เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานสําหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ
(แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับรองระบบงานสําหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปแล้ว นั้น
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๘ วรรคสี่ มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๓ วรรคสอง
มาตรา ๒๔ วรรคสอง มาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบคําสั่งคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
และคําสั่งที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง ปรับปรุงคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓-๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ
การมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานสําหรับหน่วยรับรอง
และหน่วยตรวจ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. ยกเลิกความลําดับที่ ๔
๒. ยกเลิ ก รายละเอี ย ดต่ อ ท้ า ยประกาศลํ า ดั บ ที่ ๗ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การรับรองระบบงาน หน่วยตรวจ และให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงาน
หน่วยตรวจต่อท้ายประกาศนี้แทน
๓. ยกเลิ ก รายละเอี ย ดต่ อ ท้ า ยประกาศในลํ า ดั บ ที่ ๘ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การตรวจประเมิน หน่วยตรวจ และให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยตรวจ
ต่อท้ายประกาศนี้แทน
๔. ยกเลิ ก รายละเอี ย ดต่ อ ท้ า ยประกาศในลํ า ดั บ ที่ ๙ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การกําหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ และให้ใช้หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
ต่อท้ายประกาศนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
1.

ขอบข่าย

เอกสารนี้ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการยื่นคําขอ การตรวจประเมินผลการดําเนินงาน การรับรองระบบงาน การตรวจติดตามผล
และการต่ออายุการรับรองระบบงาน การลดสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน การยกเลิก การพักใช้ และ
การเพิกถอนการรับรองระบบงาน การร้องเรียน การอุทธรณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรองระบบงาน
2.

เอกสารอ้างอิง

2.๑ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551
2.๒ มอก.17011 (ISO/IEC 17011) การตรวจสอบและรับรอง : ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยรับรองระบบงาน
ในการรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง
2.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(1) การกําหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
(2) การตรวจประเมินหน่วยตรวจ
(3) การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
(4) การโฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง และผู้ประกอบกิจการ
2.๔ ประกาศกําหนดสาขาการตรวจสอบและรับรองสําหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ
2.๕ กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
2.๖ ประกาศกําหนดอัตราค่าบริการสําหรับการตรวจสอบและรับรอง
2.๗ กฎกระทรวงกําหนดลักษณะ การทํา การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖
2.๘ IAF/ILAC–A5 : 04/2009 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements
(Arrangements) : Application of ISO/IEC 17011 : 2004
3.

นิยาม

ความหมายของคําที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551
และต่อไปนี้
3.1 คณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการรับรอง” หมายถึง
คณะกรรมการเฉพาะด้านที่คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า
“คณะกรรมการ”) แต่งตั้งให้พิจารณาให้การรับรองแก่หน่วยตรวจ
3.2 คณะทบทวนการรับรองระบบงาน ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “คณะทบทวน” หมายถึง คณะบุคคลที่
สํานักงานแต่งตั้งขึ้นให้ทําหน้าที่ทบทวนผลการตรวจประเมินก่อนนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา
ต่อไป
3.3 การตรวจ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) ผลิตภัณฑ์
การบริการ กระบวนการ หรือโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะ หรือข้อกําหนด
ทั่วไป (บนพื้นฐานการตัดสินโดยผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)
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หมายเหตุ 1) การตรวจสอบของกระบวนการต่ า งๆ จะรวมถึ ง บุ ค ลากร สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
เทคโนโลยี และวิธีการ
2) ผลการตรวจอาจใช้เพื่อสนับสนุนการรับรอง
3.4 หน่วยตรวจ (Inspection body) หมายถึง ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ให้บริการด้านการตรวจ
3.5 การรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายถึง กระบวนการให้การยอมรับอย่างเป็นทางการแก่หน่วย
ตรวจว่ามีความสามารถในการดําเนิน การให้บริการการตรวจและมีสิ ท ธิ แสดงเครื่ องหมายการรับรอง
ระบบงาน
3.6 ผู้ย่นื คําขอ หมายถึง หน่วยตรวจที่ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบงาน
3.7 ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน หมายถึง หน่วยตรวจที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วพบว่ามีความสามารถเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะได้รับใบรับรอง หรือใบอนุญาต แล้วแต่
กรณี
3.8 การทดสอบความชํานาญ หมายถึง การประเมินความสามารถของหน่วยตรวจในการตรวจ ภายใต้เงื่อนไข
ที่กําหนดโดยวิธีการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ
3.9 การเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ หมายถึง การจัดการอย่างเป็นระบบ การดําเนินงาน และการ
ประเมินผลการวัดหรือการทดสอบของหน่วยตรวจตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปบนเครื่องมือ/ตัวอย่างที่เหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกันภายใต้สภาวะที่กําหนด
4.

ประเภทของหน่วยตรวจ

หน่วยตรวจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
4.1 ประเภท A หมายถึง หน่วยตรวจที่ให้บริการในฐานะบุคคลที่สาม โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) หน่วยตรวจต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
หน่ ว ยตรวจและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การตรวจต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ อ อกแบบ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ ผู้ติดตั้ง ผู้ซื้อ เจ้าของ ผู้ใช้ หรือผู้ซ่อมบํารุงในรายการต่างๆ ที่ตรวจ หรือไม่เป็นตัว
แทนที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
(2) หน่วยตรวจและเจ้าหน้าที่ต้องไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมใดๆ ที่อาจขัดแย้งกับความเป็นอิสระในการ
ตัดสิ นและความเที่ ย งธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมในการตรวจ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหน่ วยตรวจและ
เจ้าหน้าที่ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ใช้งาน หรือซ่อมบํารุงใน
รายการที่ทําการตรวจ หรือในรายการที่คล้ายกัน
(3) หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต้องสามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยตรวจ โดยต้องไม่มี
เงื่อนไขทางการเงิน หรืออื่นๆ ขั้นตอนการดําเนินงานที่หน่วยงานดําเนินการต้องได้รับการจัดการใน
ลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ
4.2 ประเภท B หมายถึง หน่วยตรวจที่ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานต่างหากอย่างชัดเจน ภายในองค์กรที่มีกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิตการจัดหา การติดตั้ง การใช้หรือการบํารุงรักษาในรายการที่ตรวจ และ
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการงานตรวจแก่องค์กรแม่ของหน่วยตรวจ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้องจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างบุคลากรของหน่วยตรวจและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น โดยต้องมีการแสดงไว้ในโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา
(2) หน่วยตรวจและเจ้าหน้าที่ต้องไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมใดๆ ที่อาจขัดแย้งกับความเป็นอิสระในการ
ตั ดสินและความเที่ ย งธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมในการตรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยตรวจและ
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เจ้าหน้าที่ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบ การผลิต การจัดหา การติดตั้ง การใช้งาน
หรือการบํารุงรักษาในรายการที่ทําการตรวจ หรือในรายการที่คล้ายกัน
(3) ต้องให้บริการงานตรวจเฉพาะองค์กรแม่ของหน่วยตรวจ
4.3 ประเภท C หมายถึง หน่วยตรวจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต การจัดหา การติดตั้ง การใช้หรือการ
บํารุงรักษาภายในองค์กรแม่ของหน่วยตรวจ และอาจให้บริการงานตรวจกับหน่วยงานภายนอกในรายการที่
ตรวจหรือในรายการที่คล้ายกันด้วย โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) หน่วยตรวจต้องจัดให้มีการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการงานตรวจ โดยมีการจัดองค์กรและ/
หรือจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่ามีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออก
จากกันของผู้ให้บริการงานตรวจ
5.

