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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก ำหนดกระบวนกำรในกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรจัดกำรของลกูค้ำ ให้สอดคล้องกับขอบข่ำยของกำรตรวจ

ประเมินที่ได้น ำไปประยุกต์ใช้ตำมวตัถุประสงค์และเกณฑ์ที่ก ำหนด และกำรก ำหนดแผนกำรตรวจประเมิน (ตำมเอกสำร 
GOP103-2-Tha) 

   
ขอบข่าย 

ประยุกต์ใช้กับกำรตรวจประเมินเบือ้งต้น (Pre Audit) กำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรองครัง้แรก (ขัน้ที่หนึ่ง Stage I และ
ขัน้ที่สอง Stage II) กำรตรวจติดตำม กำรตรวจต่ออำยุกำรรับรอง กำรตรวจติดตำมกรณีพิเศษ กำรขยำยขอบข่ำยกำร
รับรอง กำรตรวจประเมินโดยแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำในระยะเวลำสัน้ๆ และกำรโอนย้ำยกำรรับรอง และกำรตรวจประเมิน
ประเภทอ่ืนๆ ทัง้หมด 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินมีควำมเหมำะสมกับขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนที่
ได้วำงแผนไว้ตำม F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน 
ผู้ตรวจประเมินมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมที่หวัหน้ำทีมตรวจประเมินมอบหมำย 

 
1.0 กระบวนการตรวจประเมิน 
 

1.1 โดยท่ัวไป 
1.1.1 หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องทบทวนข้อมลูที่ได้จำกกำรกระบวนกำรจัดตำรำงนัดหมำย (รวมถึงข้อมูล

จำกลกูค้ำ) และจัดท ำแผนกำรตรวจประเมินตำมรำยละเอียด GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผน
กำรตรวจประเมิน ซึง่จะถูกส่งต่อให้กับลกูค้ำก่อนที่จะมีกำรตรวจประเมิน หัวหน้ำทีมผู้ ตรวจประเมิน
ควรติดต่อกับลกูค้ำก่อนที่มีกำรตรวจประเมินเพ่ือกำรเตรียมกำรตรวจประเมินตำมควำมจ ำเป็น 

1.1.2 หลงัจำกได้รับมอบหมำยงำนจำกเจ้ำหน้ำที่จัดตำรำงนัดหมำย หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องจัดท ำและ
ส่ง F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนภำยใน 7 วัน เพ่ือมอบหมำยงำนไปยัง
สมำชิกทีมผู้ ตรวจประเมินและแจกจ่ำยเอกสำรที่จ ำเป็น โดยกำรส่ง F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน 
และเอกสำรที่จ ำเป็น 
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1.2 การประชุมเปิด 
1.2.1 เมื่อมำถึงลกูค้ำ หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องท ำกำรประชุมเปิด; ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดใน ขัน้ตอน

กำรปฏิบัติงำน WI103-4 กำรเปิดและปิดประชุม 
1.3 การได้รับและการทวนสอบข้อมูล 

1.3.1 ในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน สมำชิกในทีมต้องรวบรวมและบันทกึหลกัฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำระบบของ
ลกูค้ำมีกำรน ำไปปฏิบัติและมีประสิทธิภำพ ดังเช่นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและ
เกณฑ์กำรตรวจประเมิน (รวมถึงข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน้ำที่  กิจกรรมและ
กระบวนกำร) ต้องรวบรวมด้วยกำรสุ่มตวัอย่ำงและกำรทวนสอบอย่ำงเหมำะสม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐำน
ของกำรตรวจประเมิน โดยหลกัฐำนต้องได้มำจำกกำรสมัภำษณ์ กำรทบทวนเอกสำรและบันทึก บันทึก
และกำรสงัเกตกระบวนกำรและกิจกรรม  และสภำวะของกระบวนกำรที่ตรวจประเมิน กำรบันทึกต้อง
บันทกึรวมถึงผู้ที่ถูกสมัภำษณ์ด้วย 

1.4 ประเมินความคืบหน้าการตรวจประเมินและการส่งต่อข้อมูล  
1.4.1 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินต้องท ำให้มัน่ใจว่ำได้มีกำรประชุมกับทีมสม ่ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรตรวจ

ประเมินเพ่ือให้มั่นใจว่ำสิ่งที่ตรวจพบ ได้มีกำรหำรือและถ้ำจ ำเป็นอำจต้องปรับแนวทำงกำรตรวจ
ประเมิน ประเด็นที่ตรวจพบควรจะแจ้งให้กับตวัแทนฝ่ำยบริหำรทรำบตำมเวลำที่ก ำหนด 

1.4.2 หลกัฐำนกำรตรวจประเมินที่แสดงให้เห็นว่ำกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถด ำเนินไปได้หรือพบว่ำมีโอกำส
เกิดอนัตรำยขึน้ได้ในขณะนัน้ (เช่น ควำมปลอดภยั) หวัหน้ำทีมผู้ ตรวจประเมินต้องรำยงำนลูกค้ำและ
ส ำนักงำน Intertek ให้ทรำบถึงสิ่งเหล่ำนี ้ เพ่ือตัดสินใจด ำเนินกำรตำมเหมำะสม  ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวอำจจะรวมถึงกำรตรวจสอบยืนยันอีกครัง้ หรือกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรตรวจประเมิน กำร
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมินหรือขอบข่ำยกำรตรวจประเมิน หรือกำรยุติกำรตรวจ
ประเมิน 

