เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ
พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินการด้านการมาตรฐานของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ประกอบการ
ตรวจสอบและรับรอง ในส่วนของหน่วยตรวจ (Inspection body) มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ในปั จ จุ บั น เป็ น การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ (Ease of doing business)
ด้วยการพัฒนาการขอรับการรับรองให้เป็นระบบดิจิทัลตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” การขยายอายุ
ของใบรั บ รองระบบงาน และส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า ง
เป็นรูปธรรม ภายใต้หลักกติกาสากล
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 28 วรรคสอง มาตรา 29 และมาตรา 42
แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ 10-1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ พ.ศ. 256๔”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การรับรองระบบงานสาหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553
(2) ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานสาหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ข้อ 4 ให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข สาหรับการรับรองหน่วยตรวจเป็นไปตามรายละเอียด
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 ผู้ไ ด้รับการรับรองหน่ วยตรวจที่ได้รับใบรับรองก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคั บ
ให้ ถือว่าเป็นผู้ได้รับใบรับรองตามประกาศนี้ และให้ถือว่าใบรับรองนั้นเป็นใบรับรองตามประกาศนี้
และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าสิ้นอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสําหรับการรับรองหน่วยตรวจ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
1. ขอบข่าย
เอกสารนี้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขสํ า หรั บ การรั บ รองหน่ ว ยตรวจโดยสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมเอกสารอ้างอิง นิยาม เงื่อนไขทั่วไป เงื่อนไขสําหรับผู้ยื่นคําขอ การรับรอง
หน่วยตรวจ เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับใบรับรอง การตรวจติดตามผล การต่ออายุใบรับรอง การขอใบแทนใบรับรอง
การย้ายสถานที่ทําการที่ระบุไว้ในใบรับรอง การโอนใบรับรอง การลดสาขาและขอบข่ายการรับรอง การพักใช้
ใบรับรอง และการเพิกถอนใบรับรอง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ การรักษาความลับและการแจ้งความมีส่วนได้
ส่วนเสีย การแจ้งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ และอื่นๆ

2.

เอกสารอ้างอิง

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะ การทํา การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
มอก. 17011 (ISO/IEC 17011) การตรวจสอบและรับ รอง: ข้ อกําหนดทั่ วไปสํ าหรับ หน่ วยรับ รองในการ
รับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง
2.8 มอก. 17020 (ISO/IEC 17020) การตรวจสอบรับรอง – ข้อกําหนดสําหรับหน่วยตรวจ

3.

นิยาม

3.1
3.2
3.3
3.4

สํานักงาน หมายถึง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ผู้ยื่นคําขอ หมายถึง หน่วยตรวจที่ประสงค์จะขอรับการรับรอง
หนังสือยืนยันความสามารถของหน่วยตรวจ หมายถึง หนังสือที่สํานักงานออกให้แก่ผู้ยื่นคําขอเพื่อแสดงว่า
ผู้ ยื่ น คํ า ขอมี ค วามสามารถในการตรวจสอบและรั บ รองตามที่ สํ า นั ก งานกํ า หนด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อขอรับใบรับรองหน่วยตรวจเท่านั้น
3.5 การตรวจ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบการออกแบบผลิตภั ณ ฑ์ (Product design) ผลิตภัณ ฑ์
การบริการ กระบวนการ หรือโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะ หรือข้อกําหนด
ทั่วไป (บนพื้นฐานการตัดสินโดยผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)
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หมายเหตุ 1) การตรวจสอบของกระบวนการต่างๆ จะรวมถึงบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี และ
วิธีการ
2) ผลการตรวจอาจใช้เพื่อสนับสนุนการรับรอง
3.6 หน่วยตรวจ (Inspection body) หมายถึง ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ให้บริการด้านการตรวจ
3.7 การรั บ รองหน่ ว ยตรวจ หมายถึ ง กระบวนการให้ ก ารยอมรั บ อย่ า งเป็ น ทางการแก่ ห น่ ว ยตรวจว่ า มี
ความสามารถในการดำเนิ น การให้ บ ริ ก ารการตรวจ และมี สิ ทธิ แสดงเครื่ องหมายการรั บรองระบบงาน
หน่วยตรวจ
3.8 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองหน่วยตรวจ ที่สำนักงานออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรองหน่วยตรวจ

4.

เงื่อนไขทั่วไป

4.1 การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองกับสำนักงาน เช่น การยื่นคำขอ การติดต่อประสานงาน การตรวจประเมิน
ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
4.2 ข้อกำหนดที่ใช้ในการรับรองให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดสาขาการรับรองหน่วยตรวจ รวมทั้ง
ที่คณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจอาจมีประกาศการแก้ไข หรือกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง รวมถึงประกาศ
สำนักงานและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
4.3 การยื่นคำขอ การออกหนังสือยืนยันความสามารถหน่วยตรวจ การออกใบรับรอง การแจ้งและการยืนยัน
เกี่ย วกับ การตรวจประเมิน การชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการรับรอง ตามประกาศหลั กเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก
ในกรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการหรือมีเหตุอื่นใดทำให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้การดำเนินการดังกล่าวกระทำ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4.4 ผู้ยื่นคำขอและผู้รับใบรับรองหน่วยตรวจ ต้อง
(1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กฎกระทรวง หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุในประกาศกำหนดสาขาและขอบข่าย และมาตรฐาน
อ้างอิง สำหรับการรับ รองหน่ว ยตรวจ และหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่อาจมี
การแก้ไข หรือกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
(3) จัดเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นต่อการตรวจประเมิน ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารและข้อมูล การให้สิทธิ
เข้าไปในบริเวณสถานที่ การตรวจบันทึก รายงาน และการสอบถามพนักงาน ณ สถานที่ทำการของ
หน่ วยตรวจ รวมทั้งการตรวจประเมินความสามารถผู้ ตรวจของหน่วยตรวจตามที่ส ำนักงานกำหนด
และรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักของคณะผู้ตรวจประเมิน (ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการณ์)
รวมถึงค่าธรรมเนียมจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นล่ามแปลภาษา (ถ้ามี)
(4) ยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานเข้าไปในสถานที่ทำการเพื่อตรวจประเมินความสามารถผู้ตรวจ
ของหน่วยตรวจภายใต้สาขาการตรวจสอบและรับรอง
(5) ยินยอมให้สำนักงานเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและความเป็นกลางของหน่วยตรวจ
สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(6) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ขอรับบริการการตรวจภายใต้สาขาและขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง
ยิ น ยอมให้ ค ณะผู้ ต รวจประเมิ น เข้ า ไปในสถานที่ ท ำการเพื่ อ ตรวจประเมิ น ความสามารถผู้ ตรวจของ
หน่วยตรวจ
(7) ส่งมอบบันทึกเกี่ยวกับการร้องเรียน การอุทธรณ์ และผลการดำเนินการให้สำนักงานเมื่อได้รับการร้องขอ
(8) ส่งมอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เช่น แผนการตรวจ รายงานการตรวจ
บัญชีรายชื่อผู้ตรวจ บัญชีรายชื่อลูกค้า เป็นต้น ให้สำนักงานเมื่อได้รับการร้องขอ
(9) ชำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
และค่าบริการตามอัตราที่กำหนดในประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบและรับรอง
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้
(10) จัดให้มีการเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยตรวจ หรือเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญตามที่สำนักงาน
กำหนด (ถ้ามี) ในกรณีที่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการทดสอบความชำนาญมีความจำเป็นในสาขา
ใด ๆ ของการให้บริการงานตรวจ