เงื่อนไขทัว่ ไป

5.1 การดําเนินการเพื่อขอรับการรับรองระบบงานกับสํานักงาน เช่น การยื่นคําขอ การติดต่อประสานงาน การ
ตรวจประเมิน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
5.2 ข้อกําหนดที่ใช้ในการรับรองให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดสาขาและขอบข่าย และมาตรฐาน
อ้างอิง สําหรับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ รวมทั้งที่คณะกรรมการรับรองอาจมีประกาศการแก้ไข หรือ
กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
5.3 หน่วยตรวจ ต้อง
(1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ กฎกระทรวง หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิ บั ติ ตามข้ อ กํ า หนดในแต่ ล ะกิ จ กรรมตามที่ ร ะบุ ใ นประกาศกํ า หนดสาขาและขอบข่ า ย และ
มาตรฐานอ้างอิง สําหรับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไข หรือกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
(3) จัดเตรียมการทั้งหมดที่จําเป็นต่อการตรวจประเมิน ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารและข้อมูล การให้
สิทธิเข้าไปในบริเวณสถานที่ การตรวจบันทึก รายงาน และการสอบถามพนักงาน ณ สถานที่ทําการ
ของหน่วยตรวจ รวมทั้งการตรวจประเมินคณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจตามที่สํานักงานกําหนด
(4) ยินยอมให้สํานักงานเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและความเป็นกลางของหน่วยตรวจ
สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ขอรับบริการการตรวจภายใต้สาขาและขอบข่ายที่ขอรับการ
รั บ รองระบบงานยิ น ยอมให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปในสถานที่ ทํ า การเพื่ อ ตรวจประเมิ น
ความสามารถคณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจ
(6) ส่งมอบบันทึกเกี่ยวกับการร้องเรียน การอุทธรณ์ และผลการดําเนินการให้สํานักงานเมื่อได้รับการ
ร้องขอ
(7) ส่งมอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน เช่น แผนการตรวจ รายงาน
การตรวจ บัญชีรายชื่อผู้ตรวจ บัญชีรายชื่อลูกค้า เป็นต้น ให้สํานักงานเมื่อได้รับการร้องขอ
(8) ชําระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและ
รับรอง และค่าบริการตามอัตราที่กําหนดในประกาศกําหนดอัตราค่าบริการสําหรับการตรวจสอบ
และรับรอง ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ชําระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้
(9) จัดให้มีการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ หรือเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญตามที่สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกําหนด (ถ้ามี) ในกรณีที่สํานักงาน
พิจารณาแล้วเห็นว่าการทดสอบความชํานาญมีความจําเป็นในสาขาใดๆ ของการให้บริการงานตรวจ
3/11

ซึ่งสํานักงานจะประกาศให้ผู้ขอรับการรับรองระบบงานและผู้ได้รับการรับรองระบบงานในสาขา
ดังกล่าวต้องมีการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ หรือเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ ทั้งนี้ให้
ปฏิบัติตามข้อ 18 การเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ
6.

เงื่อนไขสําหรับผู้ยนื่ คําขอ

6.1 ผู้ยื่นคําขอ ต้อง
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
(2) ดําเนินการให้การบริการการตรวจในสาขาและขอบข่ายที่ขอรับการรับรองระบบงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 การตรวจ
(3) เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 17020 (ISO/IEC 17020) เอกสารแนวทางการปฏิบัติตาม ISO/IEC 17020
ขององค์กรสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน ILAC-P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for
the Accreditation of Inspection Bodies และเอกสารด้านวิชาการอื่นๆ ที่กําหนดขึ้นโดยองค์การ
สากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่อาจมีการประกาศแก้ไข และกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
6.2 การยื่ น ขอรั บ การรั บ รองระบบงาน ให้ ใ ช้ แ บบคํ า ขอตามที่ สํ า นั ก งานกํ า หนด โดยระบุ ส ถานที่ ทํ า การ
ทุกแห่ง สาขาและขอบข่ายที่จะขอรับการรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดสาขาและ
ขอบข่ายและการสุ่ ม ตั วอย่ างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา
6.3 สํานักงานจะพิจารณายกเลิกคําขอรับการรับรองระบบงานในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่พร้อมที่จะรับการตรวจ
ประเมิน หรือไม่ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
7.

การรับรองระบบงาน

7.1 เมื่อสํานักงานได้รับคําขอรับการรับรองระบบงานแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ และให้ผู้ยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
หากมีรายละเอียดในคําขอที่จาํ เป็นต้องปรับปรุงแก้ไข สํานักงานจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยนื่ คําขอทราบ
7.2 สํานักงานจะพิจารณาความสามารถของคณะผู้ตรวจของผู้ยื่นคําขอตามสาขาและขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง
ระบบงาน และจะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอยืนยันสาขาและขอบข่ายที่จะขอรับการรับรองระบบงาน
7.3 สํานักงานจะดําเนินการตรวจประเมินระบบการบริหารงาน ณ สถานที่ทําการของผู้ยื่นคําขอ รวมทั้งสถานที่
ทําการอื่นทุกแห่งที่มีกิจกรรมสําคัญ (key activities) เช่น การกําหนดนโยบาย การจัดทําเอกสารขั้นตอน
การดําเนินงาน การทบทวนคําขอ การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจ การวางแผนการตรวจ การทบทวน และการ
อนุมัติผลการตรวจ เป็นต้น และ ตรวจประเมินความสามารถคณะผู้ตรวจของผู้ยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยตรวจ และการกําหนดสาขาและขอบข่ายและการสุ่มตัวอย่าง
เพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจที่เกี่ยวข้อง
7.4 คณะทบทวนจะทบทวนความถูกต้อง และความครบถ้วนของผลการตรวจประเมิน โดยอาจให้มีการตรวจ
ประเมิน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคําขอก่อนนําเสนอคณะกรรมการรับรองก็ได้
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7.5 เมื่ อคณะกรรมการรั บรองพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบผลการตรวจประเมินเพื่ อการรับรองระบบงานแล้ ว
สํ านั กงานจะจั ดทํ าใบรั บรองหรื อใบอนุ ญาต แล้ วแต่ กรณี และนํ าเสนอเลขาธิ การสํ านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงนาม และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบงานเพื่อเผยแพร่ต่อไป
ใบรับรองหรือใบอนุญาต มีอายุ 3 ปี และเป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
7.6 การขอขยายสาขาและขอบข่ายภายหลังจากที่ได้ยืนยันตามข้อ 7.2 แล้ว ให้ยื่นคําขอรับการรับรอง
ระบบงานตามข้อ 6.2 โดยอนุโลม ทั้งนี้สํานักงานจะพิจารณาการตรวจประเมิน ตามข้อ 7.3 ทั้งหมด หรือ
บางส่วนก็ได้ ตามความเหมาะสม
7.7 กรณีที่คณะกรรมการรับรองได้ให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินเพื่อขยายสาขาและขอบข่ายการรับรอง
ระบบงานแล้ว สํานักงานจะจัดทําใบรับรองหรือใบอนุญาตฉบับใหม่ (แล้วแต่กรณี) ให้ครอบคลุมสาขาและ
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานทั้งหมด
ให้ ใ บรั บ รองหรื อ ใบอนุ ญ าตฉบั บ ใหม่ (แล้ ว แต่ ก รณี ) มี วั นสิ้ น อายุ เท่ า กับ วั นสิ้ น อายุ ข องใบรั บ รองหรื อ
ใบอนุญาตฉบับเดิม และผู้ได้การรับรองระบบงานต้องส่งคืนใบรับรองหรือใบอนุญาตฉบับเดิมแก่สํานักงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วย
7.8 สํานักงานจะประกาศให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับรายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบงาน ในสาขาและขอบข่าย
ใดๆ
7.9 ผู้ได้รับการรับรองระบบงานสามารถใช้เครื่องหมายการรับรองระบบงานได้
การแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบงานให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรอง
ระบบงานหน่วยตรวจ และกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ การทํา การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
พ.ศ. 2556
8.

เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รบั การรับรองระบบงาน

ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน ต้อง
8.1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเอกสารนี้ และข้อกําหนดของมาตรฐานตามข้อ 6.1 (3) ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไข หรือกําหนดเพิ่มเติมในภายหลังตลอดเวลาที่ได้รับการรับรองระบบงาน
8.2 อ้างอิงผลการรับรองระบบงาน เฉพาะในสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเท่านั้น
8.3 ไม่นําผลการรับรองระบบงานไปใช้ หรือสื่อในทางที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระของการรับรองระบบงาน
หรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการรับรองระบบงาน คณะกรรมการ คณะกรรมการรับรอง และสํานักงาน
8.4 ยุติการใช้สื่อใดๆ ที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองระบบงาน ใบรับรองหรือใบอนุญาต และ เครื่องหมายการ
รับรองระบบงาน เมื่อมีการลดสาขาและขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใด
8.5 ไม่นําผลการรับรองระบบงานไปใช้โดยทําให้เข้าใจว่าคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการรับรอง เป็นผู้ให้การ
รับรองผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ กระบวนการ หรือบุคลากร
8.6 ไม่นําเอกสารรับรองระบบงาน เครื่องหมาย หรือรายงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งดังกล่าวไปใช้ในทางที่
ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการได้รับการรับรองระบบงาน
9.