1.4.3 หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องท ำกำรประชุมทุกวันตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือหำรือควำมคืบหน้ำของกำร
ตรวจประเมินและเร่ืองที่เก่ียวข้องกับลกูค้ำ  ผลจำกกำรประชุมอำจจะท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน   โดย
จะมีกำรพดูคยุกับลกูค้ำและเมื่อลกูค้ำเห็นชอบควรท ำกำรปรับแผนกำรตรวจประเมินใหม่ให้เหมำะสม 

1.4.4 หัวหน้ำทีมผู้ ตรวจประเมินต้องทบทวนร่วมกับลูกค้ำถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงขอบข่ำย   
กำรตรวจประเมินซึง่เป็นผลมำจำกกำรตรวจประเมินในพืน้ที่ และรำยงำนนีส้่งไปยังส ำนักงำน  
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1.5 การเตรียมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน  
1.5.1 หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องประชุมกับทีมก่อนที่จะประชุมปิดเพ่ือ 

a) ทบทวนผลกำรตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูลจำกกำรตรวจประเมิน เทียบกับวัตถุประสงค์กำร
ตรวจประเมิน เกณฑ์กำรตรวจประเมิน และกำรจัดประเภทควำมไม่สอดคล้อง; ถ้ำจ ำเป็น สิ่งที่ตรวจพบ
จะถูกจัดท ำเป็นเอกสำร และออกตำมข้อก ำหนดของ GOP103-1-Tha กำรออกสิ่งที่ตรวจพบจำกกำร
ตรวจประเมิน และ GOP 103-3-Tha กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมไม่สอดคล้อง  
b) ยอมรับผลกำรตรวจประเมิน  
c) ก ำหนดสิ่งที่จ ำเป็นเพ่ือติดตำมผล 
d) ยืนยันควำมเหมำะสมของโปรแกรมกำรตรวจประเมิน (F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน) หรือ 
ระบุถึงสิ่งที่ต้องกำรให้ปรับเปลี่ยน (เช่น ขอบข่ำยกำรรับรอง เวลำกำรตรวจประเมินหรือวันที่ตรวจ
ประเมิน ควำมถ่ีกำรตรวจติดตำม ควำมสำมำรถของทีมผู้ตรวจประเมิน)  

1.5.2 รายงานการตรวจประเมิน – จำกกำรประชุม หัวหน้ำทีมผู้ ตรวจประเมินต้องมั่นใจว่ำรำยงำนได้ถูก
จัดท ำแล้วและมีหน้ำที่รับผิดชอบเนือ้หำในรำยงำน  รำยงำนกำรตรวจประเมินต้องถูกต้อง กระชับ และ
มีกำรบันทกึที่ชัดเจนของกำรตรวจประเมินจะท ำให้สำมำรถตดัสินใจให้กำรรับรองได้ จัดท ำรำยงำนกำร
ตรวจประเมินและส่งให้ลกูค้ำในระหว่ำงกำรประชุมปิดหรือภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ล่ำช้ำ; 
ทีมผู้ตรวจประเมินอำจจะระบุโอกำสในกำรปรับปรุงแต่ต้องไม่แนะน ำกำรแก้ปัญหำเฉพำะ 

1.5.3 รายงานการตรวจประเมิน –ในรำยงำนตรวจประเมินของหัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินจะต้องมีข้อมูล
ทัง้หมดตำมรำยกำรที่ได้ก ำหนดไว้  ในข้อก ำหนดเพ่ิมเติมหวัข้อ 2.0 

1.5.4 โปรแกรมการตรวจประเมิน- หัวหน้ำทีมผู้ ตรวจประเมินต้องเตรียมหรือปรับโปรแกรมกำรตรวจ
ประเมิน  F103-2 , เพ่ือก ำหนดโปรแกรมตรวจประเมินและกำรปรับเปลี่ยนใดๆ ภำยหลัง  หัวหน้ำทีม
ผู้ ตรวจประเมินต้องพิจำรณำถึงขนำดองค์กรของลูกค้ำ และขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร
ผลิตภณัฑ์และกระบวนกำรแสดงให้เห็นถึงระดบัของประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรและผล
ของกำรตรวจประเมินใดๆ ครัง้ก่อนหน้ำ 

1.5.5 เมื่อมีกำรให้กำรรับรองบริษัทที่มีหลำยสถำนที่  หัวหน้ำทีมผู้ ตรวจประเมินต้องจัดเตรียม Basic 
Certificate Information (F103-19)  ซึง่ต้องน ำเสนอและลงนำมโดยลกูค้ำในระหว่ำงกำรปิดประชุม 

1.5.6 ในกรณีที่มีกำรท ำรำยงำน หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ไป
ยังส ำนักงำนภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ล่ำช้ำ 
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1.6 การประชุมปิด  
1.6.1 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินต้องประชุมปิด เพ่ือแจ้งรำยละเอียดตำมขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน WI103-4 กำร

เปิดและกำรปิดประชุม 
1.6.2 ลกูค้ำจะมีโอกำสซกัถำมทกุควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงเก่ียวกับสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อสรุประหว่ำงทีมตรวจ

ประเมินและลกูค้ำจะต้องหำรือและแก้ไขถ้ำเป็นไปได้ 
1.6.3 ข้อโต้แย้งที่ไม่สำมำรถตดัสินได้ต้องถูกบันทกึและส่งไปยังส ำนักงำน Intertek 

  
2.0 ข้อก าหนดเพิ่มเติม  

2.1 การตรวจประเมินเบือ้งต้น (Pre-audit) 
2.1.1 กำรตรวจประเมินต้องด ำเนินกำรตำมหวัข้อ 1.0 ข้ำงต้น 
2.1.2 หำกมีกำรตรวจประเมินเบือ้งต้น ผู้ตรวจประเมินจะได้รับข้อมูลที่ประกอบด้วย ลักษณะและขอบข่ำย

