตรวจประเมินในภายหลังอีกครัง้ใหแ้ลว้เสร็จตามมาตรฐาน โดยอาจมีการก าหนดใหสุ้่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบและทดสอบตาม
หลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่ก าหนดไว ้
การด าเนินการหลังการการตรวจเพื่อขออนุญาต   

กรณีท่ีมีการใหข้อ้บกพรอ่ง (Non-Conformity) ให ้ด าเนินการดงันี ้ 
1. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด 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 และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรบัไดห้รือไม่ 
รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลการแกไ้ข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหด้  าเนินการ ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานโดยอาจ

เป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.2 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นขอ้บกพรอ่งย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแกไ้ขใหพ้ิจารณาจากเอกสารได ้แต่ถา้มีความจ าเป็น 

ก็สามารถทวนสอบท่ีสถานท่ีปฏิบตัิงานไดเ้ช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
 
4. กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ มีการด าเนินการออกใบรบัรองดงันี ้

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

บริการ ถา้มีการออกใบรบัรองใหใ้หม่ตอ้งคืนใบรบัรองเดิม 
b. ในใบรบัรองจะมีการก าหนดวันหมดอายุของการรบัรองไว ้และจะมีการออกใหม่เมื่อครบก าหนดและมีการตรวจ

ประเมินพรอ้มปฏิบตัิตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 

4.2 การ ใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบันรับรอง 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเป็นผู้อนุญาตให้ผูข้อรบับริการสามารถใช้ ใบรับรอง/ Mark / 
Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบรบัรอง โดยยึดหลกัการปฏิบตัิตาม คู่มือการใชง้านเครื่องหมายรบัรองระบบขอบริษัท 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  ซึ่งได้ส่งให้ทางผู้ขอรับบริการพรอ้มกับใบรบัรอง  ถ้าผู้ขอรับบริการมีการใช้ Mark / 
Logo / ชื่อของหน่วยรับรองระบบ (Accreditation Body) ให้ปฏิบัติตามกฎของหน่วยรับรองระบบ (Accreditation Body) นั้น ถ้าผู้ขอรับ
บริการใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง ไม่เหมาะสม Thai International Certified Assessment Co., Ltd. สามารถด าเนินการ
ระงบั หรือ เพิกถอนการรบัรองได ้ในกรณีมีการแกไ้ขใบรบัรองจะมีการแจง้ใหส้าธารณชนทราบ  
  อน่ึงการตรวจสอบความถูกตอ้งและสถานะใบรบัรองสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสอบถามขอ้มูลโดยตรงมายังแผนก
บริการลูกคา้ของบริษัทฯ หรือสามารถตรวจสอบจาก website ท่ีเป็นทางการ http://www.ticacert.com การแอบอา้งใช ้ใบรบัรอง/ Mark / 
Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง เป็นการกระท าท่ีผิดสามารถฟ้องรอ้งไดต้ามกฎหมาย 
 
 

http://www.ticacert.com/
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5. การตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ  
 ก าหนดการณก์ารตรวจประเมินเพื่อรกัษาระบบ (Surveillance) จะครอบคลมุการด าเนินงานในขอบข่ายขององคก์รตามทีแ่จง้ โดยผู้
ขอรบับริการตอ้งเก็บบนัทึกการตรวจประเมินท่ีผ่านมา, ขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ รวมถึงขอ้มลูอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถจดัหาใหไ้ดเ้มื่อ Thai 
International Certified Assessment Co.,Ltd. รอ้งขอ  
 5.1 การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ  
 การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) มจีดุประสงคเ์พื่อ  

1. รกัษาความเชื่อมั่นว่าระบบการจดัการระหว่างการประเมินใหม่ยงัเป็นไปตามขอ้ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
2. เฝา้ระวงัและการด าเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามขอบข่ายของการรบัรองอย่างสม ่าเสมอ  

