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วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดกระบวนกำรในกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูก ค้ ำ ให้ สอดคล้ องกับขอบข่ ำยของกำรตรวจ
ประเมินที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ ตำมวัตถุประสงค์และเกณฑ์ที่กำหนด และกำรกำหนดแผนกำรตรวจประเมิน (ตำมเอกสำร
GOP103-2-Tha)
ขอบข่ าย
ประยุกต์ใช้ กับกำรตรวจประเมินเบื ้องต้ น (Pre Audit) กำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองครัง้ แรก (ขัน้ ที่หนึ่ง Stage I และ
ขั ้นที่สอง Stage II) กำรตรวจติดตำม กำรตรวจต่ออำยุก ำรรับรอง กำรตรวจติดตำมกรณี พิเศษ กำรขยำยขอบข่ ำยกำร
รับรอง กำรตรวจประเมินโดยแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำในระยะเวลำสั ้นๆ และกำรโอนย้ ำยกำรรับรอง และกำรตรวจประเมิน
ประเภทอื่นๆ ทั ้งหมด
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมินต้ องทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรดำเนินกำรตรวจประเมินมีควำมเหมำะสมกับขั ้นตอนกำรดำเนินงำนที่
ได้ วำงแผนไว้ ตำม F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน
ผู้ตรวจประเมินมีหน้ ำที่ปฏิบัติตำมที่หวั หน้ ำทีมตรวจประเมินมอบหมำย
1.0

กระบวนการตรวจประเมิน
1.1

โดยทั่วไป
1.1.1 หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมินต้ องทบทวนข้ อมูลที่ได้ จำกกำรกระบวนกำรจัดตำรำงนัดหมำย (รวมถึงข้ อมูล
จำกลูกค้ ำ) และจัดทำแผนกำรตรวจประเมิน ตำมรำยละเอีย ด GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผน
กำรตรวจประเมิน ซึง่ จะถูกส่งต่อให้ กับลูก ค้ ำก่ อนที่จะมี ก ำรตรวจประเมิน หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมิน
ควรติดต่อกับลูกค้ ำก่อนที่มีกำรตรวจประเมินเพื่อกำรเตรียมกำรตรวจประเมินตำมควำมจำเป็ น
1.1.2 หลังจำกได้ รับมอบหมำยงำนจำกเจ้ ำหน้ ำที่จัดตำรำงนัดหมำย หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมินต้ องจัดทำและ
ส่ง F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนภำยใน 7 วัน เพื่อมอบหมำยงำนไปยัง
สมำชิกทีมผู้ตรวจประเมิน และแจกจ่ ำยเอกสำรที่จำเป็ น โดยกำรส่ง F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน
และเอกสำรที่จำเป็ น
For information only when printed