ของกำรตรวจประเมินเบือ้งต้น  รวมถึงกำรทวนสอบเอกสำร (ถ้ำมีกำรร้องขอ) และแจ้งผลให้ลูกค้ำ
ทรำบ  กระบวนกำรนีค้วรเป็นไปตำมข้อก ำหนดข้ำงต้น 

2.1.3 เอกสำรที่ต้องจัดเตรียมมีเฉพำะผลของกำรตรวจประเมินเท่ำนัน้คือ: F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน  
รำยงำนกำรตรวจประเมินและรำยงำนประเด็นที่ตรวจพบ เว้นเสียแต่ว่ำจะมีกำรระบุสิ่งที่ต้องด ำเนินกำร
ไว้ในเอกสำรกำรมอบหมำยงำน    

2.1.4 ผลที่ได้จำกกำรตรวจประเมินเบือ้งต้นจะไมม่ีผลผูกพนั 
2.2 การตรวจประเมินขัน้ท่ีหน่ึง (Stage 1) 

2.2.1 กิจกรรมนีจ้ะเกิดขึน้ ณ สถำนที่หรือนอกสถำนที่ (Offsite)  โดยมีกำรจัดเตรียมข้อมลูที่เป็นเอกสำรไว้ให้ 
: ถ้ำเป็นกำรตรวจ ณ สถำนที่จะด ำเนินกำรตำมหวัข้อ 1.0 ข้ำงต้น 

2.2.2 ส่วนของกำรตรวจ stage 1 จะต้องด ำเนินกำร ณ สถำนที่ของลูกค้ำ; กำรตรวจ stage 1 นอกสถำนที่
จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ จัดกำรด้ำนเทคนิคหรือผู้ ที่มีอ ำนำจให้กำรรับรอง ทัง้นีก้รณีตรวจระบบ 
                               BRC Global Standard for Food Safety, ISO 22000 หรือ 
FSSC 22000 ในรอบ stage 1 สำมำรถละเว้นกำรตรวจประเมินแบบ onsite ได้ โดยให้มีกำร
ด ำเนินกำรตรวจประเมินแบบ offsite   

2.2.3 ในกำรตรวจ stage 1 จะต้องด ำเนินกำรดงันี ้: 
2.2.4 ทวนสอบสถำนะของลกูค้ำและควำมเข้ำใจเก่ียวกับข้อก ำหนดของมำตรฐำน  โดยเฉพำะกำรก ำหนด
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กระบวนกำร วตัถุประสงค์และกำรด ำเนินงำนของระบบกำรบริหำรจัดกำร 
2.2.5 ท ำกำรตรวจประเมินเอกสำรของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ (ตำมหัวข้อ 2.3-กำรทวนสอบ

เอกสำรตำมด้ำนล่ำง) 
2.2.6 ท ำกำรประเมินสถำนที่ของลกูค้ำ 
2.2.7 รวบรวมข้อมลูที่จ ำเป็นตำมขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรและสถำนที่ของลูกค้ำ

และควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.2.8 ประเมินควำมพร้อมของลกูค้ำส ำหรับกำรตรวจประเมินขัน้ที่สอง (stage 2) : 

a) พดูคยุกับลกูค้ำ 
b) กำรประเมินว่ำกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรได้ถูกวำงแผนและ
ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
c) ระดับของกำรน ำระบบกำรบริหำรจัดกำรไปปฏิบัติบนพืน้ฐำนของกำรสุ่มตัวอย่ำงของ
กระบวนกำรและบันทกึที่เก่ียวข้อง 

2.2.9 เพ่ือมุ่งเน้นกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน stage 2 โดยค ำนึงถึงควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำรจัดกำร
ของลกูค้ำ 

2.2.10 เพ่ือทบทวนกำรจัดสรรทรัพยำกรส ำหรับกำรตรวจประเมิน stage 2 และกำรตกลงกับลูกค้ำเก่ียวกับ
รำยละเอียดของกำรตรวจ stage 2   

2.2.11 กำรทวนสอบและกำรยืนยันระดับของกำรรวมระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร ถ้ำมีกำร
ประยุกต์ใช้ 

2.2.12 กำรระบุส่วนของพืน้ที่ที่กังวลว่ำอำจเกิดควำมไม่สอดคล้องในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน stage 2 (ตำม
ระเบียบปฏิบัติ GOP103-1-Tha กำรออกสิ่งที่พบจำกกำรตรวจประเมิน  

2.2.13 บรรลขุ้อตกลงกับลกูค้ำเก่ียวกับรำยละเอียดของกำรตรวจประเมิน stage 2  รวมถึงช่วงเวลำระหว่ำง
กำรตรวจ stage 1 และ stage 2  อยู่บนพืน้ฐำนตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำในกำรแก้ไขพืน้ที่ที่กังวลว่ำ
อำจเกิดควำมไม่สอดคล้องในกำรตรวจประเมิน  stage 2  ถ้ำม ี 
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2.3 การทบทวนเอกสาร  
2.3.1 ก่อนที่จะมีกำรตรวจประเมินขัน้ที่สอง  (stage 2)  ระบบจัดกำรเอกสำรจะต้องถูกทวนสอบเพ่ือตดัสินว่ำ

สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน กิจกรรมนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมินขัน้ที่หนึ่ง (stage 
1) ที่อำจจะเกิดขึน้ในหรือนอกสถำนที่ [ตำมหวัข้อที่ 2.5.1] ตำมค ำแนะน ำที่ให้ 