 
 หัวข้อในการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบประกอบด้วย 

1. ผลประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
2. ทวนสอบการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจากการตรวจประเมินครัง้ที่ผ่านมา 
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. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดการแก้ไขท่ีตน้เหตุเพื่อขจัดขอ้บกพร่อง 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 
5.2  การตรวจเพื่อการตรวจติดตาม ผลภายหลังการอนุญาต  
จดุประสงคเ์พื่อเป็นการรกัษาความเชื่อมั่นว่าระบบการท างานยงัเป็นไปตามขอ้ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และเฝา้ระวงัและการ 
ด าเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 
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การด าเนินการหลังการการตรวจเพื่อการตรวจติดตาม ผลภายหลังการอนุญาต  
กรณีท่ีมีการใหข้อ้บกพรอ่ง (Non-Conformity) ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดการแก้ไขท่ีตน้เหตุเพื่อขจัดขอ้บกพร่อง 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 
 

6. การรับรองใหม ่
 กรณีตรวจประเมินเพื่อรบัรอง ผูข้อรบับริการจะตอ้งมีการสมคัรเพื่อการรบัรองใหม่เมื่อครบรอบ 3 ปี จากการ Audit ครัง้แรก (Initial 
Audit) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 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 ุ

หมายเหตุ :-  การก าหนดระยะเวลาของรอบการรับรองใหม่ต้องค านึงถึง ระยะเวลาท่ีลูกค้าจะต้องใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีพบ 
ขอ้บกพรอ่ง เพราะจะตอ้งท าการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีใบรบัรองจะหมดอาย ุ
 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่  
 กรณีท่ีมีการให ้NC ให ้ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจง้ผูข้อรบับริการเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดการแก้ไขท่ีตน้เหตุเพื่อขจัดขอ้บกพร่อง 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 
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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 
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ เมื่อมีการลด/ขยายขอบข่ายของการรบัรองไม่ว่าจะเป็น Site หรือผลิตภณัฑ ์ผู้
ขอรบับริการตอ้งแจง้รายละเอียดเขา้มาใหม่ตามการปฏิบัติในขอ้ 2 และกรณีขยายขอบข่าย การประเมินจะเกิดขึน้เฉพาะส่วนท่ีขอมาเพิ่ม
เท่านัน้ โดยแผนการตรวจประเมินท่ีก าหนดจะคลอบคลมุส่วนท่ีขอขยาย นอกจากมีความจ าเป็นตอ้ง ตรวจประเมิน ในขอบข่ายเดิมร่วมดว้ย
เนื่องจากการเชื่อมโยงกนัของขอ้มลูหรือการบริหารงาน  
  ส่วนกรณีลดขอบข่าย หากพบว่าผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษาความสามารถในการด าเนินการตามขอบข่ายนั้นๆ 
หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความต้องการเข้ามาเพื่อลดขอบข่ายจากเดิม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะจัดท า
ใบรบัรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมโดยครอบคลมุเฉพาะขอบข่ายท่ีเหลือ และวนัหมดอายุตามใบรบัรองเดิม โดยผูข้อรบับริการตอ้งส่งใบรบัรอง
เดิมคืนแก่ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ดว้ย และจะมีการประกาศใหส้าธารณชนรบัทราบถึงขอบข่ายการรบัรองใหม่ 
 

8. การเปลี่ยนแปลงระบบ / กระบวนการ / ผลิตภัณฑ ์
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ ผูข้อรบับริการตอ้งแจง้ต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 
เป็นลายลกัษณอ์กัษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดในระบบบริหาร หรือผลิตภณัฑ ์หรือกระบวนการผลิตท่ีมีต่อ ผลกระทบมาตรฐานหรือ
กฎระเบียบ หรือการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรา้ยแรง หรือการละเมิดการปฏิบัติตามขอ้ตกลงท่ีบังคับใชต้ามกฎหมาย เช่น การยา้ยสถานท่ี
ด าเนินการ, การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต, การเปลี่ยนขอบข่ายของการรบัรอง, การเกิดเหตุการณอ์บุตัิเหตุรา้ยแรงหรือการละเมิดการปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงท่ีบงัคบัใชต้ามกฎหมาย เป็นตน้ โดย Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเป็นผูต้ดัสินใจในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินเพิ่มเติมหรือการตรวจประเมินใหม่ ถา้ผูข้อรบับริการไม่แจง้ถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd. สามารถระงบั หรือถอดถอนการรบัรองได ้
 

