
 
 

 

 

 

    

For information only when printed 

 
กระบวนการด าเนินการตรวจประเมิน  Audit Execution Process 

  

GT001, rev. 2 Document # GOP103-Tha Release Date:  30-June-2015 Page 1 of 15 

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

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก ำหนดกระบวนกำรในกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรจดักำรของลกูค้ำ ให้สอดคล้องกบัขอบข่ำยของกำรตรวจ

ประเมินท่ีได้น ำไปประยกุต์ใช้ตำมวตัถปุระสงค์และเกณฑ์ท่ีก ำหนด และกำรก ำหนดแผนกำรตรวจประเมิน (ตำมเอกสำร 
GOP103-2-Tha) 

   
ขอบข่าย 

ประยกุต์ใช้กบักำรตรวจประเมินเบือ้งต้น (Pre Audit) กำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรองครัง้แรก (ขัน้ท่ีหนึ่ง Stage I และ
ขัน้ท่ีสอง Stage II) กำรตรวจติดตำม กำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรอง กำรตรวจติดตำมกรณีพิเศษ กำรขยำยขอบข่ำยกำร
รับรอง กำรตรวจประเมินโดยแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำในระยะเวลำสัน้ๆ และกำรโอนย้ำยกำรรับรอง และกำรตรวจประเมิน
ประเภทอ่ืนๆ ทัง้หมด 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องท ำให้มัน่ใจได้วำ่กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินมีควำมเหมำะสมกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน
ท่ีได้วำงแผนไว้ตำม F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน 
ผู้ตรวจประเมินมีหน้ำท่ีปฏิบตัติำมท่ีหวัหน้ำทีมตรวจประเมินมอบหมำย 

 
1.0 กระบวนการการตรวจประเมิน 
 

1.1 โดยทั่วไป 
1.1.1 หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องทบทวนข้อมลูท่ีได้จำกกำรกระบวนกำรจดัตำรำงนดัหมำย (รวมถึงข้อมลู

จำกลกูค้ำ) และจดัท ำแผนกำรตรวจประเมินตำมรำยละเอียด GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผน
กำรตรวจประเมิน ซึ่งจะถูกส่งต่อให้กบัลกูค้ำก่อนท่ีจะมีกำรตรวจประเมิน หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมิน
ควรตดิตอ่กบัลกูค้ำก่อนท่ีมีกำรตรวจประเมินเพื่อกำรเตรียมกำรตรวจประเมินตำมควำมจ ำเป็น 

1.1.2 หลงัจำกได้รับมอบหมำยงำนจำกเจ้ำหน้ำท่ีจดัตำรำงนดัหมำย หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องจดัท ำ
และส่ง F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน ให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนภำยใน 7 วนั เพ่ือมอบหมำยงำน
ไปยังสมำชิกทีมผู้ตรวจประเมินและแจกจ่ำยเอกสำรท่ีจ ำเป็น โดยกำรส่ง F103-1 แผนกำรตรวจ
ประเมิน และเอกสำรท่ีจ ำเป็น 
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1.2 การประชุมเปิด 
1.2.1 เม่ือมำถึงลูกค้ำ หัวหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องท ำกำรประชุมเปิด; ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดใน 

ขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน WI103-4 กำรเปิดและปิดประชมุ 
1.3 การรวบรวมและการทวนสอบข้อมูล 

1.3.1 ในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน สมำชิกในทีมต้องรวบรวมและบนัทึกหลกัฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำระบบของ
ลูกค้ำมีกำรน ำไปปฏิบตัิและมีประสิทธิภำพ ดงัเช่นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ ขอบข่ำยและ
เกณฑ์กำรตรวจประเมิน (รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน้ำท่ี กิจกรรมและ
กระบวนกำร) ต้องรวบรวมด้วยกำรสุ่มตวัอย่ำงและกำรทวนสอบอย่ำงเหมำะสม  เพ่ือใช้เป็นหลกัฐำน
กำรของตรวจประเมิน โดยหลกัฐำนต้องได้มำจำกกำรสมัภำษณ์ กำรทบทวนเอกสำรและบนัทึก บนัทึก
และกำรสงัเกตกระบวนกำรและกิจกรรม  และสภำวะของกระบวนกำรท่ีตรวจประเมิน กำรบนัทึกต้อง
บนัทกึรวมถึงผู้ ท่ีถกูสมัภำษณ์ด้วย 

1.4 ประเมินความคืบหน้าการตรวจประเมินและการส่งต่อข้อมูล  
1.4.1 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินต้องท ำให้มัน่ใจว่ำได้มีกำรประชุมกับทีมสม ่ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำร

ตรวจประเมินเพ่ือให้มัน่ใจวำ่สิ่งท่ีตรวจพบ ได้มีกำรหำรือและถ้ำจ ำเป็นอำจต้องปรับแนวทำงกำรตรวจ
ประเมิน ประเดน็ท่ีตรวจพบควรจะแจ้งให้กบัตวัแทนฝ่ำยบริหำรทรำบตำมเวลำท่ีก ำหนด 

1.4.2 หลักฐำนกำรตรวจประเมินท่ีแสดงให้เห็นว่ำกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถด ำเนินไปได้หรือพบว่ำมี
โอกำสเกิดอันตรำยขึน้ได้ในขณะนัน้ (เช่น ควำมปลอดภัย) หัวหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องรำยงำน
ลกูค้ำและส ำนกังำน Intertek ให้ทรำบถึงสิ่งเหล่ำนี ้ เพ่ือตดัสินใจด ำเนินกำรตำมเหมำะสม  ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวอำจจะรวมถึงกำรตรวจสอบยืนยันอีกครัง้ หรือกำรปรับเปล่ียนแผนกำรตรวจ
ประเมิน กำรเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์กำรตรวจประเมินหรือขอบข่ำยกำรตรวจประเมิน หรือกำรยุติ
กำรตรวจประเมิน 