การตรวจติดตามผล

9.1 สํานักงานจะตรวจประเมินเพื่อการติดตามผลการรับรองระบบงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแต่ละครั้งอาจ
ตรวจประเมินเพียงบางส่วนหรือทุกข้อกําหนดก็ได้ตามความเหมาะสม และการตรวจประเมินต้องครบทุก
ข้อกําหนด และสถานที่ทําการอื่นทุกแห่งที่มีกิจกรรมสําคัญ (key activities) ก่อนครบรอบการรับรอง 3 ปี
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9.2 สํ า นั ก งานสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะดํ า เนิ น การตรวจติ ด ตามผลเพิ่ ม เติ ม หากมี เ หตุ อั น ควร หรื อ ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลต่อกิจกรรมและการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการรับรองระบบงาน เช่น
การได้รับข้อร้องเรียน มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซึ่งมีเหตุทําให้สงสัยว่าสมรรถนะการดําเนินงานของหน่วย
ตรวจลดลง เป็นต้น
10. การต่ออายุการรับรองระบบงาน
10.1 ใบรับรองหรือใบอนุญาตให้มีอายุ 3 ปี หากผู้ได้รับการรับรองระบบงานประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นคํา
ขอต่ออายุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 วันก่อนวันที่ใบรับรองหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมทั้งส่งแผนการตรวจ
ในสาขาและขอบข่ายที่ขอต่ออายุเพื่อให้สํานักงานพิจารณา ผู้ได้รับการรับรองระบบงานต้องดําเนินการให้
สํานักงานสามารถตรวจประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นอายุการรับรอง 45 วัน หากผลการประเมินเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการรับรอง
พิจารณาต่ออายุการรับรองต่อไป
ระหว่างรอการพิจารณาต่ออายุการรับรอง ให้ถือว่าใบรับรองหรือใบอนุญาตฉบับเดิมยังมีผลใช้ได้ตามสาขา
และขอบข่ายที่ได้ยื่นคําขอต่ออายุ จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ต่ออายุใบรับรอง
กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองระบบงานไม่สามารถดําเนินการให้สํานักงานสามารถตรวจประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวัน
สิ้นอายุการรั บรอง 45 วัน หรือสามารถดําเนินการแล้วเสร็จเพียงบางสาขาและขอบข่ าย สํานักงานจะ
นําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาต่ออายุการรับรองเฉพาะสาขาและขอบข่ายที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
เท่านั้น
ระหว่างรอการพิจารณาต่ออายุการรับรอง ให้ถือว่าใบรับรองหรือใบอนุญาตฉบับเดิมยังมีผลใช้ได้เฉพาะ
สาขาและขอบข่ายที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
สํานั กงานสงวนสิท ธิ์ ที่จะไม่พิจารณาต่ออายุการรับรองในสาขาและขอบข่ายที่หน่วยตรวจไม่สามารถ
ดําเนินการให้สํานักงานตรวจประเมินความสามารถผู้ตรวจของหน่วยตรวจตามที่สํานักงานกําหนด หรือ
สาขาและขอบข่ายที่หน่วยตรวจไม่มีการให้บริการการตรวจตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับการรับรองระบบงาน
10.2 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองระบบงานไม่ยื่นคําขอต่ออายุการรับรองระบบงานก่อนล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในข้อ 10.1 ให้ถือว่าผู้ได้รับการรับรองระบบงานไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง หากประสงค์
จะขอรับการรับรองระบบงานอีก ให้ยื่นคําขอใหม่ และสํานักงานจะดําเนินการเช่นเดียวกับผู้ยื่นคําขอใหม่
โดยใบรับรองหรือใบอนุญาตฉบับเดิมให้มีผลใช้ได้จนถึงวันสิ้นอายุตามที่ระบุในใบรับรองหรือใบอนุญาต
เท่านั้น
10.3 การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรองระบบงาน สํานักงานจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน และการกําหนดสาขาและขอบข่ายและการสุ่มตัวอย่าง
เพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจที่เกี่ยวข้อง
10.4 การทบทวนผลการตรวจประเมิน การอนุมัติการต่ออายุใบรับรองหรือใบอนุญาต การจัดทําใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ 7.4 และ 7.5 โดยอนุโลม
11. การลดสาขาและขอบข่าย การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองระบบงาน
11.1 การลดสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน
(1) สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาการลดสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน
ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
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1) ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการตรวจสอบและรั บ รอง หรื อ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกํ าหนด ซึ่งส่งผลต่อการรักษาความสามารถในการดําเนินงานตามสาขาและ
ขอบข่ ายใดๆ หรื อ ไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ภายใน 30 วั น นั บ จากวั น ที่
รับทราบหนังสือการแจ้งเตือนจากสํานักงาน
2) แจ้งความประสงค์จะขอลดสาขาและขอบข่ายใดที่ได้รับการรับรองระบบงาน
(2) ในการลดสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน สํานักงานจะจัดทําใบรับรองหรือใบอนุญาตฉบับ
ใหม่แ ทนฉบับเดิม ให้ครอบคลุมเฉพาะสาขาและขอบข่ายที่เหลื อและมีอายุตามวันสิ้ นอายุของ
ใบรับรองหรือใบอนุญาตฉบับเดิม ทั้งนี้ผู้ได้การรับรองระบบงานต้องส่งคืนใบรับรองหรือใบอนุญาต
ฉบับเดิมแก่สํานักงานภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วย
(3) ผู้ได้ รับการรับรองระบบงานซึ่งถู กสั่งลด หรือขอลดสาขาและขอบข่ายการรั บรองใดๆ จะแสดง
เครื่องหมายการรับรองระบบงานในสาขาและขอบข่ายนั้นๆ ไม่ได้
11.2 การพักใช้การรับรองระบบงาน
(1) สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาการพักใช้การรับรองระบบงาน ในกรณีที่ผู้ได้รับ
การรับรองระบบงาน
1) ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการตรวจสอบและรั บ รอง หรื อ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด โดยสํานักงานได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดําเนินการพร้อม
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ และพบว่าผู้ได้รับการรับรองระบบงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับ
แจ้งภายในระยะเวลาที่กําหนด สํานักงานจะเสนอให้พักใช้ใบรับรอง หรือใบอนุญาตตามสาขา
และขอบข่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีกําหนดระยะเวลาการพักใช้ไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
2) ไม่ปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน สํานักงานจะพักใช้
ใบรับรองหรือใบอนุญาตเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยไม่มีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้า
(2) ในระหว่างการพักใช้ใบรับรอง หรือใบอนุญาต
1) ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองจะแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบงานในสาขาและขอบข่ายนั้นไม่ได้
2) ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะประกอบกิจการให้บริการการตรวจและแสดงเครื่องหมายการรับรอง
ระบบงานในสาขาและขอบข่ายนั้นไม่ได้
11.3 การเพิกถอนการรับรองระบบงาน
(1) สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรองระบบงานผู้ได้รับการรับรอง
ระบบงานในกรณีดังต่อไปนี้
1) เคยถูกสั่งพักใช้ใบรับรองหรือใบอนุญาต แล้วมากระทําผิดอีกภายใน 5 ปี
2) กระทําความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ หรือต่อประโยชน์สาธารณะ
3) จัดทําผลการตรวจสอบอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้มีการออกผลการตรวจสอบโดยมิชอบ
(2) ผู้ได้รับการรับรองระบบงานที่ถูกเพิกถอนใบรับรองหรือใบอนุญาตแล้วแต่กรณี จะขอใบรับรอง หรือ
ใบอนุญาตสําหรับการตรวจสอบและรับรองในสาขาและขอบข่ายนั้นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น 6
เดือนนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง ทั้งนี้ต้องส่งคืนใบรับรอง หรือใบอนุญาตแก่สํานักงานด้วย
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11.4 สํ า นั ก งานจะประกาศให้ ส าธารณชนทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบผลการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการรับรองเกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่ถูกสั่งลด พักใช้ใบรับรองหรือใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบรับรอง
หรือใบอนุญาต ในสาขาและขอบข่ายใดๆ
12. การสิน้ อายุใบรับรองหรือใบอนุญาต
12.1 ใบรับรอง หรือใบอนุญาตจะสิน้ อายุ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับการรับรองระบบงานเลิกประกอบกิจการ หรือขอยกเลิกการรับรองระบบงาน
(2) ผู้ได้รับการรับรองระบบงานที่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล สิ้นสภาพการเป็นห้างหุ้นส่วน หรือนิติ
บุคคล
(3) ผู้ได้รับการรับรองระบบงานถูกเพิกถอนใบรับรองหรือใบอนุญาต
(4) เมื่อมีประกาศกําหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองระบบงาน
12.2 กรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบงานยกเลิ ก ประกอบกิจ การ หรือ มี ค วามประสงค์ ข อยกเลิก การรั บ รอง
ระบบงานตามข้อ 12.1 (1) ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สํานักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเลิก
ประกอบกิจการ หรือขอยกเลิกการรับรองระบบงาน แล้วให้ส่งคืนใบรับรอง หรือใบอนุญาตภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ หรือวันที่ขอยกเลิกการรับรองระบบงาน พร้อมทั้งยุติการนําผลการรับรอง
ระบบงานไปใช้ในทุกกรณีนับแต่วันที่ยกเลิก
12.3 กรณีที่ใบรับรองหรือใบอนุญาตสิ้นอายุตามข้อ 12.1(2) – 12.1(3) ให้ผู้ได้รับการรับรองระบบงานยุติการนํา
ผลการรับรองระบบงานไปใช้ทันทีในทุกกรณี พร้อมส่งคืนใบรับรองหรือใบอนุญาตคืนสํานักงาน
12.4 กรณีที่มีการประกาศกําหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองระบบงาน ตามข้อ 12.1(4)
สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณากําหนดมาตรการดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้
ใบรับรอง หรือใบอนุญาตเดิมยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปได้
13. การร้องเรียน และการอุทธรณ์
13.1 ผู้ยื่นคําขอ ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
(1) บุคลากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
(2) คณะผู้ตรวจประเมิน คณะทบทวน คณะกรรมการรับรอง
(3) ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
(4) ผู้รับบริการการตรวจที่ได้รับการตรวจจากผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
13.2 ผู้ยื่น คําขอ หรือผู้ ได้ รับ การรั บ รองระบบงาน สามารถอุท ธรณ์เกี่ ยวกั บ การดํา เนิ นงานด้ า นการรับ รอง
ระบบงานของสํานักงานได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การไม่รับคําขอรับการรับรองระบบงาน
(2) การไม่ดําเนินการตรวจประเมิน
(3) การไม่ยอมรับการปฏิบัติการแก้ไข
(4) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน
(5) การดําเนินการใดๆ ที่เป็นการหน่วงเหนี่ยวซึ่งการให้ได้รับการรับรองระบบงาน
(6) การตัดสินไม่อนุมัติการรับรองระบบงาน การลดสาขาและขอบข่าย การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง
ระบบงาน
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13.3 การร้องเรียน และการอุทธรณ์ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องเรียน และการ
อุทธรณ์ที่คณะกรรมการกําหนด
14. การรักษาความลับ และการแจ้งความมีส่วนได้ส่วนเสีย
14.1 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองระบบงาน สํานักงานจะเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ โดยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
อันเนื่องมาจากความลับนี้ได้แพร่งพรายออกไป เว้นแต่เกิดขึ้นจากการกระทําของสํานักงานเท่านั้น
14.2 สํานักงานจะดําเนินการให้การรับรองระบบงานด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
14.3 การดําเนินการรักษาความลับและการแจ้งความมีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
15. การแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ผู้ได้รับการรับรองระบบงานต้องแจ้งให้สํานักงานทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการให้บริการการตรวจตามสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน หรือ การเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานที่กําหนด หรือ อื่นๆ เช่น
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจหน้าที่
สถานะทางกฎหมาย และวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคล
นโยบาย วิธีการตรวจหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจ
เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก หรืออื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการการตรวจ
การเปลี่ยนชื่อ
การย้ายสถานที่ทําการ
16. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการรับรองระบบงาน

16.1 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองระบบงาน สํานักงานจะนําเสนอ
คณะกรรมการพิ จ ารณาและกํ า หนดวั น ที่ มีผ ลบั งคั บ ใช้ และแจ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คํ าขอ หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ระบบงานทราบล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.2 ผู้ยื่นคําขอ หรือผู้ได้รับการรับรองระบบงานต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสํานักงานจะทวนสอบผลการปรับปรุงแก้ไขของผู้ยื่นคําขอ หรือผู้ได้รับการรับรอง
ระบบงาน เมื่อครบระยะเวลาตามที่กําหนดไว้
17. การออกใบแทน การย้ายสถานทีท่ าํ การ การเปลี่ยนชื่อผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบงาน
และการโอนใบรับรองหรือใบอนุญาต
17.1 กรณีที่ใบรับรองหรือใบอนุญาตสูญหาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ผู้ได้รับการรับรองระบบงานต้อง
แจ้งสํานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอรับใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญ
หาย หรือชํารุดเสียหาย
สํานักงานจะนําเสนอผู้อนุญาตลงนามในใบแทนต่อไป
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17.2 ผู้ได้รับการรับรองระบบงานที่มีความประสงค์จะย้ายสถานที่ทําการที่ระบุไว้ในใบรับรอง หรือใบอนุญาต หรือ
เปลี่ยนชื่อ ผู้ได้รับการรับรองระบบงานต้องแจ้งสํานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการย้ายสถานที่ทํา
การ หรือเปลี่ยนชื่อ พร้อมทั้งหลักฐานการย้ายสถานที่ทําการ หรือหลักฐานการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
สํ า นั ก งานอาจตรวจประเมิ น ระบบการบริ ห ารของหน่ ว ยตรวจเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณานํ า เสนอ
คณะกรรมการรับรองพิจารณาด้วยหรือไม่ ก็ได้
17.3 ผู้ได้รับการรับรองระบบงานที่มีความประสงค์จะโอนใบรับรอง หรือใบอนุญาต ให้แจ้งสํานักงานทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา ทั้งนี้
(1) ผู้รับโอนใบรับรอง หรือใบอนุญาต ต้องเป็นไปตามข้อ 5 และข้อ 6.1 ของหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ฉบับนี้
(2) สํานักงานจะประเมินระบบการบริหารของหน่วยตรวจผู้รับโอนเพื่อประกอบการพิจารณานําเสนอ
คณะกรรมการรับรองพิจารณาต่อไป
17.4 เมื่อคณะกรรมการรับรองมีมติอนุมัติให้ย้ายสถานที่ทําการ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ โอนใบรับรองหรือใบอนุญาต
สํานักงานจะออกใบรับรอง หรือใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน โดยระบุสถานที่ทําการ
ชื่อ หรือ ชื่อผู้รับโอน แล้วแต่กรณี โดยได้รับการรับรองระบบงานตามสาขาและสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการ
รับรองระบบงานเดิม และใบรับรอง หรือใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่ให้มีอายุตามที่ระบุไว้ในใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตฉบับเดิม และให้ผู้ได้รับการรับรองระบบงานส่งมอบใบรับรอง หรือใบอนุญาตฉบับเดิมคืนแก่
สํานักงาน
18. การเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนดนโยบายการเข้าร่วมทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบ
ผลระหว่างหน่วยตรวจ ดังนี้
18.1 ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับใบรับรองต้องเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญหรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ
เพื่อแสดงความสามารถของการตรวจ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรักษาคุณภาพในการดําเนินการตรวจ
18.2 ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับใบรับรองต้องกําหนดความถี่ของการเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบ
ผลระหว่างหน่วยตรวจ ดังนี้
1) ก่อนได้รับการรับรอง ต้องมีผลการเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่าง
หน่วยตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด อย่างน้อย 1 รายการ (ถ้ามี) ซึ่งสํานักงานจะนําผลการเข้าร่วม
การทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาตัดสินให้การรับรอง
2) มีแผนการเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจตามสาขา
และขอบข่ายที่ขอรับการรับรองอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และทบทวนความเหมาะสมของ
แผนการเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงบุคลากร วิธีการตรวจ และเครื่องมือ เป็นต้น
18.3 หากผลการเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด ผู้รับใบรับรองต้องทําการวิเคราะห์หาสาเหตุและดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด การไม่ปฏิบัติการแก้ไขหรือไม่สามารถรักษาความสามารถของผู้รับ
ใบรับรองไว้ได้ คณะผู้ตรวจประเมินจะนําเสนอผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาลดสาขาการตรวจสอบและรับรอง
หรือ พักใช้ หรือ เพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณี
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18.4 กรณีการเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจไม่สามารถปฏิบัติได้
คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาความสามารถของผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับใบรับรอง อาจเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีดังต่อไปนี้
1) การเฝ้าดูความสามารถของการตรวจในขณะตรวจประเมิน
2) การควบคุมคุณภาพภายในโดยใช้วัสดุอ้างอิง (Reference Material) หรือสิ่งที่รู้ค่า (Known
sample)
3) ดุลพินิจของคณะกรรมการ/คณะทบทวน/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาเข้าร่วมการทดสอบ
ความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ โดยการยอมรับการเปรียบเทียบผลการ
ตรวจโดยการใช้วิธีต่างกัน หรือการตรวจติดตามผลการตรวจ
18.5 รายละเอียดในเรื่องของการใช้ผลการเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่าง
หน่วยตรวจให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุใน ISO/IEC 17043 Annex C
19. อื่นๆ
19.1 การโฆษณาของผู้ยื่นคําขอ ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
โฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองและผู้ประกอบกิจการ ที่คณะกรรมการกําหนด
19.2 การแสดงเครื่องหมาย และข้อความที่อ้างถึงการรับรองระบบงานให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้
เครื่องหมายรับรองระบบงานหน่วยตรวจ และกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ การทํา การใช้ และการแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. 2556
---------------------------
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การตรวจประเมินหน่วยตรวจ
๑. ขอบข่าย
เอกสารนี้ กําหนดแนวทางการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ ซึ่งครอบคลุมถึงขั้นตอนในการ
ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบงาน การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง
ระบบงาน รวมทั้ ง การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ ต รวจประเมิ น ผู้ ต รวจประเมิ น ด้ า นวิ ช าการและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
2.๑
2.๒
2.๓

