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วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก ำหนดกระบวนกำรในกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรจดักำรของลกูคำ้ ใหส้อดคลอ้งกบัขอบข่ำยของกำรตรวจ

ประเมินท่ีไดน้  ำไปประยกุตใ์ชต้ำมวตัถปุระสงคแ์ละเกณฑท่ี์ก ำหนด และกำรก ำหนดแผนกำรตรวจประเมิน (ตำมเอกสำร 
GOP103-2-Tha) 

   
ขอบข่าย 

ประยกุตใ์ชก้บักำรตรวจประเมินเบือ้งตน้ (Pre Audit) กำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรบัรองครัง้แรก (ขัน้ท่ีหนึ่ง Stage I และ
ขัน้ท่ีสอง Stage II) กำรตรวจติดตำม กำรตรวจตอ่อำยกุำรรบัรอง กำรตรวจติดตำมกรณีพิเศษ กำรขยำยขอบข่ำยกำร
รบัรอง กำรตรวจประเมินโดยแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ในระยะเวลำสัน้ๆ และกำรโอนยำ้ยกำรรบัรอง และกำรตรวจประเมิน
ประเภทอ่ืนๆ ทัง้หมด 

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินมีควำมเหมำะสมกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน
ท่ีไดว้ำงแผนไวต้ำม F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน 
ผูต้รวจประเมินมีหนำ้ท่ีปฏิบตัติำมท่ีหวัหนำ้ทีมตรวจประเมินมอบหมำย 

 
1.0 กระบวนการตรวจประเมิน 
 

1.1 โดยท่ัวไป 
1.1.1 หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งทบทวนขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรกระบวนกำรจดัตำรำงนดัหมำย (รวมถึงขอ้มลู

จำกลูกคำ้) และจดัท ำแผนกำรตรวจประเมินตำมรำยละเอียด GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผน
กำรตรวจประเมิน ซึ่งจะถกูส่งต่อใหก้ับลูกคำ้ก่อนท่ีจะมีกำรตรวจประเมิน หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมิน
ควรตดิตอ่กบัลกูคำ้ก่อนท่ีมีกำรตรวจประเมินเพื่อกำรเตรียมกำรตรวจประเมินตำมควำมจ ำเป็น 

1.1.2 หลงัจำกไดร้บัมอบหมำยงำนจำกเจำ้หนำ้ท่ีจดัตำรำงนดัหมำย หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งจดัท ำ
และส่ง F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีประสำนงำนภำยใน 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 การได้รับและการทวนสอบข้อมูล 

1.3.1 ในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน สมำชิกในทีมตอ้งรวบรวมและบนัทึกหลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ระบบของ
ลูกคำ้มีกำรน ำไปปฏิบัติและมีประสิทธิภำพ ดงัเช่นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับวัตถุประสงค ์ขอบข่ำยและ
เกณฑ์กำรตรวจประเมิน (รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน้ำท่ี กิจกรรมและ
กระบวนกำร) ตอ้งรวบรวมดว้ยกำรสุ่มตวัอย่ำงและกำรทวนสอบอย่ำงเหมำะสม  เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำน
ของกำรตรวจประเมิน โดยหลกัฐำนตอ้งไดม้ำจำกกำรสมัภำษณ ์กำรทบทวนเอกสำรและบนัทึก บนัทึก
และกำรสงัเกตกระบวนกำรและกิจกรรม  และสภำวะของกระบวนกำรท่ีตรวจประเมิน กำรบนัทึกตอ้ง
บนัทกึรวมถึงผูท่ี้ถกูสมัภำษณด์ว้ย 

1.4 ประเมินความคืบหน้าการตรวจประเมินและการส่งต่อข้อมูล  
1.4.1 หัวหนำ้ผูต้รวจประเมินตอ้งท ำใหม้ั่นใจว่ำไดมี้กำรประชุมกับทีมสม ่ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำร

ตรวจประเมินเพ่ือใหม้ั่นใจว่ำสิ่งท่ีตรวจพบ ไดมี้กำรหำรือและถำ้จ ำเป็นอำจตอ้งปรบัแนวทำงกำรตรวจ
ประเมิน ประเดน็ท่ีตรวจพบควรจะแจง้ใหก้บัตวัแทนฝ่ำยบรหิำรทรำบตำมเวลำท่ีก ำหนด 

1.4.2 หลกัฐำนกำรตรวจประเมินท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ำกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถด ำเนินไปไดห้รือพบว่ำมีโอกำส
เกิดอนัตรำยขึน้ไดใ้นขณะนัน้ (เช่น ควำมปลอดภัย) หัวหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งรำยงำนลูกคำ้และ
ส ำนักงำน Intertek ให้ทรำบถึงสิ่งเหล่ำนี ้ เพ่ือตัดสินใจด ำเนินกำรตำมเหมำะสม  ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวอำจจะรวมถึงกำรตรวจสอบยืนยันอีกครัง้ หรือกำรปรับเปล่ียนแผนกำรตรวจประเมิน กำร
เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ำรตรวจประเมินหรือขอบขำ่ยกำรตรวจประเมิน หรือกำรยตุกิำรตรวจประเมิน 