กระบวนการดาเนินการตรวจประเมิน Audit Execution Process
GT001, rev. 3

Document # GOP103-Tha

Document Owner: GP103-Tha Process Team

1.2

1.3

1.4

Release Date: 1-Dec-2016

Page 2 of 15

Approvals: General Manager

การประชุมเปิ ด
1.2.1 เมื่อมำถึงลูกค้ ำ หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมินต้ องทำกำรประชุมเปิ ด; ตำมรำยละเอียดที่กำหนดใน ขั ้นตอน
กำรปฏิบัติงำน WI103-4 กำรเปิ ดและปิ ดประชุม
การได้ รับและการทวนสอบข้ อมูล
1.3.1 ในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน สมำชิกในทีมต้ องรวบรวมและบันทึกหลักฐำนที่ แ สดงให้ เห็นว่ำระบบของ
ลูกค้ ำมีก ำรนำไปปฏิบัติแ ละมีประสิทธิ ภำพ ดังเช่ น ข้ อมูลที่เกี่ ย วข้ องกับ วัตถุประสงค์ ขอบข่ ำยและ
เกณฑ์ ก ำรตรวจประเมิ น (รวมถึ ง ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งหน้ ำที่ กิ จ กรรมและ
กระบวนกำร) ต้ องรวบรวมด้ วยกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรทวนสอบอย่ ำงเหมำะสม เพื่อใช้ เป็ นหลัก ฐำน
ของกำรตรวจประเมิน โดยหลักฐำนต้ องได้ มำจำกกำรสัมภำษณ์ กำรทบทวนเอกสำรและบันทึก บันทึก
และกำรสังเกตกระบวนกำรและกิจกรรม และสภำวะของกระบวนกำรที่ตรวจประเมิน กำรบันทึก ต้ อง
บันทึกรวมถึงผู้ที่ถูกสัมภำษณ์ด้วย
ประเมินความคืบหน้ าการตรวจประเมินและการส่ งต่ อข้ อมูล
1.4.1 หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมินต้ องทำให้ มนั่ ใจว่ำได้ มีกำรประชุมกับทีมสม่ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรตรวจ
ประเมินเพื่ อให้ มั่น ใจว่ำสิ่ ง ที่ตรวจพบ ได้ มีก ำรหำรื อและถ้ ำจ ำเป็ นอำจต้ องปรับ แนวทำงกำรตรวจ
ประเมิน ประเด็นที่ตรวจพบควรจะแจ้ งให้ กับตัวแทนฝ่ ำยบริหำรทรำบตำมเวลำที่กำหนด
1.4.2 หลักฐำนกำรตรวจประเมินที่แสดงให้ เห็นว่ำกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถดำเนินไปได้ หรือพบว่ำมีโอกำส
เกิดอันตรำยขึ ้นได้ ในขณะนั ้น (เช่น ควำมปลอดภัย) หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมิน ต้ องรำยงำนลูก ค้ ำและ
สำนักงำน Intertek ให้ ทรำบถึงสิ่งเหล่ำนี ้ เพื่อตัดสินใจดำเนิ นกำรตำมเหมำะสม ซึ่งกำรดำเนิ นกำร
ดังกล่ำวอำจจะรวมถึงกำรตรวจสอบยื นยันอีก ครัง้ หรื อกำรปรับเปลี่ย นแผนกำรตรวจประเมิน กำร
เปลี่ย นแปลงวัตถุ ป ระสงค์ ก ำรตรวจประเมิน หรื อ ขอบข่ ำยกำรตรวจประเมิน หรื อ กำรยุ ติก ำรตรวจ
ประเมิน
1.4.3 หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมิน ต้ องทำกำรประชุม ทุก วันตำมควำมจำเป็ นเพื่อหำรื อควำมคืบหน้ ำของกำร
ตรวจประเมินและเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ ำ ผลจำกกำรประชุมอำจจะทำให้ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน โดย
จะมีกำรพูดคุยกับลูกค้ ำและเมื่อลูกค้ ำเห็นชอบควรทำกำรปรับแผนกำรตรวจประเมินใหม่ให้ เหมำะสม
1.4.4 หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมินต้ องทบทวนร่ วมกับลูก ค้ ำถึงควำมจำเป็ นที่จะต้ องเปลี่ย นแปลงขอบข่ ำย
กำรตรวจประเมินซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรตรวจประเมินในพื ้นที่ และรำยงำนนี ้ส่งไปยังสำนักงำน
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การเตรี ยมเพื่อสรุ ปผลการตรวจประเมิน
1.5.1 หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมินต้ องประชุมกับทีมก่อนที่จะประชุมปิ ดเพื่อ
a) ทบทวนผลกำรตรวจประเมิน และรวบรวมข้ อมูล จำกกำรตรวจประเมิน เทีย บกับวัตถุประสงค์ก ำร
ตรวจประเมิน เกณฑ์กำรตรวจประเมิน และกำรจัดประเภทควำมไม่สอดคล้ อง; ถ้ ำจำเป็ น สิ่งที่ตรวจพบ
จะถูกจัดทำเป็ นเอกสำร และออกตำมข้ อกำหนดของ GOP103-1-Tha กำรออกสิ่งที่ตรวจพบจำกกำร
ตรวจประเมิน และ GOP 103-3-Tha กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมไม่สอดคล้ อง
b) ยอมรับผลกำรตรวจประเมิน
c) กำหนดสิ่งที่จำเป็ นเพื่อติดตำมผล
d) ยืนยันควำมเหมำะสมของโปรแกรมกำรตรวจประเมิน (F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน ) หรื อ
ระบุถึงสิ่งที่ต้องกำรให้ ป รับเปลี่ย น (เช่ น ขอบข่ ำยกำรรับรอง เวลำกำรตรวจประเมินหรื อวันที่ตรวจ
ประเมิน ควำมถี่กำรตรวจติดตำม ควำมสำมำรถของทีมผู้ตรวจประเมิน)
1.5.2 รายงานการตรวจประเมิน – จำกกำรประชุม หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมิน ต้ องมั่นใจว่ำรำยงำนได้ ถูก
จัดทำแล้ วและมีหน้ ำที่รับผิดชอบเนื ้อหำในรำยงำน รำยงำนกำรตรวจประเมินต้ องถูกต้ อง กระชับ และ
มีกำรบันทึกที่ชัดเจนของกำรตรวจประเมินจะทำให้ สำมำรถตัดสินใจให้ กำรรับรองได้ จัดทำรำยงำนกำร
ตรวจประเมินและส่งให้ ลกู ค้ ำในระหว่ำงกำรประชุมปิ ดหรือภำยหลังจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ล่ำช้ ำ ;
ทีมผู้ตรวจประเมินอำจจะระบุโอกำสในกำรปรับปรุงแต่ต้องไม่แนะนำกำรแก้ ปัญหำเฉพำะ
1.5.3 รายงานการตรวจประเมิ น –ในรำยงำนตรวจประเมินของหัว หน้ ำผู้ ตรวจประเมิน จะต้ องมี ข้ อมูล
ทั ้งหมดตำมรำยกำรที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.0
1.5.4 โปรแกรมการตรวจประเมิ น- หัวหน้ ำ ทีมผู้ตรวจประเมิน ต้ องเตรี ย มหรื อ ปรับโปรแกรมกำรตรวจ
ประเมิน F103-2 , เพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจประเมิน และกำรปรับ เปลี่ย นใดๆ ภำยหลัง หัวหน้ ำทีม
ผู้ตรวจประเมิน ต้ องพิจำรณำถึงขนำดองค์ก รของลูก ค้ ำ และขอบข่ ำยของระบบกำรบริ หำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรแสดงให้ เห็นถึงระดับของประสิทธิภำพของระบบกำรบริ หำรจัดกำรและผล
ของกำรตรวจประเมินใดๆ ครั ้งก่อนหน้ ำ
1.5.5 เมื่ อ มี ก ำรให้ ก ำรรั บ รองบริ ษั ท ที่ มี ห ลำยสถำนที่ หัว หน้ ำที ม ผู้ ตรวจประเมิ น ต้ อ งจั ด เตรี ย ม Basic
Certificate Information (F103-19) ซึง่ ต้ องนำเสนอและลงนำมโดยลูกค้ ำในระหว่ำงกำรปิ ดประชุม
1.5.6 ในกรณีที่มีกำรทำรำยงำน หัวหน้ ำทีมผู้ตรวจประเมินต้ องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมิน ฉบับสมบูรณ์ ไป
ยังสำนักงำนภำยหลังจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ล่ำช้ ำ
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การประชุมปิ ด
1.6.1 หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมินต้ องประชุมปิ ด เพื่อแจ้ ง รำยละเอีย ดตำมขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำน WI103-4 กำร
เปิ ดและกำรปิ ดประชุม
1.6.2 ลูกค้ ำจะมีโอกำสซักถำมทุกควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบหรื อข้ อสรุ ประหว่ำงทีมตรวจ
ประเมินและลูกค้ ำจะต้ องหำรือและแก้ ไขถ้ ำเป็ นไปได้
1.6.3 ข้ อโต้ แย้ งที่ไม่สำมำรถตัดสินได้ ต้องถูกบันทึกและส่งไปยังสำนักงำน Intertek

