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Appendix 
 
 เอกสารฉบับท่ีเขียนขึน้เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติเ พ่ือการรับรอง ระหว่างบริษัท Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd. และผู้ ท่ีขอรับการรับรอง 
 

ส่วนที่  1 
1. กฎทั่วไป 

1.1 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดการรับรองระบบมาตรฐาน
ภายใต้กฎเกณฑ์ของนานาชาต ิและเป็นไปตามที่หน่วยงานรับรองระบบ (Accreditation Body) ก าหนด 

1.2 การด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัท่ีิ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ก าหนดจะเกิดขึน้ระหวา่ง Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd กบับคุคลผู้ ท่ีลงนามในเอกสารสญัญา (Proposal) 

1.3 ค าจ ากดัความ  
  Multi-site คือ คือ องค์กรท่ีมีสาขา หรือส านกังานท่ีแยกไปจากส่วนกลาง ซึง่กิจกรรมในการวางแผน, การควบคมุ หรือการ
จดัการขึน้อยู่กบัส่วนกลางไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วนโดยแต่ละส่วนอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ช่ือเดียวกนัแต่มีความเช่ือมโยงกันทางกฎหมาย  
หรือสัญญาท่ีเกิดขึน้ระหว่างกันเดียวกัน แต่ส่งผลให้สาขาทัง้หมดมีระบบการจัดการคุณภาพเป็นรูปแบบเดียวกันเหมือนกัน ซึ่งต้องมีการ
ด าเนินระบบอย่างตอ่เน่ือง ตวัอย่างของ Multi-site เช่น Franchises, โรงงานท่ีมี Sale Office แยกออกมา, บริษัทท่ีมีหลายสาขา  
  Virtual Site คือ ท่ีตัง้ของลกูค้าซึง่ท าให้เกิดสินค้าหรือบริการได้อย่างตอ่เน่ืองโดยไม่ได้มีท่ีตัง้จริง โดย Virtual site อาจเป็น
เพียงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวท่ีอยู่กับอินเทอร์เน็ต หรืออาจเป็นเพียงพืน้ท่ีบนเว็บเซอร์ฟเวอร์ข องผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ได้ แต่การท างานท่ีผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอร์โดยอยู่ในสถานท่ีตัง้จริงไม่ถือว่าเป็น Virtual Site เช่น Warehouse, 
โรงงาน, ห้อง Lab หรือ การซอ่มบ ารุง 
  Temporary Site  คือ สถานท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งนอกเหนือจากองค์กรท่ีขอการรับรองระบบ โดยมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้
ขอบข่ายการรับรองในช่วงเวลาหนึง่ ซึง่การบริหารงานอาจเป็น site ท่ีท าการบริหารงานเชิงโครงการขนาดใหญ่ หรืออาจเป็นท่ีตัง้ของ site ท่ีใช้
ในกิจกรรมการบริหารขนาดเล็ก ซึ่งต้องจัดรวมอยู่ในโปรแกรมการตรวจประเมิน การไปตรวจระบบงานใน site มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการ
ประเมินความเส่ียง ของระบบท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภณัฑ์หรือบริการ เช่น site ก่อสร้างท่ีมีการน าระบบการ
จดัการคณุภาพและระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมไปใช้ และเป็นยืนยนัถงึกิจกรรมส่วนหนึง่ของ Site งานหลกัท่ีมีการจดัท าระบบการบริหารงาน
คณุภาพและสิ่งแวดล้อม แตไ่ม่ใช่เพ่ือรับรอง Temporary-Site ดงักล่าว 

 
2. การให้บริการ 

2.1 บริษัท Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีการให้บริการดงันี ้
a. การรับรองระบบคณุภาพ, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภยั และอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาตกิ าหนด 
b. การท า Pre-Assessment, Second Party Audit และการอบรม ซึ่งการด าเนินการทัง้หมดจะไม่ส่งผลต่อการตรวจ

ประเมินเพ่ือรับรองระบบ ท่ีท าให้การรับรองนัน้ง่ายขึน้หรือเป็นการเตรียมการเพ่ือการรับรอง 
▪ Pre-Assessment คือ การตรวจประเมินก่อนท่ีจะตรวจประเมินเพ่ือรับรองระบบ โดยขัน้ตอนการด าเนินการ

เหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือรับรองระบบแตไ่ม่มีการตดัสินให้การรับรอง 
▪ Second Party Audit คือการตรวจประเมินในฐานะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์กร เช่น ในฐานะลกูค้าหรือผู้วา่จ้าง 

โดยใช้หลกัเกณฑ์ตามที่ลกูค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องการ โดยไม่มีการตดัสินเพ่ือให้การรับรองเช่นกนั 
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▪ การอบรม คือ บริการด้านการฝึกอบรมทัง้หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองระบบ และไม่เก่ียวข้องกับการ
รับรองระบบ ส าหรับหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองระบบจะไม่เป็นการให้ค าปรึกษาหรือช่วยในการจดัระบบ  

การด าเนินการตามข้อท่ี 2.1 a. จะมีการก าหนดช่วงเวลาและแจ้งตอ่ผู้ขอการรับรองเพ่ือให้เหน็สอดคล้องกนัทัง้ 2 ฝ่าย 
2.2 ช่วงเวลาส าหรับการตรวจรับรองก าหนดดงันี ้

a. Initial Audit (หรือ Registration Audit) คือ การตรวจประเมินเพ่ือรับรองระบบ โดยการตรวจประเมินจะแบ่งออกเป็น 
2 Stage คือ 1st Stage Audit และ 2nd Stage Audit โดยการท า 1st Stage Audit มีจดุประสงค์เพ่ือศกึษาระบบของ
ลูกค้าในเบือ้งต้นโดยเป็นประเมินเอกสาร ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานจริง (on-site) และ 2nd Stage มีจุดประสงค์เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิตามระบบของลูกค้าโดยการตรวจประเมินความสอดคล้องของ
การปฏิบตั ิณ สถานท่ีปฏิบตังิานจริง (on-site) เช่นกนั 

b. Surveillance Audit คือ การตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ จะด าเนินการทกุปี โดยช่วงเวลาในการเข้าตรวจประเมิน 
จะเป็น 6 เดือนครัง้หรือปีละครัง้ ขึน้อยู่กับการตกลงระหว่างThai International Certified Assessment Co., Ltd. 
และผู้ขอการรับรองระบบ และสามารถเปล่ียนแปลงช่วงเวลาดงักล่าวได้เม่ือครบรอบ 1 ปีของการตรวจประเมิน 