5.

เงื่อนไขสำหรับผู้ยื่นคำขอ

5.1 ผู้ยื่นคำขอ ต้อง
(1) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
(2) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(3) ให้บริการการตรวจผู้ประกอบกิจการในแต่ละกิจกรรมที่ขอรับการรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ราย
กรณี ที่ ผู้ ยื่ น คำขอยั งไม่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารการตรวจในกิ จ กรรมที่ ข อรั บ การรั บ รอง ผู้ ยื่ น คำขอต้ อ งมี
ผู้ประกอบกิจการที่ยื่นขอรับบริการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ราย และต้องจัดส่งหลักฐานเพื่อยืนยันความสามารถ
ในการดำเนินงานตามขั้นตอนการให้บริการของผู้ยื่นคำขอ
(4) เป็ นไปตามมาตรฐาน มอก. 17020 (ISO/IEC 17020) และเอกสารด้านวิช าการอื่น ๆ ที่ ก ำหนดขึ้ น
โดยองค์การสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่อาจมีการประกาศแก้ไข และกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
5.2 สำนักงานจะพิจารณายกเลิกคำขอ ในกรณี
(1) ผู้ยื่นคำขอไม่พร้อมรับการตรวจประเมิน
(2) ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
(3) ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีประสิทธิผลตามแนวทางการแก้ไขที่นำเสนอ
สำนักงาน ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง
(4) ผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์ขอรับบริการการตรวจประเมิน

6.