1.4.3 หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งท ำกำรประชมุทกุวนัตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือหำรือควำมคืบหนำ้ของกำรตรวจ
ประเมินและเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคำ้  ผลจำกกำรประชมุอำจจะท ำใหต้อ้งมีกำรปรบัเปล่ียน   โดยจะมีกำร
พดูคยุกบัลกูคำ้และเม่ือลกูคำ้เห็นชอบควรท ำกำรปรบัแผนกำรตรวจประเมินใหมใ่หเ้หมำะสม 

1.4.4 หัวหน้ำทีมผูต้รวจประเมินตอ้งทบทวนร่วมกับลูกคำ้ถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงขอบข่ำย   
กำรตรวจประเมินซึ่งเป็นผลมำจำกกำรตรวจประเมินในพืน้ท่ี และรำยงำนนีส้ง่ไปยงัส ำนกังำน  
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1.5 การเตรียมเพือ่สรุปผลการตรวจประเมิน  
1.5.1 หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งประชมุกบัทีมก่อนท่ีจะประชมุปิดเพ่ือ 

a) ทบทวนผลกำรตรวจประเมินและรวบรวมขอ้มูลจำกกำรตรวจประเมิน เทียบกับวตัถุประสงคก์ำร
ตรวจประเมิน เกณฑก์ำรตรวจประเมิน และกำรจดัประเภทควำมไม่สอดคลอ้ง; ถำ้จ ำเป็น สิ่งท่ีตรวจพบ
จะถูกจดัท ำเป็นเอกสำร และออกตำมขอ้ก ำหนดของ GOP103-1-Tha กำรออกสิ่งท่ีตรวจพบจำกกำร
ตรวจประเมิน และ GOP 103-3-Tha กระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมไมส่อดคลอ้ง  
b) ยอมรบัผลกำรตรวจประเมิน  
c) ก ำหนดสิ่งท่ีจ  ำเป็นเพ่ือตดิตำมผล 
d) ยืนยนัควำมเหมำะสมของโปรแกรมกำรตรวจประเมิน (F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน) หรือ 
ระบุถึงสิ่งท่ีตอ้งกำรให้ปรบัเปล่ียน (เช่น ขอบข่ำยกำรรบัรอง เวลำกำรตรวจประเมินหรือวันท่ีตรวจ
ประเมิน ควำมถ่ีกำรตรวจตดิตำม ควำมสำมำรถของทีมผูต้รวจประเมิน)  

1.5.2 รายงานการตรวจประเมิน – จำกกำรประชมุ หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งมั่นใจว่ำรำยงำนไดถู้ก
จดัท ำแลว้และมีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบเนือ้หำในรำยงำน  รำยงำนกำรตรวจประเมินตอ้งถกูตอ้ง กระชบั และ
มีกำรบนัทกึท่ีชดัเจนของกำรตรวจประเมินจะท ำใหส้ำมำรถตดัสินใจใหก้ำรรบัรองได ้จดัท ำรำยงำนกำร
ตรวจประเมินและสง่ใหล้กูคำ้ในระหวำ่งกำรประชมุปิดหรือภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ชำ้; 
ทีมผูต้รวจประเมินอำจจะระบโุอกำสในกำรปรบัปรุงแตต่อ้งไมแ่นะน ำกำรแกปั้ญหำเฉพำะ 

1.5.3 รายงานการตรวจประเมิน –ในรำยงำนตรวจประเมินของหัวหน้ำผู้ตรวจประเมินจะตอ้งมีขอ้มูล
ทัง้หมดตำมรำยกำรท่ีไดก้ ำหนดไว ้ ในขอ้ก ำหนดเพิ่มเตมิหวัขอ้ 2.0 

1.5.4 โปรแกรมการตรวจประเมิน- หัวหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งเตรียมหรือปรบัโปรแกรมกำรตรวจ
ประเมิน  F103-2 , เพ่ือก ำหนดโปรแกรมตรวจประเมินและกำรปรบัเปล่ียนใดๆ ภำยหลงั  หวัหนำ้ทีม
ผูต้รวจประเมินตอ้งพิจำรณำถึงขนำดองคก์รของลูกคำ้ และขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร
ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำรแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัของประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจดักำรและผล
ของกำรตรวจประเมินใดๆ ครัง้ก่อนหนำ้ 

1.5.5 เม่ือมีกำรให้กำรรับรองบริษัท ท่ี มีหลำยสถำนท่ี  หัวหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินต้องจัดเตรียม  
Basic Certificate Information (F103-19)  ซึ่งตอ้งน ำเสนอและลงนำมโดยลกูคำ้ในระหวำ่งกำรปิดประชมุ 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยงำน หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบบัสมบรูณไ์ป
ยงัส ำนกังำนภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ชำ้ 
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1.6 การประชุมปิด  
1.6.1 หวัหนำ้ผูต้รวจประเมินตอ้งประชุมปิด เพ่ือแจง้รำยละเอียดตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน WI103-4 กำร

เปิดและกำรปิดประชมุ 
1.6.2 ลกูคำ้จะมีโอกำสซกัถำมทกุควำมคิดเห็นท่ีแตกตำ่งเก่ียวกบัสิ่งท่ีตรวจพบหรือขอ้สรุประหว่ำงทีมตรวจ