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

d. Special Audit คือ การ Audit ท่ีไม่เป็นประจ า เป็นการตรวจประเมินท่ีไม่เป็นไปตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ซึ่งอาจเกิด
จากการพบสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ร้ายแรง , การเปล่ียนแปลงระบบบริหารอย่างมาก, มีข้อร้องเรียนจาก
ผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท หรือ อ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในระเบียบปฏิบตัิของ Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd. ซึง่ต้องมีการเพิ่มคา่ตรวจรับรองตามเวลาท่ีใช้ในการตรวจประเมินดงักล่าว 

2.3 เพ่ือให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัทัง้สองฝ่ายหลงัจากการตรวจประเมิน Thai 
International Certified Assessment Co.,Ltd. จะมีการท ารายงานเสนอต่อผู้ขอรับการรับรอง ซึง่เนือ้หาจะเป็นการบอก
ถึงจุดแข็ง และเน้นถึงจุดอ่อนเพ่ือให้องค์กรปรับปรุงน าไปสู่การพฒันา โดยรายงานดงักล่าวจะไม่ใช่การตดัสินผลเพ่ือการ
รับรอง และสามารถคดัลอกรายงานได้ภายในบริษัทเทา่นัน้ 

2.4 การด าเนินการให้การรับรอง, การรักษาระบบ, การระงับ และการเพิกถอน ให้ปฏิบัติตามกฎของ Thai International 
Certified Assessment Co., Ltd.   เทา่นัน้ 

 
3. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนขอการรับรอง 

3.1 มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) อย่างน้อย 1 ครัง้ และท าการทบทวนระดบับริหาร (Management Review) 
ก่อนท่ีจะขอการรับรอง กรณี Multi-site ต้องมีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และท าการทบทวนระดบับริหาร 
(Management Review) ทกุ site ท่ีขอการรับรอง และต้องมีข้อมลูการด าเนินงานของ site ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 เตรียมเอกสารและข้อมลูท่ีสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องประชุม, อุปกรณ์ความปลอดภัยท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน ตามท่ี Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ร้องขอนอกจากนีผู้้ ขอการ
รับรองต้องเตรียมตวัแทนเพ่ืออธิบายหรือน าทางในการตรวจประเมินด้วย 

3.3 ลูกค้าต้องให้คณะผู้ประเมินสามารถเข้าถึงทกุกระบวนการและพืน้ท่ีในการตรวจประเมินเพ่ือท าให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ
การตรวจประเมิน 

3.4 ผู้ขอการรับรองมีหน้าท่ีดแูลด้านความปลอดภยัให้คณะผู้ประเมินโดยปฏิบตัเิทียบเทา่กบัพนกังานในองค์กร 
3.5 ถ้าผู้ขอการรับรองต้องการยกเลิกหลงัจากท่ีมีการเซน็ใน  Proposal แล้วต้อง 
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a. แจ้งให้ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 อาทิตย์ ถ้าไม่เช่นนัน้ 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะเก็บคา่ใช้จ่าย 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 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ส าหรับการรับรองระบบให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในใบเสนอราคา และส าหรับการ Surveillance Audit 

และ Renewal Audit จะคดิคา่ใช้จ่ายโดยใช้ราคาพืน้ฐานท่ีก าหนดในใบเสนอราคา 
4.2 คา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้จาก Special Audit จะไม่รวมกบัคา่ใช้จ่ายจากการตรวจประเมินรอบปกต ิ
4.3 การเสนอราคาและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจะเปล่ียนทนัทีเม่ือพบวา่ข้อมลูในใบสมคัรไม่ตรงกบัความเป็นจริงขององค์กร

ท่ีขอรับการรับรอง  
4.4 การตรวจประเมินจะเกิดขึน้เม่ือมีการจ่ายคา่สมคัรแล้ว โดยวนัเวลาเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 2.1  
4.5 ถ้าไม่มีการจ่ายเงินตามท่ีก าหนด Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. มีสิทธิในการระงบั หรือ เพิกถอน

ใบรับรอง 
 

5. ผู้ให้การรับรอง 
5.1 ถ้าในระหวา่งการตรวจประเมิน Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ถกูขดัขวางการท างานซึง่พิสูจน์แล้ว

ว่าเกิดจากการกระท าของผู้ขอการรับรอง และส่งผลให้ไม่สามารถตรวจประเมินต่อได้ ผู้ขอการรับรองต้องเสียค่าใช้จ่าย
เทียบเทา่กบักิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว 

5.2 เม่ือเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะไม่รับผิดชอบส าหรับบริการท่ีผู้ขอการ
รับรองเรียกร้องมาในการเซน็สญัญา (Proposal) ครัง้แรก 

 
6. ข้อจ ากัดในด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน หรือการชดเชยความเสียหาย (เม่ือเกิดความเสียหายจากการตรวจ

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

การกระท าท่ีจากความประมาทของผู้ให้การรับรองเทา่นัน้ 
6.2 จะไม่รับผิดชอบความเสียหายอนัเกิดจากสภาพความเส่ียงในอดีตของลูกค้า จนส่งผลถึงความเสียหายในปัจจุบนั โดยท่ี

ลกูค้าไม่มีการปอ้งกนัไว้หรือไม่แจ้งตอ่ผู้ตรวจประเมิน 
6.3 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการท่ีผู้ขอการรับรองไม่

ปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีก าหนด หรือไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย 
6.4 Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ไม่ใช่บริษัทผู้ ประกันความเสียหายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นความ