9. Short Notice Audit  
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. สามารถตรวจประเมินโดย
ไม่แจง้ล่วงหนา้ เมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียนส าคญัหรือเกิดเหตกุารณอ์บุตัิเหตรุา้ยแรงหรือการละเมิดการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่บงัคบัใชต้ามกฎหมาย
อย่างรา้ยแรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารจดัการจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของผูท่ี้ไดร้บัการรบัรอง โดยจะด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 
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10. การแจ้งต่อสาธารณะชน 
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบ ผูข้อรบับริการสามารถแจง้ต่อสาธารณะชนถึงการรบัรองระบบโดยสื่อต่างๆ หรือ
การใชก้ารประกอบใน โบชัวร,์ หัวกระดาษ, นามบัตรท่ีเก่ียวขอ้งกับขอบข่าย/ผลิตภัณฑท่ี์ไดร้บัการรบัรอง ผูข้อรบับริการไม่สามารถใชก้าร
รบัรองที่ผลิตภณัฑไ์ด ้ถา้ไม่ขอการรบัรองตวัผลิตภณัฑ ์
  อน่ึงในการด าเนินการดงักล่าวตอ้งแน่ใจว่าการประกาศหรือโฆษณาตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนระหว่างระบบท่ีรบัรอง
แลว้ และยงัไม่รบัรอง และผูข้อรบับริการตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความสับสนหรือเขา้ใจผิดแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรองระบบ
ดงักล่าว 
  นอกจากนี้ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการกับผู้ขอรับบริการเมื่อมีการประกาศท่ี
ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิดดงักล่าว ทัง้ในแง่กฎหมาย และการระงบั/เพิกถอนใบรบัรองรวมถึงแจง้ใหส้าธารณชนรบัทราบ 
 
 

การยกเลิก, การระงับ,การเพิกถอน และการปฏิเสธการรับรอง 
 

กรณีตรวจประเมินเพื่อการรบัรองการยกเลิก, การระงบั,การเพิกถอน และการปฏิเสธการรบัรอง ใหด้  าเนินการดงันี ้
 
1. การยกเลิก (Cancel) 

  ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ว่าขอยกเลิกการรบัรองจากสาเหตุ เช่น 
การปิดกิจการโดยถาวร, การเปลี่ยนสถาบนัการรบัรอง ฯลฯ โดยการยกเลิกการรบัรองดงักล่าวตอ้งมีการแจง้มาอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร 
กรณีนี ้บริษัทตอ้งงดการใช ้ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง 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 90 วนั โดยระหว่างนี ้ตอ้งหยดุการใชใ้บรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง และตอ้งประกาศแก่สาธารณชนทราบ
ถึงระงบัการรบัรอง 

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

แกไ้ข หรือปฏิบตัิไม่เพียงพอตามที่ระบใุน CAR 
c. พบการใชใ้บ Certification, Mark,  Logo ท่ีผิดกติกาและส่งผลกระทบต่อ CB อย่างรา้ยแรง  
d. ไม่ช าระค่าบริการ หรือเลื่อนรอบการ Audit ไปเกินกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
e. มีอบุตัิเหตคุรัง้ใหญ่ ไม่สามารถผลิตไดเ้กิน 3 เดือน 
f. หน่วยรบัรองไม่สามารถติดต่อผู้ไดร้ับการรับรองใหด้  าเนินการตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข ท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรอง

ระบบงาน ตามที่ก าหนดได ้
g. ในการตรวจประเมินแลว้พบหลักฐานแสดงใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวของการท าระบบโดยสิน้เชิง เช่น พบ Major NC

เกินกว่า 7 เรื่อง หรือมีขอ้รอ้งเรียนรา้ยแรง หรือมีการกระท าผิดกฎหมายรา้ยแรง จนเกิดผลของความสญูเสียในชีวิต
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และทรพัยส์ินหรืออื่นๆ  ผูป้ระเมินสามารถพิจารณาการระงบัการรบัรองได ้โดยการพิจารณาดงักล่าวตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากหวัหนา้ทีม  

   
เมื่อองคก์รแจง้ต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ขอยุติการระงับการรบัรอง (restore) โดยจะมี

