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กิจการคลังสินคา กิจการไซโลและกิจการหองเย็น
เลม 1 ระบบการจัดการทั่วไป
1. ขอบขาย

มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแหงชาตินี้ ระบุขอกําหนดสําหรับระบบ การจัดการทั่วไปสําหรับองคกรที่ประกอบ
กิจการคลังสินคา กิจการไซโลและกิจการหองเย็น ที่ตองการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใหบริการรับฝาก
สินคาใหแกลูกคาและปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
มาตรฐานนี้ใหขอกําหนดทั่วไปสามารถประยุกตใชไดกับองคกรที่ประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโลและ
กิจการหองเย็น โดยไมจํากัดขนาดและสถานที่ตั้ง
ในกรณีที่ขอกําหนดใดของมาตรฐานนี้ไมสามารถไปประยุกตใชไดอันเนื่องมาจากลักษณะองคกร สามารถพิจารณา
ละเวนขอกําหนดไดตองมีการจัดทําเปนเอกสารถึงการไมนํามาประยุกตใช พรอมทั้งบอกเหตุผลของการไมสามารถ
นําไปประยุกตใช และตองไมกระทบตอความสามารถหรือความรับผิดชอบขององคกร สําหรับเก็บรักษาสินคาและ
ขอกําหนดดานกฎหมายที่เกี่ยวของ

2. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแหงชาติฉบับนี้ มีดังตอไปนี้

กิจการคลังสินคา หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในคลังสินคาเพื่อบําเหน็จ เปนทางการคาปกติ ไมวา
บําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด
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2.1 คลังสินคา หมายถึง สถานที่สําหรับเก็บรักษาสินคา แตไมรวมถึงสถานที่พักหรือรวบรวมสินคา เพื่อรอการ
กระจายหรือรอการจัดสงสินคา

ไซโล หมายถึง สถานที่สําหรับเก็บรักษาสินคา โดยมีระบบควบคุมความชื้นไมวาโดยวิธีใด ๆ เพื่อปองกันและ
รักษาคุณภาพของสินคา แตไมรวมถึงสถานที่พักหรือรวบรวมสินคา เพื่อรอการกระจายหรือรอการจัดสงสินคา

2.4

กิจการไซโล หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในไซโลเพื่อบําเหน็จเปนทางการคาปกติไมวาบําเหน็จนั้น
จะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด

2.5

หองเย็น หมายถึง สถานที่สําหรับเก็บรักษาสินคา โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิไมวาโดยวิธีใด ๆ เพื่อปองกัน
และรักษาคุณภาพของสินคา แตไมรวมถึงสถานที่พักหรือรวบรวมสินคาเพื่อรอการกระจายหรือรอการจัด
สงสินคา
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2.3
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กิจการหองเย็น หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในหองเย็น เพื่อบําเหน็จเปนทางการคาปกติไมวา
บําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด

2.7

องคกร หมายถึง ผูประกอบกิจการคลังสินคาไซโลหรือหองเย็น

2.8

ลูกคา หมายถึง ผูนําสินคามาฝากเก็บในคลังสินคาไซโลหรือหองเย็น

2.9

การบริการ หมายถึง การบริการรับฝากสินคาในคลังสินคา ไซโลหรือหองเย็น
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2.6

2.10 สินคา หมายถึง ของที่ลูกคานํามาฝากใหเก็บรักษาในคลังสินคา ไซโลหรือหองเย็น

2.11 ใบรับของคลังสินคา หมายถึง ใบรับของคลังสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ 14 วาดวย
การเก็บของในคลังสินคาและใหหมายความรวมถึงตั๋วไซโลใบรับไซโล ใบรับสินคาตั๋วหองเย็น ใบรับสินคาฝากแช
และเอกสารที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกับใบรับของคลังสินคา
2.12 ประทวนสินคา หมายถึง ประทวนสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 14 วาดวยการเก็บ
ของในคลังสินคาและใหหมายความรวมถึงเอกสารที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกับประทวนสินคา
2.13 อันตราย หมายถึง สิ่งหรือสถานการณที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการทํางานความ
เสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายตอสภาพแวดลอมในการทํางานหรือสาธารณชนหรือสิ่งตาง ๆ เหลานั้น
รวมกันหรือสิ่งปนเปอนดานกายภาพ เคมีหรือชีวสาร หรือสถานการณที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสินคา
2.14 ความเสี่ยง หมายถึง ผลกระทบของความไมแนนอนตอวัตถุประสงค ซึ่งผลกระทบนั้นอาจเปนไปไดทั้งเชิงบวก
และเชิงลบที่สงผลกระทบตอองคกรทําใหเกิดความเสียหายตลอดจนการดําเนินงาน ไมบรรลุ ตามวัตถุประสงค
ขององคกรที่ไดตั้งไว
2.15 การปนเปอน หมายถึง การไดรับหรือเกิดสิ่งปนเปอนในสินคาหรือสิ่งแวดลอมทั้งทางดานกายภาพเคมีหรือ
ชีวสาร