สญูเสียในทรัพย์สินหรือการด าเนินการ ดงันัน้ในกรณีดงักล่าวให้ผู้ขอการรับรองร้องขอตอ่บริษัทประกนัท่ีเหมาะสม 
6.5 Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีสญูเสียลกูค้า หรือการ

สูญเสียก าไรของบริษัท เพราะการรับรองเป็นการรับรองระบบการจัดการเท่านัน้ไม่เก่ียวข้องกับการรักษาผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 
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7. การจัดเก็บเอกสาร 
  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเก็บบนัทึกทัง้หมดท่ีเกิดจากการตรวจประเมิน โดยรักษาอย่าง
เป็นความลบัตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยเวลาในการจดัเก็บดงักล่าวสามารถตอบสนองตอ่การเรียกร้องของ Accreditation Body ด้วย ข้อมลู
ทัง้หมดจะได้รับการเผยแพร่ได้ก็ตอ่เม่ือมีปฏิบตัติามแนวทางที่ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ก าหนดไว้เทา่นัน้  
  อนึ่งถ้าผู้ขอการรับรองต้องการให้มีการเก็บบนัทกึนานกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด และเกิดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  เพิ่มเติม ผู้ขอการ
รับรองจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้หมด 
 

ส่วนที่ 2 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดระเบียบการปฏิบตัเิพ่ือการรับรอง โดยใช้แนวทางของ
มาตรฐานสากลเป็นเกณฑ์และสอดคล้องตอ่ระเบียบปฏิบตัขิอง Accreditation Body ดงันี ้
 

ทั่วไป 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการส าหรับการรับรองระบบการจดัการคณุภาพ, สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภยั ท่ีมีความสอดคล้องกบัมาตรฐานนานาชาต ิรวมถงึด าเนินการในเร่ืองของ การท า Second Party Audit, Pre-Assessment และ
การอบรม ซึง่ในการด าเนินการดงักล่าวต้องไม่มีผลท าให้การตรวจรับรองง่ายขึน้หรือเกิด Conflict of interest ขึน้ 
การด าเนินการทัง้หมดจะกระท าโดย  Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  หรือผู้ ท่ี  Thai International Certified 
Assessment Co., Ltd.  แตง่ตัง้ตามขัน้ตอนท่ีก าหนด ทัง้ในการรับรองระบบ, รักษาระบบ, รับรองระบบซ า้, ขยายขอบข่าย, ลดขอบข่าย, 
การระงบั, การเพิกถอน และอ่ืนๆ ตามระเบียบการปฏิบตัขิองThai International Certified Assessment Co., Ltd. 

2. Thai International Certified Assessment Co., Ltd.  มีการก าหนดผังองค์กรท่ีแสดงเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบรวมถึงเอกสารท่ี
แสดงถงึสถานะทางกฎหมาย ท่ีสามารถขอให้เปิดเผยตอ่สาธารณะชนได้ 

3. ผู้ขอการรับรองสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เช่น ข้อมลูการให้บริการ, บริษัทท่ีได้การรับรอง, การบวนการ
ตรวจประเมิน จากการสอบถาม โดยตรงมายังแผนกบริการลูก ค้าหรือสามารถตรวจสอบจาก website ท่ี เ ป็นทางการ 
http://www.ticacert.com  

 
การรับรอง 

1. ทั่วไป 
1.1 เพ่ือให้เกิดการรับรองระบบ ผู้ขอการรับรองต้องมีการก าหนด, รักษา รวมถงึการจดัท าเป็นเอกสารของระบบการบริหารให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และสามารถแสดงข้อมลูตา่ง ๆ ตามที่ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
เรียกร้องได้ กรณี Multi-site ต้องด าเนินการในทกุ site ท่ีขอการรับรอง เพ่ือให้เกิดการจดัท าแผนการตรวจประเมินและการ
ก าหนดบคุคลที่จะเข้าไปตรวจประเมินได้อย่างเหมาะสม 

1.2 การตรวจประเมินจะด าเนินการเฉพาะขอบข่ายและ Site ท่ีผู้ขอการรับรองแจ้งมาในใบสมคัรเท่านัน้ และการรับรองก็เป็น
เฉพาะขอบข่ายและ Site ดงักล่าว ถ้าพบว่าผู้ขอการรับรองแจ้งข้อมูลมาไม่เป็นจริงจะต้องมีการด าเนินการใหม่ทัง้หมด
ตัง้แตต้่น 

1.3 ผู้ ขอการรับรองต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีThai International Certified Assessment Co., Ltd.ก าหนดขึน้ ถ้าพบว่าผู้
ขอการรับรองไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ หรือพบว่าเกิด Major NC อนัเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามหลกั เกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาใดก็ตาม Thai International Certified Assessment Co., Ltd.สามารถหยดุการรับรองได้ทนัที 
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2. การสมัคร 
  เม่ือผู้ขอการรับรองย่ืนใบสมคัรท่ีสมบูรณ์มายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. แล้ว (ส าหรับกรณี 
Multi-site ผู้ขอรับการรับรองต้องแจ้งข้อมลูเพ่ือเตมิเก่ียวกบั Central Office (ส านกังานส่วนกลาง) และ site ท่ีเก่ียวข้องในการขอการรับรองมา
ทัง้หมด ถ้าขอบข่ายแตกตา่งในแตล่ะ site ให้ระบอุย่างชดัเจน)  
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะส่งเอกสารสัญญา (Proposal) รวมถึงข้อปฏิบัติระหว่าง Thai 
International Certified Assessment Co., Ltd. และผู้ ขอรับการรับรอง (Appendix) ให้ผู้ ท่ีมีอ านาจเซ็นต์ช่ือในเอกสารสัญญา (Proposal) 
โดยจะต้องเป็นผู้ มีอ านาจลงนามตามเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ได้มีการมอบอ านาจในการด าเนินการได้ ซึ่งต้องมี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมทัง้ประทับตราเคร่ืองหมายของบริษัทอย่างถูกต้อง หลังจากผู้ ขอการรับรองเซ็นช่ือยอมรับในเอกสารสัญญา 
(Proposal)  
  จากนัน้ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการในขัน้ต่อไป โดยหวัหน้าผู้ตรวจประเมินท่ีเป็น
ผู้ รับผิดชอบการตรวจประเมินดงักล่าวจะก าหนดแผนการตรวจประเมิน, คณะผู้ตรวจประเมิน รวมถึงผู้ เช่ียวชาญ ถ้ากรณีท่ีไม่สามารถให้การ
รับรองได้ Thai International Certified Assessment Co., Ltd จะปฏิเสธการรับรอง โดยให้แจ้งลูกค้าและไม่ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 
รวมถงึจดัเก็บข้อมลูขององค์กรท่ีร้องขอเพ่ือสามารถสอบกลบัได้ตามก าหนด 
 