1.4.3 หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องท ำกำรประชุมทุกวนัตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือหำรือควำมคืบหน้ำของกำร
ตรวจประเมินและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้ำ  ผลจำกกำรประชุมอำจจะท ำให้ต้องมีกำรปรับเปล่ียน   
โดยจะมีกำรพูดคุยกับลูกค้ำและเม่ือลูกค้ำเห็นชอบควรท ำกำรปรับแผนกำรตรวจประเมินใหม่ให้
เหมำะสม 

1.4.4 หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องทบทวนร่วมกับลูกค้ำถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงขอบข่ำย   
กำรตรวจประเมินซึง่เป็นผลมำจำกกำรตรวจประเมินในพืน้ท่ี และรำยงำนนีส้ง่ไปยงัส ำนกังำน  
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1.5 การเตรียมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน  
1.5.1 หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องประชมุกบัทีมก่อนท่ีจะประชมุปิดเพ่ือ 

a) ทบทวนผลกำรตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูลจำกกำรตรวจประเมิน เทียบกบัวตัถุประสงค์กำร
ตรวจประเมิน; ถ้ำจ ำเป็น สิ่งท่ีตรวจพบจะถูกจัดท ำเป็นเอกสำร และออกตำมข้อก ำหนดของ      
GOP103-1-Tha กำรออกสิ่งท่ีตรวจพบจำกกำรตรวจประเมิน และ GOP 103-3-Tha กระบวนกำร
บริหำรจดักำรควำมไมส่อดคล้อง  
b) ยอมรับผลกำรตรวจประเมิน  
c) ก ำหนดสิ่งท่ีจ ำเป็นเพ่ือตดิตำมผล 
d) ยืนยนัควำมเหมำะสมของโปรแกรมกำรตรวจประเมิน (F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน) หรือ 
ระบุถึงสิ่งท่ีต้องกำรให้ปรับเปล่ียน (เช่น ขอบข่ำย เวลำกำรตรวจประเมินหรือวันท่ีตรวจประเมิน  
ควำมถ่ีกำรตรวจประเมิน  ควำมสำมำรถ)  

1.5.2 รายงานการตรวจประเมิน – จำกกำรประชุม หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องมัน่ใจว่ำรำยงำนได้ถูก
จดัท ำแล้วและมีหน้ำท่ีรับผิดชอบเนือ้หำในรำยงำน  รำยงำนกำรตรวจประเมินต้องถกูต้อง กระชบั และ
มีกำรบนัทกึท่ีชดัเจนของกำรตรวจประเมินจะท ำให้สำมำรถตดัสินใจให้กำรรับรองได้ จดัท ำรำยงำนกำร
ตรวจประเมินและสง่ให้ลกูค้ำในระหวำ่งกำรประชมุปิดหรือภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ช้ำ; 
ทีมผู้ตรวจประเมินอำจจะระบโุอกำสในกำรปรับปรุงแตต้่องไมแ่นะน ำกำรแก้ปัญหำเฉพำะ 

1.5.3 รายงานการตรวจประเมิน –ในรำยงำนตรวจประเมินของหัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินจะต้องมีข้อมูล
ทัง้หมดตำมรำยกำรท่ีได้ก ำหนดไว้  ในข้อก ำหนดเพิ่มเตมิหวัข้อ 2.0 

1.5.4 โปรแกรมการตรวจประเมิน- หัวหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องเตรียมหรือปรับโปรแกรมกำรตรวจ
ประเมิน  F103-2 , เพ่ือก ำหนดโปรแกรมตรวจประเมินและกำรปรับเปล่ียนใดๆ ภำยหลงั  หวัหน้ำทีม
ผู้ตรวจประเมินต้องพิจำรณำถึงขนำดองค์กรของลูกค้ำ และขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร
ผลิตภณัฑ์และกระบวนกำรแสดงให้เห็นถึงระดบัของประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจดักำรและผล
ของกำรตรวจประเมินใดๆ ครัง้ก่อนหน้ำ 

1.5.5 เ ม่ือมีกำรให้กำร รับรองบริษัท ท่ีมีหลำยสถำนท่ี หัวหน้ำ ทีมผู้ ตรวจประเมินต้องจัดเตรียม                
Basic Certificate Information (F103-19)  ซึง่ต้องน ำเสนอและลงนำมโดยลกูค้ำในระหวำ่งกำรปิดประชมุ 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยงำน หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบบัสมบรูณ์ไป
ยงัส ำนกังำนภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ช้ำ 
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1.6 การประชุมปิด  
1.6.1 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินต้องประชมุปิด เพ่ือแจ้งรำยละเอียดตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน WI103-4 กำร

เปิดและกำรปิดประชมุ 
1.6.2 ลกูค้ำจะมีโอกำสซกัถำมทกุควำมคิดเห็นท่ีแตกตำ่งเก่ียวกบัสิ่งท่ีตรวจพบหรือข้อสรุประหว่ำงทีมตรวจ

