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คํานํา
การรับรองระบบงาน ตาม พรบ.การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ.2551 เปนภารกิจหลักของ
สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ (สก.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นทางการคาแกผูที่เกี่ยวของ และเพิ่มขีดความสามารถในการสงออก ปจจุบันมีผูมา
ยื่นขอรับการรับรองระบบงานในสาขาตางๆ เพิ่มมากขึ้นทุกป ดังนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกตอ
ผูป ระกอบการ ในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานในการยื่นคําขอรับการรับรองระบบงานในสาขาตางๆ
ใหครบถวน และสรางความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการในการตรวจสอบและ
รับรองระบบงานในสาขาตางๆ สมอ.จึงจัดทํา “คูมือการขอรับการรับรองระบบงาน” ในสาขาตางๆเพื่อใหผู
ยื่นคําขอรับการรับรองและผูสนใจ ใชเปนแนวทางในการเตรียมการตางๆใหสอดคลองตามเงื่อนไขการ
รับรองระบบงานที่ สมอ.กําหนด และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือที่จัดทําขึ้นนี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจ
ใหไดรับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น และสามารถทําใหการบริการตรวจสอบและรับรองระบบงานของ สมอ.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1. การรับรองระบบงาน
1.1 การรับรองระบบงานคืออะไร
การรับรองระบบงาน (Accreditation) คือ การยอมรับอยางเปนทางการวาหนวย
รับรอง (Certification Body) มีความสามารถในการดําเนินการใหการรับรองกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง เชน การรับรองระบบงานของหนวยรับรองระบบคุณภาพ (ISO 9001) การรับรองระบบงาน
ของหนวยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) การรับรองระบบงานของ
หองปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) การรับรองระบบงานของหนวยตรวจ
(ISO/IEC 17020) การรับรองระบบงานของหนวยจดทะเบียนบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและ
องคกรฝกอบรมดานการมาตรฐาน(ISO/IEC 17024) เปนตน
หนวยรับรอง (Certification Body) คือ บุคคลที่สามที่ใหบริการการตรวจประเมินและ
รับรองหรือจดทะเบียนการเปนไปตามเกณฑกําหนดของกิจกรรมตางๆ เชน หนวยรับรองระบบ
คุณภาพ หนวยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
หนวยตรวจ หองปฏิบตั ิการ หนวยจด
ทะเบียนบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและองคกรฝกอบรมดานการมาตรฐาน
1.2 ความสําคัญของการรับรองระบบงาน
ถาทานเปนหนวยรับรอง
การรับรองระบบงานจะเปนการพิสูจนใหลูกคาของทานเห็นวาหนวยงานของทานไดจัด
องคกร ขั้นตอนการดําเนินงานและมีบุคลากรเปนไปตามเกณฑสากลและผานการตรวจประเมินโดย
ผูตรวจประเมินอิสระที่มีความสามารถทางวิชาการ ไดรับการฝกอบรมและมีประสบการณมาแลว
ถาทานเปนผูประกอบการ
การไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ เปนวิถีทางที่งายที่สุดใน
การใหความมั่นใจแกประชาชนที่ใชสินคาหรือบริการจากทาน เปนการสรางความนาเชื่อถือใน
วงการคาวา ผูประกอบการที่ไดรับการรับรองจากหนวยรับรองที่ไดรับการรับรองระบบงานแลว
จะมีขีดความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการใหตรงตามความตองก ารที่ตกลงกันไวอยางมี
ระบบ ภายในขอบขายที่ระบุในใบรับรอง
1.3. ประโยชนของการรับระบบงาน
(1) เกิดประโยชนตอ การเจรจากับประเทศคูคา ในการยอมรับรวมในผลการตรวจสอบ
และการรับรอง
(2) เพิ่มขีดความสามารถทางดานการคาของประเทศและเกิดความโปรงใสทางการคา
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(3) เกิดเอกภาพของระบบการรับรองหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมดานการมาตรฐานใน
ประเทศ และเปนหลัก ในการสงเสริมสนับสนุนงานบริหารการจัดการดานอื่นๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นใน
ระบบการมาตรฐานตอไป
1.4. สิทธิประโยชนจากการรับรองระบบงานของประเทศไทย
สิทธิประโยชนของผูไดรับการรับรองจ ากหนวยรับรองที่คณะกรรมการ การมาตรฐาน
แหงชาติ (NAC) ใหการรับรองระบบงานมีดังนี้
(1) กรณีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001
- ไดรับการประชาสัมพันธในสื่อของทางราชการ คือ Website ของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) www.tisi.go.th และคูมือผูชื้อ
- ไดรับสิทธิพิเศษในการขายผลิตภัณฑหรือบริการใหแกหนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
(2) กรณีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 14001 หรือ ISO 14001
- ไดรับการประชาสัมพันธในสื่อของทางราชการ คือ Website ของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) www.tisi.go.th
- ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมรายปจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา5 ป
2. วิธีการติดตอยื่นคําขอรับการรับรองระบบงาน
2.1 ขั้นตอนการยื่นคําขอ
(1) กรอกแบบคําขอ และ เอกสารประกอบคําขอ
(2) แนบหลักฐานแสดงความเปนนิติบุคคล
(3) แนบสําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นคําขอ
(4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
(5) เอกสารระบบการบริหารงานที่ผูยื่นคําขอเปนผูจัดทํา ไดแก คูมือคุณภาพ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานและวิธีการปฏิบัติงาน และอื่นๆ
(6) ติดตอยื่นคําขอที่ สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ ชั้น 3 อาคารสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
(7) ชําระคาธรรมเนียมการยื่นคําขอ 1000 บาท
หากเอกสารถูกตองครบถวน ใชเวลาประมาณ 30 นาที
2.2 รายละเอียดและเอกสารที่ใชในการยื่นคําขอ
1. กรอกรายละเอียดในแบบคําขอ พรอมแนบหลักฐานการยื่นคําขอ ดังนี้
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กรณีผูยื่นคําขอเปน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของรัฐ
(1) กรอกรายละเอียดในแบบคําขอโดยชื่อผูยื่นคําขอใหระบุเปนชื่อองคกรของหนวยงาน
ผูขอรับการรับรอง และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของหนวยงานที่เปนระดับนิติบุคคล
(2) หลักฐานแสดงความเปนนิติบุคคล เชน สําเนาเอกสารพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
หนวยงานและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการและประกาศการแบงสวนราชการ
เอกสารการจัดตั้งหนวยงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงความเปนนิติบุคคล
(3) สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(4) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหจัดทําหนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ติดอากรแสตมปมูลคา 10 บาท สําหรับยื่นคําขอครั้งนี้เทานั้น หรือหลักฐานการมอบ
อํานาจที่ติดอากรแสตมปมูลคา 30 บาท สําหรับการดําเนินการติดตอกับสํานักงานฯ จน
ครบกระบวนการในการรับรองฯ พรอมประทับตราหนวยงานตนสังกัด (ถามี) พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
และผูรับมอบอํานาจ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
•