3. การตรวจประเมินเพื่อรับรอง 
  เม่ือผลการตรวจประเมินระบุได้ว่าผู้ขอการรับรองมีการปฏิบตัิและรักษาระบบได้สอดคล้องตามข้อก าหนดต่าง ๆ ส าหรับ
กรณี Multi-site ต้องปฏิบตัแิละรักษาระบบได้สอดคล้องตามข้อก าหนดในทกุ site และมีการตดัสินผลวา่สามารถให้การรับรองได้ จะมีการแจ้ง
ให้ผู้ขอการรับรองทราบและออกใบรับรอง ซึง่ใบรับรองจะคงอยู่ได้เม่ือผลจากการตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ ระบุถงึความสอดคล้องที่มีต่อ
ข้อก าหนดเช่นกนั กรณีพบความไม่สอดคล้องใน site ใด site หนึ่งในองค์กรท่ีเป็น Multi-site องค์กรไม่สามารถตดั site ดงักล่าวออกจากการ
รับรองได้ โดยการตรวจประเมินเพ่ือรับรองแบง่การตรวจประเมินเป็น 2 ขัน้ดงันี ้  
 การตรวจประเมินข้ันท่ี 1 (1st Stage Registration Audit) จดุประสงค์เพ่ือ  

1. ประเมินเอกสาร 
2. ประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบตั ิเพ่ือพิจารณาความพร้อมทางด้านทรัพยากร ความสามารถของผู้ ขอการรับรองและสิ่งอ านวยความ

สะดวกตา่ง ๆ ส าหรับการตรวจประเมินขัน้ท่ี 2 
3. ท าความเข้าใจระบบการจดัการ, การด าเนินงาน, กระบวนการ, อุปกรณ์ท่ีใช้, ระดบัของการควบคมุโดยเฉพาะกรณีท่ีมีหลาย

พืน้ท่ี ท าให้ได้มาซึง่ได้ข้อมลูท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัขอบข่ายของระบบการบริหารจดัการของผู้ขอการรับรองเพ่ือใช้ในการพิจารณา
วางแผนการตรวจประเมินขัน้ตอนท่ี 2   

 หัวข้อหลักในการตรวจประเมินข้ันท่ี 1 (1st Stage Audit) ให้ครอบคลุมดังต่อไปน้ี 
1. ตรวจสอบความถกูต้องของขอบข่ายท่ีขอการรับรอง 
2. ความสอดคล้องตอ่ข้อก าหนด ของเอกสารและบนัทกึ ที่เก่ียวข้อง 
3. ความเหมาะสมของนโยบาย, เปา้หมาย, และแนวทางที่ท าให้บรรลเุปา้หมาย 
4. ความเข้าใจในข้อก าหนดและการระบุ Key performance หรือ Significant Aspects ท่ีเ ก่ียวข้องกับขอบข่ายและการ

ด าเนินงานของระบบการจดัการ 
5. เก็บข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของผู้ขอการรับรองรวมถึงการ

ได้รับใบอนญุาตตา่งๆ 
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6. ประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องต่อระบบท่ีก าหนดขึน้ และพร้อมรับการตรวจ
ประเมินในขัน้ตอนถดัไปหรือไม่ 

7. ข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด 
หมายเหต ุ :-  การตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 ท่ีสถานท่ีปฏิบตังิานให้ด าเนินการตามขัน้ตอนเตม็รูปแบบเหมือนกบัการตรวจประเมินขัน้ท่ี 2   
การด าเนินการหลังการตรวจประเมินข้ันท่ี 1 (1st Stage Audit) 

1. ระบุปัญหาท่ีพบ (Finding) รวมทัง้จุดท่ีอาจไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดและเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจประเมินขัน้ท่ี 2 โดยจัดท า
เป็นเอกสารเพ่ือแจ้งให้กบัผู้ขอการรับรอง 

2. สรุปผลของการตรวจประเมินวา่บรรลวุตัถุประสงค์ของการตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 (1st Stage Audit) และสามารถเข้าสู่การตรวจ
ประเมินในขัน้ท่ี 2 (2nd stage Audit) หรือไม่ 

3. กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัตอ่ระบบการบริหารจดัการเกิดขึน้ในระหว่างการตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 ต้องมี
การปรับเปล่ียนการตรวจประเมินในขัน้ท่ี 2 โดยอาจมีการตรวจประเมินเพิ่มในบางส่วน หรือยกเลิกการตรวจประเมินขัน้ท่ี 1 
และด าเนินการใหม่ 

4. การก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน ระหว่างขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 ไม่เกิน 90 วนั แต่หากเป็นความต้องการของผู้ขอการ
รับรองหรือกรณีไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทนั ให้ด าเนินการตรวจประเมินในขัน้ท่ี 1 ใหม่ 

 การตรวจประเมินข้ันท่ี 2 (2nd Stage Registration Audit) มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินการน าระบบการจัดการไปปฏิบตัิรวมถึง
ประสิทธิผลท่ีได้รับ ต้องประกอบด้วย 

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

6.1 ข้อก าหนด นโยบาย ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัความคาดหมายของมาตรฐานหรือ
กฎหมาย  

6.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบ, ความรู้ความสามารถของบุคลากร, การด าเนินงานรมถึงข้อมลูผลการด าเนินงานและผลสรุปการ
ประเมินภายใน 