ประเมินและลกูค้ำจะต้องหำรือและแก้ไขถ้ำเป็นไปได้ 
1.6.3 ข้อโต้แย้งท่ีไมส่ำมำรถตดัสินได้ต้องถกูบนัทกึและสง่ไปยงัส ำนกังำน Intertek 

  
2.0 ข้อก าหนดเพิ่มเตมิ  

2.1 การตรวจประเมินเบือ้งต้น (Pre-audit) 
2.1.1 กำรตรวจประเมินต้องด ำเนินกำรตำมหวัข้อ 1.0 ข้ำงต้น 
2.1.2 หำกมีกำรตรวจประเมินเบือ้งต้น ผู้ตรวจประเมินจะได้รับข้อมลูท่ีประกอบด้วย ลกัษณะและขอบข่ำย

ของกำรตรวจประเมินเบือ้งต้น  รวมถึงกำรทวนสอบเอกสำร (ถ้ำมีกำรร้องขอ) และแจ้งผลให้ลูกค้ำ
ทรำบ  กระบวนกำรนีค้วรเป็นไปตำมข้อก ำหนดข้ำงต้น 

2.1.3 เอกสำรท่ีต้องจดัเตรียมมีเฉพำะผลของกำรตรวจประเมินเท่ำนัน้คือ: F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน  
รำยงำนกำรตรวจประเมินและรำยงำนประเด็นท่ีตรวจพบ เว้นเสียแต่ว่ำจะมีกำรระบุสิ่งท่ีต้อง
ด ำเนินกำรไว้ในเอกสำรกำรมอบหมำยงำน    

2.1.4 ผลท่ีได้จำกกำรตรวจประเมินเบือ้งต้นจะไมมี่ผลผกูพนั 
2.2 การตรวจประเมินขัน้ท่ีหน่ึง (Stage 1) 

2.2.1 กิจกรรมนีจ้ะเกิดขึน้ ณ สถำนท่ีหรือนอกสถำนท่ี (Offsite)  โดยมีกำรจดัเตรียมข้อมลูท่ีเป็นเอกสำรไว้ให้ 
: ถ้ำเป็นกำรตรวจ ณ สถำนท่ีจะด ำเนินกำรตำมหวัข้อ 1.0 ข้ำงต้น 

2.2.2 ส่วนของกำรตรวจ stage 1 จะต้องด ำเนินกำร ณ สถำนท่ีของลกูค้ำ; กำรตรวจ stage 1 นอกสถำนท่ี
จะต้องได้รับกำรอนุมตัิจำกผู้จดักำรด้ำนเทคนิคหรือผู้ ท่ีมีอ 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 วตัถปุระสงค์และกำรด ำเนินงำนของระบบกำรบริหำรจดักำร 
2.2.5 ท ำกำรตรวจประเมินเอกสำรของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ (ตำมหัวข้อ 2.3-กำรทวนสอบ

เอกสำรตำมด้ำนลำ่ง) 
2.2.6 ท ำกำรประเมินสถำนท่ีของลกูค้ำ 
2.2.7 รวบรวมข้อมูลท่ีจ ำเป็นตำมขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจดักำร กระบวนกำรและสถำนท่ีของลูกค้ำ

และควำมสอดคล้องกบัข้อก ำหนดกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
2.2.8 ประเมินควำมพร้อมของลกูค้ำส ำหรับกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง (stage 2) : 

a) พดูคยุกบัลกูค้ำ 
b) กำรประเมินว่ำกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรได้ถูกวำงแผนและ
ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
c) ระดับของกำรน ำระบบกำรบริหำรจัดกำรไปปฏิบัติบนพืน้ฐำนของกำรสุ่มตัวอย่ำงของ
กระบวนกำรและบนัทกึท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.9 เพ่ือมุง่เน้นกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน stage 2 โดยค ำนึงถึงควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำรจดักำร
ของลกูค้ำ 

2.2.10 เพ่ือทบทวนกำรจดัสรรทรัพยำกรส ำหรับกำรตรวจประเมิน stage 2 และกำรตกลงกบัลกูค้ำเก่ียวกับ
รำยละเอียดของกำรตรวจ stage 2   

2.2.11 กำรทวนสอบและกำรยืนยันระดับของกำรรวมระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร ถ้ำมีกำร
ประยกุต์ใช้ 

2.2.12 กำรระบสุว่นของพืน้ท่ีท่ีกงัวลวำ่อำจเกิดควำมไมส่อดคล้องในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน stage 2 (ตำม
ระเบียบปฏิบตั ิGOP103-1-Tha กำรออกสิ่งท่ีพบจำกกำรตรวจประเมิน  

2.2.13 บรรลขุ้อตกลงกบัลกูค้ำเก่ียวกบัรำยละเอียดของกำรตรวจประเมิน stage 2  รวมถึงช่วงเวลำระหว่ำง
กำรตรวจ stage 1 และ stage 2  อยู่บนพืน้ฐำนตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำในกำรแก้ไขพืน้ท่ีท่ีกงัวล
วำ่อำจเกิดควำมไมส่อดคล้องในกำรตรวจประเมิน  stage 2  ถ้ำมี  

2.3 การทบทวนเอกสาร  
2.3.1 ก่อนท่ีจะมีกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง  (stage 2)  ระบบจดักำรเอกสำรจะต้องถกูทวนสอบเพ่ือตดัสิน