ข้ อกาหนดเพิ่มเติม
2.1 การตรวจประเมินเบือ้ งต้ น (Pre-audit)
2.1.1 กำรตรวจประเมินต้ องดำเนินกำรตำมหัวข้ อ 1.0 ข้ ำงต้ น
2.1.2 หำกมีกำรตรวจประเมินเบื ้องต้ น ผู้ตรวจประเมิน จะได้ รับข้ อมูลที่ประกอบด้ วย ลัก ษณะและขอบข่ ำย
ของกำรตรวจประเมินเบื อ้ งต้ น รวมถึงกำรทวนสอบเอกสำร (ถ้ ำมีก ำรร้ องขอ) และแจ้ ง ผลให้ ลูก ค้ ำ
ทรำบ กระบวนกำรนี ้ควรเป็ นไปตำมข้ อกำหนดข้ ำงต้ น
2.1.3 เอกสำรที่ต้องจัดเตรี ย มมีเฉพำะผลของกำรตรวจประเมินเท่ำนัน้ คือ: F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน
รำยงำนกำรตรวจประเมินและรำยงำนประเด็นที่ตรวจพบ เว้ นเสียแต่ว่ำจะมีกำรระบุสิ่งที่ต้องดำเนิ นกำร
ไว้ ในเอกสำรกำรมอบหมำยงำน
2.1.4 ผลที่ได้ จำกกำรตรวจประเมินเบื ้องต้ นจะไม่มีผลผูกพัน
2.2 การตรวจประเมินขัน้ ที่หนึ่ง (Stage 1)
2.2.1 กิจกรรมนี ้จะเกิดขึ ้น ณ สถำนที่หรือนอกสถำนที่ (Offsite) โดยมีกำรจัดเตรียมข้ อมูลที่เป็ นเอกสำรไว้ ให้
: ถ้ ำเป็ นกำรตรวจ ณ สถำนที่จะดำเนินกำรตำมหัวข้ อ 1.0 ข้ ำงต้ น
2.2.2 ส่วนของกำรตรวจ stage 1 จะต้ องดำเนิ นกำร ณ สถำนที่ข องลูก ค้ ำ; กำรตรวจ stage 1 นอกสถำนที่
จะต้ องได้ รับ กำรอนุมัติจำกผู้จัดกำรด้ ำนเทคนิ คหรื อผู้ที่มีอำนำจให้ ก ำรรับรอง ทั ้งนี ก้ รณี ตรวจระบบ
BRC Global Standard for Food Safety, ISO 22000 หรื อ
FSSC 22000 ในรอบ stage 1 สำมำรถละเว้ น กำรตรวจประเมิน แบบ onsite ได้ โดยให้ มี ก ำร
ดำเนินกำรตรวจประเมินแบบ offsite
2.2.3 ในกำรตรวจ stage 1 จะต้ องดำเนินกำรดังนี ้ :
2.2.4 ทวนสอบสถำนะของลูกค้ ำและควำมเข้ ำใจเกี่ ย วกับข้ อกำหนดของมำตรฐำน โดยเฉพำะกำรกำหนด
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กระบวนกำร วัตถุประสงค์และกำรดำเนินงำนของระบบกำรบริหำรจัดกำร
ทำกำรตรวจประเมิน เอกสำรของระบบกำรบริ หำรจัด กำรของลูก ค้ ำ (ตำมหัวข้ อ 2.3-กำรทวนสอบ
เอกสำรตำมด้ ำนล่ำง)
ทำกำรประเมินสถำนที่ของลูกค้ ำ
รวบรวมข้ อมูลที่จำเป็ นตำมขอบข่ำยของระบบกำรบริ หำรจัดกำร กระบวนกำรและสถำนที่ข องลูก ค้ ำ
และควำมสอดคล้ องกับข้ อกำหนดกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ประเมินควำมพร้ อมของลูกค้ ำสำหรับกำรตรวจประเมินขั ้นที่สอง (stage 2) :
a) พูดคุยกับลูกค้ ำ
b) กำรประเมินว่ำกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำรได้ ถูก วำงแผนและ
ดำเนินกำรเรียบร้ อยแล้ ว
c) ระดับ ของกำรนำระบบกำรบริ หำรจั ดกำรไปปฏิ บัติ บ นพื น้ ฐำนของกำรสุ่มตัวอย่ ำงของ
กระบวนกำรและบันทึกที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อมุ่งเน้ นกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน stage 2 โดยคำนึงถึงควำมเข้ ำใจในระบบกำรบริ หำรจัดกำร
ของลูกค้ ำ
เพื่อทบทวนกำรจัดสรรทรัพยำกรสำหรับ กำรตรวจประเมิน stage 2 และกำรตกลงกับลูก ค้ ำเกี่ ย วกับ
รำยละเอียดของกำรตรวจ stage 2
กำรทวนสอบและกำรยื นยั น ระดับของกำรรวมระบบกำรบริ ห ำรจั ดกำรแบบบู รณำกำร ถ้ ำมีก ำร
ประยุกต์ใช้
กำรระบุส่วนของพื ้นที่ที่กังวลว่ำอำจเกิดควำมไม่สอดคล้ องในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน stage 2 (ตำม
ระเบียบปฏิบัติ GOP103-1-Tha กำรออกสิ่งที่พบจำกกำรตรวจประเมิน
บรรลุข้อตกลงกับลูกค้ ำเกี่ยวกับรำยละเอีย ดของกำรตรวจประเมิน stage 2 รวมถึงช่ วงเวลำระหว่ำง
กำรตรวจ stage 1 และ stage 2 อยู่บนพื ้นฐำนตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในกำรแก้ ไขพื ้นที่ที่กังวลว่ำ
อำจเกิดควำมไม่สอดคล้ องในกำรตรวจประเมิน stage 2 ถ้ ำมี
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การทบทวนเอกสาร
2.3.1 ก่อนที่จะมีกำรตรวจประเมินขั ้นที่สอง (stage 2) ระบบจัดกำรเอกสำรจะต้ องถูกทวนสอบเพื่อตัดสินว่ำ
สอดคล้ องตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน กิจกรรมนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมิน ขัน้ ที่หนึ่ง (stage
1) ที่อำจจะเกิดขึ ้นในหรือนอกสถำนที่ [ตำมหัวข้ อที่ 2.5.1] ตำมคำแนะนำที่ให้
2.3.2 ผู้ตรวจประเมินต้ องมัน่ ใจว่ำข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องตำมเกณฑ์ก ำรตรวจประเมิน มีก ำรปฏิบัติตำมและมี
กำรจัดทำระเบียบปฏิบัติและเอกสำรตำมข้ อกำหนด ผู้ตรวจประเมินต้ องทำให้ มั่นใจว่ำเอกสำรทั ้งหมด
สอดคล้ องกับเกณฑ์กำรตรวจประเมินตำมข้ อกำหนดซึ่งอ้ ำงอิงอย่ ำงถูก ต้ องในคู่มือกำรบริ หำรจัดกำร
ระบบ
2.3.3 กรณี ที่ ก ำรปฏิบั ติไม่ สอดคล้ อ งหรื อไม่เ หมำะสมตำมเกณฑ์ก ำรตรวจประเมิ น ของข้ อ กำหนด ต้ อ ง
รำยงำนให้ ลกู ค้ ำทรำบ
2.3.4 หำกพบว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรทั ้งหมดไม่เป็ นที่น่ำพอใจ ผู้ตรวจประเมินอำจจะเสนอให้ มีกำร
ทบทวนครั ้งที่สอง แต่บำงกรณีจะออกเป็ นข้ อควรพิจำรณำระดับ Major ไว้
2.3.5 โดยทัว่ ไป ผลกำรทบทวนเอกสำรเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมิน stage 1 และผลกำรทบทวน
นี ้อำจจะมีผลต่อกำรตัดสินใจในขั ้นสุดท้ ำยของกำรตรวจประเมิน
2.3.6 ข้ อ ก ำหนดที่ เ พิ่ม ขึ น้ ส ำหรั บ 3.11 กำรตรวจประเมิน แบบควบรวมระบบกำรบริ หำรจั ด กำรแบบ
บูรณำกำร: ระบบเอกสำรจะต้ องถู ก ทบทวนโดยเที ย บกับ เกณฑ์ ก ำรตรวจประเมิน ของข้ อก ำหนด
แต่ ล ะเรื่ อ ง ผลของกำรทบทวนเอกสำรจะรำยงำนแยกตำมเกณฑ์ ก ำรตรวจประเมิ น ของแต่ ล ะ
ข้ อกำหนด
2.3.7 ขึ ้นอยู่กับผลของกำรทบทวนเอกสำร หัว หน้ ำทีมจะต้ องเตรี ย มแผนกำรตรวจประเมินเพีย งแผนเดีย ว
(F103-1)
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2.4