•

กรณีผูยื่นคําขอเปน หนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย

(1) กรอกรายละเอียดในแบบคําขอ โดยชื่อผูยื่นคําขอใหระบุเปนชื่อองคกรของ
หนวยงานผูขอรับการรับรอง และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่แสดงชื่อผูมีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคล พรอมทั้งประทับตราเครื่องหมายของบริษัทฯ/หางหุนสวนจํากัด (ถามี
ระบุไว)
(2) หลักฐานแสดงความเปนนิติบุคคล เชน สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลกับกรพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน ซึ่งมีรายละเอียด
ระบุไวในวัตถุประสงคแนบทายดวยวาใหบริการทดสอบหรือสอบเทียบหรือขอความอื่นที่
เทียบเทา ในกรณีที่เปนการใหบริการวิเคราะห ทดสอบ หรือสอบเทียบแกบุคคลอื่นนอก
หนวยงาน
(3) สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(4) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหจัดทําหนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ติดอากรแสตมปมูลคา 10 บาท สําหรับยื่นคําขอครั้งนี้เทานั้น หรือหลักฐานการมอบ
อํานาจที่ติดอากรแสตมปมูลคา 30 บาท สําหรับการดําเนินการติดตอกับสํานักงานฯ จน
ครบกระบวนการในการรับรองฯ พรอมประทับตราหนวยงานตนสังกัด (ถามี) พรอมสําเนา
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ทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
และผูรับมอบอํานาจ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. กรอกขอมูลประกอบการตรวจประเมินในเอกสารประกอบคําขอใหถูกตองครบถวน
3. สงมอบเอกสารระบบการบริหารงานที่ผูยื่นคําขอรับใบรับรองเปนผูจัดทํา ไดแก เอกสารคูมือ
คุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน และอื่นๆ เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของ
การตรวจสอบรับรองที่ประสงคจะยื่นขอการรับรอง
4. ติดตอยื่นคําขอรับการรับรองที่ สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ (สก.) ชั้น 3
อาคารสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
5. หลังจากเจาหนาที่ตรวจสอบการกรอกคําขอ เอกสารประกอบคําขอ และหลักฐานครบถวน
แลว ใหชําระคาธรรมเนียมการยื่นคําขอ 1000 บาท ที่กลุมการคลัง ชั้น 3 อาคารสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
6. หลังจากชําระเงินแลว ติดตอที่จุดยื่นคําขออีกครั้ง เพื่อรับสําเนาการยื่นคําขอไวเปนหลักฐาน
(โดยปกติ หากเอกสารและหลักฐานถูกตองครบถวน จะใชเวลาประมาณ 30 นาที)
7. หลังจากนี้เจาหนาที่จะติดตอกลับเพื่อประสานงาน หรือนัดหมายการตรวจประเมินตอไป
อนึ่ง หนวยรับรองที่มีความประสงคจะยื่นคําขอรับการรับรองระบบงานสาขาตางๆ สามารถดาวน
โหลดแบบคําขอไดจาก www.tisi.go.th /การรับรองระบบงาน
3. การรับรองระบบงานหนวยรับรอง
3.1 สาขาการรับรองระบบงานหนวยรับรองตางๆในปจจุบัน ไดแก
(1) หนวยรับรองระบบงานบริหารงานคุณภาพ
(2) หนวยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(3) หนวยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(4) หนวยรับรองระบบการจัดการพลังงาน
(5) หนวยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
(6) หนวยรับรองระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(7) หนวยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
(8) หนวยรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย
(9) หนวยรับรองผลิตภัณฑ
(10) หนวยรับรองบุคลากร
(11) หนวยตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก
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3.2 กระบวนการการรับรองระบบงานหนวยรับรอง
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3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบและใหการรับรองหนวยรับรอง
การรับคําขอ