ว่ำสอดคล้องตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน กิจกรรมนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีหนึ่ง 
(stage 1) ท่ีอำจจะเกิดขึน้ในหรือนอกสถำนท่ี [ตำมหวัข้อท่ี 2.5.1] ตำมค ำแนะน ำท่ีให้ 
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2.3.2 ผู้ตรวจประเมินต้องมัน่ใจว่ำข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินมีกำรปฏิบตัิตำมและมี
กำรจดัท ำระเบียบปฏิบตัแิละเอกสำรตำมข้อก ำหนด ผู้ตรวจประเมินต้องท ำให้มัน่ใจว่ำเอกสำรทัง้หมด 
สอดคล้องกับเกณฑ์กำรตรวจประเมินตำมข้อก ำหนดซึ่งอ้ำงอิงอย่ำงถกูต้องในคูมื่อกำรบริหำรจดักำร
ระบบ 

2.3.3 กรณีท่ีกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องหรือไม่เหมำะสมตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินของข้อก ำหนด  ต้อง
รำยงำนให้ลกูค้ำทรำบ 

2.3.4 หำกพบว่ำระบบกำรบริหำรจดักำรเอกสำรทัง้หมดไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ ผู้ตรวจประเมินอำจจะเสนอให้มี
กำรทบทวนครัง้ท่ีสอง  แตบ่ำงกรณีจะออกเป็นข้อควรพิจำรณำระดบั Major ไว้ 

2.3.5 โดยทัว่ไป ผลกำรทบทวนเอกสำรเป็นเพียงสว่นหนึง่ของกำรตรวจประเมิน stage 1 และผลกำรทบทวน
นีอ้ำจจะมีผลตอ่กำรตดัสินใจในขัน้สดุท้ำยของกำรตรวจประเมิน 

2.3.6 ข้อก ำหนดท่ีเพิ่มขึน้ส ำหรับ 3.11 กำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบ       
บูรณำกำร: ระบบเอกสำรจะต้องถูกทบทวนโดยเทียบกับเกณฑ์กำรตรวจประเมินของข้อก ำหนด        
แต่ละเร่ือง  ผลของกำรทบทวนเอกสำรจะรำยงำนแยกตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินของแต่ละ
ข้อก ำหนด 

2.3.7 ขึน้อยู่กับผลของกำรทบทวนเอกสำร หวัหน้ำทีมจะต้องเตรียมแผนกำรตรวจประเมินเพียงแผนเดียว  
(F103-1) 

2.4 การตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง (Stage 2) 
2.4.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมหวัข้อท่ี 1.0 ข้ำงต้น 
2.4.2 กำรตรวจประเมินระบบบริหำรจดักำรใน stage 1 รวมกบักำรตรวจ stage 2 ต้องครอบคลมุข้อก ำหนด

ทัง้หมดตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน 
2.4.3 กำรตรวจประเมินพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องของกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำกับ

เกณฑ์กำรตรวจประเมิน 
2.4.4 อยำ่งน้อยท่ีสดุกำรตรวจประเมินต้องประกอบด้วยสิ่งตอ่ไปนี:้ 

a) ข้อมูลและหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรประยุกต์ใช้ระบบบริหำรจัดกำรหรือ
เอกสำรอ่ืนๆ สอดคล้องตำมข้อก ำหนดทัง้หมด 

b) กำรติดตำมประสิทธิภำพ กำรวดั กำรำยงำนและกำรทบทวนตำม วตัถปุระสงค์ของ
กำรปฏิบตังิำนและเป้ำหมำย (สอดคล้องกบัควำมคำดหวงัในกำรน ำระบบกำรบริหำร
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จดักำรไปประยกุต์หรือใช้เอกสำรกฎเกณฑ์อ่ืนๆ) 
c) ระบบกำรบริหำรจดักำรของลกูค้ำและกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
d) กำรควบคมุกำรปฏิบตังิำนตำมกระบวนกำรของลกูค้ำ 
e) กำรตรวจตดิตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
f) ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรส ำหรับนโยบำยของลกูค้ำ 
g) กำรเช่ือมโยงระหว่ำงข้อก ำหนดกฎเกณฑ์  นโยบำย วตัถปุระสงค์ของกำรปฏิบตัิและ

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (สอดคล้องกบัควำมคำดหวงัในกำรน ำมำตรฐำนระบบกำร
บริหำรจัดกำรไปประยุกต์ใช้หรือเอกสำรกฎเกณฑ์อ่ืน) ข้อก ำหนดกฎหมำยท่ี
ประยกุต์ใช้ ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถของบคุลำกร และกำรปฏิบตังิำน  ระเบียบ
ปฏิบตั ิข้อมลูของกำรปฏิบตังิำน  สิ่งท่ีตรวจพบจำกกำรตรวจติดตำมภำยใน และกำร
สรุปผล 

h) ควำมถกูต้องของขอบขำ่ยของระบบกำรบริหำรจดักำร 
i) สิ่งท่ีตรวจพบระหวำ่งกำรตรวจประเมินและหรือผลสรุปจำกกำรตรวจ stage 1 

2.4.5 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินจะต้องจดัเตรียม GF103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
2.4.6 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินจะต้องจดัเตรียม Basic Certificate Information (GF103-19) ซึ่งจะน ำเสนอ

และลงนำมจำกลกูค้ำในชว่งกำรปิดประชมุ 
2.4.7 เม่ือเสร็จสิน้กำรตรวจ สมำชิกทีมผู้ตรวจประเมินจะใช้ข้อมลูทัง้หมดและหลกัฐำนท่ีพบในระหว่ำงกำร