2.3.2 ผู้ตรวจประเมินต้องมัน่ใจว่ำข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินมีกำรปฏิบัติตำมและมี
กำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติและเอกสำรตำมข้อก ำหนด ผู้ตรวจประเมินต้องท ำให้มั่นใจว่ำเอกสำรทัง้หมด 
สอดคล้องกับเกณฑ์กำรตรวจประเมินตำมข้อก ำหนดซึ่งอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้องในคู่มือกำรบริหำรจัดกำร
ระบบ 

2.3.3 กรณีที่กำรปฏิบัติไม่สอดคล้องหรือไม่เหมำะสมตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินของข้อก ำหนด  ต้อง
รำยงำนให้ลกูค้ำทรำบ 

2.3.4 หำกพบว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรทัง้หมดไม่เป็นที่น่ำพอใจ ผู้ตรวจประเมินอำจจะเสนอให้มีกำร
ทบทวนครัง้ที่สอง  แต่บำงกรณีจะออกเป็นข้อควรพิจำรณำระดบั Major ไว้ 

2.3.5 โดยทัว่ไป ผลกำรทบทวนเอกสำรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมิน stage 1 และผลกำรทบทวน
นีอ้ำจจะมีผลต่อกำรตดัสินใจในขัน้สดุท้ำยของกำรตรวจประเมิน 

2.3.6 ข้อก ำหนดที่ เ พ่ิมขึน้ส ำหรับ  3.11 กำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบ       
บูรณำกำร: ระบบเอกสำรจะต้องถูกทบทวนโดยเทียบกับเกณฑ์กำรตรวจประเมินของข้อก ำหนด        
แต่ละเร่ือง  ผลของกำรทบทวนเอกสำรจะรำยงำนแยกตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินของแต่ละ
ข้อก ำหนด 

2.3.7 ขึน้อยู่กับผลของกำรทบทวนเอกสำร หัวหน้ำทีมจะต้องเตรียมแผนกำรตรวจประเมินเพียงแผนเดียว  
(F103-1)    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

    

For information only when printed 

 
กระบวนการด าเนินการตรวจประเมิน  Audit Execution Process 

  

GT001, rev. 3 Document # GOP103-Tha Release Date:  1-Dec-2016 Page 7 of 15 

Document Owner: GP103-Tha Process Team Approvals:  General Manager 

 

2.4 การตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง (Stage 2) 
2.4.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมหวัข้อที่ 1.0 ข้ำงต้น 
2.4.2 กำรตรวจประเมินระบบบริหำรจัดกำรใน stage 1 รวมกับกำรตรวจ stage 2 ต้องครอบคลุมข้อก ำหนด

ทัง้หมดตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน 
2.4.3 กำรตรวจประเมินพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องของกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำกับ

เกณฑ์กำรตรวจประเมิน 
2.4.4 อย่ำงน้อยที่สดุกำรตรวจประเมินต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี:้ 

a) ข้อมูลและหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรประยุกต์ใช้ระบบบริหำรจัดกำรหรือ
เอกสำรอ่ืนๆ สอดคล้องตำมข้อก ำหนดทัง้หมด 

b) กำรติดตำมประสิทธิภำพ กำรวดั กำรรำยงำนและกำรทบทวนตำม วัตถุประสงค์ของ
กำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำย (สอดคล้องกับควำมคำดหวงัในกำรน ำระบบกำรบริหำร
จัดกำรไปประยุกต์หรือใช้เอกสำรกฎเกณฑ์อ่ืนๆ) 

c) ระบบกำรบริหำรจัดกำรของลกูค้ำและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
d) กำรควบคมุกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรของลกูค้ำ 
e) กำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
f) ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่อนโยบำยของลกูค้ำ 
g) ควำมถูกต้องของขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร 
h) สิ่งที่ตรวจพบระหว่ำงกำรตรวจประเมินและหรือผลสรุปจำกกำรตรวจ stage 1 

2.4.5 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินจะต้องจัดเตรียม GF103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
2.4.6 หัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินจะต้องจัดเตรียม Basic Certificate Information (GF103-19) ซึ่งจะน ำเสนอ

และลงนำมจำกลกูค้ำในช่วงกำรปิดประชุม 
2.4.7 เมื่อเสร็จสิน้กำรตรวจ สมำชิกทีมผู้ตรวจประเมินจะใช้ข้อมูลทัง้หมดและหลักฐำนที่พบในระหว่ำงกำร

ตรวจ stage 1 และ stage 2 ร่วมกันสรุปและจัดท ำข้อเสนอแนะ 
หมำยเหต:ุ เมื่อระบบล้มเหลวอย่ำงสิน้เชิงระบบทัง้หมดจะถูกระบุในระหว่ำงกิจกรรม หัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินกับลูกค้ำ
อำจเลือกที่จะระงับกำรตรวจประเมิน ในกรณีนีห้วัหน้ำผู้ตรวจประเมินจะติดต่อ Intertek เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงกำรตดัสินใจ 
หวัหน้ำทีมตรวจจะรวบรวมรำยงำนและส่งไปยัง Intertek หำกลกูค้ำเลือกที่จะยังคงต้องกำรกำรรับรองให้แจ้งต่อผู้จัดกำร
ด้ำนเทคนิคหรือผู้ มีอ ำนำจให้กำรรับรองจะก ำหนดเง่ือนไขตำมที่กระบวนกำรสำมำรถด ำเนินกำรต่อได้  
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2.5 การตรวจประเมินแบบเร่งรัด (Back-to-back Stage I / Stage II)  
2.5.1 กำรทบทวนเอกสำรนอกสถำนที่  
กิจกรรมนีร้วมถึง: 