การตรวจประเมินขัน้ ที่สอง (Stage 2)
2.4.1 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรตำมหัวข้ อที่ 1.0 ข้ ำงต้ น
2.4.2 กำรตรวจประเมินระบบบริหำรจัดกำรใน stage 1 รวมกับกำรตรวจ stage 2 ต้ องครอบคลุมข้ อกำหนด
ทั ้งหมดตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
2.4.3 กำรตรวจประเมิน พิจำรณำถึงควำมสอดคล้ องของกำรจัดทำระบบกำรบริ หำรจัดกำรของลูก ค้ ำกั บ
เกณฑ์กำรตรวจประเมิน
2.4.4 อย่ำงน้ อยที่สดุ กำรตรวจประเมินต้ องประกอบด้ วยสิ่งต่อไปนี ้:
a) ข้ อมูล และหลัก ฐำนที่แ สดงให้ เห็ นว่ำ ได้ มี ก ำรประยุก ต์ ใช้ ร ะบบบริ ห ำรจั ดกำรหรื อ
เอกสำรอื่นๆ สอดคล้ องตำมข้ อกำหนดทั ้งหมด
b) กำรติดตำมประสิทธิภำพ กำรวัด กำรรำยงำนและกำรทบทวนตำม วัตถุประสงค์ ข อง
กำรปฏิบัติงำนและเป้ ำหมำย (สอดคล้ องกับควำมคำดหวังในกำรนำระบบกำรบริ หำร
จัดกำรไปประยุกต์หรือใช้ เอกสำรกฎเกณฑ์อื่นๆ)
c) ระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ ำและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
d) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรของลูกค้ ำ
e) กำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริหำร
f) ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่อนโยบำยของลูกค้ ำ
g) ควำมถูกต้ องของขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร
h) สิ่งที่ตรวจพบระหว่ำงกำรตรวจประเมินและหรือผลสรุปจำกกำรตรวจ stage 1
2.4.5 หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมินจะต้ องจัดเตรียม GF103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน
2.4.6 หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมิน จะต้ องจัดเตรี ย ม Basic Certificate Information (GF103-19) ซึ่งจะนำเสนอ
และลงนำมจำกลูกค้ ำในช่วงกำรปิ ดประชุม
2.4.7 เมื่อเสร็จสิ ้นกำรตรวจ สมำชิกทีมผู้ตรวจประเมินจะใช้ ข้ อมูลทั ้งหมดและหลัก ฐำนที่พบในระหว่ำงกำร
ตรวจ stage 1 และ stage 2 ร่วมกันสรุปและจัดทำข้ อเสนอแนะ
หมำยเหตุ: เมื่อระบบล้ มเหลวอย่ำงสิ ้นเชิงระบบทั ้งหมดจะถูกระบุในระหว่ำงกิ จกรรม หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมินกับลูก ค้ ำ
อำจเลือกที่จะระงับกำรตรวจประเมิน ในกรณีนี ้หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมินจะติดต่อ Intertek เพื่อแจ้ งให้ ทรำบถึงกำรตัดสินใจ
หัวหน้ ำทีมตรวจจะรวบรวมรำยงำนและส่งไปยัง Intertek หำกลูกค้ ำเลือกที่จะยังคงต้ องกำรกำรรับรองให้ แจ้ งต่อผู้จัดกำร
ด้ ำนเทคนิคหรือผู้มีอำนำจให้ กำรรับรองจะกำหนดเงื่อนไขตำมที่กระบวนกำรสำมำรถดำเนินกำรต่อได้
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การตรวจประเมินแบบเร่ งรั ด (Back-to-back Stage I / Stage II)
2.5.1 กำรทบทวนเอกสำรนอกสถำนที่
กิจกรรมนี ้รวมถึง:
2.5.1.1 กำรดำเนินกำรเพื่อทวนสอบระบบเอกสำรของระบบกำรบริ หำรจัดกำรตำมข้ อกำหนดหัวข้ อที่
2.3 ด้ ำนบน
2.5.1.2 กำรทบทวนบันทึกกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรบันทึกกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริหำรเพื่อ ทำให้
มัน่ ใจว่ำได้ มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำรและมีก ำร
ดำเนินกำรตำมแผน
2.5.1.3 กำรทวนสอบทะเบียนรำยชื่อเอกสำรของลูกค้ ำ เพื่อทวนสอบว่ำเอกสำรทั ้งหมดอยู่ในสถำนะ
พร้ อมใช้ งำน (ระเบี ย บปฏิบัติ ขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำน บันทึก ต่ำงๆ เป็ นต้ น ) ตำมเกณฑ์ก ำร
ตรวจประเมิน
2.5.1.4 กำรทบทวนเอกสำรที่หวั หน้ ำทีมผู้ตรวจประเมินพิจำรณำว่ำมีควำมสำคัญตำมเกณฑ์ก ำรตรวจ
ประเมิน
2.5.2 กิจกรรม ณ สถำนที่ – ส่วน Stage I
2.5.2.1 ในส่วนกำรตรวจ Stage1 จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดหัวข้ อที่ 2.2 ข้ ำงต้ น
2.5.2.2 ในตอนท้ ำยของกำรตรวจประเมิน stage 1 ทีมผู้ตรวจประเมิน ต้ องทบทวนผลของกิ จกรรม
รวมทั ้งกิ จกรรมในส่วนที่ 2.5.1 และตัดสินใจเพื่อทำกำรตรวจ stage 2 หรื อระงับกำรตรวจ
ประเมิน
2.5.2.3 หัวข้ อต่อไปนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่นำไปสู่กำรระงับกำรตรวจประเมิน แต่ไม่ได้ จำกัดไว้ แ ต่
เพียงหัวข้ อดังต่อไปนี ้เท่ำนั ้น
1) หำกผลกำรตรวจ stage 1 แสดงให้ เห็นว่ำข้ อมูลที่ลูก ค้ ำจัดเตรี ย มไว้ ตำมขอบข่ ำย
ของระบบบริหำรจัดกำรทั ้งในส่วนของกระบวนกำร สถำนที่ จำนวนพนัก งำนของ
ลูก ค้ ำ และรวมถึง ควำมสอดคล้ องตำมกฎหมำยและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อง
มีควำมไม่ถูกต้ องซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจประเมิน ที่