าให

2.16 สุขลักษณะ หมาย ถึง สภาวะและมาตรการตาง ๆ ที่จําเปนที่จะทําใหมั่นใจในความปลอดภัยและความ
เหมาะสมของสินคาตลอดทั้งกระบวนการการบริการ
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2.17 การสุขาภิบาล หมายถึง การจัดการการควบคุมการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงความจําเปนขั้นมูลฐานที่เปน
องคประกอบทางดานกายภาพซึ่งมีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบที่เปนอันตรายตอสุขลักษณะขององคกร

ใช
้สา้

หร
บั พ

2.18 การจางแหลงงานภายนอก หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการการบริการที่องคกรมอบ
ใหผูอื่นกระทําแทนที่มีผลกระทบตอการบริการ สุขลักษณะและความปลอดภัย
3.1

3. ระบบการจัดการ
ทั่วไป
องคกรตองจัดทําระบบการจัดการเปนเอกสาร นําไปปฏิบัติ คงรักษาไวและปรับปรุงประสิทธิผล ของระบบการ
บริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยองคกรตอง

3.1.1

กําหนดกระบวนการลําดับความสัมพันธของกระบวนการ

3.1.2

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการและการควบคุมกระบวนการ
มีประสิทธิผล
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มั่นใจวามีทรัพยากรและขอมูลที่จําเปนในการดําเนินการและเฝาระวังกระบวนการ

3.1.4

เฝาติดตาม ตรวจวัดและวิเคราะหกระบวนการ

3.1.5

ดําเนินการใหไดตามแผนที่กําหนดไวและปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง ในกรณีที่องคกรเลือกที่จะ
มอบกระบวนการใด ๆ ใหผูอื่นทําการแทนโดย การจางแหลงงานภายนอก องคกรตองมั่นใจวามีการ
ควบคุมกระบวนการดังกลาวและตองระบุไวเปนเอกสาร
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3.1.3

3.2
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หมายเหตุ เอกสารสามารถกําหนดไดตามความจําเปนระบบ เอกสารอาจอยูในรูปแบบหรือสื่อชนิดใดก็ได

ขอกําหนดดานเอกสาร

เอกสารในมาตรฐานฉบับนี้ตองรวมถึง
3.2.1

เอกสารทีอ่ งคกรพิจารณาวาจําเปนสําหรับองคกร เพื่อใหมั่นใจวาการวางแผนการดําเนินงานและการควบคุม
กระบวนการมีประสิทธิผล

3.2.2

เอกสารและบันทึก ที่แสดงถึงความสอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่ องคกรตอง
ปฏิบัติ

3.2.3

บันทึกที่กําหนดในมาตรฐานฉบับนี้และมาตรฐานที่เกี่ยวของ

3.3 การควบคุมเอกสาร

เอกสารที่จําเปนสําหรับมาตรฐานฉบับนี้ องคกรตองควบคุมโดยการ
อนุมัติเอกสารกอนนําไปใชหรือเผยแพร

3.3.2

ทบทวนปรับปรุงเอกสาร (หากจําเปน) และอนุมัติซ้ํา

3.3.3

ชี้บงการเปลี่ยนแปลงและสถานะปจจุบันของเอกสาร

3.3.4

มีเอกสารฉบับใชงานที่เกี่ยวของมีอยู ณ จุดปฏิบัติงาน และเหมาะสมตอการใชงาน

3.3.5

เอกสารชัดเจน อานไดงายและชี้บง เพื่อความสะดวกตอการนําไปใช

3.3.6

เอกสารที่มาจากแหลงภายนอกที่องคกรพิจารณาวาจําเปนสําหรับการวางแผนและการดําเนิน งาน องคกร
ตองชี้บงและควบคุมการเผยแพรเอกสารตามความเหมาะสม
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3.3.1