2.5.1.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือทวนสอบระบบเอกสำรของระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมข้อก ำหนดหัวข้อที่ 
2.3 ด้ำนบน 

2.5.1.2 กำรทบทวนบันทกึกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรบันทกึกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรเพ่ือท ำให้
มัน่ใจว่ำได้มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรและมีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 

2.5.1.3 กำรทวนสอบทะเบียนรำยช่ือเอกสำรของลกูค้ำ  เพ่ือทวนสอบว่ำเอกสำรทัง้หมดอยู่ในสถำนะ
พร้อมใช้งำน (ระเบียบปฏิบัติ ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน บันทึกต่ำงๆ เป็นต้น) ตำมเกณฑ์กำร
ตรวจประเมิน 

2.5.1.4 กำรทบทวนเอกสำรที่หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินพิจำรณำว่ำมคีวำมส ำคญัตำมเกณฑ์กำรตรวจ
ประเมิน  

2.5.2 กิจกรรม ณ สถำนที่ – ส่วน Stage I   
2.5.2.1 ในส่วนกำรตรวจ Stage1 จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดหวัข้อที่ 2.2 ข้ำงต้น 
2.5.2.2 ในตอนท้ำยของกำรตรวจประเมิน stage 1 ทีมผู้ ตรวจประเมินต้องทบทวนผลของกิจกรรม

รวมทัง้กิจกรรมในส่วนที่ 2.5.1 และตัดสินใจเพ่ือท ำกำรตรวจ stage 2  หรือระงับกำรตรวจ
ประเมิน 

2.5.2.3 หวัข้อต่อไปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขที่น ำไปสู่กำรระงับกำรตรวจประเมิน  แต่ไม่ได้จ ำกัดไว้แต่
เพียงหวัข้อดงัต่อไปนีเ้ท่ำนัน้ 

1)  หำกผลกำรตรวจ stage 1 แสดงให้เห็นว่ำข้อมลูที่ลูกค้ำจัดเตรียมไว้ตำมขอบข่ำย
ของระบบบริหำรจัดกำรทัง้ในส่วนของกระบวนกำร  สถำนที่  จ ำนวนพนักงำนของ
ลูกค้ำ และรวมถึงควำมสอดคล้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ เก่ียวข้อง          
มีควำมไม่ถูกต้องซึง่ชีใ้ห้เห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจประเมิน ที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้นได้ 
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2) หำกผลของกำรตรวจ stage 1 แสดงให้เห็นว่ำลกูค้ำมีควำมเข้ำใจผิดในข้อก ำหนด
ของกำรเกณฑ์กำรตรวจประเมิน (มำตรฐำนที่ต้องกำรขอกำรรับรอง) แสดงให้เห็น
ว่ำลกูค้ำไม่พร้อมส ำหรับกำรตรวจ stage 2 

3) หำกพบว่ำผลกำรทวนสอบเอกสำร  กำรปฏิบัติกำรแก้ไขที่ได้มีกำรรำยงำนไว้
ข้ำงต้น  ไม่เป็นที่น่ำพอใจ 

4)  ในกรณีของกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรล้มเหลวต่อ
กำรตอบสนองหนึ่งในเง่ือนไขที่ระบุข้ำงต้นส ำหรับมำตรฐำนใดๆ หรือเกณฑ์กำร
ตรวจประเมินที่ครอบคลุมขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำรอำจน ำไปสู่กำร
หยุดกำรตรวจประเมินหลงัจำกกำรตรวจ stage 1 

2.5.2.4 ควำมล้มเหลวในกำรปฏิบัติตำมข้อที่ 2.5.2.3 ข้ำงต้น ควรระบุว่ำเป็นพืน้ที่ที่กังวลว่ำอำจเกิด
ควำมไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนดในระดบั Major 

2.5.2.5 ในตอนท้ำยของกำรตรวจ stage 1 ทีมผู้ ตรวจประเมินจะต้องมีกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร
เพ่ือแจ้งให้ผู้บริหำรของลกูค้ำได้ทรำบถึงกำรตัดสินใจเพ่ือที่จะน ำไปสู่กำรตรวจ stage 2   ใน
กรณีที่ตัดสินใจไม่ด ำเนินกำรตรวจ stage 2 ทีมผู้ ตรวจประเมินต้องแจ้งส ำนักงำน Intertek 
ทนัที ลกูค้ำจะได้รับกำรแจ้งเตือนว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจประเมิน 
หรือกำรเดินทำงของทีมผู้ตรวจประเมิน ถ้ำม ี

2.5.2.6 ถ้ำหำกว่ำมกีำรตดัสินใจที่จะตรวจ stage 2  ต้องมีกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อที่ 2.4 ข้ำงต้น 
2.5.3 กำรรำยงำน  

2.5.3.1 กรณีที่กำรตรวจประเมินหยุดชะงักหลังจำกกำรตรวจ stage 1  เอกสำรกำรตรวจประเมิน
จะต้องถูกส่งไปยังส ำนักงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ 2.2 

2.5.3.2 ในกรณีที่กำรตรวจประเมิน "ไม่หยุดชะงัก" เอกสำรกำรตรวจประเมินจะต้องถูกส่งไปยัง
ส ำนักงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ 2.4 ข้ำงต้น 

2.6 การตรวจประเมินหลายสถานท่ี  
2.6.1 กำรตรวจประเมินทุกสถำนที่จะต้องได้รับกำรตรวจประเมินและด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมข้อ 1.0 