การพิจารณาจากหลักฐานท่ีส่งมาให้ หรือถ้าจ าเป็นจะเข้าไปตรวจ ณ สถานประกอบการ จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะส่งผลให้
คณะกรรมการตัดสินท าการตัดสินว่าสมควรยุติการระงับการรบัรองหรือไม่ หากผลการตัดสินใหยุ้ติการระงับการรบัรอง Thai International 
Certified Assessment Co., Ltd จะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบ คืนใบรับรอง พร้อมประกาศสู่สาธารณะชน ผู้ขอรับบริการจึงสามารถใช้
ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง ได ้

 
3. การเพิกถอน (Withdrawal) 

  หากพบกรณีต่อไปนี้  Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  จะระงับการรับรอง และให้ยุติการใช้ 
ใบรบัรอง/ Mark / Logo / ชื่อสถาบนัรบัรอง และขอใบรบัรองคืน 

a. ลกูคา้ไม่สามารถท าการปรบัปรุงเสรจ็ในช่วงเวลาท่ีก าหนดในการระงบัการรบัรอง (Suspension) ภายใน 90 วนั 

b. พบว่าขอ้มลูของลกูคา้ท่ีแจง้มาไม่ตรงกบัความจริง / ไม่มีการแจง้ใหห้น่วยรบัรองทราบ / แจง้ขอ้มลูไม่ครบถว้น 
c. บริษัทไม่ช าระค่าบริการ หรือมีอุบตัิเหตุใหญ่ท่ีตอ้งหยุดการท างาน และไม่สามารถแกไ้ขเสร็จในช่วงเวลาท่ีระงบัการ

รบัรอง (Suspension) 
d. ในกรณีท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (OH&S) อย่างรา้ยแรง 
 

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

a. ลกูคา้แจง้ขอ้มลูที่เป็นเท็จและส่งผลกระทบต่อกระบวนการรบัรองอนัจะท าใหผ้ิดหลกัการท่ีก าหนดไว ้เช่น การปลอม
แปลงเอกสารส าคญั, การไม่แจง้ขอ้มลูองคก์รตามทีเป็นจริง 

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

 

การบันทกึข้อร้องขอ และข้อร้องเรียน 
 องคก์ร ตอ้งเก็บบนัทึกขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้และผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงบนัทึกการแกไ้ข หาก TICA รอ้งขอสามารถน ามาแสดงได ้

 

อุทธรณ,์ การร้องเรียน และการโต้แย้ง 
  การยื่นเรื่องอทุธรณ,์ การรอ้งเรียน และการโตแ้ยง้มีแนวทางดงันี ้

a. ผูข้อรบับริการสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ , 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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การเปลี่ยนกฎเกณฑเ์งื่อนไขในการรับรอง 

  กรณีตรวจประเมินเพื่อการรบัรอง เมื่อมีการเปลี่ยนกฎเกณฑเ์งื่อนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรองระบบ Thai International 
Certified Assessment Co.,Ltd. จะแจง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและก าหนดวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้และแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบล่วงหนา้ก่อน
วนัท่ีประกาศใช ้เพื่อพิจารณาและยอมรบัดว้ยเวลาท่ีเพียงพอ ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนตามเวลาท่ีก าหนดจากนัน้  Thai International 
Certified Assessment Co., Ltd.จะท าการทวนสอบผลการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวหลงัจากท่ีครบตามเวลาท่ีก าหนดแลว้ 
 

การรักษาความลับ 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูข้อรบับริการ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ยกเวน้
กรณีท่ีกฎหมายเรียกรอ้งThai International Certified Assessment Co., Ltd. จะขออนญุาตผูข้อรบับริการก่อนเปิดเผย 
 

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

หน่วยรับรองระบบงาน/ผู้ควบคุม 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีหนา้ท่ีแจง้ขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบตามที่ หน่วยรบั 
รองระบบงาน (Accreditation Body) /ผูค้วบคมุ เรียกรอ้งตามช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยขอ้มลูต่างๆ เป็นดงันี ้

a. ขอ้มลูและเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรบัการตรวจประเมิน 
b. มาตรฐานและขอบข่ายท่ีองคก์รสามารถตรวจประเมินได ้รวมถึงการท่ีสถาบนัรบัรองตอ้งการเพิ่มหรือลดมาตรฐาน

หรือขอบข่ายดงักล่าว 
c. ขอ้มลูรายช่ือลกูคา้ 
d. การเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขอื่นๆ 