ปองกันการใชเอกสารที่ลาสมัยและมีการชี้บงที่เหมาะสมในกรณีที่จําเปนตองเก็บไวเพื่อวัตถุประสงคอื่น

ใช
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3.3.7

3.4 การควบคุมบันทึก
องคกรตองจัดทําบันทึกและเก็บรักษาไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงความสอดคลองตามขอกําหนดและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้และมาตรฐานที่เกี่ยวของ มีการชี้บง การแจกจาย การเรียกใชและการใช
การจัดเก็บและการรักษา รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บและการทําลาย

4. การจัดการดานทรัพยากร
4.1

ทั่วไป
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องคกรตองกําหนดและจัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อนํามาตรฐานไปปฏิบัติ คงรักษาไวและปรับปรุงประสิทธิผ ล
อยางตอเนื่อง
ทรัพยากรบุคคล

4.2.1

ทั่วไป

4.2.2 ความรู

การศึกษาการฝกอบรม ทักษะและ
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บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการทํางานบนพื้นฐาน
ประสบการณที่เหมาะสม

่าน
ั ้น

4.2

ความสามารถ การฝกอบรม การสรางความตระหนัก องคกรตองดําเนินการดังนี้

(1) กําหนดความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับบุคลากร

(2) จัดฝกอบรมหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นใดที่จะทําใหบุคลากรมีความรู ความสามารถตามที่กําหนด
(3) สรางความมั่นใจใหบุคลากรตระหนักถึงความเกี่ยวเนื่องและความสําคัญของกิจกรรมและการมีสวนรวม
ทั้งดานการบริการ สุขลักษณะและความปลอดภัย
(4) เก็บรักษาบันทึกการศึกษาการฝกอบรมทักษะและประสบการณ (ขอ3.4)
4.3 โครงสรางพื้นฐาน

องคกรตองกําหนดจัดหาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยเพื่อใหการบริการเปนไปตามขอกําหนด(ดูขอ 5.1) และโครงสรางพื้นฐานตองรวมถึงสิ่งตอไปนี้
4.3.1 สถานประกอบการอาคารหองพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.3.2 เครื่องมืออุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ (ทั้งฮารดแวรและซอฟแวร)
4.3.3 บริการสนับสนุน (เชน การขนสง การสื่อสาร ระบบสารสนเทศ)

5.การควบคุมกระบวนการ

าให

5.1 องคกรตองจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับการบริการสุขลักษณะและความปลอดภัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขอกําหนดที่ตองระบุ

5.1.2

ขอกําหนดที่ไมไดระบุแตจําเปนสําหรับการบริการ สุขลักษณะและความปลอดภัย

5.1.3

ขอกําหนดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

5.1.4

ขอกําหนดเพิ่มเติมที่กําหนดโดยองคกร

ใช
้สา้

หร
บั พ

ิจา
รณ

5.1.1

5.2

การควบคุมการบริการ
องคกรตองวางแผนและดําเนินการควบคุมกระบวนการภายใตสภาวะควบคุม ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข ตามความ
จําเปน ดังตอไปนี้
(1) องคกรตองจัดทําขอมูลที่เกี่ยวกับการบริการสุขลักษณะและความปลอดภัยตามความจําเปน
(2) องคกรตองกําหนดวิธีปฏิบัติงานตามความจําเปน
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(3) องคกรตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสม
(4) องคกรตองใชเครื่องมือเฝาติดตามและการวัดตตามความจําเปน
(5) องคกรตองปฏิบัติตามมาตรการเฝาติดตามและการวัด

่าน
ั ้น

5.3 การควบคุมสุขลักษณะ
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องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไว ซึ่งเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อมั่นใจวากิจกรรมทั้งหลาย
ดําเนินไปอยางถูกสุขลักษณะเพื่อใหการบริการที่เปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปนี้
5.3.1 สุขอนามัยสวนบุคคล

(1) องคกรตองจัดทําแผนการฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับสุขอนามัยที่เกี่ยวของ

(2) องคกรตองจัดทําแผนการประเมินและทวนสอบประสิทธิผลการฝกอบรมและการสรางความตระหนัก
(3) องคกรตองจัดทําแผนการตรวจสุขภาพของพนักงาน

(4) องคกรตองจัดทําวิธีปฏิบัติรวมทั้งขอหามตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัย (เชน สุขภาพการเจ็บปวยและ
การบาดเจ็บ พฤติกรรมสวนบุคคลและความสะอาดสวนบุคคล)
5.3.2 การทําความสะอาดและการสุขาภิบาล