ตรวจ stage 1 และ stage 2 ร่วมกนัสรุปและจดัท ำข้อเสนอแนะ 
หมำยเหต:ุ เม่ือระบบล้มเหลวอย่ำงสิน้เชิงระบบทัง้หมดจะถกูระบใุนระหว่ำงกิจกรรม หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินกบัลกูค้ำ
อำจเลือกท่ีจะระงับกำรตรวจประเมิน ในกรณีนีห้ัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินจะติดต่อ Intertek เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงกำร
ตดัสินใจ หวัหน้ำทีมตรวจจะรวบรวมรำยงำนและส่งไปยงั Intertek หำกลกูค้ำเลือกท่ีจะยงัคงต้องกำรกำรรับรองให้แจ้ง
ตอ่ผู้จดักำรด้ำนเทคนิคหรือผู้ มีอ ำนำจให้กำรรับรองจะก ำหนดเง่ือนไขตำมท่ีกระบวนกำรสำมำรถด ำเนินกำรตอ่ได้  
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2.5 การตรวจประเมินแบบเร่งรัด (Back-to-back Stage I / Stage II)  

2.5.1 กำรทบทวนเอกสำรนอกสถำนท่ี  
กิจกรรมนีร้วมถึง: 

2.5.1.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือทวนสอบระบบเอกสำรของระบบกำรบริหำรจดักำรตำมข้อก ำหนดหวัข้อท่ี 
2.3 ด้ำนบน 

2.5.1.2 กำรทบทวนบนัทกึกำรตรวจตดิตำมภำยในและกำรบนัทกึกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรเพ่ือท ำให้
มัน่ใจวำ่ได้มีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรและมีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 

2.5.1.3 กำรทวนสอบทะเบียนรำยช่ือเอกสำรของลกูค้ำ  เพ่ือทวนสอบว่ำเอกสำรทัง้หมดอยู่ในสถำนะ
พร้อมใช้งำน (ระเบียบปฏิบตัิ ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน บนัทึกต่ำงๆ เป็นต้น) ตำมเกณฑ์กำร
ตรวจประเมิน 

2.5.1.4 กำรทบทวนเอกสำรท่ีหวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินพิจำรณำวำ่มีควำมส ำคญัตำมเกณฑ์กำรตรวจ
ประเมิน  

2.5.2 กิจกรรม ณ สถำนท่ี – สว่น Stage I   
2.5.2.1 ในสว่นกำรตรวจ Stage1 จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดหวัข้อท่ี 2.2 ข้ำงต้น 
2.5.2.2 ในตอนท้ำยของกำรตรวจประเมิน stage 1 ทีมผู้ตรวจประเมินต้องทบทวนผลของกิจกรรม

รวมทัง้กิจกรรมในส่วนท่ี 2.5.1 และตดัสินใจเพ่ือท ำกำรตรวจ stage 2  หรือระงบักำรตรวจ
ประเมิน 

2.5.2.3 หวัข้อต่อไปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขท่ีน ำไปสู่กำรระงบักำรตรวจประเมิน  แตไ่ม่ได้จ ำกัดไว้
แตเ่พียงหวัข้อดงัตอ่ไปนีเ้ทำ่นัน้ 

1)  หำกผลกำรตรวจ stage 1 แสดงให้เห็นว่ำข้อมลูท่ีลกูค้ำจดัเตรียมไว้ตำมขอบข่ำย
ของระบบบริหำรจดักำรทัง้ในสว่นของกระบวนกำร  สถำนท่ี  จ ำนวนพนกังำนของ
ลูกค้ำ และรวมถึงควำมสอดคล้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง          
มีควำมไม่ถกูต้องซึ่งชีใ้ห้เห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจประเมิน 
ท่ีก ำหนดไว้ข้ำงต้นได้ 
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2) หำกผลของกำรตรวจ stage 1 แสดงให้เห็นว่ำลูกค้ำมีควำมเข้ำใจผิดใน
ข้อก ำหนดของกำรเกณฑ์กำรตรวจประเมิน (มำตรฐำนท่ีต้องกำรขอกำรรับรอง) 
แสดงให้เห็นวำ่ลกูค้ำไมพ่ร้อมส ำหรับกำรตรวจ stage 2 

3) หำกพบว่ำผลกำรทวนสอบเอกสำร  กำรปฏิบตัิกำรแก้ไขท่ีได้มีกำรรำยงำนไว้
ข้ำงต้น  ไมเ่ป็นท่ีนำ่พอใจ 

4)  ในกรณีของกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรจดักำรแบบบรูณำกำรล้มเหลวต่อ
กำรตอบสนองหนึ่งในเง่ือนไขท่ีระบุข้ำงต้นส ำหรับมำตรฐำนใดๆ หรือเกณฑ์กำร
ตรวจประเมินท่ีครอบคลุมขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำรอำจน ำไปสู่กำร
หยดุกำรตรวจประเมินหลงัจำกกำรตรวจ stage 1 

2.5.2.4 ควำมล้มเหลวในกำรปฏิบตัิตำมข้อท่ี 2.5.2.3 ข้ำงต้น ควรระบวุ่ำเป็นพืน้ท่ีท่ีกงัวลว่ำอำจเกิด
ควำมไมส่อดคล้องกบัข้อก ำหนดในระดบั Major 

2.5.2.5 ในตอนท้ำยของกำรตรวจ stage 1 ทีมผู้ตรวจประเมินจะต้องมีกำรประชมุอย่ำงเป็นทำงกำร
เพ่ือแจ้งให้ผู้บริหำรของลกูค้ำได้ทรำบถึงกำรตดัสินใจเพ่ือท่ีจะน ำไปสู่กำรตรวจ stage 2   ใน
กรณีท่ีตดัสินใจไม่ด ำเนินกำรตรวจ stage 2 ทีมผู้ตรวจประเมินต้องแจ้งส ำนกังำน Intertek 
ทนัที ลูกค้ำจะได้รับกำรแจ้งเตือนว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจประเมิน 
หรือกำรเดนิทำงของทีมผู้ตรวจประเมิน ถ้ำมี 