ประเมินและลกูคำ้จะตอ้งหำรือและแกไ้ขถำ้เป็นไปได ้
1.6.3 ขอ้โตแ้ยง้ท่ีไมส่ำมำรถตดัสินไดต้อ้งถกูบนัทกึและสง่ไปยงัส ำนกังำน Intertek 

  
2.0 ข้อก าหนดเพิม่เตมิ  

2.1 การตรวจประเมินเบือ้งต้น (Pre-audit) 
2.1.1 กำรตรวจประเมินตอ้งด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ 1.0 ขำ้งตน้ 
2.1.2 หำกมีกำรตรวจประเมินเบือ้งตน้ ผูต้รวจประเมินจะไดร้บัขอ้มูลท่ีประกอบดว้ย ลกัษณะและขอบข่ำย

ของกำรตรวจประเมินเบือ้งตน้  รวมถึงกำรทวนสอบเอกสำร (ถ้ำมีกำรรอ้งขอ) และแจง้ผลใหลู้กคำ้
ทรำบ  กระบวนกำรนีค้วรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 

2.1.3 เอกสำรท่ีตอ้งจัดเตรียมมีเฉพำะผลของกำรตรวจประเมินเท่ำนัน้คือ: F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน  
รำยงำนกำรตรวจประเมินและรำยงำนประเด็นท่ีตรวจพบ เว้นเสียแต่ว่ำจะมีกำรระบุสิ่งท่ีต้อง
ด ำเนินกำรไวใ้น Email กำรมอบหมำยงำน    

2.1.4 ผลท่ีไดจ้ำกกำรตรวจประเมินเบือ้งตน้จะไมมี่ผลผกูพนั 
2.2 การตรวจประเมินข้ันทีห่น่ึง (Stage 1) 

2.2.1 กิจกรรมนีจ้ะเกิดขึน้ ณ สถำนท่ีหรือนอกสถำนท่ี (Offsite)  โดยมีกำรจดัเตรียมขอ้มลูท่ีเป็นเอกสำรไวใ้ห ้
: ถำ้เป็นกำรตรวจ ณ สถำนท่ีจะด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ 1.0 ขำ้งตน้ 

2.2.2 ส่วนของกำรตรวจ stage 1 จะตอ้งด ำเนินกำร ณ สถำนท่ีของลูกคำ้; กำรตรวจ stage 1 นอกสถำนท่ี
จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัจิำกผูจ้ดักำรดำ้นเทคนิคหรือผูท่ี้มีอ ำนำจใหก้ำรรบัรอง    

กำรตรวจ stage 1 จะตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้: 
2.2.3 ทวนสอบสถำนะของลูกคำ้และควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน  โดยเฉพำะกำรก ำหนด

กระบวนกำร วตัถปุระสงคแ์ละกำรด ำเนินงำนของระบบกำรบรหิำรจดักำร 
2.2.4 ท ำกำรตรวจประเมินเอกสำรของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกคำ้ (ตำมหัวข้อ 2.3-กำรทวนสอบ

เอกสำรตำมดำ้นลำ่ง) 
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2.2.5 ท ำกำรประเมินสถำนท่ีของลกูคำ้ 
2.2.6 รวบรวมขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นตำมขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจดักำร กระบวนกำรและสถำนท่ีของลูกคำ้

และควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2.7 ประเมินควำมพรอ้มของลกูคำ้ส ำหรบักำรตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง (stage 2) : 

a) พดูคยุกบัลกูคำ้ 
b) กำรประเมินว่ำกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรไดถ้กูวำงแผนและ
ด ำเนินกำรเรียบรอ้ยแลว้ 
c) ระดับของกำรน ำระบบกำรบริหำรจัดกำรไปปฏิบัติบนพืน้ฐำนของกำรสุ่มตัวอย่ำงของ
กระบวนกำรและบนัทกึท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.8 เพ่ือมุง่เนน้กำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน stage 2 โดยค ำนงึถึงควำมเขำ้ใจในระบบกำรบรหิำรจดักำรของลกูคำ้ 
2.2.9 เพ่ือทบทวนกำรจัดสรรทรพัยำกรส ำหรบักำรตรวจประเมิน stage 2 และกำรตกลงกับลูกคำ้เก่ียวกับ

รำยละเอียดของกำรตรวจ stage 2   
2.2.10 กำรทวนสอบและกำรยืนยนัระดบัของกำรรวมระบบกำรบรหิำรจดักำรแบบบรูณำกำร ถำ้มีกำรประยกุตใ์ช ้
2.2.11 กำรระบุส่วนของพืน้ท่ีท่ีกังวลว่ำอำจเกิดควำมไม่สอดคล้องในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน stage 2  

(ตำมระเบียบปฏิบตั ิGOP103-1-Tha กำรออกสิ่งท่ีพบจำกกำรตรวจประเมิน  
2.2.12 บรรลุขอ้ตกลงกับลูกคำ้เก่ียวกับรำยละเอียดของกำรตรวจประเมิน stage 2  รวมถึงช่วงเวลำระหว่ำง

กำรตรวจ stage 1 และ stage 2  อยู่บนพืน้ฐำนตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในกำรแกไ้ขพืน้ท่ีท่ีกงัวล
วำ่อำจเกิดควำมไมส่อดคลอ้งในกำรตรวจประเมิน  stage 2  ถำ้มี  