กำหนดไว้ ข้ำงต้ นได้
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2) หำกผลของกำรตรวจ stage 1 แสดงให้ เห็นว่ำลูกค้ ำมีควำมเข้ ำใจผิดในข้ อกำหนด
ของกำรเกณฑ์กำรตรวจประเมิน (มำตรฐำนที่ต้องกำรขอกำรรับรอง) แสดงให้ เห็น
ว่ำลูกค้ ำไม่พร้ อมสำหรับกำรตรวจ stage 2
3) หำกพบว่ำผลกำรทวนสอบเอกสำร กำรปฏิบั ติ ก ำรแก้ ไขที่ ได้ มีก ำรรำยงำนไว้
ข้ ำงต้ น ไม่เป็ นที่น่ำพอใจ
4) ในกรณีของกำรตรวจประเมินระบบกำรบริ หำรจัดกำรแบบบูรณำกำรล้ มเหลวต่อ
กำรตอบสนองหนึ่งในเงื่ อนไขที่ระบุข้ ำงต้ นสำหรับ มำตรฐำนใดๆ หรื อเกณฑ์ก ำร
ตรวจประเมินที่ครอบคลุมขอบข่ ำยของระบบกำรบริ หำรจัดกำรอำจนำไปสู่ก ำร
หยุดกำรตรวจประเมินหลังจำกกำรตรวจ stage 1
2.5.2.4 ควำมล้ มเหลวในกำรปฏิบัติตำมข้ อ ที่ 2.5.2.3 ข้ ำงต้ น ควรระบุว่ำเป็ นพื ้นที่ ที่กังวลว่ำอำจเกิ ด
ควำมไม่สอดคล้ องกับข้ อกำหนดในระดับ Major
2.5.2.5 ในตอนท้ ำยของกำรตรวจ stage 1 ทีมผู้ตรวจประเมิน จะต้ องมีก ำรประชุมอย่ ำงเป็ นทำงกำร
เพื่อแจ้ งให้ ผ้ บู ริหำรของลูกค้ ำได้ ทรำบถึงกำรตัดสิน ใจเพื่อที่จะนำไปสู่ก ำรตรวจ stage 2 ใน
กรณี ที่ตัดสินใจไม่ดำเนิ นกำรตรวจ stage 2 ทีมผู้ตรวจประเมิน ต้ องแจ้ งสำนัก งำน Intertek
ทันที ลูกค้ ำจะได้ รับกำรแจ้ ง เตือนว่ำจะมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติม ที่เกี่ ย วข้ องกับ กำรตรวจประเมิน
หรือกำรเดินทำงของทีมผู้ตรวจประเมิน ถ้ ำมี
2.5.2.6 ถ้ ำหำกว่ำมีกำรตัดสินใจที่จะตรวจ stage 2 ต้ องมีกำรปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับข้ อที่ 2.4 ข้ ำงต้ น
2.5.3 กำรรำยงำน
2.5.3.1 กรณี ที่ก ำรตรวจประเมิน หยุดชะงัก หลังจำกกำรตรวจ stage 1 เอกสำรกำรตรวจประเมิน
จะต้ องถูกส่งไปยังสำนักงำนตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อที่ 2.2
2.5.3.2 ในกรณี ที่ ก ำรตรวจประเมิน "ไม่ห ยุด ชะงั ก " เอกสำรกำรตรวจประเมิน จะต้ องถูก ส่งไปยั ง
สำนักงำนตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อที่ 2.4 ข้ ำงต้ น
การตรวจประเมินหลายสถานที่
2.6.1 กำรตรวจประเมินทุก สถำนที่ จะต้ องได้ รับกำรตรวจประเมินและดำเนิ นกำรให้ สอดคล้ องตำมข้ อ 1.0
ข้ ำงต้ น
2.6.2 ก่อนที่จะเริ่มกำรตรวจประเมิน หลำยสถำนที่ หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมินต้ องกำหนดให้ ก ำรตรวจติดตำม
ภำยในของลูกค้ ำครอบคลุมทุกสถำนที่ที่มีกำรขอกำรรับรอง
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2.6.3 ผู้ตรวจประเมินในแต่ละสถำนที่ต้องมีกำรสื่อสำรเพื่อแจ้ งผลของกำรตรวจในแต่ละพื ้นที่ทำงวำจำรวมถึง
ประเด็นเบื ้องต้ นที่พบในกำรประชุมปิ ดที่สถำนที่ที่ทำกำรตรวจ และส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้ องให้ กับหัวหน้ ำ
ทีมผู้ตรวจประเมิน
2.6.4 กำรสรุปผลของกำรตรวจประเมินที่มีสถำนที่ หัวหน้ ำทีมตรวจประเมินต้ องทำให้ มนั่ ใจว่ำสถำนที่ทั ้งหมด
ที่ระบุไว้ ในแผนกำรตรวจประเมินได้ รับกำรตรวจประเมินเพื่อให้ กำรรับรองและสอดคล้ องตำมข้ อกำหนด
ที่นำไปประยุกต์ใช้
2.6.5 หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมินต้ องดำเนินกำรประชุมปิ ดอย่ำงเป็ นทำงกำรเพื่อรำยงำนผลของกำรตรวจประเมิน
ทั ้งหมด นอกจำกนี ห้ ัวหน้ ำผู้ตรวจประเมิน ยังต้ องรวบรวมรำยงำน ซึ่งครอบคลุมทุก สถำนที่ รวมทั ้ง
ข้ อเสนอแนะตำมเกณฑ์ตรวจประเมิน
การตรวจติดตาม
2.7.1 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรตำมข้ อ 1.0 ข้ ำงต้ น
2.7.2 กำรตรวจติดตำม จะกระทำ ณ สถำนที่ แต่ไม่จำเป็ นที่จะต้ องตรวจประเมิน ระบบครบทั ้งหมดและต้ อง
วำงแผนกำรตรวจประเมินร่วมกับกิจกรรมกำรตรวจติดตำมอื่ นๆ ด้ วย (เช่ น กำรทบทวนกำรส่งเสริ ม
กำรขำยทำงเว็บไซต์ กำรรำยงำน ประสิทธิภำพกำรทำงำนลูกค้ ำ เป็ นต้ น) เพื่อที่ Intertek สำมำรถมั่นใจ
ว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้ รับกำรรับรองสอดคล้ องกับ ข้ อกำหนดอย่ ำงต่อเนื่ องจนถึง กำรตรวจต่อ
อำยุกำรรับรอง
2.7.3 กำรวำงแผนกำรตรวจติดตำมเหล่ำนี ้จะต้ องดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับ GOP103-2-Tha กระบวนกำร
วำงแผนกำรตรวจประเมิน
2.7.4 กระบวนกำรที่จะถูกทวนสอบถูกกำหนดตำม F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน
2.7.5 กำรตรวจติดตำมต้ องรวมถึง:
2.7.5.1 กำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริหำร
2.7.5.2 กำรทบทวนกำรดำเนินกำรควำมไม่สอดคล้ องที่ระบุไว้ ในระหว่ำงกำรตรวจประเมินครั ้งก่อนหน้ ำ
2.7.5.3 กำรจัดกำรข้ อร้ องเรียน