2.5.2.6 ถ้ำหำกวำ่มีกำรตดัสินใจท่ีจะตรวจ stage 2  ต้องมีกำรปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัข้อท่ี 2.4 ข้ำงต้น 
2.5.3 กำรรำยงำน  

2.5.3.1 กรณีท่ีกำรตรวจประเมินหยุดชะงักหลงัจำกกำรตรวจ stage 1  เอกสำรกำรตรวจประเมิน
จะต้องถกูสง่ไปยงัส ำนกังำนตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อท่ี 2.2 

2.5.3.2 ในกรณีท่ีกำรตรวจประเมิน "ไม่หยุดชะงัก" เอกสำรกำรตรวจประเมินจะต้องถูกส่งไปยัง
ส ำนกังำนตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อท่ี 2.4 ข้ำงต้น 
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2.6 การตรวจประเมินหลายสถานที่  
2.6.1 กำรตรวจประเมินทุกสถำนท่ีจะต้องได้รับกำรตรวจประเมินและด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมข้อ 1.0 

ข้ำงต้น 
2.6.2 ก่อนท่ีจะเร่ิมกำรตรวจประเมินหลำยสถำนท่ี หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินต้องก ำหนดให้กำรตรวจติดตำม

ภำยในของลกูค้ำครอบคลมุทกุสถำนท่ีท่ีมีกำรขอกำรรับรอง 
2.6.3 ผู้ตรวจประเมินในแต่ละสถำนท่ีต้องมีกำรส่ือสำรเพ่ือแจ้งผลของกำรตรวจในแต่ละพืน้ท่ีทำงวำจำ

รวมถึงประเดน็เบือ้งต้นท่ีพบในกำรประชมุปิดท่ีสถำนท่ีท่ีท ำกำรตรวจ  และส่งเอกสำรท่ีเก่ียวข้องให้กบั
หวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมิน 

2.6.4 กำรสรุปผลของกำรตรวจประเมินท่ีมีสถำนท่ี หัวหน้ำทีมตรวจประเมินต้องท ำให้มั่นใจว่ำสถำนท่ี
ทัง้หมดท่ีระบไุว้ในแผนกำรตรวจประเมินได้รับกำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองและสอดคล้องตำม
ข้อก ำหนดท่ีน ำไปประยกุต์ใช้ 

2.6.5 หัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินต้องด ำเนินกำรประชุมปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือรำยงำนผลของกำรตรวจ
ประเมินทัง้หมด  นอกจำกนีห้วัหน้ำผู้ตรวจประเมินยงัต้องรวบรวมรำยงำน  ซึ่งครอบคลุมทุกสถำนท่ี
รวมทัง้ข้อเสนอแนะตำมเกณฑ์ตรวจประเมิน 

2.7 การตรวจตดิตาม  
2.7.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมข้อ 1.0 ข้ำงต้น 
2.7.2 กำรตรวจตดิตำม จะกระท ำ ณ สถำนท่ี แตไ่ม่จ ำเป็นท่ีจะต้องตรวจประเมินระบบครบทัง้หมดและต้อง

วำงแผนกำรตรวจประเมินร่วมกับกิจกรรมกำรตรวจติดตำมอ่ืนๆ ด้วย  (เช่น  กำรทบทวนกำรส่งเสริม
กำรขำยทำงเว็บไซต์ กำรรำยงำน ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลูกค้ำ เป็นต้น) เพ่ือท่ี Intertek สำมำรถ
มัน่ใจว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีได้รับกำรรับรองสอดคล้องกับข้อก ำหนดอย่ำงต่อเน่ืองจนถึงกำร
ตรวจตอ่อำยกุำรรับรอง 

2.7.3 กำรวำงแผนกำรตรวจตดิตำมเหลำ่นีจ้ะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบั GOP103-2-Tha  กระบวนกำร
วำงแผนกำรตรวจประเมิน 

2.7.4 กระบวนกำรท่ีจะถกูทวนสอบถกูก ำหนดตำม F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
2.7.5 กำรตรวจตดิตำมต้องรวมถึง: 

2.7.5.1 กำรตรวจตดิตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
2.7.5.2 กำรทบทวนกำรด ำเนินกำรควำมไมส่อดคล้องท่ีระบไุว้ในระหวำ่งกำรตรวจประเมินครัง้ก่อนหน้ำ 
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2.7.5.3 กำรจดักำรข้อร้องเรียน 
2.7.5.4 ประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจดักำรของลูกค้ำ เพ่ือท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ตำมท่ีได้รับ

กำรรับรอง 
2.7.5.5 ควำมคืบหน้ำของกิจกรรมกำรวำงแผนเพ่ือกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เน่ือง 
2.7.5.6 กำรควบคมุกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เน่ือง 
2.7.5.7 กำรทบทวนกำรเปล่ียนแปลงใดๆ 
2.7.5.8 กำรใช้เคร่ืองหมำยและหรือกำรอ้ำงอิงกำรรับรองใดๆ 