การรับรองหน่วยตรวจ

การรับรองหน่วยตรวจ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
(1) การขอรับบริการยืนยันความสามารถหน่วยตรวจ
(2) การขอรับใบรับรองหน่วยตรวจ
6.1 การขอรับบริการยืนยันความสามารถหน่วยตรวจ
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6.1.1 การรับคำขอ
(1) ผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์จะขอรับการรับรองให้ยื่นคำขอรับบริการยืนยันความสามารถหน่วยตรวจ
ตามแบบทีแ่ นบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฉบับนี้
(2) สำนั ก งานจะตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของคำขอและเอกสารประกอบหลั ก ฐาน
การปฏิ บั ติ ต ามระบบการบริ ห ารงานว่ า มี ค วามเพี ย งพอและพร้ อ มรั บ การตรวจประเมิ น
ก่อนรับคำขอ
(3) สำนักงานจะแจ้งยืนยันสาขา ขอบข่ายที่จะขอรับบริการ ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมถึงประมาณ
การช่วงเวลาที่จะตรวจประเมิน
(4) การขอขยายสาขาและขอบข่ายภายหลังจากที่ได้ยืนยันตามข้อ 6.1.1 (3) แล้ว ให้ยื่นคำขอรับการ
ตรวจประเมิน ตามข้อ 6.1.1 โดยอนุโลม ทั้งนี้สำนักงานจะพิจารณาการตรวจประเมินตามข้อ
6.1.2 ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ ตามความเหมาะสม
6.1.2 การตรวจประเมิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
(ก) ขั้นตอนที่ 1 การตรวจประเมินสถานประกอบการของหน่วยตรวจ
(ข) ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินความสามารถผู้ตรวจของหน่วยตรวจ
หมายเหตุ การตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 อาจสลับลำดับได้ตามความเหมาะสม
6.1.2.1 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1
(1) แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน
ด้านวิชาการ และผู้ตรวจประเมิน ซึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาความพร้อมและความสามารถของคณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงาน
ในสาขา และขอบข่ายที่ ข อรับ บริก าร และแจ้ งให้ ผู้ ยื่น คำขอรับ บริก ารยอมรั บ
คณะผู้ตรวจประเมินที่สำนักงานแต่งตั้ง
(2) คณะผู้ตรวจประเมินจะ
(2.1) ทบทวนและประเมินเอกสารต่างๆ ของหน่วยตรวจ
(2.2) ตรวจประเมิ น ความสามารถและประสิ ท ธิ ผ ลของการดำเนิ น งานของ
หน่วยตรวจ โดยพิจารณาหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
รวมทั้ งสั งเกตการปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับ รองที่
เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบการของผู้ยื่นคำขอ และสถานที่ทำการอื่นใน
สาขาที่ขอรับการรับรอง
หมายเหตุ สำนักงานอาจพิจารณายกเว้นการตรวจประเมินตามข้อ 6.1.2.1 ข้อ (1) - (2) หากหน่วยตรวจยื่นคำขอ
ขยายขอบข่าย ภายในระยะเวลา6 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ครั้งล่าสุด
(2.3) ชี้แจงสรุปผลการตรวจประเมิน
กรณีพบข้อบกพร่อง แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอทราบพร้อม
ทั้ ง จั ด ทำรายงานข้ อ บกพร่อ งโดยมี ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น รวมทั้ งข้ อ สั งเกต
และข้ อ เสนอแนะ (ถ้ ามี ) ให้ ผู้ ยื่ น คำขอหรือ ผู้ แทนของผู้ ยื่ น คำขอลงนาม
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
(2.4) จัดทำรายงานการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ส่งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
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(2.5) เมื่อผู้ ยื่ นคำขอได้รับรายงานการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 แล้ ว กรณี ที่ พบ
ข้ อบกพร่ อง ต้ องดำเนิ นการแก้ ไขและให้ พิ จารณาเสนอแนวทางการแก้ ไข
ข้อบกพร่องที่พบส่งให้สำนักงานพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกรายงาน
ข้อบกพร่อง เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินทวนสอบ และ/หรือ ตรวจติดตามผล
การแก้ไขข้อบกพร่อง และผู้ยื่นคำขอต้องแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิผล
และเป็นที่ยอมรับของสำนักงานภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากการวันที่ออก
รายงานข้ อ บกพร่ อ ง หากพ้ น กำหนดระยะเวลาดั งกล่ า ว สำนั ก งานจะ
ดำเนินการยกเลิกคำขอบริการนั้นทันที ตามข้อ 5.2 และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับ
บริการทราบ
ทั้งนี้ อาจทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่อง ณ สถานประกอบการ
ของผู้ ยื่ นคำขอรั บบริ การ หรื ออาจทวนสอบจากหลั กฐานที่ แสดงผลการ
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่จัดส่งให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาตามความ
เหมาะสม
6.1.2.2 ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
(1) สำนักงานจะพิจารณาสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนการตรวจประเมินความสามารถ
ผู้ตรวจ อย่างน้อย 1 ตัวอย่างต่อสาขาและขอบข่าย และอาจเพิ่มขึ้น จากปัจจัยความ
เสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้
ก) สาขาและขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง (สาขา ช่วงและชนิดของการตรวจ วิธีการ
หรือ มาตรฐานที่ใช้)
ข) ผู้ตรวจที่มีความสามารถในการตัดสินตามวิชาชีพหลายด้าน
ค) จำนวนผู้ตรวจ
ง) ความถี่ของการตรวจแต่ละประเภท
จ) จำนวนพื้นที่สถานที่ทำการ
ฉ) ประวัติสมรรถนะของการตรวจประเมินที่ผ่านมา
ช) การรับรองบุคคลโดยผู้ตรวจ
ซ) ระบบการฝึกอบรมของหน่วยตรวจ
ฌ) ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังสมรรถนะผู้ตรวจ
ญ) ความเสมอต้ น เสมอปลายขององค์ ก รและความตระหนั ก ด้ า นความเสี่ ย ง
ของหน่วยตรวจ
ฎ) ข้อกำหนดตามกฎหมาย
ฏ) อื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น ผู้ตรวจใหม่ ความเสี่ยงและความซับซ้อน
(2) แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน
ด้านวิชาการ และผู้ตรวจประเมิน ซึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาความพร้อมและความสามารถของคณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงาน
ในสาขา และขอบข่ายที่ ข อรับ บริก าร และแจ้ งให้ ผู้ ยื่น คำขอรับ บริก ารยอมรั บ
คณะผู้ตรวจประเมินที่สำนักงานแต่งตั้ง
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(3) คณะผู้ตรวจประเมินจะ
(3.1) ตรวจประเมินความสามารถของคณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจตามสาขาและ
ขอบข่ายที่ขอการรับรอง
(3.2) สั งเกตการณ์ ก ารตรวจของคณะผู้ ต รวจของหน่ ว ยตรวจขณะปฏิ บั ติ งาน
โดยอาจทวนสอบเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจดบันทึกไว้
(3.3) ชี้แจงสรุปผลการตรวจประเมินให้คณะผู้ตรวจของหน่วยตรวจทราบ
กรณีที่พบข้อบกพร่องในการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจในระหว่างการตรวจ
ที่ ไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและรั บ รอง และหลั ก เกณฑ์ ที่
สำนักงานกำหนด หรือขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยตรวจ ให้หัวหน้า
คณะผู้ ต รวจประเมิน จัด ทำรายงานข้ อ บกพร่อ งโดยมีห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น
รวมทั้งข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และให้ หัวหน้าคณะผู้ ตรวจของ
หน่วยตรวจลงนามรับทราบในรายงานข้อบกพร่อง
(3.4) จัดทำรายงานการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ส่งให้ส่งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
(3.5) เมื่อผู้ยื่นคำขอได้รับรายงานการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 แล้ว กรณีที่พบ
ข้อบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไขและให้พิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พ บส่ งให้ ส ำนั กงานพิ จารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ออก
รายงานข้อบกพร่อง เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมิน ทวนสอบ และ/หรือตรวจ
ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง และผู้ยื่นคำขอต้องแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสำนั ก งานภายในระยะเวลา 90 วั น
นับจากการวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
สำนักงานจะดำเนินการยกเลิกคำขอบริการนั้นทันที ตามข้อ 5.2 และแจ้งให้
ผู้ยื่นคำขอรับบริการทราบ
(3.6) กรณีที่ผลการประเมินความสามารถของผู้ตรวจไม่เป็นที่ยอมรับ ให้หัวหน้า
คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานข้อบกพร่อง โดยให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจ
ของหน่วยตรวจลงนามรับทราบในรายงานข้อบกพร่อง และแจ้งให้สำนักงาน
ทราบเพื่อ ดำเนิ นการตามข้ อ 6.1.2.2 (3) (3.4) โดยอนุโลม และให้ มี การ
ประเมินขั้นตอนที่ 2 ใหม่
(3.7) กรณี ที่ ก ารตรวจประเมิ น ขั้ น ตอนที่ 2 ไม่ ส ามารถดำเนิ น การตรวจได้
ผู้ยื่น คำขอต้องจัดให้คณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานเข้าตรวจประเมิน
ความสามารถผู้ตรวจของหน่วยตรวจใหม่
(3.8) กรณีที่มีการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ภายหลังการตรวจประเมินขั้นตอน
ที่ 1 ผู้ยื่นคำขอรับบริการต้องจัดให้ คณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานเข้า
ตรวจประเมินความสามารถผู้ตรวจของผู้ยื่นคำขอรับบริการขณะตรวจลูกค้า
ภายใน 90 วั น นั บ จากวั นที่ ตรวจประเมิ นขั้นตอนที่ 1 แล้ วเสร็ จ หากพ้ น
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะดำเนินการยกเลิกคำขอนั้นทันที ตาม
ข้อ 5.2 และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับบริการทราบ
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หมายเหตุ ภายหลังการตรวจประเมินในแต่ละครั้งให้ผู้ยื่นคำขอรับบริการแสดง
หลักฐานการจ่ายเงินเพื่อติดต่อขอรับรายงานการตรวจประเมิน
6.1.3 สำนักงานอาจพิจารณายุติการตรวจประเมิน ในกรณีที่พบว่า
(1) เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยรับรองยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานด้านการตรวจสอบและ
รับรอง และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญ
(2) กรณี มี เหตุ อื่ น ๆ เช่ น อุ บั ติ ภั ย ไม่ มี ผู้ รั บ การตรวจประเมิ น เป็ น ต้ น ที่ ท ำให้ ไม่ ส ามารถ
ดำเนินการตรวจประเมินได้
6.1.4 เมื่อการตรวจประเมินเสร็จสมบูรณ์ (ทั้งขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2) สำนักงานจะออกรายงาน
สรุปผลการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และทบทวนผลการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
6.1.5 สำนั กงานจะออกหนั ง สื อ ยื นยั นความสามารถของหน่ วยตรวจซึ่ งมี อ ายุ 30 วั น นั บ จากวั น ที่
สำนั ก งานให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ ยื น ยั น ความสามารถของหน่ ว ยตรวจตามขอบข่ ายที่ ข อรั บ
ใบรับรอง
6.2 การขอรับใบรับรองหน่วยตรวจ
6.2.1 การยื่นคำขอรับใบรับรองหน่วยตรวจ
ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอตามแบบคำขอที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยชำระค่าธรรมเนียม
คำขอรั บ ใบรั บ รองพร้ อ มค่าธรรมเนี ย มใบรับ รอง และแนบหนั งสื อ ยื น ยัน ความสามารถของ
หน่วยตรวจ ที่สำนักงานออกให้เพื่อแสดงความสามารถของหน่วยตรวจตามขอบข่ายที่ขอรับใบรับรอง
6.2.2 การออกใบรับรอง
6.2.2.1 สำนั ก งานตรวจสอบความถู กต้ อ งสมบู รณ์ ข องคำขอรับ ใบรับ รองและหนั งสื อยื น ยั น
ความสามารถของหน่วยตรวจ ตามขอบข่ายที่ขอรับใบรับรอง
(1) หากผลการพิจารณาพบว่าถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะออกใบรับรองหน่วยตรวจ
ภายในระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด
(2) หากผลการพิจารณาพบว่ามีข้อสงสัยหรือไม่ถูกต้อง สำนักงานจะแจงใหปรับปรุง
แกไขหรือยื่นเอกสาร เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากพ้นกำหนด
แลวยั งไม่ได้ มีก ารปรับ ปรุงแกไขหรือยังไม่ยื่ น เอกสารเพิ่ มเติ ม สำนั กงานถื อว่า
ผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะขอรับใบรับรอง
6.2.2.2 สำนักงานออกใบรับรองหน่วยตรวจให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ตามแบบที่ คณะกรรมการกำหนด
โดยอายุใบรับรองหน่วยตรวจกำหนด ดังนี้
(1) การออกใบรับรองหน่วยตรวจครั้งแรก ใบรับรองมีอายุ 5 ปี
(2) กรณี มี ก ารยื่ น คำขอรั บ ใบรั บ รองเพิ่ ม เติ ม ภายในรอบอายุ ใ บรั บ รองฉบั บ เดิ ม
ใบรับรองฉบับใหม่มีวันสิ้นอายุเท่ากับวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม
6.2.2.3 สำนักงานประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการรับรองหน่วยตรวจในสาขาและขอบข่าย
ที่ได้รับการรับรองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
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7.

เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับใบรับรอง

ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยตรวจ ต้อง
7.1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเอกสารนี้ และข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่อาจมี
การแก้ไข หรือกำหนดเพิ่มเติมในภายหลังตลอดเวลาที่ได้รับใบรับรองหน่วยตรวจ
7.2 อ้างอิงผลการรับรองหน่วยตรวจ เฉพาะในสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองหน่วยตรวจเท่านั้น
7.3 ไม่ น ำผลการรั บ รองหน่ ว ยตรวจไปใช้ หรื อ สื่ อ ในทางที่ ท ำให้ เกิ ด ความเข้ าใจผิ ด ในสาระของการรั บ รอง
หน่วยตรวจ หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสำนักงาน
7.4 ยุ ติ การใช้ สื่ อใดๆ ที่ มี การอ้ างถึ งการได้ รั บการรั บรองหน่ วยตรวจ ใบรั บรอง และเครื่ องหมายการรั บ รอง
เมื่อมีการลดสาขาและขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองหน่วยตรวจ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
7.5 ไม่นำผลการรับรองหน่ วยตรวจไปใช้โดยทำให้เข้าใจว่าสำนักงานเป็นผู้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
หรือบุคลากร
7.6 ไม่นำเอกสารรับรองหน่วยตรวจ เครื่องหมาย หรือรายงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งดังกล่าวไปใช้ในทางที่ทำ
ให้เกิดความเข้าใจผิดในการได้รับการรับรองหน่วยตรวจ
7.7 ผู้รับใบรับรองที่มีความประสงค์จะยกเลิกการรับรองทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงาน
ทราบล่วงหน้าก่อนการขอยกเลิกการรับรองไม่น้อยกว่า 60 วัน
7.8 ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ อ งค์ ก ารระหว่ า งประเทศกำหนด เช่ น International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) และ The Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) ซึ่ ง อาจ
แจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง

8.