2. ผูข้อรบับริการ ตอ้งยินยอมใหค้ณะผูป้ระเมินของหน่วยรบัรองระบบงาน/ผูค้วบคุม เขา้ไปตรวจประเมินความสามารถของผู้ประเมินของ 
TICA ตามที่ก าหนดในหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
เงือ่นไขการปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การละเมิดเงือ่นไขจะถูกด าเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย 
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บันทกึการเปลี่ยนแปลง/ทบทวน เอกสาร 

วนัท่ี หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ฉบบัท่ี รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง/รายละเอียดการทบทวน จดัท า อนมุตัิ 
01/06/50 

 
 
 
 

11/02/60 
 

13/04/60 
 
 

11/08/60 
 
 
 
 

20/07/61 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/12/62 
 

1/04/63 
07/05/63 

 
30/09/64 

 
 
 
 

6 
4,5 

 
 
 
1 
5 

4-7 
8 
 
6 
 
2 
 
 
7 
 
 
 
4 
 
 
 
 
9 
 

All 
12,13 

 
12 
 
 
 
 

4 
3,6 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
5 
 

3.3 
 
 
5 
 
 
 
3 
 
 
 
 
8 
 

All 
1,2,3 

 
2 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

03 
 

04 
04 
 

05 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 
 

08 
09 
 

10 
 
 
 
 

- 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 
- เพิ่มเติมรายละเอียดผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีสามารถ
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 
เพิ่มหลกัเกณฑเ์งื่อนไขส าหรบัหน่วยตรวจ 
ปรบัรายละเอียดเกณฑท่ี์ก าหนดใหช้ดัเจน ในหวัขอ้การระงบัการรบัรอง, 
การเพิกถอน, การยกเลิกการรบัรอง 
เพิ่มหลักเกณฑก์ารพิจารณาระงับการรบัรอง โดยในการตรวจประเมิน
แล้วพบหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการท าระบบโดย
สิน้เชิง เช่น ไม่มีการท าตามระบบท่ีก าหนดเกินกว่า 5 เรื่อง หรือมีข้อ
รอ้งเรียนรา้ยแรง หรือมีการกระท าผิดกฏหมายรา้ยแรง จนเกิดผลของ
ความสญูเสียในชีวิตและทรพัยส์ินหรืออื่นๆ  ผูป้ระเมินสามารถพิจารณา

  

http://www.ticacert.com/
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วนัท่ี หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ฉบบัท่ี รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง/รายละเอียดการทบทวน จดัท า อนมุตัิ 
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การระงับการรับรองได้ โดยการพิจารณาดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหวัหนา้ทีม 
- เพิ่มรายละเอียดการเตรียมส าหรบัผูข้อรบับริการ 
- เพิ่มหลักเกณฑก์ าหนดใหลู้กคา้แจง้ขอ้มูลการเปลี่ยนแปลง เก่ียวกับ
การเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุร ้ายแรง หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ี
บงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

- เพิ่มเติมการพิจารณา Short Notice Audit กรณีเกิดเหตกุารณอ์บุตัิเหตุ
ร ้ายแรงหรือการละเมิดการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีบังคับใช้ตาม
กฎหมายอย่างรา้ยแรง 

- เพิ่มกรณีมีขอ้รอ้งเรียนรา้ยแรง หรือมีการกระท าผิดกฏหมายรา้ยแรง 
จนเกิดผลของความสญูเสียในชีวิตและทรพัยส์ินหรืออื่นๆ  ผูป้ระเมิน
สามารถพิจารณาการระงบัการรบัรองได ้

- เพิ่มหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเพิกถอนการรบัรอง ในกรณีท่ีสามารถ
พิสจูนไ์ดว่้าระบบไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OH&S) อย่างรา้ยแรง 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หา จัดหน้าและ Format ให้สอดคล้องกับ
ฉบบัภาษาองักฤษ 

- ปรบัรายละเอียดการพกัใชก้รณีพบ Major NC มากกว่า 7 เรื่อง 
 
-ปรบัระยะเวลาการแกไ้ขส าหรบัการระงบัรบัรองจาก 120 วนั เป็น 90 วนั 

 