องคกรตองจัดทําแผนการทําความสะอาดและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน รวมถึง
(1) กําหนดวิธีปฏิบัติงานและขั้นตอนในการทําความสะอาด (ตามความเหมาะสม)

(2) กําหนดวิธีการจัดการในการเก็บรักษาและดูแลสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับของเสีย วัตถุอันตราย
สารปนเปอนและสัตวพาหะนําโรค เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปอน
ความปลอดภัยของบุคลากรและ
ผูมีสวนไดเสีย

าให

(3) สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมีสวนไดเสีย องคกรตองปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ิจา
รณ

องคกรตองจัดเก็บรักษาบันทึกไว (ดูขอ 3.4)

ใช
้สา้

หร
บั พ

5.4 ความปลอดภัย

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไว ซึ่งเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อมั่นใจวากิจกรรมทั้งหลาย
ดําเนินไปอยางปลอดภัยเพื่อใหการบริการที่เปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปนี้

5.4.1 องคกรตองชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรม หรือแนวโนมที่อาจเกิดอันตรายจาก
กระบวนการและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง โดยองคกร
ตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไว ซึ่งเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุมอันตรายดังกลาว
เพื่อใชในการพิจารณากําหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยง สําหรับการชี้บงอันตรายและการประเมิน
ความเสี่ยง ครอบคลุมถึง
(1) การชี้บงอันตรายที่เกิดจากภายนอกสถานที่ทํางานซึ่งสามารถเกิดอันตรายตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยตอบุคลากรภายในสถานที่ทํางาน
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(2) กิจกรรมการจางแหลงงานภายนอก บุคคลภายนอกที่มาใชบริการและผูเยี่ยมชมในสถานที่ทํางาน
(3) อันตรายที่เกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ทํางานขององคกร โดยเปนงานที่เกี่ยวของกักบิจกรรมของ
องคกร
องคกรตองกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานให
ครอบคลุมประเภทงาน หรือลักษณะงานที่มีแนวโนมอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และความปลอดภัย
ของบุคลากรและผูเกี่ยวของ ควบคุมปองกันใหอยูในระดับที่ปลอดภัยในทุกสภาวะการทํางานหรือใช
มาตรการรวมกัน ดังนี้
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5.4.2

่าน
ั ้น

(4) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง

(1) การกําจัด

(2) การเปลี่ยนหรือทดแทน

(3) การควบคุมดานวิศวกรรม

(4) การควบคุมเชิงการบริการ รวมถึงการฝกอบรม
(5) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
5.4.3 การเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไว ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับภาวะฉุกเฉินโดยกําหนดแผน
ฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งกําหนดใหมีการฝกซอมภายในเวลาที่กําหนด ตรวจสอบ
อุปกรณที่จะใชในภาวะฉุกเฉินเปนระยะ เพื่อใหแนใจวาสามารถใชงานไดและทบทวนแผนฉุกเฉินภายหลัง
การเกิดภาวะฉุกเฉินและภายหลังการฝกซอม
5.4.5 การเตือนอันตราย

ิจา
รณ

าให

องคกรตองจัดใหมีการเตือนอันตรายในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงชนิดสถานะของวัตถุ
อันตราย รวมทั้งสถานภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณไฟฟาและสถานที่ ที่มีความเกี่ยวของ ในดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยอาจใชสื่อตาง ๆ ที่มีความคงทน เขาใจงาย ชัดเจน

ใช
้สา้

หร
บั พ

5.4.6

กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ

องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการบงชี้และติดตามขอกําหนดของกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหทันสมัย
องคกรตองมั่นใจวาขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่องคกรนํามาประยุกตใชไดมีการนําไป
ปฏิบัติ
องคกรตองสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ไปยังผูปฏิบัติงานภายใตกํากับดูแล
ขององคกรและผูมีสวนไดเสีย
องคกรตองจัดเก็บรักษาบันทึกไว (ดูขอ 3.4)
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5.5