2.7.5.4 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูก ค้ ำ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ตำม
ที่ได้ รับกำรรับรองและผลลัพธ์ของระบบกำรบริหำรจัดกำร
2.7.5.5 ควำมคืบหน้ ำของกิจกรรมกำรวำงแผนเพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
2.7.5.6 กำรควบคุมกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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2.7.5.7 กำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ
2.7.5.8 กำรใช้ เครื่องหมำยและหรือกำรอ้ ำงอิงกำรรับรองใดๆ
2.7.6 กำรตรวจติดตำมต้ องดำเนินกำรอย่ำงน้ อยปี ละ1 ครั ้ง
2.7.7 วันที่ตรวจติดตำมครั ้งแรก หลังจำกได้ รับกำรรับรองครั ้งแรกจะต้ องไม่เกิ น 12 เดือนนับจำกวันสุดท้ ำย
ของกำรตรวจประเมินขั ้นที่สอง
การตรวจต่ ออายุการรั บรอง
2.8.1 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรตำมส่วน 1.0 ข้ ำงต้ น
2.8.2 หัวหน้ ำผู้ ตรวจประเมิน จะต้ องทบทวนรำยงำนในช่ วงกำรตรวจประเมิน ที่ผ่ำ นมำ 3 ปี ทั ้งนี ผ้ ้ ูตรวจ
ประเมินสำมำรถตรวจประเมิน ณ สถำนที่เดิมต่อเนื่องได้ ไม่เกินกว่ำ 3 ปี ติดต่อกัน
2.8.3 ขึน้ อยู่ กั บ ผลของกำรทบทวน – หัว หน้ ำผู้ต รวจประเมิ นจะต้ อ งเตรี ย มแผนกำรตรวจประเมิ น ตำม
(GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน)
2.8.4 ในกรณี ที่มีก ำรเปลี่ย นแปลงที่มีนัย สำคัญ ของระบบกำรบริ หำรจัดกำรของลูก ค้ ำ กิ จกรรมกำรตรวจ
ประเมินขั ้นที่หนึ่งไม่ได้ กำหนด แต่ถ้ำมีกำรร้ องขอให้ มีกำรตรวจประเมินขัน้ ที่หนึ่ง จะได้ รับกำรระบุตำม
กระบวนกำรจัดตำรำงนัดหมำย
2.8.5 หัวหน้ ำผู้ตรวจประเมินจะต้ องมัน่ ใจว่ำกำรดำเนินกำรของระบบก่ อให้ เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ข องนโยบำยและ
วัตถุประสงค์ของลูกค้ ำ
2.8.6 กำรตรวจต่ออำยุกำรรับรองต้ องดำเนินกำรตำมรำยกำรเพื่อ
2.8.6.1 ประเมินกำรปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่องของทุกข้ อกำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เกี่ ย วข้ อง
วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันควำมสอดคล้ องอย่ำงต่อเนื่ องและประสิทธิ ภำพของระบบกำรบริ หำร
จัดกำรโดยรวมและควำมเกี่ยวข้ องอย่ำงต่อเนื่องและกำรประยุกต์ใช้ ขอบข่ำยกำรรับรอง
2.8.6.2 แสดงให้ เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ที่จะรักษำควำมมีประสิทธิ ภำพและกำรปรับปรุ งระบบกำรบริ หำร
จัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนโดยรวม
2.8.6.3 ประเมินประสิทธิ ภำพของระบบบริ หำรจัดกำรในเรื่ องที่เกี่ ย วกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ข อง
ลูกค้ ำที่ได้ รับกำรรับรองและผลลัพธ์ของระบบบริหำรจัดกำร
2.8.6.4 ประเมินทุกข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ใน F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน
2.8.6.5 พิจำรณำประสิท ธิ ภำพของระบบกำรบริ หำรจั ดกำรในช่ วงของกำรรับ รองและรวมถึง กำร
ทบทวนรำยงำนกำรตรวจติดตำมครั ้งก่อนหน้ ำ
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2.8.6.6 ประเมินควำมจำเป็ นในกิ จกรรมกำรตรวจประเมินขัน้ ที่หนึ่ง หำกมีก ำรเปลี่ย นแปลงอย่ ำงมี
นัยสำคัญในระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ ำหรือระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีก ำรดำเนิ นงำน
อยู่
2.8.6.7 ในกรณีที่มีหลำยสถำนที่หรือกำรรับรองมีระบบกำรบริหำรจัดกำรมีหลำยมำตรฐำน: ต้ องมั่นใจ
ว่ำกำรตรวจประเมิน ณ สถำนที่ครอบคลุมสถำนที่ที่ขอกำรรับรอง (ตำมส่วนที่ 2.6)
2.8.6.8 ตรวจสอบกำรใช้ เครื่องหมำยและหรือกำรอ้ ำงอิงกำรรับรองใดๆ ที่ถูกต้ อง
การตรวจเยี่ยมกรณีพิเศษ (การขยายขอบข่ าย)
2.9.1 กำรตรวจประเมิ นจะต้ อ งดำเนิ น กำรให้ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อปฏิบัติเฉพำะในกำรดำเนิ นกำร ซึ่งหัวหน้ ำ
ผู้ต รวจประเมิน ต้ อ งจั ด ท ำเป็ นแผนกำรตรวจประเมิ น ที่ เ สนอไปยั งลูก ค้ ำ (ตำม GOP103-2-Tha
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน)
2.9.2 กำรตรวจประเมินจะเกิดขึ ้นเมื่อลูกค้ ำต้ องกำรตรวจประเมินภำยนอกตำรำงที่กำหนดไว้ หรื อใช้ ร่วมกับ
กำรตรวจติดตำมเนื่องจำกกำรขยำยข่ ำยกำรรับรอง
2.9.3 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรตำม 1.0 ส่วนข้ ำงต้ น
2.9.4 กำรตรวจประเมินต้ องดำเนินกำรเพื่อประเมินกำรปฏิบัติตำมข้ อกำหนดของเกณฑ์ก ำรตรวจประเมิ นที่
เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรขยำยขอบข่ำย จุดประสงค์คือเพื่อยืนยันควำมสอดคล้ องและประสิทธิ ภำพ
ของระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยรวมและควำมเกี่ยวข้ องและประยุกต์ใช้ สำหรับกำรขยำยขอบข่ ำยกำร
รับรอง
2.9.5 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ข องแผนกำรตรวจประเมิน ตำมที่กำหนดโดย
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
การตรวจเยี่ยมกรณีพิเศษ (การตรวจติดตามกรณีพิเศษ):
2.10.1 กำรตรวจประเมิ นจะต้ อ งดำเนิ น กำรให้ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อปฏิบัติเฉพำะในกำรดำเนิ นกำร ซึ่งหัวหน้ ำ
ผู้ต รวจประเมิน ต้ อ งจั ด ท ำเป็ นแผนกำรตรวจประเมิ น ที่ เ สนอไปยั งลูก ค้ ำ (ตำม GOP103-2-Tha
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน)
2.10.2 สิ่งเหล่ำนี ้อำจจะต้ องดำเนินกำรเนื่องจำกปั ญหำสำคัญที่เกิดขึ ้นจำกกำรตรวจประเมิน ไม่สำมำรถแก้ ไข
ได้ โดยกำรทบทวนหลักฐำนที่เป็ นรูปธรรมอย่ำงเดียว แต่ต้องตรวจประเมิน ในสถำนที่เพื่อยื นยันว่ำกำร
ดำเนินกำรได้ มีกำรปฏิบัติอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ
2.10.3 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรตำมส่วนที่ 1.0 ข้ ำงต้ น
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2.10.4 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรควำมเหมำะสมเพื่อ
2.10.4.1 ประเมินว่ำสำเหตุที่แท้ จริงเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ อย่ำงควำมเหมำะสม
2.10.4.2 ประเมินว่ำกำรดำเนินกำรแก้ ไขได้ มีกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
2.10.4.3 ประเมินถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติกำรแก้ ไข
2.10.4.4 ประเมินประสิทธิผลของกำรดำเนินกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับบุคลำกรของลูกค้ ำ
2.10.5 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ข องแผนกำรตรวจประเมิน ตำมที่กำหนดโดย
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
การตรวจเยี่ยมกรณีพิเศษ (การแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าในระยะเวลาสัน้ ๆ):
2.11.1 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนิ นกำรให้ สอดคล้ องกับ ข้ อปฏิบัติเฉพำะในกำรดำเนิ นงำน ซึ่งหัวหน้ ำ
ผู้ต รวจประเมิ นต้ องจั ดท ำเป็ นแผนกำรตรวจประเมิน ที่เ สนอไปยั งลูก ค้ ำ (ตำม GOP103-2-Tha
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน)
2.11.2 กำรตรวจประเมินอำจจะสอบสวนข้ อร้ องเรียนที่เกิดขึ ้น หรือกำรตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงหรือ กำร
ติดตำมที่ลกู ค้ ำที่ถูกพักใช้ กำรรับรอง
2.11.3 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรตำมส่วนที่ 1.0 ข้ ำงต้ น
2.11.4 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรควำมเหมำะสมเพื่อ
2.11.4.1 ประเมินกำรปฏิบัติตำมข้ อกำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนกำรที่
สัมพันธ์กับข้ อร้ องเรียนอย่ำงเหมำะสมรวมทั ้งกำรจัดกำรข้ อร้ องเรียน
2.11.4.2 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้ อกำหนดกฎหมำย
2.11.4.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรบรรลุเป้ ำหมำยตำมข้ อกำหนด
ของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เกี่ยวข้ องหลังจำกช่วงกำรพักใช้ กำรรับรอง
2.11.5 กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ข องแผนกำรตรวจประเมิน ตำมที่กำหนดโดย
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
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การตรวจประเมินการโอนย้ ายการรั บรอง
2.12.1 กำรตรวจประเมินจะดำเนินกำรเพื่อประเมิน สถำนะควำมสอดคล้ องของระบบกำรบริ หำรจัดกำรของ
ลูกค้ ำที่มีอยู่ เมื่อระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้ รับกำรรับรองก่อนหน้ ำนี ้ได้ รับกำรรับรองจำกหน่ วยรับรอง
อื่น กำรตรวจประเมินกำรโอนย้ ำยกำรรับรองจะดำเนิ นกำรตำมกระบวนกำรตรวจประเมิน โดยทั่วไป
กำหนดไว้ ข้ำงต้ นเกี่ยวกับประเภทกำรตรวจประเมิน โดยโปรแกรมตรวจประเมินจำกหน่ วยรับรองที่ระบุ
ไว้ ก่อนหน้ ำนี ้
การตรวจประเมินแบบควบรวมระบบการบริ หารจัดการแบบบูรณาการ
2.13.1 กำรตรวจประเมินรวมคือกำรตรวจประเมินของระบบกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรตั ้งแต่ 2 หรื อมำกกว่ำ
ของเกณฑ์กำรตรวจประเมินหรือมำตรฐำนที่มีกำรดำเนินกำรในเวลำเดีย วกัน หำกองค์ก รใช้ ระบบกำร
บริหำรตำมข้ อกำหนดของมำตรฐำน จะดำเนินกำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำรบริ หำรจัดกำร
แบบบูรณำกำร (IMS)
บันทึกการแก้ ไข