๒.๔

๒. เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
มอก.17011 (ISO/IEC 17011) การตรวจสอบและรับรอง : ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยรับรองระบบงาน
ในการรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(๑) การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
(๒) การกําหนดสาขาและขอบข่ายและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
(๓) การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
IAF/ILAC–A5 : 04/2009 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements
(Arrangements) : Application of ISO/IEC 17011 : 2004
๓. นิยาม

ความหมายของคําที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
และต่อไปนี้
3.๑ คณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการรับรอง” หมายถึง
คณะกรรมการเฉพาะด้านที่คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า
“คณะกรรมการ”) แต่งตั้งให้พิจารณาให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
3.๒ คณะทบทวนการรับรองระบบงาน ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “คณะทบทวน” หมายถึง คณะบุคคลที่
สํานักงานแต่งตั้งขึ้นให้ทําหน้าที่ทบทวนผลการตรวจประเมินก่อนนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา
ต่อไป
3.๓ การตรวจ (Inspection) หมายถึ ง การตรวจสอบการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การบริ ก าร
กระบวนการ หรือโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะ หรือข้อกําหนดทั่วไป (บน
พื้นฐานการตัดสินโดยผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)
หมายเหตุ ๑) การตรวจสอบของกระบวนการต่ า งๆ จะรวมถึ ง บุ ค ลากร สิ่ งอํ า นวยความสะดวก
เทคโนโลยี และวิธีการ
๒) ผลการตรวจอาจใช้เพื่อสนับสนุนการรับรอง
3.๔ หน่วยตรวจ (Inspection body) หมายถึง ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ให้บริการด้านการตรวจ
3.๕ ผู้ยื่นคําขอ หมายถึง หน่วยตรวจที่ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบงาน
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3.๖ ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน หมายถึง หน่วยตรวจที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วพบว่ามีความสามารถเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะได้รับใบรับรอง หรือใบอนุญาต แล้วแต่
กรณี
3.๗ การรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายถึง กระบวนการให้การยอมรับอย่างเป็นทางการแก่หน่วย
ตรวจว่ามีความสามารถในการดําเนินการให้บริการการตรวจ และมีสิทธิแสดงเครื่องหมายการรับรอง
ระบบงาน
3.๘ การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการโดยคณะผู้ตรวจประเมินของสํานักงาน เพื่อพิจารณา
ความสามารถของหน่วยตรวจภายใต้สาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
และรับรอง หรือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานที่คณะกรรมการกําหนด
3.๙ การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรองระบบงาน (Reassessment) หมายถึง การตรวจประเมิน
ก่อนครบรอบระยะเวลาของการรับรองระบบงาน เพื่อยืนยันว่าระบบการบริหารงานของหน่วยตรวจยังคง
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
3.๑๐ การตรวจติดตามผล (Surveillance assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อเฝ้าติดตามหน่วยตรวจ
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบงานว่ า ระบบการบริ ห ารงานของหน่ ว ยตรวจยั ง คงเป็ น ไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบและรับรอง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
3.๑๑ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและได้รับมอบหมายจากสํานักงานให้
ทําหน้าที่เป็นผู้นําในคณะผู้ตรวจประเมินในการตรวจประเมินหน่วยตรวจและประสานงานเพื่อให้การตรวจ
ประเมินมีประสิทธิผล
3.๑๒ ผู้ตรวจประเมิน หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและได้รับมอบหมายจากสํานักงานให้ทํา
หน้าที่ในการตรวจประเมินหน่วยตรวจ
3.๑๓ ผู้ตรวจประเมิ นด้านวิชาการ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ทํ าหน้าที่
ประเมิ น ความสามารถทางวิ ช าการของหน่ วยตรวจในสาขาเฉพาะตามสาขาและขอบข่ า ยการรั บ รอง
ระบบงานหน่วยตรวจ
3.๑๔ ผู้เชีย่ วชาญด้านวิชาการ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านวิชาการใน
สาขาและขอบข่ายที่ตรวจประเมิน และได้รบั มอบหมายจากสํานักงานให้เข้าร่วมในคณะผู้ตรวจประเมิน
เพื่อให้คําแนะนําด้านวิชาการแก่คณะผู้ตรวจประเมิน
3.๑๕ ข้อบกพร่องสําคัญ หมายถึง ข้อบกพร่องอันเกิดจากการที่ไม่ดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการรับรองระบบงาน หรือ ข้อกําหนดในการรับรองระบบงาน หรือ การไม่ปฏิบัติตามเอกสาร
ระบบการบริ ห ารงานที่ ห น่ ว ยตรวจกํ า หนดไว้ ซึ่ ง พิ จ ารณาแล้ ว ส่ ง ผลเสี ย หายร้ า ยแรงต่ อ ระบบการ
บริหารงานของหน่วยตรวจ และนําไปสู่ความไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลการตรวจสอบและรับรอง
3.๑๖ ข้อบกพร่องย่อย หมายถึง ข้อบกพร่องอันเกิดจากการไม่ดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการรับรองระบบงาน หรือ ข้อกําหนดในการรับรองระบบงาน หรือ การไม่ปฏิบัติตามเอกสาร
ระบบการบริหารงานที่หน่วยตรวจกําหนดไว้ ซึ่งพิจารณาแล้ว ส่งผลต่อระบบการบริหารงานของหน่วย
ตรวจน้อย แต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องสําคัญได้
3.๑๗ ข้อสังเกต หมายถึง สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินซึ่งไม่จดั ว่าเป็นข้อบกพร่อง แต่หากไม่ดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นข้อบกพร่องขึ้นได้ภายหลัง
3.๑๘ ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อคิดเห็นที่ควรนําไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น
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๔. การตรวจประเมิน
๔.๑ การตรวจประเมินหน่วยตรวจ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
(๑) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
(๒) การทบทวนเอกสาร
(๓) การตรวจประเมิน
(๔) การรายงานผลการตรวจประเมิน
๔.๒ การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
(๑) สํานักงานจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินที่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและกิจกรรมตามสาขาและขอบข่ายของการตรวจประเมิน
(๒) คณะผู้ตรวจประเมิน ต้อง
๑) มีความเข้าใจมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
๒) มีความรู้ในขั้นตอนการดําเนินงานและเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน
๓) มีความรู้ด้านวิชาการในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองระบบงาน
๔) มีความสามารถในการสื่อความ
๕) ปลอดจากผลประโยชน์ที่อาจทําให้สมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมินปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่
น่าเชื่อถือ หรือไม่เสมอภาค เช่น
ก) เคยให้ คํ าปรึ กษาแก่ หน่ วยตรวจซึ่ งอาจมี ผ ลต่ อกระบวนการและการตั ด สิ น การรั บ รอง
ระบบงาน
ข) มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
(๓) คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ และ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ในบางกรณีอาจจะมีผู้ตรวจประเมินร่วมอยู่ด้วยก็ได้
(๔) หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน
๑) หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่บริหารการตรวจประเมินในคณะผู้ตรวจประเมิน และประเมิน
ความสามารถของหน่วยตรวจให้ครอบคลุมกิจกรรมของหน่วยตรวจที่ขอรับการรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด ให้มีประสิทธิผล
๒) ผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่ตรวจประเมินความสามารถของหน่วยตรวจตามมาตรฐานการตรวจสอบและ
รับรอง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ในกิจกรรมตามที่หัวหน้า
ผู้ตรวจประเมินมอบหมาย
๓) ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ มีหน้าที่ประเมินความสามารถของหน่วยตรวจ ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบและรับรอง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในกิจกรรมตามที่
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมอบหมายและให้คําแนะนํา ให้ความเห็น หรือสรุปสาระด้านวิชาการให้แก่
คณะผู้ตรวจประเมิน
๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้ความเห็น หรือสรุปสาระด้านวิชาการให้แก่คณะผู้ตรวจ
ประเมิน
(๕) สํานักงานจะแจ้งชื่อและหน่วยงานต้นสังกัดของคณะผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งให้หน่วยตรวจ
เพื่อพิจารณาให้การยอมรับ
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๔.๓ การทบทวนเอกสาร
(๑) คณะผู้ตรวจประเมินจะ
๑) ทบทวนและประเมินเอกสารต่างๆ ของหน่วยตรวจเพื่อพิจารณาถึงความครบถ้วนและความ
สอดคล้ อ งของระบบการบริ ห ารงานตามมาตรฐานด้ า นการตรวจสอบและรั บ รอง และ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทํารายงานการประเมินเอกสาร และข้ อเสนอแนะเพื่ อการปรับปรุงแก้ไขก่อนการตรวจ
ประเมิน (ถ้ามี) เพื่อจัดส่งให้หน่วยตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบและดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
(๒) สํานักงานอาจไม่ดําเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทําการต่อไป หากพบว่า
๑) เอกสารต่างๆ ของหน่วยตรวจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสาระสําคัญ
๒) หน่วยตรวจไม่จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของคณะผู้ตรวจประเมิน
๔.๔ การตรวจประเมิน
(๑) การตรวจประเมินประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน คือ
๑) ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจประเมิน ณ สถานที่ทาํ การของหน่วยตรวจ
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจประเมินความสามารถคณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจ
หมายเหตุ การตรวจประเมินในขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ อาจสลับลําดับได้ ตามความเหมาะสม
(๒) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ ๑
คณะผู้ตรวจประเมินจะ
ก จัดทํากําหนดการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทําการของหน่วยตรวจ รวมทั้งสถานที่ทําการอื่นของ
หน่วยตรวจที่มีกิจกรรมสําคัญ (key activities) ได้แก่ การกําหนดนโยบาย การพัฒนา
กระบวนการทํางาน และ/หรือขั้นตอนการดําเนินงาน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การทบทวน
ข้อตกลง การวางแผนการตรวจ การทบทวน และการตัดสินการรับรอง (ถ้ามี) เพื่อจัดส่งให้
หน่วยตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก.1 ในกรณีการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบงานครั้งแรก สํานักงานจะกําหนดให้มี