- ใหผูยื่นคําขอ ยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่สํานักงาน
กําหนด และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณา

การตรวจประเมินและแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมิน

- สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ จะ
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
และแจงผูยื่นคําขอทราบและใหการยอมรับ

ทบทวนระบบเอกสารและจัดทํา
แผนการตรวจประเมิน

ผูต รวจประเมินจะ
- ตรวจสอบเอกสารติดตอที่เกี่ยวของระหวางสํานักงาน
กับหนวยรับรอง
- ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพของผูยื่นคําขอ
- จัดเตรียมรายการตรวจสอบและแผนการตรวจ
ประเมินหนวยรับรอง โดย จัดสงแผนนี้ใหหนวยรับรอง
ใหความเห็นชอบ

การตรวจประเมิน

ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจประเมินที่สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาหนวยรับรอง ตามความเหมาะสม โดย
ตรวจสอบ การเปนไปตามเกณฑของระบบคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจประเมินผูประเมินของหนวยรับรอง
ขณะที่ทําหนาที่ประเมิน โดยผูตรวจประเมินของ
สํานักงาน จะติดตามผูประเมินของหนวยรับรอง ตลอด
การประเมิน โดยจะไมสอบถามหรือใหขอคิดเห็นใดๆ
จนกวาจะเสร็จสิ้นการประชุมปดประเมิน ระหวาง
หนวยรับรองกับลูกคา
หมายเหตุ การตรวจประเมิ นในขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 สามารถสลับลําดับในการตรวจประเมิน
กอน-หลัง ได
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รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน - หัวหนาคณะผูตรวจประเมินจัดทํารายงานสรุปผลการ
ตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และแจงให
หนวยรับรองทราบ
- คณะผูตรวจประเมิน จัดทํารายงานการตรวจประเมิน
สงสํานักงาน เพื่อเสนอคณะทบทวนการรับรอง
ระบบงาน และคณะกรรมการรับรองหนวยรับรอง
พิจารณาใหการรับรองระบบงาน
- เสนอเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ลงนามในใบรับรอง มีอายุ 3 ป
การตรวจติดตามผล

- สํานักงานจะตรวจติดตามผล การรับรองระบบงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยอาจเปนการตรวจประเมิน
เต็มรูปแบบหรือบางสวนก็ได

การตรวจประเมินใหม

- สํานักงานจะดําเนินการตรวจประเมินระบบงานใหม
ทั้งหมดทุก 3 ป
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4. การรับรองระบบงานหนวยตรวจ
4.1กระบวนการการรับรองระบบงานหนวยตรวจ
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4.2 ขั้นตอนการตรวจสอบและใหการรับรองหนวยตรวจ
การตรวจสอบและรับคําขอ

- ใหผูยื่นคําขอ ยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่สํานักงาน
กําหนด และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณา
- สํานักงานจะตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
ของเอกสารประกอบคําขอ หลังจากนั้นจะดําเนินการ
ยืนยันขอบขายและประมาณการคาใชจายในการ
ตรวจประเมินกับหนวยตรวจตอไป

การแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน

สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติจะ
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดและแจงผูยื่นคําขอทราบและใหการยอมรับ