2.7.6 กำรตรวจตดิตำมต้องด ำเนินกำรอยำ่งน้อยปีละ1 ครัง้ 
2.7.7 วนัท่ีตรวจตดิตำมครัง้แรก  หลงัจำกได้รับกำรรับรองครัง้แรกจะต้องไม่เกิน 12 เดือนนบัจำกวนัสดุท้ำย

ของกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง 
2.8 การตรวจต่ออายุการรับรอง  

2.8.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมสว่น 1.0 ข้ำงต้น 
2.8.2 หวัหน้ำผู้ ตรวจประเมินจะต้องทบทวนรำยงำนในช่วงกำรตรวจประเมินท่ีผ่ำนมำ 3 ปี ทัง้นีผู้้ตรวจ

ประเมินสำมำรถตรวจประเมิน ณ สถำนท่ีเดมิตอ่เน่ืองได้ไมเ่กินกวำ่ 3 ปี ตดิตอ่กนั  
2.8.3 ขึน้อยู่กับผลของกำรทบทวน – หัวหน้ำผู้ ตรวจประเมินจะต้องเตรียมแผนกำรตรวจประเมินตำม 

(GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 
2.8.4 ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส ำคญัของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ กิจกรรมกำรตรวจ

ประเมินขัน้ท่ีหนึง่ไมไ่ด้ก ำหนด แตถ้่ำมีกำรร้องขอให้มีกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีหนึ่งจะได้รับกำรระบตุำม
กระบวนกำรจดัตำรำงนดัหมำย 

2.8.5 หวัหน้ำผู้ตรวจประเมินจะต้องมัน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรของระบบก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิของนโยบำยและ
วตัถปุระสงค์ของลกูค้ำ 

2.8.6 กำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรองต้องด ำเนินกำรตำมรำยกำรเพ่ือ 
2.8.6.1 ประเมินกำรปฏิบตัติำมอยำ่งตอ่เน่ืองของทกุข้อก ำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินท่ีเก่ียวข้อง 

วตัถุประสงค์เพ่ือยืนยนัควำมสอดคล้องอย่ำงตอ่เน่ืองและประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำร
จดักำรโดยรวมและควำมเก่ียวข้องและกำรประยกุต์ใช้ส ำหรับขอของบขำ่ยกำรรับรอง 

2.8.6.2 แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำควำมมีประสิทธิภำพและกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำร
จดักำรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตังิำนโดยรวม 
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2.8.6.3 ทวนสอบวำ่กำรด ำเนินกำรของระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีได้รับกำรรับรองก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ของนโยบำยและวตัถปุระสงค์ขององค์กร 

2.8.6.4 ประเมินทกุข้อก ำหนดท่ีระบไุว้ใน F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
2.8.6.5 พิจำรณำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรในช่วงของกำรรับรองและรวมถึงกำร

ทบทวนรำยงำนกำรตรวจตดิตำมครัง้ก่อนหน้ำ 
2.8.6.6 ประเมินควำมจ ำเป็นในกิจกรรมกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีหนึ่งหำกมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี

นยัส ำคญัในระบบกำรบริหำรจดักำรของลกูค้ำหรือระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีกำรด ำเนินงำน
อยู ่

2.8.6.7 ในกรณีท่ีมีหลำยสถำนท่ีหรือกำรรับรองมีระบบกำรบริหำรจดักำรมีหลำยมำตรฐำน: ต้องมัน่ใจ
วำ่กำรตรวจประเมิน ณ สถำนท่ีครอบคลมุสถำนท่ีท่ีขอกำรรับรอง (ตำมสว่นท่ี 2.6) 

2.8.6.8 ตรวจสอบกำรใช้เคร่ืองหมำยและหรือกำรอ้ำงอิงกำรรับรองใดๆ ท่ีถกูต้อง 
2.9 การตรวจเยี่ยมกรณีพเิศษ (การขยายขอบข่าย)  

2.9.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับข้อปฏิบตัิเฉพำะในกำรด ำเนินกำร ซึ่งหัวหน้ำ
ผู้ ตรวจประเมินต้องจัดท ำเป็นแผนกำรตรวจประเมินท่ีเสนอไปยังลูกค้ำ (ตำม GOP103-2-Tha 
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 

2.9.2 กำรตรวจประเมินจะเกิดขึน้เม่ือลกูค้ำต้องกำรตรวจประเมินภำยนอกตำรำงท่ีก ำหนดไว้ หรือใช้ร่วมกบั
กำรตรวจตดิตำมเน่ืองจำกกำรขยำยขำ่ยกำรรับรอง  

2.9.3 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำม 1.0 สว่นข้ำงต้น 
2.9.4 กำรตรวจประเมินต้องด ำเนินกำรเพ่ือประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินท่ี

เก่ียวข้องท่ีเก่ียวข้องกบักำรขยำยขอบข่ำย จดุประสงค์คือเพ่ือยืนยนัควำมสอดคล้องและประสิทธิภำพ
ของระบบกำรบริหำรจดักำรโดยรวมและควำมเก่ียวข้องและประยกุต์ใช้ส ำหรับกำรขยำยขอบข่ำยกำร
รับรอง 

2.9.5 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรไปตำมวตัถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมท่ีก ำหนดโดย 
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
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2.10 การตรวจตดิตามกรณีพเิศษ: 

2.10.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับข้อปฏิบตัิเฉพำะในกำรด ำเนินกำร ซึ่งหัวหน้ำ
ผู้ ตรวจประเมินต้องจัดท ำเป็นแผนกำรตรวจประเมินท่ีเสนอไปยังลูกค้ำ (ตำม GOP103-2-Tha 
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 