การตรวจติดตามผล

8.1 สำนั กงานจะตรวจติ ด ตามผลการรั บ รองหน่ วยตรวจ โดยดำเนิ น การตามข้ อ 6.1.2 โดยอนุ โลม
อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 2 ปี โดยแต่ละครั้งอาจตรวจประเมินเพียงบางส่วนหรือทุกข้อกำหนดก็ได้ตามความ
เหมาะสม และก่อนครบรอบการรับรอง 5 ปี ต้ องตรวจประเมินให้ ครบทุกข้อกำหนดและอาจตรวจประเมิน
สถานที่ทำการอื่นที่ได้รับการรับรองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 สำนักงานจะสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนการตรวจประเมินความสามารถผู้ตรวจ อย่างน้อย 1 สาขาและขอบข่ายและอาจสุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มเติม โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง ตามข้อ 6.1.2.2 โดยอนุโลม
8.2 สำนั ก งานอาจตรวจประเมิ น ขั้ น ตอนที่ 1 และ/หรื อ ขั้ น ตอนที่ 2 ตามความเหมาะสม อย่ า งไรก็ ต าม
ในแต่ ล ะรอบของการรั บ รองต้ อ งดำเนิ น การตรวจประเมิ น ครบทั้ ง 2 ขั้ น ตอน การตรวจประเมิ น
ขั้ น ตอนที่ 1 สำนั กงานอาจพิ จารณาตรวจประเมิ นทางไกล (remote assessment) หรื อวิ ธี ตรวจประเมิ น
รูปแบบอื่น เพื่อทวนสอบประสิทธิผลการดำเนินการจากเอกสารหลักฐานรูปแบบต่างๆ ที่หน่วยตรวจจัดส่งให้
หรื อจั ดให้ คณะตรวจประเมินสามารถเข้าถึ งฐานข้ อมูลการรับรอง หรือใช้วิธีการตรวจประเมิ นอื่ นที่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกันตามที่สำนักงานกำหนด
8.3 กรณี พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน ให้ หน่ วยตรวจดำเนิ นการเสนอแนวทางการแก้ไข และแผนการ
ดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการต่อข้อบกพร่อง และจัดส่งหลักฐานผลการดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่ องตามแนวทาง ให้ คณะผู้ ตรวจประเมิ นพิ จารณาจนเป็ นที่ ยอมรับ โดยคณะผู้ ตรวจประเมิ น
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จะทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไขในการตรวจติดตามผลครั้งต่อไป หรืออาจทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Follow-up assessment) ณ สถานที่ทำการของหน่วยตรวจ
หากหน่วยตรวจไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว หรือปรากฏผลการทวนสอบว่าไม่เกิดประสิทธิผล ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง คณะผู้ ตรวจประเมินจะพิจารณานำเสนอสำนักงาน
เพื่อดำเนินการลดสาขาและขอบข่ายการรับรองหน่วยตรวจ พักใช้ หรือเพิกถอนใบรับรองหน่วยตรวจต่อไป
8.4 สำนักงานสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมหากมีเหตุอันควร หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระสำคัญที่มีผลต่อกิจกรรมและการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการรับรองหน่วยตรวจ เช่น การได้รับข้อร้องเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งมีเหตุทำให้สงสัยว่าสมรรถนะการดำเนินงานของหน่วยตรวจลดลง เป็นต้น

9.

การต่ออายุใบรับรอง

9.1 ผู้รั บ ใบรั บ รองที่ป ระสงค์จ ะต่ออายุ ใบรับรอง ให้ ยื่น คำขอรับ บริการยืนยันความสามารถหน่ วยตรวจดังมี
รายละเอียดในภาคผนวกที่แนบท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ ระหว่างรอการพิจารณา
ต่ออายุการรับรองให้ถือว่าใบรับรองฉบับเดิมยังมีผลใช้ได้ตามสาขาและขอบข่ายที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุจนกว่า
จะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ต่ออายุใบรับรอง
กรณี ที่ ผู้ รั บ ใบรั บ รองยื่ น คำขอรั บ บริ ก ารยื น ยัน ความสามารถหน่ ว ยตรวจเพื่ อ ต่ ออายุ ใบรับ รองล่ ว งหน้ า
น้อยกว่า 120 วัน สำนักงานจะดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ยื่นคําขอใหม่ โดยใบรับรองฉบับเดิมให้มีผลใช้ได้
จนถึงวันสิ้นอายุตามที่ระบุในขอบข่ายใบรับรองเท่านั้น
9.2 สำนั กงานจะดำเนิ นการตรวจสอบและตรวจประเมินตามข้อ 6.1.2 โดยอนุ โลม ซึ่ งคณะผู้ ตรวจประเมินอาจ
พิจารณาผลจากการตรวจติดตามผลการรับรองในรอบการรับรองครั้งล่าสุดร่วมด้วย ทั้งนี้ ภายในรอบการรับรอง
การตรวจประเมิ นขั้ นตอนที่ 2 ต้ องตรวจประเมิ นให้ ครบทุ กสาขาที่ ได้รับการรับรอง กรณี ที่ ผู้ รับ ใบรับ รอง
ไม่สามารถดำเนินการให้สำนักงานดำเนินการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จ หรือสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
เพียงบางสาขา สำนักงานจะพิจารณาต่ออายุใบรับรองเฉพาะสาขาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเท่านั้น
9.3 สำนักงานจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุใบรับรอง กรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบและรั บ รองที่ เกี่ ย วข้ อ ง สำนั ก งานจะออกขอบข่ า ยใบรั บ รองให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอ ตามแบบที่
คณะกรรมการกำหนด มีอายุ 5 ปีนับจากวันสิ้นอายุใบรับรองฉบับเดิม

10. การขอใบแทนใบรับรอง
10.1 กรณี ที่ ใบรั บ รองสู ญ หาย หรื อชำรุ ดเสี ย หายในสาระสำคั ญ ผู้ รั บ ใบรั บ รองต้ องแจ้ งให้ ส ำนั กงานทราบ
เป็นลายลักษณ์ อักษรและยื่นคำขอรับใบแทนใบรับรองตามแบบที่ คณะกรรมการกำหนด เพื่อขอรับใบแทน
ใบรับรองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย หรือชำรุดเสียหาย
10.2 สำนั กงานจะดำเนิ นการตรวจสอบเอกสาร หลั กฐานที่ เกี่ยวข้อง ก่อนนํ าเสนอผู้ อนุญาต ลงนามในใบแทน
ใบรับรองต่อไป
10.3 ใบแทนใบรับรองที่ออกให้ใหม่ให้มีอายุตามที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับเดิม

11. การย้ายสถานที่ทำการที่ระบุไว้ในใบรับรอง
11.1 ผู้ รั บ ใบรั บ รองที่ ป ระสงค์ จ ะย้ ายสถานที่ ท ำการที่ ระบุ ไว้ ในใบรั บ รอง ให้ ยื่ น คํ าขอย้ า ยสถานที่ ท ำการ
ตามแบบทีค่ ณะกรรมการกำหนดก่อนมีการย้ายสถานที่ทำการ พร้อมทั้งหลักฐานการย้ายสถานที่ทำการ
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11.2 สำนักงานจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และอาจตรวจประเมินระบบการบริหารงานของ
ผู้รับใบรับรองตามวิธีการตรวจประเมิน ข้อ 6.1.2 ข้างต้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการย้ายสถานที่
11.3 ใบรับรองที่ออกให้ใหม่ให้มีอายุตามที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับเดิม

12. การโอนใบรับรอง
12.1 ผู้ รั บ ใบรั บ รองที่ ป ระสงค์ จ ะโอนใบรั บ รอง ให้ ยื่ นคํ าขอโอนใบรั บ รองตามแบบที่ คณะกรรมการกำหนด
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการโอนใบรับรอง ทั้งนี้ผู้รับโอนใบรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารมาตรฐานแห่ งชาติ พ.ศ. 2551 รวมทั้ งมี ระบบการบริ ห ารงาน
และความสามารถในการดําเนิ นงานในสาขา ที่ขอโอนใบรับรองตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองที่
เกี่ยวข้อง
12.2 สำนักงานจะดำเนินการตรวจประเมินระบบการบริหารงานของผู้รับโอนใบรับรองตามวิธีการตรวจประเมินตาม
ข้อ 6.1.2 ข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนใบรับรอง
12.3 สำนักงานจะออกใบรับรองฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับใบรับรอง โดยระบุชื่อผู้รับโอนตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด
ตามสาขาและเงื่อนไขที่ได้รับรองเดิม และใบรับรองที่ออกให้ใหม่ให้มีอายุตามที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับเดิม

13. การลดสาขาและขอบข่ายการรับรอง การพักใช้ใบรับรอง และการเพิกถอนใบรับรอง
13.1 การเตือน
13.1.1 สำนั ก งานจะพิ จ ารณาแจ้ ง เตื อ นผู้ รั บ ใบรั บ รองเป็ น หนั งสื อ เมื่ อ ผู้ รั บ ใบรั บ รองไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
มาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 หรือมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง หรือ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขฉบับนี้ หรือไม่สามารถรักษาความสามารถตามสาขาการรับรองที่ได้รับการรับรอง
13.1.2 หากผู้ รั บ ใบรั บ รองไม่ ส ามารถดำเนิ น การแก้ ไขได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ำหนดในหนั งสื อ เตื อ น
สำนักงานจะเสนอผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาลดสาขาการรับรอง พักใช้ใบรับรองในสาขาการรับรองนั้น
หรือเพิกถอนใบรับรอง
13.2 การลดสาขาและขอบข่ายการรับรอง
13.2.1 เมื่ อ พบว่ า ผู้ รั บ ใบรั บ รองไม่ ส ามารถดำเนิ น การแก้ ไขได้ ต ามข้ อ 13.1 สำนั ก งานจะนำเสนอ
ผู้อนุญาตสั่งลดสาขาการรับรองนั้น และจัดทำใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมให้ครอบคลุมเฉพาะ
สาขาการรับรองที่เหลือและแจ้งให้ผู้รับใบรับรองทราบเป็นหนังสือ ใบรับรองที่ออกให้ใหม่ให้มีอายุ
ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับเดิม
13.2.2 ผู้ถูกสั่งลดสาขาการรับรองจะแสดงเครื่องหมายการรับรองในสาขานั้นไม่ได้
13.2.3 สำนักงานจะประกาศให้สาธารณชนทราบรายชื่อผู้ที่ถูกสั่งลดสาขาการรับรอง นับแต่วันที่ทราบผล
การพิจารณา
13.3 การพักใช้ใบรับรอง
13.3.1 เมื่อพบว่าผู้รับใบรับรองไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อ 13.1 สำนักงานจะพิจารณาพักใช้
ใบรับรองในสาขาการรับรองนั้นครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
13.3.2 สำนักงานจะแจ้งให้ผู้รับใบรับรองทราบเป็นหนังสือถึงการพักใช้และการคืนสถานะการรับรองใน
สาขาที่ถูกพักใช้เมื่อผู้รับใบรับรองดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว
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13.3.3 ในระหว่างการพักใช้ใบรับรองผู้ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองจะแสดงเครื่องหมายการรับรองในสาขาที่ถูก
พักใช้นั้นไม่ได้
13.3.4 สำนักงานจะประกาศให้สาธารณชนทราบรายชื่อผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองนับแต่วันที่ทราบผลการ
พิจารณา
13.4 การเพิกถอนใบรับรอง
13.4.1 สำนั ก งานจะแจ้ งเพิ ก ถอนและเรีย กคื น ใบรับ รองให้ ผู้ รับ ใบรับ รองทราบเป็ น หนั งสื อ หากผู้ รั บ
ใบรับรองไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อ 13.1
13.4.2 สำนักงานจะนำเสนอผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนใบรับรองในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เคยถูกสั่งพักใช้ใบรับรองแล้วมากระทำผิดอีกภายในห้าปี หรือ
(2) ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจหรือต่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
(3) มี การจั ด ทำผลการตรวจสอบและรั บ รองอั น เป็ น เท็ จ หรือ ปกปิ ด ข้ อ ความจริ งซึ่ งควรบอก
ให้แจ้ง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือ
(4) ให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบการตรวจสอบ
และรับรอง เพื่อให้มีการออกผลการตรวจสอบและรับรองโดยมิชอบ หรือ
(5) เรียก รับ หรือ ยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้
มีการออกผลการตรวจสอบและรับรองโดยมิชอบ
13.4.3 ผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองจะขอใบรับรองสำหรับการรับรองในสาขานั้นใหม่อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้น
6 เดือนนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
13.4.4 สำนักงานจะประกาศให้สาธารณชนทราบรายชื่อผู้ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองนับแต่วันที่ทราบผล
การพิจารณา