การตรวจประเมินเอกสาร และจัดทํา
แผนการตรวจประเมิน

คณะผูตรวจประเมินจะ
- ตรวจสอบเอกสารติดตอที่เกี่ยวของระหวาง
สํานักงานกับหนวยตรวจ
- ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพของผูยื่นคําขอ
- จัดเตรียมรายการตรวจสอบและแผนการตรวจ
ประเมินหนวยตรวจ โดยสํานักงานจะจัดสงแผนการ
ตรวจประเมินนี้ใหหนวยตรวจใหความเห็นชอบ

การตรวจประเมิน

การตรวจประเมิน แบงออกเปน 2
ขั้นตอน
ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจประเมินที่สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาหนวยตรวจ
(ถามี ) ตามความ
เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจประเมินผูตรวจของหนวยตรวจ
ขณะใหบริการงานตรวจ โดยผูตรวจประเมิน ของ
สํานักงาน จะติดตามผูตรวจของหนวยตรวจตลอด
การประเมิน แตจะไมสอบถามหรือใหขอคิดเห็นใดๆ
จนกวาจะเสร็จสิ้นการตรวจ หรือการประชุมปด
ประเมิน ระหวางหนวยตรวจกับลูกคา
หมายเหตุ การตรวจประเมิ นในขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 สามารถสลับลําดับในการตรวจประเมิน
กอน-หลัง ได
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รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน

หัวหนาคณะผูตรวจประเมินจัดทํารายงานสรุปผลการ
ตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และแจง
ใหหนวยรับรองทราบ
- คณะผูตรวจประเมิน จัดทํารายงานการตรวจ
ประเมิน สงสํานักงาน เพื่อเสนอคณะทบทวนการ
รับรองระบบงาน และคณะกรรมการรับรองหนวย
ตรวจ พิจารณาใหการรับรองระบบงาน
- เสนอ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ลงนามในใบรับรอง มีอายุ 3 ป

การตรวจติดตามผล

สํานักงานจะตรวจติดตามผลการรับรองระบบงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยอาจเปนการตรวจประเมิน
เต็มรูปแบบหรือบางสวนก็ได

การตรวจประเมินใหม

สํานักงานจะดําเนินการตรวจประเมินใหมทุก 3 ป
โดยตรวจประเมินระบบงานทั้งหมด
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5. การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ
5.1กระบวนการการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ
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5.2 ขั้นตอนการตรวจสอบและใหการรับรองหองปฏิบัติการ
การรับคําขอ

- ใหผูยื่นคําขอ ยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่สํานักงาน
กําหนด และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณา

การตรวจสอบเบื้องตน ณ
หองปฏิบัติการ

- สํานักงาน จะตรวจสอบเบื้องตน ในการพรอมรับการ
ตรวจประเมิน ณ หองปฏิบัติการภายใน 15 วันทําการ
นับจากวันที่ยื่นคําขอ

การตรวจประเมินและแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมิน

- สํานักงาน จะแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดและแจงผูยื่นคําขอทราบและให
การยอมรับ
ผูต รวจประเมินจะ
- ตรวจสอบเอกสารระบบคุณภาพตางๆที่เกี่ยวของของ
ผูยื่นคําขอ
- จัดเตรียมรายการตรวจสอบและแผนการตรวจ
ประเมิน หองปฏิบัติการ แจงหองปฏิบัติการ ใหความ
เห็นชอบ
- ตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน และเฝาสังเกต การณ
ขณะทําการทดสอบหรือสอบเทียบ ณ หองปฏิบัติการ

รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน - หัวหนาคณะผูตรวจประเมินจัดทํารายงานสรุปผลการ
ตรวจประเมิน แจงให หองปฏิบัติการ ทราบ และ
ดําเนินการแกไข (ถามีขอบกพรอง)
- ดําเนินการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (ถามี )
ณ สํานักงาน หรือ หองปฏิบัติการ
- คณะผูตรวจประเมิน จัดทํารายงานการตรวจประเมิน
สงสํานักงาน เพื่อเสนอคณะ อนุกรรมการ พิจารณาให
การรับรองหองปฏิบัติการ(ตามสาขาที่เกี่ยวของ)
- เสนอเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ลงนามในใบรับรอง มีอายุ 3 ป
การตรวจติดตามผล

- สํานักงานจะตรวจติดตามผลการรับรองระบบงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยอาจเปนการตรวจประเมิน
เต็มรูปแบบหรือบางสวนก็ได

การตรวจประเมินใหม

- สํานักงานจะดําเนินการตรวจประเมินระบบงานใหม
ทั้งหมดทุก 3 ป