การตรวจประเมินให้ครอบคลุมสถานที่ทําการของหน่วยตรวจ รวมทั้งสถานที่ทําการอื่น
ของหน่วยตรวจที่มีกิจกรรมสําคัญทุกแห่ง
ก.2 ในกรณีการตรวจประเมินเพื่อการติดตามผล หรือการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการ
รับรองระบบงาน สํานักงานจะกําหนดให้สุ่มตรวจประเมินสถานที่ทําการของหน่วยตรวจ
รวมทั้งสถานที่ทําการอื่นของหน่วยตรวจที่มีกิจกรรมสําคัญบางแห่ง อย่างไรก็ตามในรอบ
การรับรองระบบงานต้องตรวจประเมินให้ครบทุกสถานที่ทําการของหน่วยตรวจ
ข ตรวจประเมินความสามารถและประสิ ท ธิผ ลของระบบการบริห ารงานของหน่ว ยตรวจตาม
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
ค บันทึกสิ่งที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจประเมินตามความเป็นจริง
ง จัดทํารายงานข้อบกพร่องด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน และกระชับ โดยมีหลักฐานสนับสนุน
เมื่อตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยจําแนกเป็นข้อบกพร่องสําคัญ หรือ ข้อบกพร่องย่อย
รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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จ ชี้แจงสรุปผลการตรวจประเมิน
ฉ ให้ผู้แทนของหน่วยตรวจลงนามรับทราบในรายงานข้อบกพร่อง และหารือเกี่ยวกับมาตรการแก้ไข
พร้อมทั้งกําหนดเวลาในการแก้ไข
(๓) การตรวจประเมินขั้นตอนที่ ๒
๑) การสุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความสามารถของคณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจ (Witnessing) ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกําหนดสาขาและขอบข่ายและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรอง
ระบบงานหน่วยตรวจ โดยสํานักงานจะเลือกสุ่มตัวอย่างการตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นตัวแทนใน
สาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน ดังนี้
ก ) สํานักงานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกตัวอย่างที่มีนัยสําคัญต่อผลกระทบ และ/หรือ ความ
เสี่ยงด้านคุณภาพการบริการ เพื่อใช้เป็นตัวแทนสาขาและขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง
ระบบงานแล้วแต่กรณี
ข ) สํ า นั ก งานจะสุ่ ม ตั ว อย่ า งตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดโดยพิ จ ารณาจากความเสี่ ย งของ
ผู้ประกอบกิจการ ผู้ตรวจของหน่วยตรวจ ผลการดําเนินงานของหน่วยตรวจ และข้อมูล
อื่นๆตามที่เห็นสมควร
๒) คณะผู้ตรวจประเมินจะ
ก) ตรวจประเมินความสามารถของคณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจ
ข) สังเกตการณ์การตรวจของคณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจขณะปฏิบัติงาน โดยอาจทวนสอบ
เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจดบันทึกไว้
ค) ชี้แจงสรุปผลการตรวจประเมินให้คณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจทราบ
๓) ในกรณีที่ผลการประเมินความสามารถของคณะผู้ตรวจไม่เป็นที่ยอมรับ ให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจ
ประเมินจัดทํารายงานข้อบกพร่อง ซึ่งจะจําแนกเป็นข้อบกพร่องสําคัญ โดยให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจ
ของหน่วยตรวจลงนามรับทราบในรายงานข้อบกพร่อง และแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อให้มีการ
ประเมินขั้นตอนที่ ๒ ใหม่
๔) ในกรณีที่พบข้อบกพร่องในการดําเนินงานของคณะผู้ตรวจในระหว่างการตรวจที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หรื อ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยตรวจ ให้ หั ว หน้ า คณะผู้ ต รวจประเมิ น จั ด ทํ า รายงาน
ข้อบกพร่อง โดยจําแนกเป็นข้อบกพร่องสําคัญ หรือ ข้อบกพร่องย่อย และให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจ
ของหน่วยตรวจลงนามรับทราบในรายงานข้อบกพร่อง
(๔) ในกรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินไม่สามารถสรุปผลการตรวจประเมินจากสิ่งที่ตรวจพบได้ ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินแจ้งสํานักงานเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
(๕) ในกรณีหน่วยตรวจขอรับการรับรองแบบ Multi-site
๑) กรณีการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบงานครั้งแรก สํานักงานกําหนดให้มีการตรวจ
ประเมินให้ครอบคลุมทุกสถานที่ Multi-site ที่หน่วยตรวจขอรับการรับรอง
๒) กรณีการตรวจประเมินเพื่อการติดตามผล หรือการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรอง
ระบบงาน สํานักงานจะกําหนดให้สุ่มตรวจประเมินสถานที่ Multi-site ที่หน่วยตรวจขอรับการ
รับรอง อย่างไรก็ตามในรอบการรับรองระบบงานจะต้องตรวจประเมินให้ครบทุกสถานที่ Multisite ที่หน่วยตรวจขอรับการรับรอง
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๔.๕ การรายงานผลการตรวจประเมิน
(๑) เมื่อสิ้นสุดการตรวจประเมินแต่ละขั้นตอน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจะจัดทํารายงานการตรวจ
ประเมิน พร้อมข้อสรุปและข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมินต่อสํานักงาน
(๒) ภายหลังการตรวจประเมินครบทั้ง ๒ ขั้นตอน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจะจัดทํารายงานสรุป
ภาพรวมความสามารถของหน่ ว ยตรวจ พร้ อ มข้ อ เสนอแนะในการให้ ก ารรั บ รองระบบงานต่ อ
สํานักงาน
(๓) สํ า นั ก งานจะจั ด ส่ ง รายงานสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น ให้ ห น่ ว ยตรวจทราบและพิ จ ารณา
ให้ข้อคิดเห็นภายในระยะเวลาที่กําหนด
๕. การแก้ไขข้อบกพร่อง
๕.๑ หน่วยตรวจต้องดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินในแต่ละขั้นตอน โดยต้องจัดส่งแนว
ทางการแก้ไข และแผนการดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการต่อข้อบกพร่อง พร้อม
ทั้งหลักฐานผลการดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี ) ให้สํานักงานพิจารณาให้ความเห็ นชอบภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง
๕.๒ ในกรณีที่หน่วยตรวจไม่ดําเนินการใดๆ หรือระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเกินกว่า ๑๘๐ วันนับ
จากวันออกรายงานข้อบกพร่อง สํานักงานอาจดําเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด
๖. การเสนอให้การรับรองระบบงาน
๖.๑ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจะนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาให้การรับรองระบบงาน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่พบข้อบกพร่อง
(๒) กรณีที่พบข้อบกพร่องย่อย โดยหน่วยตรวจได้นําเสนอแนวทางการแก้ไข และแผนการดําเนินงาน
รวมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการต่อข้อบกพร่อง พร้อมทั้งหลักฐานผลการดําเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินได้ทวนสอบแล้วเห็นว่าเป็นที่ยอมรับได้
(๓) กรณีที่พบข้อบกพร่องสําคัญ โดยหน่วยตรวจได้นําเสนอแนวทางการแก้ไข และแผนการดําเนินงาน
รวมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการต่อข้อบกพร่อง และคณะผู้ตรวจประเมินได้มีการตรวจ
ประเมินเพื่อการทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up assessment) ณ
สถานที่ทําการของหน่วยตรวจภายหลังจากระยะเวลาที่กําหนดแล้วสรุปว่าเป็นที่ยอมรับได้
๖.๒ สํานักงานจะแต่งตั้งคณะทบทวนที่มีความรู้ความสามารถด้านการรับรองระบบงาน และนําเสนอรายงาน
และข้อมูลการตรวจประเมินทั้งหมดให้คณะทบทวนพิจารณา
กรณีที่คณะทบทวนมีข้อสังเกต หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจประเมิน อาจให้มีการขอข้อมูล หรือให้มี
การตรวจประเมินเพิ่มเติม ก็ได้
๖.๓ เมื่อ คณะทบทวนเห็น ชอบผลการตรวจประเมิน แล้ ว สํ านั ก งานจะนํ าเสนอคณะกรรมการรั บ รองเพื่ อ
พิจารณาให้การรับรองระบบงานต่อไป
๗. การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบงาน
๗.๑ สํานักงานดําเนินการตรวจประเมินเช่นเดียวกันกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ตามข้อ ๔.๒ ถึง ๔.๕
ข้างต้น โดยอนุโลม
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ในการตรวจติดตามผล สํานักงานอาจประเมินขั้นตอนที่ ๑ และ/หรือ ขั้นตอนที่ ๒ ตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตามในแต่ละรอบของการรับรองต้องดําเนินการตรวจประเมินครบทั้ง ๒ ขั้นตอน
๗.๒ กรณีที่พบข้อบกพร่อง หน่วยตรวจต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ข้อบกพร่องย่อย ต้องเสนอแนวทางการแก้ไข และแผนการดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลา
การดําเนินการต่อข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาจนเป็นที่ยอมรับภายในระยะเวลา ๓๐
วันนับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง และส่งหลักฐานผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
แนวทางและระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยคณะผู้ตรวจประเมินจะทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไขในการ
ตรวจติ ดตามผลครั้ง ต่ อ ไป หรือ การทวนสอบประสิ ท ธิผ ลของการแก้ ไ ขข้อ บกพร่ อง (Follow-up
assessment) ณ สถานที่ทาํ การของหน่วยตรวจก็ได้
หากหน่ ว ยตรวจไม่ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งดั ง กล่ า ว หรื อ ปรากฏผลการทวนสอบว่ า ไม่ เ กิ ด
ประสิทธิผล คณะผู้ตรวจประเมินจะออกรายงานข้อบกพร่องฉบับใหม่โดยปรับเป็นข้อบกพร่องสําคัญ
(๒) ข้ อ บกพร่ อ งสํ า คั ญ ต้ อ งเสนอแนวทางการแก้ ไ ข และแผนการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง กํ า หนดกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินการต่อข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาจนเป็นที่ยอมรับภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วันนับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง และคณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจประเมินเพื่อ
การทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up assessment) ณ สถานที่ทําการของ
หน่วยตรวจภายหลังจากระยะเวลาที่กําหนดแล้ว หากปรากฏผลการทวนสอบว่าไม่เกิดประสิทธิผล
คณะผู้ตรวจประเมินจะนําเสนอสํานักงานเพื่อพิจารณาการลดสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน
พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองระบบงานต่อไป
๗.๓ สํานักงานจะแต่งตั้งคณะทบทวน เพื่อพิจารณารายงานและข้อมูลการตรวจติดตามผล หรือการตรวจประเมิน
เพื่อต่ออายุการรับรองตามข้างต้น เช่นเดียวกันกับข้อ ๖.๒ กรณีที่คณะทบทวนมีข้อสังเกต หรือข้อสงสัย
เกี่ยวกับผลการตรวจประเมิน อาจให้มีการขอข้อมูล หรือให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม ก็ได้
๗.๔ สํานักงาน นําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาให้คงไว้ซึ่งการรับรองระบบงาน หรือการต่ออายุการรับรอง
ระบบงาน หรือ การลดสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน หรือการพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง
ระบบงาน แล้วแต่กรณี
---------------------------