7. ความมีส่วนร่วมของผู้บริหารตอ่การท าระบบบริหารจดัการ 
 การด าเนินการหลังการการตรวจประเมินข้ันท่ี 2 (2nd Stage Registration Audit) 
กรณีท่ีมีการให้ข้อบกพร่อง (Non-Conformity) ให้ ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจ้งผู้ขอการรับรองเพ่ือด าเนินการแก้ไขโดยต้องวิเคราะห์สาเหตแุละก าหนดการแก้ไขท่ีต้นเหตเุพ่ือขจดัข้อบกพร่อง และแจ้ง
กลบัมายงั Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พร้อมหลกัฐานการด าเนินการตามเวลาท่ีก าหนด โดยต้องส่ง
การแก้ไขครัง้แรกภายใน 30 วนั และส่งหลกัฐานเพิ่มเตมิภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้หรือไม่ 
รวมถงึการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแก้ไขให้ด าเนินการ ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานโดยอาจ

เป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
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2.2 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแก้ไขให้พิจารณาจากเอกสารได้ แตถ้่ามีความจ าเป็น 
ก็สามารถทวนสอบท่ีสถานท่ีปฏิบตังิานได้เช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 

2.3 ถ้าลกูค้าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้ ตรวจประเมินในขัน้ท่ี 2 ใหม่อีกครัง้ นอกจากลกูค้าแจ้งขอยกเลิก
การรับรองอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององค์กร 

2.4 รวบรวมข้อมลูหลกัฐาน วเิคราะห์ สรุปผลการตรวจประเมินส่งให้คณะกรรมการตดัสินเพ่ือให้การรับรอง 
 

4. ใบรับรอง 
  ในการออกใบรับรองและการเรียกคืนให้ด าเนินการดงันี ้

a. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะออกใบรับรองโดยมีเนือ้หาตามท่ีตกลงไว้กบัองค์กรผู้ขอการ
รับรอง ถ้ามีการออกใบรับรองให้ใหม่ต้องคืนใบรับรองเดมิ 

b. ในใบรับรองจะมีการก าหนดวันหมดอายุของการรับรองไว้ และจะมีการออกใหม่เม่ือครบก าหนดและมีการตรวจ
ประเมินพร้อมปฏิบตัติามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

5. การ ใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบันรับรอง 
  ในการรับรองระบบ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเป็นผู้อนญุาตให้ผู้ ขอการรับรองสามารถใช้ 
ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบรับรอง โดยยึดหลกัการปฏิบตัิตาม คู่มือการใช้งานเคร่ืองหมาย
รับรองระบบขอบริษัท Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.  ซึ่งได้ส่งให้ทางผู้ ขอการรับรองพร้อมกับใบรับรอง  ถ้าผู้ ขอการ
รับรองมีการใช้ Mark / Logo / ช่ือของหน่วยรับรองระบบ (Accreditation Body) ให้ปฏิบตัิตามกฎของหน่วยรับรองระบบ (Accreditation 
Body) นัน้ ถ้าผู้ขอการรับรองใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ไม่เหมาะสม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
สามารถด าเนินการระงบั หรือ เพิกถอนการรับรองได้ ในกรณีมีการแก้ไขใบรับรองจะมีการแจ้งให้สาธารณชนทราบ  
  อนึ่งการตรวจสอบความถูกต้องและสถานะใบรับรองสามารถตรวจสอบได้โดยการสอบถามข้อมูลโดยตรงมายังแผนก
บริการลูกค้าของบริษัทฯ หรือสามารถตรวจสอบจาก website ท่ีเป็นทางการ http://www.ticacert.com การแอบอ้างใช้ ใบรับรอง/ Mark / 
Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง เป็นการกระท าท่ีผิดสามารถฟ้องร้องได้ตามกฏหมาย 
 

6. การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ / การรับรองใหม่ 
  การก าหนดการณ์การตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ (Surveillance) และการรับรองใหม่ (Renewal) จะครอบคลุมการ
ด าเนินการในระบบบริหารขององค์กร 
  ส าหรับการตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ ผู้ขอการรับรองต้องมีการรักษาบนัทกึการตรวจประเมินท่ีผ่านมา, ข้อร้องเรียน
จากลกูค้า และข้อมลูอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในการรับรอง และสามารถจดัหาให้ได้เม่ือ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ร้องขอ  
  เม่ือผู้ขอการรับรองสามารถรักษาระบบตามมาตรฐานท่ีก าหนด ผู้ขอการรับรองจะต้องมีการสมคัรเพ่ือการรับรองใหม่เม่ือ
ครบรอบ 3 ปี จากการ Audit ครัง้แรก (Initial Audit) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ  
 การตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ (Surveillance Audit) มีจดุประสงค์เพ่ือ  

1. รักษาความเช่ือมัน่วา่ระบบการจดัการระหว่างการประเมินใหม่ยงัเป็นไปตามข้อก าหนดอย่างตอ่เน่ือง 
2. เฝา้ระวงัและการด าเนินงานรวมถงึการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ตามขอบข่ายของการรับรองอย่างสม ่าเสมอ  

 

http://www.ticacert.com/
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 หัวข้อในการตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบประกอบด้วย 
1. ผลประเมินการตรวจประเมินภายใน และ การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
2. ทวนสอบการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินครัง้ทีผ่่านมา 
3. การด าเนินการตอ่ข้อร้องเรียน 
4. ประสิทธิผลของระบบบริหารในการบรรลเุปา้หมาย 
5. ความก้าวหน้าของกิจกรรมการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 
6. ความตอ่เน่ืองของการควบคมุการด าเนินงาน 
7. การทบทวนการเปล่ียนแปลงใดๆ 
8. การใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง และ /หรือ การอ้างอิงถงึการรับรอง 