แก้ ไขครั ง้ ที่
0
1

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศใช้
เริ่มใช้ ครั ้งแรก
1 ธันวำคม 2556
แก้ ไขข้ อ 1.5.2 รำยงำนกำรตรวจประเมินต้ องจัดทำและส่งให้ ลกู ค้ ำในระหว่ำงกำร 27 มกรำคม 2558
ประชุมปิ ด เป็ น จัดทำรำยงำนกำรตรวจประเมินและส่งให้ ลกู ค้ ำในระหว่ำงกำร
ประชุมปิ ดหรือภำยหลังจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ล่ำช้ ำ
แก้ ไขข้ อ 1.5.6 ผู้ตรวจประเมินต้ องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ไปยัง
สำนักงำน ภำยใน 7 วัน เป็ น ผู้ตรวจประเมินต้ องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมิน
ฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงำนภำยหลังจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ล่ำช้ ำ
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บันทึกการแก้ ไข
แก้ ไขครั ง้ ที่
2

3

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศใช้
ข้ อ 2.2 กำรตรวจประเมินขั ้นที่หนึ่ง (Stage 1) 2.2.2 เพิ่มเติมในส่วนของกำรตรวจ 30 มิถุนำยน 2558
stage 1 นอกสถำนที่ กรณีตรวจระบบ
BRC Global Standard for Food Safety, ISO 22000 หรือ FSSC 22000
ในรอบ stage 1 สำมำรถละเว้ นกำรตรวจประเมินแบบ onsite ได้ โดยให้ มีกำร
ดำเนินกำรตรวจประเมินแบบ offsite
ข้ อ 2.8 กำรตรวจต่ออำยุกำรรับรอง 2.8.2 เพิ่มเติม ผู้ตรวจประเมินสำมำรถตรวจ
ประเมิน ณ สถำนที่เดิมต่อเนื่องได้ ไม่เกินกว่ำ ติดต่อกัน
ข้ อ 1.3 กำรรวบรวมและกำรทวนสอบข้ อมูล แก้ ไขเป็ น ข้ อ 1.3 กำรได้ รับและกำร 1 ธันวำคม 2559
ทวนสอบข้ อมูล
ข้ อ 1.5 กำรเตรียมเพื่อสรุปผลกำรตรวจประเมิน a) เพิ่มข้ อควำม “เกณฑ์กำร
ตรวจประเมิน และกำรจัดประเภทควำมไม่สอดคล้ อง” d) เพิ่มข้ อควำม
“ควำมสำมำรถของทีมผู้ตรวจประเมิน”
ข้ อ 2.4 กำรตรวจประเมินขั ้นที่สอง (Stage 2) ตัดข้ อ g) ออก “g) กำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงข้ อกำหนดกฎเกณฑ์ นโยบำย วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติและเป้ ำหมำย
กำรดำเนินงำน (สอดคล้ องกับควำมคำดหวังในกำรนำมำตรฐำนระบบกำรบริหำร
จัดกำรไปประยุกต์ใช้ หรือเอกสำรกฎเกณฑ์อื่น) ข้ อกำหนดกฎหมำยที่ประยุกต์ใช้
ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถของบุคลำกร และกำรปฏิบัติงำน ระเบียบปฏิบัติ
ข้ อมูลของกำรปฏิบัติงำน สิ่งที่ตรวจพบจำกกำรตรวจติดตำมภำยใน และกำรสรุปผล”
ข้ อ 2.7.5.4 เพิ่มข้ อควำม “และผลลัพธ์ของระบบกำรบริหำรจัดกำร”
ข้ อ 2.8.6.1 เพิ่มข้ อควำม “ควำมเกี่ยวข้ องอย่ำงต่อเนื่องและกำรประยุกต์ใช้
ขอบข่ำยกำรรับรอง”
ข้ อ 2.8.6.3 เพิ่มข้ อควำม “2.8.6.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำร
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของลูกค้ ำที่ได้ รับกำรรับรองและผลลัพธ์
ของระบบบริหำรจัดกำร”
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