2.3 การทบทวนเอกสาร  
2.3.1 ก่อนท่ีจะมีกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง  (stage 2)  ระบบจดักำรเอกสำรจะตอ้งถกูทวนสอบเพ่ือตดัสิน

ว่ำสอดคลอ้งตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมิน กิจกรรมนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีหนึ่ง 
(stage 1) ท่ีอำจจะเกิดขึน้ในหรือนอกสถำนท่ี [ตำมหวัขอ้ท่ี 2.5.1] ตำมค ำแนะน ำท่ีให ้

2.3.2 ผูต้รวจประเมินตอ้งมั่นใจว่ำขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมินมีกำรปฏิบตัิตำมและมีกำร
จัดท ำระเบียบปฏิบัติและเอกสำรตำมข้อก ำหนด ผู้ตรวจประเมินต้องท ำให้มั่นใจว่ำเอกสำรทั้งหมด 
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ำรตรวจประเมินตำมขอ้ก ำหนดซึ่งอำ้งอิงอยำ่งถกูตอ้งในคูมื่อกำรบรหิำรจดักำรระบบ 

2.3.3 กรณี ท่ีกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องหรือไม่เหมำะสมตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินของข้อก ำหนด   
ตอ้งรำยงำนใหล้กูคำ้ทรำบ 
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2.3.4 หำกพบว่ำระบบกำรบริหำรจดักำรเอกสำรทัง้หมดไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ ผูต้รวจประเมินอำจจะเสนอใหมี้
กำรทบทวนครัง้ท่ีสอง  แตบ่ำงกรณีจะออกเป็นขอ้ควรพิจำรณำระดบั Major ไว ้

2.3.5 โดยทั่วไป ผลกำรทบทวนเอกสำรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมิน stage 1 และผลกำรทบทวน
นีอ้ำจจะมีผลตอ่กำรตดัสินใจในขัน้สดุทำ้ยของกำรตรวจประเมิน 

2.3.6 ขอ้ก ำหนดท่ีเพิ่มขึน้ส  ำหรบั 2.13 กำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำรบริหำรจดักำรแบบบรูณำกำร: 
ระบบเอกสำรจะตอ้งถกูทบทวนโดยเทียบกบัเกณฑก์ำรตรวจประเมินของขอ้ก ำหนดแตล่ะเรื่อง  ผลของกำร
ทบทวนเอกสำรจะรำยงำนแยกตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมินของแตล่ะขอ้ก ำหนด 

2.3.7 ขึน้อยูก่บัผลของกำรทบทวนเอกสำร หวัหนำ้ทีมจะตอ้งเตรียมแผนกำรตรวจประเมินเพียงแผนเดียว  (F103-1)   
2.4 การตรวจประเมินข้ันทีส่อง (Stage 2) 

2.4.1 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ท่ี 1.0 ขำ้งตน้ 
2.4.2 กำรตรวจประเมินระบบบริหำรจดักำรใน stage 1 รวมกบักำรตรวจ stage 2 ตอ้งครอบคลมุขอ้ก ำหนด

ทัง้หมดตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมิน 
2.4.3 กำรตรวจประเมินพิจำรณำถึงควำมสอดคลอ้งของกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกคำ้กับ

เกณฑก์ำรตรวจประเมิน 
2.4.4 อยำ่งนอ้ยท่ีสดุกำรตรวจประเมินตอ้งประกอบดว้ยสิ่งตอ่ไปนี:้ 

a) ขอ้มูลและหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรประยุกตใ์ช้ระบบบริหำรจัดกำรหรือ
เอกสำรอ่ืนๆ สอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดทัง้หมด 

b) กำรติดตำมประสิทธิภำพ กำรวดั กำรรำยงำนและกำรทบทวนตำม วตัถปุระสงคข์อง
กำรปฏิบตังิำนและเปำ้หมำย (สอดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัในกำรน ำระบบกำรบริหำร
จดักำรไปประยกุตห์รือใชเ้อกสำรกฎเกณฑอ่ื์นๆ) 

c) ระบบกำรบรหิำรจดักำรของลกูคำ้และกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
d) กำรควบคมุกำรปฏิบตังิำนตำมกระบวนกำรของลกูคำ้ 
e) กำรตรวจตดิตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบรหิำร 
f) ควำมรบัผิดชอบของผูบ้รหิำรตอ่นโยบำยของลกูคำ้ 
g) ควำมถกูตอ้งของขอบขำ่ยของระบบกำรบรหิำรจดักำร 
h) สิ่งท่ีตรวจพบระหวำ่งกำรตรวจประเมินและหรือผลสรุปจำกกำรตรวจ stage 1 

2.4.5 หวัหนำ้ผูต้รวจประเมินจะตอ้งจดัเตรียม GF103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
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2.4.6 หัวหนำ้ผูต้รวจประเมินจะตอ้งจัดเตรียม Basic Certificate Information (GF103-19) ซึ่งจะน ำเสนอ
และลงนำมจำกลกูคำ้ในชว่งกำรปิดประชมุ 