การรักษาสินคา

่าน
ั ้น

องคกรตองดูแลและคุมครองสินคาของลูกคาในขณะที่อยูในความควบคุมขององคกรใหสอดคลองตามขอ 5.2
โดยองคกรตองชี้บงและ ทวนสอบ ซึ่งหมายรวมถึงการเคลื่อนยายการบรรจุการจัดเก็บและการปองกัน
ความเสียหาย กรณีสูญหายหรือเสียหาย องคกรตองรายงานตอลูกคาและเก็บรักษาบันทึกไว (ดูขอ 3.4)
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5.6 การควบคุมเครื่องมือเฝา ติดตามและการวัด

องคกรตองกําหนดการเฝา ติดตามและการวัดที่จะดําเนินการและกําหนดเครื่องมือตาง ๆ ในการเฝา ติดตาม
และการวัดที่จําเปน ในกรณีที่ความถูกตองของผลการเฝาติดตามและการวัดเปนสิ่งจําเปนเครื่องมือวัดที่ใชตอง
5.6.1 ไดรับการสอบเทียบหรือทวนสอบหรือทั้งสองตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนใชงานโดยเทียบกับ
มาตรฐานการวัดที่สามารถสอบยอนกลับ ไปยังมาตรฐานการ ตรวจวัดระดับประเทศหรือระหวางประเทศ
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานพื้นฐานที่ใชสําหรับการสอบเทียบและการทวนสอบตองบันทึกวิธีการสอบเทียบ
หรือทวนสอบที่ใช
5.6.2 ไดรับการปรับ แตงหรือปรับแตงซ้ําตามความจําเปน
5.6.3 ไดรับการชี้บงถึงสถานะการสอบเทียบ

5.6.4 ไดรับการปองกันการปรับแตงที่จะทําใหผลการวัดเปนโมฆะ

5.6.5 ไดรับการปองกันความเสียหายและเสื่อมสภาพในระหวางการเคลื่อนยายการบํารุงรักษาและการจัดเก็บ
องคกรตองมีการดําเนินการที่เหมาะสมกับเครื่องมือวัดและ สินคา ที่ไดรับผลกระทบเมื่อพบผลการควบคุม
เครื่องมือวัดไมสอดคลองตามขอกําหนดบันทึกผลของการสอบเทียบและทวนสอบจะตองเก็บรักษาไว
(ดูขอ 3.4)
5.7 การจัดซื้อ
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องคกรตองพิจารณาการจัดซื้อเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีผลตอการบริการ สุขลักษณะและความ
ปลอดภัย โดยตองมั่นใจวาไดระบุขอกําหนดการจัดซื้อที่เพียงพอกอนการสื่อสารกับผูสงมอบ

ใช
้สา้

6.1

6.2
6.2.1

6. การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุง

ความพึงพอใจของลูกคา

องคกรตองติดตามเฝาระวังขอมูลเกี่ยวกับความ พึงพอใจ ของลูกคาวาองคกรไดดําเนินการตามขอกําหนด
ของลูกคาหรือไม รวมทั้งการเฝาติดตามการรับรูของลูกคาจากการใชแหลงขอมูลตาง ๆ
การตรวจประเมินภายใน
องคกรตองดําเนินการตรวจประเมินภายในตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อความสอดคลองตอ
(1) ขอกําหนดขององคกรสําหรับการบริการ
(2) ขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้

6.2.2

องคกรตองนําไปปฏิบัติและรักษาไวอยางมีประสิทธิผล
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6.2.3

องคกรตอง

(2) กําหนดหลักเกณฑการตรวจประเมินและขอบเขตการตรวจประเมิน

่าน
ั ้น

(1) วางแผน จัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษา โปรแกรมการตรวจประเมิน รวมถึงความถี่ วิธีการ ความรับผิดชอบ
ขอกําหนดการวางแผน และการรายงานซึ่งตองคํานึงถึงความสําคัญของกระบวนการที่เกี่ยวของ
การเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอองคกร และผลการตรวจประเมินกอนหนานี้

้ขอ้
เ
โด อก คดิ
ยก สา เห
ารถ รเ ็นร
า่ ย ป็นล า่ งม
เอก ิข าต
สา สทิ ธ รฐา
รห ขิ์
น
รอื องท การ
รปู
แบ าง ส ตรวจ
บใ มอ สอ
ดๆ . บแ
รว ห้าม ละร
มท ท้า บั
งั ้ ร ซ้า รอง
ปู แ หร แห
บบ อื เผ ่งช
อิเล ยแ าต
็กท พร ิ ขอ
งส
รอ ่
นิก
มอ
ส์
.เ
ท