7/7

RIB 03-01

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกําหนดสาขาและขอบข่ายและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
๑. ขอบข่าย
เอกสารนี้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาจําแนกสาขาและขอบข่าย และจํานวนตัวอย่างที่จะตรวจประเมิน
ความสามารถคณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจขณะตรวจผู้ประกอบกิจการ
๒. เอกสารอ้างอิง
2.๑
2.๒
2.๓
2.๔

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
ประกาศกําหนดสาขาการตรวจสอบและรับรองสําหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ
United Nation for the Central Product Classification (UN CPC) Version 2, 31 December 2008
IAF/ILAC–A5 : 04/2009 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements
(Arrangements) : Application of ISO/IEC 17011 : 2004
3. การพิจารณาจําแนกสาขาและขอบข่ายและจํานวนตัวอย่างเพือ่ การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ

3.1 สาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ ได้แก่ ประเภทหน่วยตรวจ สาขาและขอบข่ายการตรวจ
ช่วงและชนิดการตรวจ และวิธีการหรือมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงการตรวจ
สาขาการตรวจแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมที่ระบุไว้ใน United Nation for the Central
Product Classification (UN CPC)
รายละเอียดสาขาและขอบข่ายการตรวจดังภาคผนวก ก
3.2 การสุ่มตัวอย่าง
การพิจารณาความสามารถของผู้ตรวจ
(๑) กรณีหน่วยตรวจขอรับการรับรองระบบงานครั้งแรก
1) สํานักงานจะพิจารณาสุ่มตัวอย่างเพื่อพิจารณาความสามารถของผู้ตรวจ โดยการสังเกตการณ์การ
ตรวจของคณะผู้ตรวจขณะตรวจผู้ประกอบกิจการ (Witnessing) จํานวนอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง
ตามสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
2) สํานักงานอาจพิจารณาสุ่มตัวอย่างเพื่อพิจารณาความสามารถของผู้ตรวจ เพิ่มขึ้น จากปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้
ก) สาขาและขอบข่ายที่ขอรับการรับรองระบบงาน (สาขา ช่วงและชนิดของการตรวจ วิธีการ
หรือ มาตรฐานที่ใช้)
ข) ผู้ตรวจที่มีความสามารถในการตัดสินตามวิชาชีพหลายด้าน
ค) จํานวนผู้ตรวจ
ง) ความถี่ของการตรวจแต่ละประเภท
จ) จํานวนพื้นที่สถานที่ทําการ
ฉ) ประวัติสมรรถนะของการตรวจประเมินที่ผ่านมา
ช) การรับรองบุคคลโดยผู้ตรวจ
ซ) ระบบการฝึกอบรมของหน่วยตรวจ
ฌ) ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังสมรรถนะผู้ตรวจ
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ญ) ความเสมอต้นเสมอปลายขององค์กรและความตระหนักด้านความเสี่ยงของหน่วยตรวจ
ฎ) ข้อกําหนดตามกฎหมาย
ฏ) อื่นๆ ตามความจําเป็น เช่น ผู้ตรวจใหม่ ความเสี่ยงและความซับซ้อนของกิจกรรมการตรวจ
ความสามารถทางกายภาพของคณะผู้ตรวจ
(๒) กรณีหน่วยตรวจขอขยายสาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน จะใช้เกณฑ์ตามข้อ 3.2 (1) โดย
อนุโลม
(๓) กรณีการตรวจประเมินเพื่อการติดตามผล
สํานักงานจะพิจารณาสุ่มตัวอย่างเพื่อพิจารณาความสามารถของผู้ตรวจ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
จํานวนสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามข้อ 3.2 (1)
2) ประกอบด้วย
(๔) กรณีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบงาน
สํานักงานจะพิจารณาสุ่มตัวอย่างเพื่อพิจารณาความสามารถของผู้ตรวจ อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
จํานวนสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามข้อ 3.2 (1)
2) ประกอบด้วย
---------------------------
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ภาคผนวก ก
การจําแนกสาขาและขอบข่ายการตรวจ
สาขาและขอบข่ายการตรวจจําแนกตามประเภทหน่วยตรวจ สาขา ช่วงและชนิดการตรวจ และวิธีการหรือ
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงการตรวจ ดังนี้
ก.1 ประเภทหน่วยตรวจ
หน่วยตรวจแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
(๑) หน่วยตรวจประเภท A
(๒) หน่วยตรวจประเภท B
(๓) หน่วยตรวจประเภท C
ก.2 สาขาและขอบข่ายการตรวจ
สาขาและขอบข่ายการตรวจ จําแนกเป็น การตรวจการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ (ระบุวัตถุ หรือเครื่องจักร)
การติดตั้ง โรงงาน สถานประกอบการ กระบวนการ การบริการ หรือการสํารวจ โดยกําหนดเป็นสาขาและ
ขอบข่ายต่างๆดังต่อไปนี้
(๑) เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และ การป่าไม้ (Agriculture, hunting and forestry)
(๒) การประมง (Fishing)
(๓) การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน (Mining and quarrying)
(๔) กระบวนการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ (Manufacturing processes or Products)
๑)
๒)
๓)
๔)