2.4.7 เม่ือเสร็จสิน้กำรตรวจ สมำชิกทีมผูต้รวจประเมินจะใชข้อ้มลูทัง้หมดและหลกัฐำนท่ีพบในระหว่ำงกำร
ตรวจ stage 1 และ stage 2 รว่มกนัสรุปและจดัท ำขอ้เสนอแนะ 

หมำยเหต:ุ เม่ือระบบลม้เหลวอย่ำงสิน้เชิงระบบทัง้หมดจะถกูระบใุนระหว่ำงกิจกรรม หวัหนำ้ผูต้รวจประเมินกบัลกูคำ้
อำจเลือกท่ีจะระงับกำรตรวจประเมิน ในกรณีนีห้ัวหน้ำผู้ตรวจประเมินจะติดต่อ Intertek เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงกำร
ตดัสินใจ หวัหนำ้ทีมตรวจจะรวบรวมรำยงำนและส่งไปยงั Intertek หำกลกูคำ้เลือกท่ีจะยงัคงตอ้งกำรกำรรบัรองใหแ้จง้
ตอ่ผูจ้ดักำรดำ้นเทคนิคหรือผูมี้อ ำนำจใหก้ำรรบัรองจะก ำหนดเง่ือนไขตำมท่ีกระบวนกำรสำมำรถด ำเนินกำรตอ่ได ้ 
2.5 การตรวจประเมินแบบเร่งรัด (Back-to-back Stage I / Stage II)  

2.5.1 กำรทบทวนเอกสำรนอกสถำนท่ี  
กิจกรรมนีร้วมถึง: 

2.5.1.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือทวนสอบระบบเอกสำรของระบบกำรบรหิำรจดักำรตำมขอ้ก ำหนดหวัขอ้ท่ี 2.3 ดำ้นบน 
2.5.1.2 กำรทบทวนบนัทึกกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรบนัทึกกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรเพ่ือท ำใหม้ั่นใจว่ำ

ไดมี้กำรจดัท ำแผนกำรตรวจตดิตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบรหิำรและมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
2.5.1.3 กำรทวนสอบทะเบียนรำยช่ือเอกสำรของลกูคำ้  เพ่ือทวนสอบว่ำเอกสำรทัง้หมดอยูใ่นสถำนะพรอ้ม

ใชง้ำน (ระเบียบปฏิบตั ิขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน บนัทกึตำ่งๆ เป็นตน้) ตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมิน 
2.5.1.4 กำรทบทวนเอกสำรท่ีหวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมินพิจำรณำวำ่มีควำมส ำคญัตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมิน  

2.5.2 กิจกรรม ณ สถำนท่ี – สว่น Stage I   
2.5.2.1 ในสว่นกำรตรวจ Stage1 จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดหวัขอ้ท่ี 2.2 ขำ้งตน้ 
2.5.2.2 ในตอนทำ้ยของกำรตรวจประเมิน stage 1 ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งทบทวนผลของกิจกรรมรวมทัง้

กิจกรรมในสว่นท่ี 2.5.1 และตดัสินใจเพ่ือท ำกำรตรวจ stage 2  หรือระงบักำรตรวจประเมิน 
2.5.2.3 หวัขอ้ตอ่ไปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขท่ีน ำไปสู่กำรระงบักำรตรวจประเมิน  แต่ไม่ไดจ้  ำกัดไว้

แตเ่พียงหวัขอ้ดงัตอ่ไปนีเ้ทำ่นัน้ 
1)  หำกผลกำรตรวจ stage 1 แสดงใหเ้ห็นว่ำขอ้มูลท่ีลกูคำ้จดัเตรียมไวต้ำมขอบข่ำยของ

ระบบบริหำรจดักำรทัง้ในส่วนของกระบวนกำร  สถำนท่ี  จ  ำนวนพนกังำนของลูกคำ้ 
และรวมถึงควำมสอดคลอ้งตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมีควำมไม่ถกูตอ้ง
ซึ่งชีใ้หเ้ห็นวำ่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจประเมิน ท่ีก ำหนดไวข้ำ้งตน้ได ้
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2) หำกผลของกำรตรวจ stage 1 แสดงใหเ้ห็นว่ำลูกคำ้มีควำมเขำ้ใจผิดในขอ้ก ำหนด
ของกำรเกณฑก์ำรตรวจประเมิน (มำตรฐำนท่ีตอ้งกำรขอกำรรบัรอง) แสดงใหเ้ห็นว่ำ
ลกูคำ้ไมพ่รอ้มส ำหรบักำรตรวจ stage 2 

3) หำกพบว่ำผลกำรทวนสอบเอกสำร  กำรปฏิบตัิกำรแกไ้ขท่ีไดมี้กำรรำยงำนไวข้ำ้งตน้  
ไมเ่ป็นท่ีนำ่พอใจ 

4)  ในกรณีของกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรล้มเหลว 
ต่อกำรตอบสนองหนึ่งในเง่ือนไขท่ีระบุขำ้งตน้ส ำหรบัมำตรฐำนใดๆ หรือเกณฑ์
กำรตรวจประเมินท่ีครอบคลุมขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำรอำจน ำไปสู่
กำรหยดุกำรตรวจประเมินหลงัจำกกำรตรวจ stage 1 