(3) การเลือกผูตรวจประเมินและทําการตรวจประเมินเพื่อใหแนใจวาตรงตามวัตถุประสงคและเปนกลางของ
กระบวนการตรวจประเมิน
(4) ทําใหแนใจวาผลการตรวจประเมินไดรายงานตอการจัดการที่เกี่ยวของ
(5) ดําเนินการแกไขและปฏิบัติการแกไขที่เหมาะสม โดยไมชักชา
องคกรตองจัดเก็บรักษาบันทึกไว (ดูขอ 3.4)
6.3

การทบทวนฝายบริหาร

องคกรตองทําการทบทวนการบริการขององคกรตามแผนที่ไดกําหนดไว เพื่อใหมั่นใจ ถึงความเหมาะสมอยาง
ตอเนื่อง เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดย
6.3.1

ปจจัยนําเขาในการทบทวนการบริหารงาน

การทบทวนการบริหารงานตองมีการวางแผน และดําเนินการโดยคํานึงถึง
(1) สถานะของการดําเนินการทบทวนกอนหนา

(2) ความพึงพอใจของลูกคาและขอมูลยอนกลับจากลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
(4) ความไมสอดคลองและการปฏิบัติการแกไข
(5) ผลการเฝาติดตามและการวัด

าให

(6) ผลการตรวจประเมิน

ิจา
รณ

(7) ความเพียงพอของทรัพยากร

ใช
้สา้

หร
บั พ

6.3.2

ผลการทบทวนการบริหารงาน

ผลของการทบทวนการบริหารงานตองรวมถึงการตัดสินใจและการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
(1) โอกาสในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
(2) ความตองการในการเปลี่ยนแปลงการบริการ รวมถึงทรัพยากรที่ตองการ
องคกรตองจัดเก็บรักษาบันทึกไว (ดูขอ 3.4)

6.4

การเฝาติดตามและการวัดการบริการ
องคกรตองเฝา ติดตาม และควบคุมการบริกา รเพื่อทวนสอบวาเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการบริการ
สุขลักษณะและความปลอดภัย (ดูขอ 5.2) การเฝาระวังและวัดการบริการตองดําเนินการในขั้นตอน
ที่เหมาะสมของกระบวนการตามแผนงานที่กําหนดไว (ดูขอ 3.1.5) เก็บบันทึกความสอดคลองตามขอกําหนดไว
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(ดูขอ 3.4) หากพบการบริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนด องคกรตองจัดการสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
และบันทึกสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด และการแกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว (ดูขอ 3.4)
6.5

การปฏิบัติการแกไข

6.6

้ขอ้
เ
โด อก คดิ
ยก สา เห
ารถ รเ ็นร
า่ ย ป็นล า่ งม
เอก ิข าต
สา สทิ ธ รฐา
รห ขิ์
น
รอื องท การ
รปู
แบ าง ส ตรวจ
บใ มอ สอ
ดๆ . บแ
รว ห้าม ละร
มท ท้า บั
งั ้ ร ซ้า รอง
ปู แ หร แห
บบ อื เผ ่งช
อิเล ยแ าต
็กท พร ิ ขอ
งส
รอ ่
นิก
มอ
ส์
.เ
ท

่าน
ั ้น

องคกรตองดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดเพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา
การปฏิบัติการแกไขตองเหมาะสมกับผลกระทบของขอบกพรองนั้น และบันทึกสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
สาเหตุ และผลการปฏิบัติการแกไขที่ไดดําเนินการแลว(ดูขอ 3.4)
การปฏิบัติการปองกัน

องคกรตองกําหนดการปฏิบัติการเพื่อกําจัดสาเหตุของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่อาจเกิดขึ้นเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดขึ้นการปฏิบัติ การปองกันตองเหมาะสมกับผลกระทบของขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้น และบันทึก สิ่งที่ไม
เปนไปตามขอกําหนดที่อาจเกิดขึ้น สาเหตุ และผลการปฏิบัติการปองกันที่ไดดําเนินการแลว (ดูขอ 3.4)
6.7

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ใช
้สา้

หร
บั พ

ิจา
รณ

าให

องคกรตองปรับปรุงอยางตอเนื่องกับความเหมาะสมเพียงพอ และประสิทธิผลของการบริการ องคกรตอง
พิจารณาผลจากการวิเคราะหและการประเมินและผลจากการทบทวนการบริหารงานเพื่อพิจารณาวามีความ
จําเปนหรือมีโอกาสที่ตองไดรับการดําเนินการใหเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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