 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ 
 กรณีท่ีมีการให้ NC ให้ ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจ้งผู้ขอการรับรองเพ่ือด าเนินการแก้ไขโดยต้องวิเคราะห์สาเหตแุละก าหนดการแก้ไขท่ีต้นเหตเุพ่ือขจดัข้อบกพร่อง และ
แจ้งกลับมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พร้อมหลักฐานการด าเนินการตามเวลาท่ีก าหนด 
โดยต้องส่งการแก้ไขครัง้แรกภายใน 30 วนั และส่งหลกัฐานเพิ่มเตมิภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้
หรือไม่ รวมถงึการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแก้ไขให้ด าเนินการ ณ สถานท่ีปฏิบตังิานโดย

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.2 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแก้ไขให้พิจารณาจากเอกสารได้ แต่ถ้ามีความ

จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบท่ีสถานท่ีปฏิบตังิานได้เช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.3 ถ้าลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้ ให้หัวหน้าผู้ ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเข้าตรวจ

ประเมินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามความเหมาะสม นอกจากลกูค้าแจ้งขอยกเลิกการรับรองอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร
ถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององค์กร 

2.4 รวบรวมข้อมลูหลกัฐาน วเิคราะห์ สรุปผลการตรวจประเมินส่งให้คณะกรรมการตดัสินเพ่ือให้การรับรอง 
 การรับรองใหม่ 
 การรับรองใหม่ (Renewal Audit)  ด าเนินการตรวจประเมินเตม็รูปแบบเหมือน การตรวจประเมินขัน้ท่ี 2 (2nd Stage Registration 
Audit) ยกเว้นในกรณีท่ีระบบบริหารจดัการของลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงบริบทของระบบริหารจดัการ
ให้ด าเนินการเทียบเทา่การตรวจรับรองใหม่ โดยมีจดุประสงค์ เพ่ือ 

1. เพ่ือประเมินความสอดคล้องของระบบริหารจดัการกบัข้อก าหนดอย่างตอ่เน่ือง 
2. ยืนยนัวา่ระบบการจดัการทัง้หมดยงัคงสอดคล้องและมีประสิทธิผลและยงัคงอยู่ในขอบข่ายท่ีให้การรับรอง 
3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของระบบการบริหารจดัการวา่บรรลตุามทีว่ตัถปุระสงค์ลกูค้าคาดหวงั 

 หัวข้อในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองใหม่ให้พิจารณาครอบคลุม ดังต่อไปน้ี 
1. ประสิทธิผลของระบบทัง้หมดและความเก่ียวข้องกบัขอบข่ายการรับรองวา่ยงัคงปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองหรือไม่ 
2. ความมุ่งมัน่ในการรักษาประสิทธิผลและการปรับปรุงให้ผลการด าเนินงานดีขึน้ 
3. ระบบสนบัสนนุทัง้หมดท่ีมีส่วนท าให้นโยบาย, วตัถปุระสงค์และเปา้หมายบรรลุ 
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หมายเหตุ :-  การก าหนดระยะเวลาของรอบการรับรองใหม่ต้องค านึงถึง ระยะเวลาท่ีลูกค้าจะต้องใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีพบ 
ข้อบกพร่อง เพราะจะต้องท าการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ให้เสร็จก่อนท่ีใบรับรองจะหมดอายุ 
 การด าเนินการหลังการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองใหม่  
 กรณีท่ีมีการให้ NC ให้ ด าเนินการดงันี ้ 

1. แจ้งผู้ขอการรับรองเพ่ือด าเนินการแก้ไขโดยต้องวิเคราะห์สาเหตแุละก าหนดการแก้ไขท่ีต้นเหตเุพ่ือขจดัข้อบกพร่อง และ
แจ้งกลับมายัง Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. พร้อมหลักฐานการด าเนินการตามเวลาท่ีก าหนด 
โดยต้องส่งการแก้ไขครัง้แรกภายใน 30 วนั และส่งหลกัฐานเพิ่มเตมิภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน 

2. Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ทบทวนการแก้ไข สาเหตุ และมาตรการการแก้ไขว่ายอมรับได้
หรือไม่ รวมถงึการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข และหลกัฐาน  
2.1 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) การทวนสอบการแก้ไขให้ด าเนินการ ณ สถานท่ีปฏิบตังิานโดย

อาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.2 กรณีปัญหาท่ีพบเป็นข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) การทวนสอบการแก้ไขให้พิจารณาจากเอกสารได้ แต่ถ้ามีความ

จ าเป็น ก็สามารถทวนสอบท่ีสถานท่ีปฏิบตังิานได้เช่นกนัโดยอาจเป็นการทวนสอบทัง้ระบบหรือบางส่วน 
2.3 ถ้าลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้ ให้หัวหน้าผู้ ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเข้าตรวจ

ประเมินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามความเหมาะสม นอกจากลกูค้าแจ้งขอยกเลิกการรับรองอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร
ถือเป็นสิน้สดุการด าเนินการขององค์กร 

2.4 รวบรวมข้อมลูหลกัฐาน วเิคราะห์ สรุปผลการตรวจประเมินส่งให้คณะกรรมการตดัสินเพ่ือให้การรับรอง 
 

7. การลด/ขยายขอบข่าย 
  เม่ือมีการลด/ขยายขอบข่ายของการรับรองไม่ว่าจะเป็น Site หรือผลิตภณัฑ์ ผู้ขอการรับรองต้องแจ้งรายละเอียดเข้ามา
ใหม่ตามการปฏิบตัใินข้อ 2 และกรณีขยายขอบข่าย การประเมินจะเกิดขึน้เฉพาะส่วนท่ีขอมาเพิ่มเท่านัน้ โดยแผนการตรวจประเมินท่ีก าหนด
จะคลอบคลุมส่วนท่ีขอขยาย นอกจากมีความจ าเป็นต้อง ตรวจประเมิน ในขอบข่ายเดิมร่วมด้วยเน่ืองจากการเช่ือมโยงกนัของข้อมลูหรือการ
บริหารงาน  
  ส่วนกรณีลดขอบข่าย หากพบว่าผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาความสามารถในการด าเนินการตามขอบข่ายนัน้ๆ 
หรือผู้ ได้รับการรับรองแจ้งความต้องการเข้ามาเพ่ือลดขอบข่ายจากเดิม Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะจัดท า
ใบรับรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดมิโดยครอบคลุมเฉพาะขอบข่ายท่ีเหลือ และวนัหมดอายตุามใบรับรองเดมิ โดยผู้ขอการรับรองต้องส่งใบรับรอง
เดมิคืนแก่ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.ด้วย และจะมีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบถงึขอบข่ายการรับรองใหม่ 
 