2.5.2.4 ควำมลม้เหลวในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ท่ี 2.5.2.3 ขำ้งตน้ ควรระบุว่ำเป็นพืน้ท่ีท่ีกังวลว่ำอำจเกิด
ควำมไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดในระดบั Major 

2.5.2.5 ในตอนทำ้ยของกำรตรวจ stage 1 ทีมผูต้รวจประเมินจะตอ้งมีกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร
เพ่ือแจ้งให้ผู้บริหำรของลูกค้ำได้ทรำบถึงกำรตัดสินใจเพ่ือท่ีจะน ำไปสู่กำรตรวจ stage 2    
ในกรณีท่ีตดัสินใจไม่ด  ำเนินกำรตรวจ stage 2 ทีมผูต้รวจประเมินตอ้งแจง้ส ำนกังำน Intertek 
ทนัที ลูกคำ้จะไดร้บักำรแจง้เตือนว่ำจะมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจประเมิน 
หรือกำรเดนิทำงของทีมผูต้รวจประเมิน ถำ้มี 

2.5.2.6 ถำ้หำกวำ่มีกำรตดัสินใจท่ีจะตรวจ stage 2  ตอ้งมีกำรปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 2.4 ขำ้งตน้ 
2.5.3 กำรรำยงำน  

2.5.3.1 กรณีท่ีกำรตรวจประเมินหยุดชะงักหลังจำกกำรตรวจ stage 1  เอกสำรกำรตรวจประเมิน
จะตอ้งถกูสง่ไปยงัส ำนกังำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ท่ี 2.2 

2.5.3.2 ในกรณีท่ีกำรตรวจประเมิน "ไม่หยุดชะงัก" เอกสำรกำรตรวจประเมินจะต้องถูกส่งไปยัง
ส ำนกังำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ท่ี 2.4 ขำ้งตน้ 

2.6 การตรวจประเมินหลายสถานที ่ 
2.6.1 กำรตรวจประเมินทกุสถำนท่ีจะตอ้งไดร้บักำรตรวจประเมินและด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งตำมขอ้ 1.0 ขำ้งตน้ 
2.6.2 ก่อนท่ีจะเริ่มกำรตรวจประเมินหลำยสถำนท่ี หวัหนำ้ผูต้รวจประเมินตอ้งก ำหนดใหก้ำรตรวจติดตำม

ภำยในของลกูคำ้ครอบคลมุทกุสถำนท่ีท่ีมีกำรขอกำรรบัรอง 
2.6.3 ผูต้รวจประเมินในแต่ละสถำนท่ีตอ้งมีกำรส่ือสำรเพ่ือแจ้งผลของกำรตรวจในแต่ละพืน้ท่ีทำงวำจำ



 
 

 

 

 

    

For information only when printed 

 
กระบวนการด าเนินการตรวจประเมิน  Audit Execution Process 

  

GT001, rev. 4 Document # GOP103-Tha Release Date:  1-Nov-2019 Page 9 of 14 

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

 

รวมถึงประเด็นเบือ้งตน้ท่ีพบในกำรประชมุปิดท่ีสถำนท่ีท่ีท ำกำรตรวจ  และส่งเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บั
หวัหนำ้ทีมผูต้รวจประเมิน 

2.6.4 กำรสรุปผลของกำรตรวจประเมินท่ีมีสถำนท่ี หัวหน้ำทีมตรวจประเมินต้องท ำให้มั่นใจว่ำสถำนท่ี
ทัง้หมดท่ีระบไุวใ้นแผนกำรตรวจประเมินไดร้บักำรตรวจประเมินเพ่ือใหก้ำรรบัรองและสอดคลอ้งตำม
ขอ้ก ำหนดท่ีน ำไปประยกุตใ์ช ้

2.6.5 หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินต้องด ำเนินกำรประชุมปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือรำยงำนผลของกำรตรวจ
ประเมินทัง้หมด  นอกจำกนีห้วัหนำ้ผูต้รวจประเมินยงัตอ้งรวบรวมรำยงำน  ซึ่งครอบคลุมทุกสถำนท่ี
รวมทัง้ขอ้เสนอแนะตำมเกณฑต์รวจประเมิน 

2.7 การตรวจตดิตาม  
2.7.1 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ 1.0 ขำ้งตน้ 
2.7.2 กำรตรวจติดตำม จะกระท ำ ณ สถำนท่ี แตไ่ม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งตรวจประเมินระบบครบทัง้หมดและตอ้ง

วำงแผนกำรตรวจประเมินร่วมกบักิจกรรมกำรตรวจติดตำมอ่ืนๆ ดว้ย  (เช่น  กำรทบทวนกำรส่งเสริม
กำรขำยทำงเว็บไซต ์กำรรำยงำน ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลูกคำ้ เป็นตน้) เพ่ือท่ี Intertek สำมำรถ
มั่นใจว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีไดร้บักำรรบัรองสอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดอย่ำงต่อเน่ืองจนถึงกำร
ตรวจตอ่อำยกุำรรบัรอง 

2.7.3 กำรวำงแผนกำรตรวจติดตำมเหล่ำนีจ้ะตอ้งด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบั GOP103-2-Tha  กระบวนกำร
วำงแผนกำรตรวจประเมิน 

2.7.4 กระบวนกำรท่ีจะถกูทวนสอบถกูก ำหนดตำม F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
2.7.5 กำรตรวจตดิตำมตอ้งรวมถึง: 