ข้ำงต้น 
2.6.2 ก่อนที่จะเร่ิมกำรตรวจประเมินหลำยสถำนที่ หัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินต้องก ำหนดให้กำรตรวจติดตำม

ภำยในของลกูค้ำครอบคลมุทกุสถำนที่ที่มีกำรขอกำรรับรอง 
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2.6.3 ผู้ตรวจประเมินในแต่ละสถำนที่ต้องมีกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งผลของกำรตรวจในแต่ละพืน้ที่ทำงวำจำรวมถึง
ประเด็นเบือ้งต้นที่พบในกำรประชุมปิดที่สถำนที่ที่ท ำกำรตรวจ  และส่งเอกสำรที่เก่ียวข้องให้กับหัวหน้ำ
ทีมผู้ตรวจประเมิน 

2.6.4 กำรสรุปผลของกำรตรวจประเมินที่มีสถำนที่ หวัหน้ำทีมตรวจประเมินต้องท ำให้มัน่ใจว่ำสถำนที่ทัง้หมด
ที่ระบุไว้ในแผนกำรตรวจประเมินได้รับกำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองและสอดคล้องตำมข้อก ำหนด
ที่น ำไปประยุกต์ใช้ 

2.6.5 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินต้องด ำเนินกำรประชุมปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือรำยงำนผลของกำรตรวจประเมิน
ทัง้หมด  นอกจำกนีห้ัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินยังต้องรวบรวมรำยงำน  ซึ่งครอบคลุมทุกสถำนที่รวมทัง้
ข้อเสนอแนะตำมเกณฑ์ตรวจประเมิน 

2.7 การตรวจติดตาม  
2.7.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมข้อ 1.0 ข้ำงต้น 
2.7.2 กำรตรวจติดตำม จะกระท ำ ณ สถำนที่ แต่ไม่จ ำเป็นที่จะต้องตรวจประเมินระบบครบทัง้หมดและต้อง

วำงแผนกำรตรวจประเมินร่วมกับกิจกรรมกำรตรวจติดตำมอ่ืนๆ ด้วย  (เช่น  กำรทบทวนกำรส่งเสริม
กำรขำยทำงเว็บไซต์ กำรรำยงำน ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลกูค้ำ เป็นต้น) เพ่ือที่ Intertek สำมำรถมั่นใจ
ว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้รับกำรรับรองสอดคล้องกับข้อก ำหนดอย่ำงต่อเน่ืองจนถึงกำรตรวจต่อ
อำยุกำรรับรอง 

2.7.3 กำรวำงแผนกำรตรวจติดตำมเหล่ำนีจ้ะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ GOP103-2-Tha  กระบวนกำร
วำงแผนกำรตรวจประเมิน 

2.7.4 กระบวนกำรที่จะถูกทวนสอบถูกก ำหนดตำม F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
2.7.5 กำรตรวจติดตำมต้องรวมถึง: 

2.7.5.1 กำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
2.7.5.2 กำรทบทวนกำรด ำเนินกำรควำมไม่สอดคล้องที่ระบุไว้ในระหว่ำงกำรตรวจประเมินครัง้ก่อนหน้ำ 
2.7.5.3 กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
2.7.5.4 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตำม    

ที่ได้รับกำรรับรองและผลลพัธ์ของระบบกำรบริหำรจัดกำร 
2.7.5.5 ควำมคืบหน้ำของกิจกรรมกำรวำงแผนเพ่ือกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
2.7.5.6 กำรควบคมุกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
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2.7.5.7 กำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ 
2.7.5.8 กำรใช้เคร่ืองหมำยและหรือกำรอ้ำงอิงกำรรับรองใดๆ 

2.7.6 กำรตรวจติดตำมต้องด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละ1 ครัง้ 
2.7.7 วนัที่ตรวจติดตำมครัง้แรก  หลงัจำกได้รับกำรรับรองครัง้แรกจะต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจำกวันสุดท้ำย

ของกำรตรวจประเมินขัน้ที่สอง 
2.8 การตรวจต่ออายุการรับรอง  

2.8.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมส่วน 1.0 ข้ำงต้น 
2.8.2 หัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินจะต้องทบทวนรำยงำนในช่วงกำรตรวจประเมินที่ผ่ำนมำ 3 ปี ทัง้นีผู้้ ตรวจ

ประเมินสำมำรถตรวจประเมิน ณ สถำนที่เดิมต่อเน่ืองได้ไม่เกินกว่ำ 3 ปี ติดต่อกัน  
2.8.3 ขึน้อยู่กับผลของกำรทบทวน – หัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินจะต้องเตรียมแผนกำรตรวจประเมินตำม 

(GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 
2.8.4 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ กิจกรรมกำรตรวจ

ประเมินขัน้ที่หนึ่งไม่ได้ก ำหนด แต่ถ้ำมีกำรร้องขอให้มีกำรตรวจประเมินขัน้ที่หนึ่งจะได้รับกำรระบุตำม
กระบวนกำรจัดตำรำงนัดหมำย 

2.8.5 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินจะต้องมัน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรของระบบก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของนโยบำยและ
วตัถุประสงค์ของลกูค้ำ 

2.8.6 กำรตรวจต่ออำยุกำรรับรองต้องด ำเนินกำรตำมรำยกำรเพ่ือ 
2.8.6.1 ประเมินกำรปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเน่ืองของทกุข้อก ำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เก่ียวข้อง 