14. การร้องเรียน และการอุทธรณ์
14.1 การร้องเรียน
ผู้ ยื่ น คำขอ หรือ ผู้ ได้รั บ ใบรั บ รอง หรื อผู้ ที่ เกี่ ยวข้องสามารถร้องเรียนเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรเกี่ยวกับ ผล
การปฏิบัติงานของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1) บุคลากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
(2) คณะผู้ตรวจประเมิน คณะทบทวน คณะกรรมการรับรอง
(3) ผู้ได้รับใบรับรอง
(4) ผู้รับบริการการตรวจที่ได้รับการตรวจจากผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
สำนั ก งานจะดำเนิ น การต่ อ การร้ อ งเรี ย นตามขั้ น ตอนการดำเนิ น งาน : การพิ จ ารณาการร้ อ งเรี ย น
ที่สำนักงานประกาศบนเว็บไซต์ของสำนักงาน
14.2 การอุทธรณ์
14.2.1 ผู้ ยื่ น คำขอหรื อ ผู้ ได้ รั บ ใบรั บ รอง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ งของผู้ อ นุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
มาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ต่อคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำสั่งของผู้อนุญาต
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14.2.2 สำนั กงานจะดำเนิ นการต่อการอุทธรณ์ ตามขั้นตอนการดำเนินงาน : การพิ จารณาการอุทธรณ์
ที่สำนักงานประกาศบนเว็บไซต์ของสำนักงาน

15. การรักษาความลับและการแจ้งความมีส่วนได้ส่วนเสีย
15.1 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับใบรับรอง สำนักงานจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
โดยจะไม่รับผิ ดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับใบรับรอง อันเนื่องมาจาก
ความลับนี้ได้แพร่งพรายออกไป เว้นแต่เกิดขึ้นจากการกระทำของสำนักงานเท่านั้น
15.2 สำนักงานจะดำเนินการให้การรับรองด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับใบรับรอง

16. การแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ผู้ยื่น คำขอหรือผู้ได้รับใบรับรองต้องแจ้งให้ สำนักงานทราบภายใน 30 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการการตรวจตามสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือ การเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองที่กำหนด หรือ อื่น ๆ เช่น
(1) โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจหน้าที่
(2) สถานะทางกฎหมาย และวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคล
(3) นโยบาย วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจ
(4) เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก หรืออื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการการตรวจ
(5) การเปลี่ยนชื่อ
(6) การย้ายสถานที่ทำการ

17. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ
17.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองหน่วยตรวจ รวมถึงวันที่มี
ผลบังคับใช้ สำนักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้า
17.2 ผู้ยื่ น คำขอ หรือผู้ ได้รับ การรั บ รองหน่วยตรวจต้องปรับปรุงแก้ไขให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสำนักงานจะทวนสอบผลการปรับปรุงแก้ไขของผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ได้รับการ
รับรองหน่วยตรวจ เมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้

18. อื่นๆ
18.1 การแสดงเครื่องหมายและข้อความที่อ้างถึงการรับรองหน่วยตรวจให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ
การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
18.2 การโฆษณาของผู้ยื่ นคำขอ หรือผู้ ได้รับการรับรอง ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการมาตรฐาน
แห่ งชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการโฆษณาของผู้ ป ระกอบการตรวจสอบและรั บ รอง
และผู้ประกอบกิจการ
18.3 กรณี มี ค วามไม่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขฉบั บ นี้ สำนั ก งาน
จะพิจารณาหาข้อยุติเป็นกรณีไป
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คำขอรับบริการที…่ ……………………
ลงวันที่………………………………..

ภาคผนวกที่แนบท้าย
คำขอรับบริการ
ขอรับการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ หน่วยรับรอง และหน่วยตรวจ

Application form of requesting for assessing the competency of laboratory, certification body, and inspection body

1. ชื่อผู้ยื่นขอรับการรับรอง....................................……....……….……..เลขทะเบียนนิติบุคคล
(Name of the applicant conformity assessment body)

(Juristic ID)

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่..............…..........……….........…...........………..........………...........………..........………...........………..........…………
(Address of head office)

ชื่อผู้ติดต่อ………………..................……………….....ตําแหนง………………..................… เบอร์โทรศัพท/มือถือ………………..................…
(Contact person)

(Position)

(Phone/Mobile)

อีเมล………………..................……………….....…..............….............เว็บไซต์………………..................………………..................……………
(Contact email)

(Website)

กรณีสถานที่ขอรับการรับรองไม่ได้ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ โปรดระบุชื่อ (Lab/CB/IB) …………..................…………………………..........
In case the location is not at the head office address, please specify (Name of Lab/CB/IB)

ตั้งอยู่เลขที่..............….........………...........…….………...........……..………...........…….………...........…….………...........…….……….......……
(Address)

กรณีขอรับรองหลายสถานที่โปรดจัดทำเป็นเอกสารแนบ (In case of applying for assessment on multisite, please make an attachment.)
2. ขอรับบริการโดยมีวัตถุประสงค์  ตรวจประเมินครั้งแรก  ต่ออายุใบรับรอง  ขยายขอบข่าย  อื่นๆ...... ตามมาตรฐานเลขที่....
Applying for  initial assessment  renewal  extending accreditation  others ........... Standard No. .......
กรณีเป็นห้องปฏิบัติการ  ทดสอบ  สอบเทียบ In case competence of laboratories. :  testing laboratory  calibration laboratory
สาขาที่ขอรับการรับรอง (ถ้าไม่พอโปรดจัดทำเป็นเอกสารแนบ) ........................................................................................................
(Scope of accreditation or please make an attachment)
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (I agree to comply with the following terms and conditions)