2.7.5.1 กำรตรวจตดิตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ำยบรหิำร 
2.7.5.2 กำรทบทวนกำรด ำเนินกำรควำมไมส่อดคลอ้งท่ีระบไุวใ้นระหวำ่งกำรตรวจประเมินครัง้ก่อนหนำ้ 
2.7.5.3 กำรจดักำรขอ้รอ้งเรียน 
2.7.5.4 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจดักำรของลูกคำ้ เพ่ือท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคต์ำม   

 ท่ีไดร้บักำรรบัรองและผลลพัธข์องระบบกำรบรหิำรจดักำร 
2.7.5.5 ควำมคืบหนำ้ของกิจกรรมกำรวำงแผนเพ่ือกำรปรบัปรุงอยำ่งตอ่เน่ือง 
2.7.5.6 กำรควบคมุกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เน่ือง 
2.7.5.7 กำรทบทวนกำรเปล่ียนแปลงใดๆ 
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2.7.5.8 กำรใชเ้ครื่องหมำยและหรือกำรอำ้งอิงกำรรบัรองใดๆ 
2.7.6 กำรตรวจตดิตำมตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งนอ้ยปีละ1 ครัง้ 
2.7.7 วนัท่ีตรวจติดตำมครัง้แรก  หลงัจำกไดร้บักำรรบัรองครัง้แรกจะตอ้งไม่เกิน 12 เดือนนบัจำกวนัสดุทำ้ย

ของกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีสอง 
2.8 การตรวจต่ออายุการรับรอง  

2.8.1 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรตำมสว่น 1.0 ขำ้งตน้ 
2.8.2 หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินจะตอ้งทบทวนรำยงำนในช่วงกำรตรวจประเมินท่ีผ่ำนมำ 3 ปี ทั้งนีผู้้ตรวจ

ประเมินสำมำรถตรวจประเมิน ณ สถำนท่ีเดมิตอ่เน่ืองไดไ้มเ่กินกวำ่ 3 ปี ตดิตอ่กนั  
2.8.3 ขึน้อยู่กับผลของกำรทบทวน – หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินจะต้องเตรียมแผนกำรตรวจประเมินตำม 

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

ประเมินขัน้ท่ีหนึ่งไม่ไดก้ ำหนด แตถ่ำ้มีกำรรอ้งขอใหมี้กำรตรวจประเมินขัน้ท่ีหนึ่งจะไดร้บักำรระบตุำม
กระบวนกำรจดัตำรำงนดัหมำย 

2.8.5 หวัหนำ้ผูต้รวจประเมินจะตอ้งมั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรของระบบก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิของนโยบำยและ
วตัถปุระสงคข์องลกูคำ้ 

2.8.6 กำรตรวจตอ่อำยกุำรรบัรองตอ้งด ำเนินกำรตำมรำยกำรเพ่ือ 
2.8.6.1 ประเมินกำรปฏิบตัติำมอยำ่งตอ่เน่ืองของทกุขอ้ก ำหนดของเกณฑก์ำรตรวจประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง 

วตัถุประสงคเ์พ่ือยืนยนัควำมสอดคลอ้งอย่ำงต่อเน่ืองและประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำร
จดักำรโดยรวมและควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งตอ่เน่ืองและกำรประยกุตใ์ชข้อบขำ่ยกำรรบัรอง 

2.8.6.2 แสดงใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมั่นท่ีจะรกัษำควำมมีประสิทธิภำพและกำรปรบัปรุงระบบกำรบริหำร
จดักำรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตังิำนโดยรวม 

2.8.6.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรในเรื่องท่ีเก่ียวกับกำรบรรลุวัตถุประสงคข์อง
ลกูคำ้ท่ีไดร้บักำรรบัรองและผลลพัธข์องระบบบรหิำรจดักำร 

2.8.6.4 ประเมินทกุขอ้ก ำหนดท่ีระบไุวใ้น F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน 
2.8.6.5 พิจำรณำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรในช่วงของกำรรับรองและรวมถึงกำร

ทบทวนรำยงำนกำรตรวจตดิตำมครัง้ก่อนหนำ้ 
2.8.6.6 ประเมินควำมจ ำเป็นในกิจกรรมกำรตรวจประเมินขัน้ท่ีหนึ่งหำกมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
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นยัส ำคญัในระบบกำรบรหิำรจดักำรของลกูคำ้หรือระบบกำรบรหิำรจดักำรท่ีมีกำรด ำเนินงำนอยู ่
2.8.6.7 ในกรณีท่ีมีหลำยสถำนท่ีหรือกำรรบัรองมีระบบกำรบรหิำรจดักำรมีหลำยมำตรฐำน: ตอ้งมั่นใจ

วำ่กำรตรวจประเมิน ณ สถำนท่ีครอบคลมุสถำนท่ีท่ีขอกำรรบัรอง (ตำมสว่นท่ี 2.6) 
2.8.6.8 ตรวจสอบกำรใชเ้ครื่องหมำยและหรือกำรอำ้งอิงกำรรบัรองใดๆ ท่ีถกูตอ้ง 