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Food products and beverages)
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Tobacco products)
สิ่งทอ (Textiles)
เครื่องแต่งกาย การตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว์ (Wearing apparel; dressing and dyeing of
fur)
๕) การฟอกหนังและการตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า บังเหียน และ
รองเท้า (Tanning and dressing of leather; Manufacture of luggage, handbags,
saddlery, harness and footwear)
๖) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน การผลิตสินค้าที่ทําจากฟางและวัสดุถัก (Wood
and products of wood and cork, article of straw and plaiting materials, except
furniture)
๗) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper and paper products)
๘) การทําสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ และการทําสําเนาสื่อบันทึก (Publishing, printing and recorded
media)
๙) ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผ่านการกลั่น และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (Coke, refined petroleum
products and nuclear fuel)
๑๐) สารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี (Chemicals and chemical products)
๑๑) ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟและผลิตภัณฑ์เซรามิก (Refractories and ceramics products)
๑๒) ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (Rubber and plastics products)
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๑๓) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากแร่อโลหะ (Other non-metallic mineral products )
๑๔) โลหะขั้นมูลฐาน (Basic metals)
๑๕) ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Fabricated metal
products, except machinery and equipment)
๑๖) เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Machinery and equipment)
๑๗) อุปกรณ์ความดัน (Pressure equipment)
๑๘) อุปกรณ์สําหรับยกและเคลื่อนย้าย (Lifting and handling equipment)
๑๙) เครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรม (Industrial machinery)
๒๐) อุปกรณ์สําหรับการก่อสร้าง (Construction equipment)
๒๑) ระบบท่อ (Pipelines)
๒๒) ถังเก็บ (Storage tanks)
๒๓) เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์ (Office, accounting and
computing machinery)
๒๔) อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and electronic
equipments, products, and parts)

(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

- เครื่องจักรกลและเครื่องมือไฟฟ้า (Electrical machinery and apparatus)
- วิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม (Radio, television and
communication equipment and apparatus)
๒๕) เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเกี่ยวกับสายตาและนาฬิกา (Medical, precision and optical
instrument, watch and clocks)
๒๖) ยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง (Motor vehicles, trailers and semi-trailers)
๒๗) อุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ (Other transport equipment)
๒๘) เครื่องเรือน (Furniture)
๒๙) อื่น ๆ (Others)
สิ่งแวดล้อม และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Environment and recycling)
การจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ และน้ํา (Electricity, gas, water supply)
การก่อสร้าง (Construction)
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ภายใน
บ้าน (Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal
and household goods)
โรงแรมและภัตตาคาร (Hotels and restaurants)
การขนส่ง การเก็บรักษา และการคมนาคม (Transport, storage and communications)
1)
2)
3)
4)

การขนส่งทางบก การขนส่งทางท่อ (Land transport; transport via pipelines)
การขนส่งทางน้ํา (Water transport)
การขนส่งทางอากาศ (Air transport)
กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว
(Supporting and auxiliary transport activities ; activities of travel agencies)
4/6

5) การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม (Post and telecommunications)
(11) การเป็นตัวกลางทางการเงิน (Financial intermediation)
1) การเป็นตัวกลางทางการเงิน ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนเลี้ยงชีพ (Financial
intermediation, except insurance and pension funding)
2) การประกันภัยและกองทุนเลีย้ งชีพ ยกเว้นการประกันสังคมแบบบังคับ (Insurance and pension
funding, except compulsory social security)
3) กิจกรรมตัวกลางสนับสนุนทางการเงิน (Activities auxiliary to financial intermediation)
(12) การค้าอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ (Real estate, renting and business
activities)
1) กิจกรรมด้านการค้าอสังหาริมทรัพย์ (Real estate activities)
2) การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยไม่มีผคู้ วบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ภายใน
บ้าน (Renting of machinery and equipment without operator and personal and
household goods)
(13) คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง (Computer and related activities)
(14) การวิจัยและการพัฒนา (Research and development)
(15) กิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ (Other business activities)
(16) การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ การประกันสังคมแบบบังคับ (Public administration and
defence; compulsory social security)
(17) การศึกษา (Education)
(18) การบริการเกี่ยวกับสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ (Health and social work)
(19) การบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ (Other community, social and personal
service activities)
(20) การกําจัดน้ําเสีย การสุขาภิบาล และกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน (Sewage and refuse disposal,
sanitary and similar activities)
(21) กิจกรรมขององค์กรสมาชิกทีม่ ิได้ระบุไว้ที่อื่น (Activities of membership organizations N.E.C)
(22) กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, cultural and sporting activities)
(23) กิจกรรมบริการอื่น ๆ (Other service activities)
(24) บ้านส่วนบุคคลพร้อมลูกจ้าง (Private households with employed persons)
ก.3 ชนิดและช่วงการตรวจ
ชนิดและช่วงการตรวจจําแนกตามการตรวจในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ดังนี้
A การตรวจกระบวนการผลิต (Manufacturing process inspection)
B การตรวจก่อนการส่งมอบ (Pre-shipment inspection)
C การตรวจขณะใช้งาน (In-service inspection)
D การตรวจการสํารวจ (Survey inspection)
E การตรวจการออกแบบ (Design inspection)
F การตรวจการก่อสร้างหรือการติดตั้ง (Construction or installation inspection)
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การตรวจการทดสอบแบบไม่ทําลาย (Non-destructive inspection)
การตรวจการบริการ (Servicing process inspection)
การตรวจทั่วไป ได้แก่ การตรวจปริมาณ สิง่ แวดล้อม ฯลฯ (General inspection such as quantity,
environment etc.)
ก.4 วิธีการตรวจ หรือมาตรฐานที่ใช้

วิธีการตรวจ หรือมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการตรวจ ได้แก่ การตรวจตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการ
(Law or Regulations), การตรวจตามมาตรฐาน (Standards), การตรวจตามข้อกําหนดทางวิชาการ
(Specifications) หรือการตรวจตามขั้นตอนการดําเนินงานของหน่วยตรวจ (Internal Procedures) วิธีตรวจ
จําแนกได้ดังนี้
๑) วิธีการตรวจของหน่วยตรวจ (In-house method)
๒) มาตรฐาน (Standards)
๓) ข้อกําหนดหรือความต้องการของลูกค้า (Customer’s specification or requirements)
๔) กฎหมาย หรือกฎระเบียบ (Law or regulations)
-----------------------------

6/6