3.1 ข้าพเจ้ารับทราบและให้คำมั่นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับการรับรองระบบงาน ข้อกำหนดอื่น ๆ และ/หรือ ที่จะมีการกำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย (I have acknowledged and committed to continually fulfil the requirements for accreditation
and the other obligations of the conformity assessment body, and to comply with National Standardization Act, B.E.2 5 5 1
(2008) including ministerial regulations, notification, criteria methods and conditions according to the act, standard requirement,
conditions determined by TISI and/or any changes in future)

3.2 ข้าพเจ้าจะชำระค่าบริการการตรวจประเมิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบ
และรับรอง จากการดำเนินการตามคำขอนี้ทันทีที่ได้รับใบแจ้งการชำระเงินจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (I
will pay assessment charges, other operating expenses and conformity assessment body fee upon receiving the Pay-in
Slip from TISI without delays)
3.3 ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอและข้อมูลอื่นที่แนบประกอบเป็นความจริง (The information contained herein is both
correct and accurate)
3.4 ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานเข้าถึงและทำสำเนาข้อมูลจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ (I Allow TISI to access and
duplicate required information from the relevant authorities)

ผู้ขอรับบริการ
Applicant

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
Company stamp (if any)

ลงชื่อ ........................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม
Sign

Authorize person
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สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Thai Industrial Standards Institute)

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองหน่วยตรวจ
(Documents supporting the application for certificate of inspection body accreditation)

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

(Office of the National Standardization Council of Thailand)

หน่วยตรวจประเภท A

สถานที่ตั้งเดียว

หน่วยตรวจประเภท B

สถานที่ตั้งหลายแห่ง

(Type A)

(Single location)

(Type B)

(Multi location)

หน่วยตรวจประเภท C
(Type C)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

(Part 1; General information)

1. ชื่อหน่วยตรวจ

(Name of inspection body)

2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(Address of head office)

โทรศัพท์

โทรสาร

(Telephone)

Website

(Fax)

3. ผู้แทนหน่วยตรวจที่ได้รับมอบอำนาจในการติดต่อกับสำนักงานฯเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน
(Authorized person of inspection body to contact TISI for accreditation)

ชื่อ

ตำแหน่ง

(Name)

โทรศัพท์

(Position)

โทรสาร

(Telephone)

(Fax)

E-mail:

4. สาขาและขอบข่ายที่ขอรับการรับรองระบบงาน
(Scope of application for accreditation)

ชื่อและที่ตั้งหน่วยตรวจ

หมวดหมู่/สาขาการตรวจ

(Name and Location)

(Category / Field of
inspection)

6. จำนวนบุคลากรในองค์กร (Number of personnel)
(1) ทั้งหมด

ขั้นตอนและช่วงการตรวจ

(Total No.)

(Person)

คน

(Responsible for inspection activities No.)

(For the officer)

(Application No.)

(Inspection Requirements or
Criteria)

คน

(2) เฉพาะกิจกรรมที่ขอรับการรับรองระบบงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่…เลขที่คำขอ

ข้อกำหนดที่ใช้

(Scope and range of
inspection)

(Person)

วันที่รับ

ผู้รับคำขอ

(Received date)

เอกสารแนบประกอบคำขอ
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(Receiver)

เอกสารประกอบคำขอ
(Attachment to application)
1.

คู่มือคุณภาพ *
(Quality manual) *

2.

ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติงาน *
(Procedure and Work instruction) *

3.

แผนภูมิองค์กร/เอกสารที่ระบุถึงหน้าที่และสายการบังคับบัญชาของพนักงานในหน่วยตรวจ *
(Organizational chart/documents clearly indicating the functions and lines of authority for staff within the inspection
body) *

4.

ข้อมูลคุณวุฒิ ประสบการณ์ และขอบข่ายความรับผิดชอบของบุคลากรของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การตรวจ ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ *
(Information on the qualification, experience and responsibilities of involved staffs in inspection activities such as Top
management, Quality manager, Technical manager) *

5.
6.

รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจแยกตามขอบข่ายที่ขอการรับรอง *
(List of inspectors by scope for accreditation) *
รายชื่อและรายละเอียด เครื่องมือวัด เครื่องตรวจสอบ เครื่องทดสอบ ที่ใช้ในการตรวจ *
(List and details of measuring, inspecting, or testing equipment for inspection activities) *

7.

เอกสารสรุปความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารระบบการบริหารงานของหน่วยตรวจเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้ในการรับรองระบบงานของสำนักงาน *
(A comparison document between the management system of IB against ISO/IEC 17020 and the criteria methods and
conditions for TISI accreditation) *

8.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้บริการงานตรวจของหน่วยตรวจ *
(Criteria and conditions for inspection services of IB) *

9.

ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ และ/หรือ รายงานการตรวจ *

(Sample of certificate of inspection and/or inspection report) *

10. รายชื่อผู้ประกอบกิจการและรายละเอียดขอบข่ายที่หน่วยตรวจได้ให้บริการงานตรวจในขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง
ระบบงาน (สำหรับการยื่นขอครั้งแรกหรือขยายสาขาและขอบข่าย) *

(List of the clients for inspection services under scope of application for accreditation. For initial application or extension)
*

11. แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.tisi.go.th) *
(Self-Declaration, Can download from www.tisi.go.th) *

12. หลักฐานการจดทะเบียนหรือการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการงานตรวจเช่น สำเนาทะเบียนการค้า สำเนา
หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
(Evidence of registration or license for the business of inspection such as a copy of commercial registration, copy of
certificate for partnership or company’s registration (not exceed 6 months)

13. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(Copy of census registration and copy of the authorized signatory of the juristic person)

14. หลักฐานการดำเนินการด้านความรับผิด (Liability) ที่เกิดจากการดำเนินงานของหน่วยตรวจ
(Evidence of liability arising from the operation of IB to cover liabilities)

15. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการงานตรวจ
(Publications/Brochure on inspection activities)

16. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการงานตรวจ
(Fees and charges for inspection services)

* เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมายืน่ ในวันยื่นคำขอ

* (Documents/evidence need to be attached on the date of application)
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