2.10.2 สิ่งเหลำ่นีอ้ำจจะต้องด ำเนินกำรเน่ืองจำกปัญหำส ำคญัท่ีเกิดขึน้จำกกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถแก้ไข
ได้โดยกำรทบทวนหลกัฐำนท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงเดียว แตต้่องตรวจประเมินในสถำนท่ีเพ่ือยืนยนัว่ำกำร
ด ำเนินกำรได้มีกำรปฏิบตัอิยำ่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภำพ 

2.10.3 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมสว่นท่ี 1.0 ข้ำงต้น 
2.10.4 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรควำมเหมำะสมเพ่ือ 

2.10.4.1 ประเมินวำ่สำเหตท่ีุแท้จริงเป็นไปตำมท่ีระบไุว้อยำ่งควำมเหมำะสม 
2.10.4.2 ประเมินวำ่กำรด ำเนินกำรแก้ไขได้มีกำรด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม 
2.10.4.3 ประเมินถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบตักิำรแก้ไข 
2.10.4.4 ประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเก่ียวกบับคุลำกรของลกูค้ำ 

2.10.5 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรไปตำมวตัถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมท่ีก ำหนดโดย 
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

2.11 การตรวจตดิตามกรณีพเิศษ (แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาสัน้ๆ): 
2.11.1 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับข้อปฏิบตัิเฉพำะในกำรด ำเนินงำน  ซึ่งหวัหน้ำ

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

2.11.2 กำรตรวจประเมินอำจจะสอบสวนข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึน้ หรือกำรตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงหรือ      
กำรตดิตำมท่ีลกูค้ำท่ีถกูพกัใช้กำรรับรอง 

2.11.3 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรตำมสว่นท่ี 1.0 ข้ำงต้น 
2.11.4 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรควำมเหมำะสมเพ่ือ 

2.11.4.1 ประเมินกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำรท่ี 
 สมัพนัธ์กบัข้อร้องเรียนอยำ่งเหมำะสมรวมทัง้กำรจดักำรข้อร้องเรียน 

2.11.4.2 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจดักำรกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ รวมถึงกำร 
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 เปล่ียนแปลงกฎระเบียบและข้อก ำหนดกฎหมำย 
2.11.4.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจดักำรและกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมข้อก ำหนด 

 ของเกณฑ์กำรตรวจประเมินท่ีเก่ียวข้องหลงัจำกชว่งกำรพกัใช้กำรรับรอง 
2.11.5 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรไปตำมวตัถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมท่ีก ำหนดโดย 

GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
2.12 การตรวจประเมินการโอนย้ายการรับรอง 

2.12.1 กำรตรวจประเมินจะด ำเนินกำรเพ่ือประเมินสถำนะควำมสอดคล้องของระบบกำรบริหำรจดักำรของ
ลกูค้ำท่ีมีอยู ่เม่ือระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีได้รับกำรรับรองก่อนหน้ำนีไ้ด้รับกำรรับรองจำกหน่วยรับรอง
อ่ืน กำรตรวจประเมินกำรโอนย้ำยกำรรับรองจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรตรวจประเมินโดยทัว่ไป
ก ำหนดไว้ข้ำงต้นเก่ียวกบัประเภทกำรตรวจประเมิน โดยโปรแกรมตรวจประเมินจำกหน่วยรับรองท่ีระบุ
ไว้ก่อนหน้ำนี ้

2.13 การตรวจประเมินแบบควบรวมระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
2.13.1 กำรตรวจประเมินรวมคือกำรตรวจประเมินของระบบกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรตัง้แต่ 2 หรือ

มำกกว่ำของเกณฑ์กำรตรวจประเมินหรือมำตรฐำนท่ีมีกำรด ำเนินกำรในเวลำเดียวกนั หำกองค์กรใช้
ระบบกำรบริหำรตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน จะด ำเนินกำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำร
บริหำรจดักำรแบบบรูณำกำร (IMS) 

 
บันทกึการแก้ไข 

แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียดการเปล่ียนแปลง วันท่ีประกาศใช้ 
0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 1 ธนัวำคม 2556 
1 แก้ไขข้อ 1.5.2 รำยงำนกำรตรวจประเมินต้องจดัท ำและสง่ให้ลกูค้ำในระหว่ำงกำร

ประชุมปิด เป็น จดัท ำรำยงำนกำรตรวจประเมินและส่งให้ลูกค้ำในระหว่ำงกำร
ประชมุปิดหรือภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ช้ำ 
แก้ไขข้อ 1.5.6 ผู้ตรวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบบัสมบรูณ์ไป
ยงัส ำนกังำน ภำยใน 7 วนั เป็น ผู้ตรวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมิน
ฉบบัสมบรูณ์ไปยงัส ำนกังำนภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ช้ำ 
 
ภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ช้ำ 

27 มกรำคม 2558 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียดการเปล่ียนแปลง วันท่ีประกาศใช้ 

2 ข้อ 2.2 กำรตรวจประเมินขัน้ท่ีหนึง่ (Stage 1) 2.2.2 เพิ่มเตมิในสว่นของกำรตรวจ 
stage 1 นอกสถำนท่ี 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 กำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรอง 2.8.2 เพิ่มเติม ผู้ตรวจประเมินสำมำรถตรวจ
ประเมิน ณ สถำนท่ีเดมิตอ่เน่ืองได้ไมเ่กินกวำ่     ตดิตอ่กนั  
 

30 มิถนุำยน 2558 

 