วตัถุประสงค์เพ่ือยืนยันควำมสอดคล้องอย่ำงต่อเน่ืองและประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำร
จัดกำรโดยรวมและควำมเก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ืองและกำรประยุกต์ใช้ขอบข่ำยกำรรับรอง 

2.8.6.2 แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ที่จะรักษำควำมมีประสิทธิภำพและกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนโดยรวม 

2.8.6.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ลกูค้ำที่ได้รับกำรรับรองและผลลพัธ์ของระบบบริหำรจัดกำร 

2.8.6.4 ประเมินทกุข้อก ำหนดที่ระบุไว้ใน F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
2.8.6.5 พิจำรณำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรในช่วงของกำรรับรองและรวมถึงกำร

ทบทวนรำยงำนกำรตรวจติดตำมครัง้ก่อนหน้ำ 
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2.8.6.6 ประเมินควำมจ ำเป็นในกิจกรรมกำรตรวจประเมินขัน้ที่หนึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยส ำคญัในระบบกำรบริหำรจัดกำรของลกูค้ำหรือระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีกำรด ำเนินงำน
อยู่ 

2.8.6.7 ในกรณีที่มีหลำยสถำนที่หรือกำรรับรองมีระบบกำรบริหำรจัดกำรมีหลำยมำตรฐำน: ต้องมั่นใจ
ว่ำกำรตรวจประเมิน ณ สถำนที่ครอบคลมุสถำนที่ที่ขอกำรรับรอง (ตำมส่วนที่ 2.6) 

2.8.6.8 ตรวจสอบกำรใช้เคร่ืองหมำยและหรือกำรอ้ำงอิงกำรรับรองใดๆ ที่ถูกต้อง 
2.9 การตรวจเยี่ยมกรณีพิเศษ (การขยายขอบข่าย)  

2.9.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ ข้อปฏิบัติเฉพำะในกำรด ำเนินกำร ซึ่งหัวหน้ำ
ผู้ ตรวจประเมินต้องจัดท ำเป็นแผนกำรตรวจประเมินที่ เสนอไปยังลูกค้ำ (ตำม GOP103-2-Tha 
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 

2.9.2 กำรตรวจประเมินจะเกิดขึน้เมื่อลกูค้ำต้องกำรตรวจประเมินภำยนอกตำรำงที่ก ำหนดไว้ หรือใช้ร่วมกับ
กำรตรวจติดตำมเน่ืองจำกกำรขยำยข่ำยกำรรับรอง  

2.9.3 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำม 1.0 ส่วนข้ำงต้น 
2.9.4 กำรตรวจประเมินต้องด ำเนินกำรเพ่ือประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่

เก่ียวข้องที่เก่ียวข้องกับกำรขยำยขอบข่ำย จุดประสงค์คือเพ่ือยืนยันควำมสอดคล้องและประสิทธิภำพ
ของระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยรวมและควำมเก่ียวข้องและประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรขยำยขอบข่ำยกำร
รับรอง 

2.9.5 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมที่ก ำหนดโดย 
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

2.10 การตรวจเยี่ยมกรณีพิเศษ (การตรวจติดตามกรณีพิเศษ): 
2.10.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ ข้อปฏิบัติเฉพำะในกำรด ำเนินกำร ซึ่งหัวหน้ำ

ผู้ ตรวจประเมินต้องจัดท ำเป็นแผนกำรตรวจประเมินที่ เสนอไปยังลูกค้ำ (ตำม GOP103-2-Tha 
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 

2.10.2 สิ่งเหล่ำนีอ้ำจจะต้องด ำเนินกำรเน่ืองจำกปัญหำส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถแก้ไข
ได้โดยกำรทบทวนหลกัฐำนที่เป็นรูปธรรมอย่ำงเดียว แต่ต้องตรวจประเมินในสถำนที่เพ่ือยืนยันว่ำกำร
ด ำเนินกำรได้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 

2.10.3 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมส่วนที่ 1.0 ข้ำงต้น 
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2.10.4 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรควำมเหมำะสมเพ่ือ 
2.10.4.1 ประเมินว่ำสำเหตทุี่แท้จริงเป็นไปตำมที่ระบุไว้อย่ำงควำมเหมำะสม 
2.10.4.2 ประเมินว่ำกำรด ำเนินกำรแก้ไขได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม 
2.10.4.3 ประเมินถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติกำรแก้ไข 
2.10.4.4 ประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเก่ียวกับบุคลำกรของลกูค้ำ 

2.10.5 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมที่ก ำหนดโดย 
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

2.11 การตรวจเยี่ยมกรณีพิเศษ (การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาสัน้ๆ): 
2.11.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติเฉพำะในกำรด ำเนินงำน  ซึ่งหัวหน้ำ

ผู้ ตรวจประเมินต้องจัดท ำเป็นแผนกำรตรวจประเมินที่เสนอไปยังลูกค้ำ (ตำม GOP103-2-Tha 
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 

2.11.2 กำรตรวจประเมินอำจจะสอบสวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึน้ หรือกำรตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงหรือ      กำร
ติดตำมที่ลกูค้ำที่ถูกพกัใช้กำรรับรอง 

2.11.3 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมส่วนที่ 1.0 ข้ำงต้น 
2.11.4 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรควำมเหมำะสมเพ่ือ 

2.11.4.1 ประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรที่ 
 สมัพนัธ์กับข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมรวมทัง้กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

2.11.4.2 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ รวมถึงกำร 
 เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อก ำหนดกฎหมำย 

2.11.4.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมข้อก ำหนด 
 ของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เก่ียวข้องหลงัจำกช่วงกำรพกัใช้กำรรับรอง 