8. การเปล่ียนแปลงระบบ / กระบวนการ / ผลิตภัณฑ์ 
  ผู้ ขอการรับรองต้องแจ้งต่อ Thai International Certified Assessment Co. ,Ltd.  เป็นลายลักษณ์อักษรเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดในระบบบริหาร หรือผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตท่ีมีต่อ ผลกระทบมาตรฐานหรือกฎระเบียบ โดย Thai 
International Certified Assessment Co.,Ltd. จะเป็นผู้ตดัสินใจในการด าเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมิน
เพิ่มเตมิหรือการตรวจประเมินใหม่ ถ้าผู้ขอการรับรองไม่แจ้งถงึการเปล่ียนแปลงดงักล่าว Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
สามารถระงบั หรือถอดถอนการรับรองได้ 
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9. Short Notice Audit  
  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. สามารถตรวจประเมินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เม่ือได้รับข้อร้องเรียน
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหารจดัการจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ ท่ีได้รับการรับรอง โดยจะด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 
 

10. การแจ้งต่อสาธารณะชน 
  ผู้ ขอการรับรองสามารถแจ้งต่อสาธารณะชนถึงการรับรองระบบโดยส่ือต่างๆ หรือการใช้การประกอบใน โบชัวร์, หวั
กระดาษ, นามบตัรท่ีเก่ียวข้องกบัขอบข่าย/ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรอง ผู้ขอการรับรองไม่สามารถใช้การรับรองท่ีผลิตภณัฑ์ได้ ถ้าไม่ขอการ
รับรองตวัผลิตภณัฑ์ 
  อนึ่งในการด าเนินการดงักล่าวต้องแน่ใจว่าการประกาศหรือโฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิดความสบัสนระหว่างระบบท่ีรับรอง
แล้ว และยงัไม่รับรอง และผู้ขอการรับรองต้องไม่ท าให้เกิดความสบัสนหรือเข้าใจผิดแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองระบบ
ดงักล่าว 
  นอกจากนี ้Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. จะด าเนินการกับผู้ ขอการรับรองเม่ือมีการประกาศท่ี
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดดงักล่าว ทัง้ในแง่กฎหมาย และการระงบั/เพิกถอนใบรับรองรวมถงึแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ 
 

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

  ผู้ขอการรับรองแจ้งต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ว่าขอยกเลิกการรับรอง กรณีนี ้บริษัทต้อง
งดการใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ของ Thai International Certified Assessment Co., Ltd. ทนัที และคืนใบรับรอง ให้ 
Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 
 

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

แผนการแก้ไขภายใน 120 วนั โดยระหวา่งนีต้้องขอคืนใบรับรองชัว่คราว และหยดุการใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง และต้อง
ประกาศแก่สาธารณชนทราบถงึระงบัการรับรอง 

a. พบข้อบกพร่องส าคญั (Major NC) แล้วไม่มีการท าการแก้ไข 
b. พบข้อบกพร่องย่อย (Minor NC) ในการ ตรวจประเมินครัง้ที่ผ่านมาแตไ่ม่ปรับปรุงในการตรวจประเมินครัง้ตอ่ไปอย่าง

ไม่มีเหตผุลสมควร 
c. พบการใช้ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ท่ีผิดกตกิา  
d. ไม่ช าระคา่บริการ หรือเล่ือนการ Audit ไปเกินกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 
e. มีอบุตัเิหตคุรัง้ใหญ่ ไม่สามารถผลิตเกิน 2 เดือน 
f. พบในการการตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบหรือการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองใหม่ ว่าไม่ปฏิบตัิตามแผนการแก้ไข 

หรือปฏิบตัไิม่เพียงพอตามที่ระบใุนแผนการแก้ไข 
  เม่ือองค์กรแจ้งต่อ Thai International Certified Assessment Co., Ltd  ขอยุติการระงับการรับรอง (restore) โดยจะมี
การพิจารณาจากหลักฐานท่ีส่งมาให้ หรือถ้าจ าเป็นจะเข้าไปตรวจ ณ สถานประกอบการ จากนัน้หัวหน้าผู้ ตรวจประเมินจะส่งผลให้
คณะกรรมการตดัสินท าการตดัสินว่าสมควรยุติการระงบัการรับรองหรือไม่ หากผลการตดัสินให้ยุติการระงับการรับรอง Thai International 
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Certified Assessment Co., Ltd จะแจ้งให้ผู้ขอรับการรับรองทราบ คืนใบรับรอง พร้อมประกาศสู่สาธารณะชน ผู้ขอรับการรับรองจึงสามารถ
ใช้ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง ได้ 
 

3. การเพกิถอน (Withdrawal) 
  หากพบกรณีต่อไปนี ้  Thai International Certified Assessment Co. , Ltd.  จะระงับการรับรอง และให้ยุติการใช้ 
ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง และขอใบรับรองคืน 

a. บริษัทไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องให้เสร็จในช่วงเวลาท่ีก าหนดในการระงบัการรับรอง 
b. พบวา่มีการกรอกใบสมคัร ไม่ตรงกบัความจริง 
c. บริษัทเลิกกิจการ 
d. บริษัทไม่ช าระค่าบริการ หรือมีอุบตัิเหตใุหญ่ท่ีต้องหยุดการท างาน และไม่สามารถแก้ไขเสร็จในช่วงเวลาท่ีระงบัการ

รับรองชัว่คราว 
e. ไม่ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

a. ลกูค้าแจ้งข้อมลูท่ีเป็นเทจ็และส่งผลกระทบตอ่กระบวนการรับรองอนัจะท าให้ผิดหลกัการท่ีก าหนดไว้ เช่น การปลอม
แปลงเอกสารส าคญั, การไม่แจ้งข้อมลูองค์กรตามทีเป็นจริง 

b. ลกูค้าท าการปลอมแปลงใบรับรองและและน าไปใช้ในทางที่ผิด 
c. ไม่มีความสามารถท่ีจะด าเนินระบบการบริหารจดัการตอ่อย่างมีประสิทธิภาพ 
d. ใช้ Mark และ Logo ของการรับรองแอบอ้างในข้อมลูที่เป็นเทจ็และส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดของสาธารณชน 

 
การบันทกึข้อร้องขอ และข้อร้องเรียน 

  องค์กร ต้องเก็บบนัทกึข้อร้องเรียนของลกูค้า และบนัทกึการปรับปรุง หาก TICA ร้องขอสามารถน ามาแสดงได้ 
 

อุทธรณ์, การร้องเรียน และการโต้แย้ง 
  การย่ืนเร่ืองอทุธรณ์, การร้องเรียน และการโต้แย้งมีแนวทางดงันี ้

a. ผู้ขอการรับรองสามารถย่ืนเร่ืองอุทธรณ์ , ร้องเรียน และโต้แย้ง แก่ Thai International Certified Assessment Co., 
Ltd. ภายใน 45 วนัท าการกรณีพบข้อสงสยั, ไม่พอใจในการตรวจ หรือไม่พอใจการพิจารณาตดัสินรับรองโดยต้องย่ืน
เป็นเอกสาร 

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

การเปล่ียนกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการรับรอง 
  เม่ือมีการเปล่ียนกฎเกณฑ์เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองระบบ Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. 
จะแจ้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและก าหนดวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ และแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบล่วงหน้าก่อนวนัท่ีประกาศใช้ เพ่ือพิจารณาและ
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ยอมรับด้วยเวลาท่ีเพียงพอ ผู้ เก่ียวข้องต้องมีการปรับเปล่ียนตามเวลาท่ีก าหนดจากนัน้  Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.
จะท าการทวนสอบผลการปรับเปล่ียนดงักล่าวหลงัจากท่ีครบตามเวลาท่ีก าหนดแล้ว 
 

การรักษาความลับ 
  Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ ขอรับการรับรอง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
ยกเว้นกรณีท่ีกฎหมายเรียกร้องThai International Certified Assessment Co., Ltd. จะขออนญุาตผู้ขอรับการรับรองก่อนเปิดเผย 
 

การรักษาความปลอดภัย 
  ผู้ขอการรับรองมีหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในการท างานของคณะผู้ตรวจประเมิน และหากมีความเสียหายเกิดขึน้กับ
คณะผู้ ตรวจประเมิน ท่ีไม่ใช่ความบกพร่อง ของคณะผู้ตรวจประเมิน เอง Thai International Certified Assessment Co., Ltd. จะร้องขอ
คา่เสียหายจากผู้ขอรับการรับรอง 
 

หน่วยรับรองระบบงาน 
1. Thai International Certified Assessment Co., Ltd. มีหน้าท่ีแจ้งข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองระบบตามที่ หน่วยรับ 
รองระบบงาน (Accreditation Body) เรียกร้อง ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยข้อมลูตา่งๆ เป็นดงันี ้

a. ข้อมลูและเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจประเมิน 
b. มาตรฐานและขอบข่ายท่ีองค์กรสามารถตรวจประเมินได้ รวมถึงการท่ีสถาบนัรับรองต้องการเพิ่มหรือลดมาตรฐาน

หรือขอบข่ายดงักล่าว 
c. ข้อมลูรายช่ือลกูค้า 
d. การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขอื่นๆ 

2. ผู้ขอการรับรอง / ผู้ ได้รับการรับรองต้องยินยอมให้คณะผู้ประเมินของหน่วยรับรองระบบงานเข้าไปตรวจประเมินความสามารถ 
ของผู้ประเมินของหน่วยรับรองตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขข้อก าหนดทัว่ไปวา่ด้วยการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง 
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บันทกึการเปล่ียนแปลง/ทบทวน เอกสาร 
 
วนัท่ี หน้าท่ี ข้อท่ี ฉบบัท่ี รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง/รายละเอียดการทบทวน จดัท า อนมุตั ิ
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04 
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06 

- ในการตรวจประเนเพ่ือรับรอง และการรับรองใหม่ ถ้าลูกค้าไม่สามารถ
แก้ไข ข้อบกพร่อง ภายใน 6 เดือนให้  Thai International Certified 
Assessment Co.,Ltd พิจารณาเพ่ือเข้าตรวจประเมินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ตามความเหมาะสม นอกจากลูกค้าแจ้งขอยกเลิกการรับรองอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
เพิ่มความหมายของ Temporary site และ Virtua; site  
เพิ่ม Short Notice Audit 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดในหวัข้อการรับรอง เร่ืองการตรวจประเมิน 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดในหัวข้อการยกเลิก , การระงับ,การเพิกถอน 
และการปฏิเสธการรับรอง 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 5. การ ใช้ Mark / Logo / ช่ือสถาบนัรับรอง 
ให้ด าเนินการตาม คูมื่อการใช้งานเคร่ืองหมายรับรองระบบ 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 3.3 ลูกค้าต้องให้คณะผู้ประเมินสามารถ
เข้าถึงทกุกระบวนการและพืน้ท่ีในการประเมินเพ่ือท าให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุการตรวจประเมิน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเร่ืองการตรวจสอบความถูกต้องและสถานะ
ใบรับรอง 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเร่ืองการแอบอ้างใช้ ใบรับรอง/ Mark / Logo / ช่ือ
สถาบนัรับรอง เป็นการกระท าท่ีผิดสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย 
- เพิ่มเติมรายละเอียดผู้ ขอการรับรองสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีสามารถ
เปิดเผยตอ่สาธารณชนได้ เช่น ข้อมลูการให้บริการ, บริษัทท่ีได้การรับรอง
, 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 

  

 