2.11.5 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมที่ก ำหนดโดย 
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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2.12 การตรวจประเมินการโอนย้ายการรับรอง 
2.12.1 กำรตรวจประเมินจะด ำเนินกำรเพ่ือประเมินสถำนะควำมสอดคล้องของระบบกำรบริหำรจัดกำรของ

ลกูค้ำที่มีอยู่ เมื่อระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้รับกำรรับรองก่อนหน้ำนีไ้ด้รับกำรรับรองจำกหน่วยรับรอง
อ่ืน กำรตรวจประเมินกำรโอนย้ำยกำรรับรองจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรตรวจประเมินโดยทั่วไป
ก ำหนดไว้ข้ำงต้นเก่ียวกับประเภทกำรตรวจประเมิน โดยโปรแกรมตรวจประเมินจำกหน่วยรับรองที่ระบุ
ไว้ก่อนหน้ำนี ้

2.13 การตรวจประเมินแบบควบรวมระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
2.13.1 กำรตรวจประเมินรวมคือกำรตรวจประเมินของระบบกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรตัง้แต่ 2 หรือมำกกว่ำ

ของเกณฑ์กำรตรวจประเมินหรือมำตรฐำนที่มีกำรด ำเนินกำรในเวลำเดียวกัน หำกองค์กรใช้ระบบกำร
บริหำรตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน จะด ำเนินกำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำรบริหำรจัดกำร
แบบบูรณำกำร (IMS) 

 
บันทึกการแก้ไข 

แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียดการเปล่ียนแปลง วันท่ีประกาศใช้ 
0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 1 ธันวำคม 2556 
1 แก้ไขข้อ 1.5.2 รำยงำนกำรตรวจประเมินต้องจัดท ำและส่งให้ลกูค้ำในระหว่ำงกำร

ประชุมปิด เป็น จัดท ำรำยงำนกำรตรวจประเมินและส่งให้ลกูค้ำในระหว่ำงกำร
ประชุมปิดหรือภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ล่ำช้ำ 
แก้ไขข้อ 1.5.6 ผู้ตรวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส ำนักงำน ภำยใน 7 วนั เป็น ผู้ตรวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมิน 
ฉบับสมบูรณ์ไปยังส ำนักงำนภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ล่ำช้ำ 
 
 

27 มกรำคม 2558 
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บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียดการเปล่ียนแปลง วันท่ีประกาศใช้ 

2 ข้อ 2.2 กำรตรวจประเมินขัน้ที่หนึ่ง (Stage 1) 2.2.2 เพ่ิมเติมในส่วนของกำรตรวจ 
stage 1 นอกสถำนที่ กรณีตรวจระบบ                                
BRC Global Standard for Food Safety, ISO 22000 หรือ FSSC 22000       

ในรอบ stage 1 สำมำรถละเว้นกำรตรวจประเมินแบบ onsite ได้ โดยให้มีกำร
ด ำเนินกำรตรวจประเมินแบบ offsite   
ข้อ 2.8 กำรตรวจต่ออำยุกำรรับรอง 2.8.2 เพ่ิมเติม ผู้ตรวจประเมินสำมำรถตรวจ
ประเมิน ณ สถำนที่เดิมต่อเน่ืองได้ไม่เกินกว่ำ     ติดต่อกัน  
 

30 มิถุนำยน 2558 

3 ข้อ 1.3 กำรรวบรวมและกำรทวนสอบข้อมลู แก้ไขเป็น ข้อ 1.3 กำรได้รับและกำร
ทวนสอบข้อมลู 

ข้อ 1.5 กำรเตรียมเพ่ือสรุปผลกำรตรวจประเมิน  a) เพ่ิมข้อควำม “เกณฑ์กำร
ตรวจประเมิน และกำรจัดประเภทควำมไม่สอดคล้อง” d) เพ่ิมข้อควำม 

“ควำมสำมำรถของทีมผู้ตรวจประเมิน” 
ข้อ 2.4 กำรตรวจประเมินขัน้ที่สอง (Stage 2) ตดัข้อ g) ออก “g) กำรเช่ือมโยง
ระหว่ำงข้อก ำหนดกฎเกณฑ์  นโยบำย วตัถุประสงค์ของกำรปฏิบัติและเป้ำหมำย
กำรด ำเนินงำน (สอดคล้องกับควำมคำดหวงัในกำรน ำมำตรฐำนระบบกำรบริหำร
จัดกำรไปประยุกต์ใช้หรือเอกสำรกฎเกณฑ์อ่ืน) ข้อก ำหนดกฎหมำยที่ประยุกต์ใช้ 
ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถของบุคลำกร และกำรปฏิบัติงำน  ระเบียบปฏิบัติ 
ข้อมลูของกำรปฏิบัติงำน  สิ่งที่ตรวจพบจำกกำรตรวจติดตำมภำยใน และกำรสรุปผล” 
ข้อ 2.7.5.4 เพ่ิมข้อควำม “และผลลพัธ์ของระบบกำรบริหำรจัดกำร” 
ข้อ 2.8.6.1 เพ่ิมข้อควำม “ควำมเก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ืองและกำรประยุกต์ใช้
ขอบข่ำยกำรรับรอง” 
ข้อ 2.8.6.3 เพ่ิมข้อควำม “2.8.6.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำร
ในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรบรรลวุตัถุประสงค์ของลกูค้ำที่ได้รับกำรรับรองและผลลพัธ์
ของระบบบริหำรจัดกำร” 
 

1 ธันวำคม 2559 

 