2.9 การตรวจเยีย่มกรณีพเิศษ (การขยายขอบข่าย)  
2.9.1 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรใหส้อดคล้องกับขอ้ปฏิบัติเฉพำะในกำรด ำเนินกำร ซึ่งหัวหน้ำ

ผู้ตรวจประเมินต้องจัดท ำเป็นแผนกำรตรวจประเมิน ท่ีเสนอไปยังลูกค้ำ (ตำม  GOP103-2-Tha 
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 

2.9.2 กำรตรวจประเมินจะเกิดขึน้เม่ือลกูคำ้ตอ้งกำรตรวจประเมินภำยนอกตำรำงท่ีก ำหนดไว ้หรือใชร้ว่มกบั
กำรตรวจตดิตำมเน่ืองจำกกำรขยำยขำ่ยกำรรบัรอง  

2.9.3 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรตำม 1.0 สว่นขำ้งตน้ 
2.9.4 กำรตรวจประเมินตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือประเมินกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของเกณฑก์ำรตรวจประเมินท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขยำยขอบขำ่ย จดุประสงคคื์อเพ่ือยืนยนัควำมสอดคลอ้งและประสิทธิภำพของ
ระบบกำรบรหิำรจดักำรโดยรวมและควำมเก่ียวขอ้งและประยกุตใ์ชส้  ำหรบักำรขยำยขอบขำ่ยกำรรบัรอง 

2.9.5 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรไปตำมวตัถปุระสงคข์องแผนกำรตรวจประเมินตำมท่ีก ำหนดโดย 
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.10 การตรวจเยีย่มกรณีพเิศษ (การตรวจตดิตามกรณีพเิศษ): 
2.10.1 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรใหส้อดคล้องกับขอ้ปฏิบัติเฉพำะในกำรด ำเนินกำร ซึ่งหัวหน้ำ

ผู้ตรวจประเมินต้องจัดท ำเป็นแผนกำรตรวจประเมินท่ีเสนอไปยังลูกค้ำ (ตำม  GOP103-2-Tha 
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 

2.10.2 สิ่งเหล่ำนีอ้ำจจะตอ้งด ำเนินกำรเน่ืองจำกปัญหำส ำคญัท่ีเกิดขึน้จำกกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถแกไ้ข
ไดโ้ดยกำรทบทวนหลกัฐำนท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงเดียว แตต่อ้งตรวจประเมินในสถำนท่ีเพ่ือยืนยนัว่ำกำร
ด ำเนินกำรไดมี้กำรปฏิบตัอิยำ่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภำพ 

2.10.3 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรตำมสว่นท่ี 1.0 ขำ้งตน้ 
2.10.4 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรควำมเหมำะสมเพ่ือ 

2.10.4.1 ประเมินวำ่สำเหตท่ีุแทจ้รงิเป็นไปตำมท่ีระบไุวอ้ยำ่งควำมเหมำะสม 
2.10.4.2 ประเมินวำ่กำรด ำเนินกำรแกไ้ขไดมี้กำรด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม 
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2.10.4.3 ประเมินถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบตักิำรแกไ้ข 
2.10.4.4 ประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเก่ียวกบับคุลำกรของลกูคำ้ 

2.10.5 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรไปตำมวตัถปุระสงคข์องแผนกำรตรวจประเมินตำมท่ีก ำหนดโดย 
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.11 การตรวจเยีย่มกรณีพเิศษ (การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาส้ันๆ): 
2.11.1 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับขอ้ปฏิบตัิเฉพำะในกำรด ำเนินงำน  ซึ่งหัวหน้ำ

ผู้ตรวจประเมินต้องจัดท ำเป็นแผนกำรตรวจประเมิน ท่ีเสนอไปยังลูกค้ำ (ตำม  GOP103-2-Tha 
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน) 

2.11.2 กำรตรวจประเมินอำจจะสอบสวนข้อรอ้งเรียนท่ีเกิดขึน้ หรือกำรตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงหรือ      
กำรตดิตำมท่ีลกูคำ้ท่ีถกูพกัใชก้ำรรบัรอง 

2.11.3 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรตำมสว่นท่ี 1.0 ขำ้งตน้ 
2.11.4 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรควำมเหมำะสมเพ่ือ 

2.11.4.1 ประเมินกำรปฏิบตัติำมขอ้ก ำหนดของเกณฑก์ำรตรวจประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรท่ี 
 สมัพนัธก์บัขอ้รอ้งเรียนอยำ่งเหมำะสมรวมทัง้กำรจดักำรขอ้รอ้งเรียน 

2.11.4.2 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบรหิำรจดักำรกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ รวมถึงกำร 
 เปล่ียนแปลงกฎระเบียบและขอ้ก ำหนดกฎหมำย 

2.11.4.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบรหิำรจดักำรและกำรบรรลเุปำ้หมำยตำมขอ้ก ำหนด 
 ของเกณฑก์ำรตรวจประเมินท่ีเก่ียวขอ้งหลงัจำกชว่งกำรพกัใชก้ำรรบัรอง 

2.11.5 กำรตรวจประเมินจะตอ้งด ำเนินกำรไปตำมวตัถปุระสงคข์องแผนกำรตรวจประเมินตำมท่ีก ำหนดโดย 
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.12 การตรวจประเมินการโอนย้ายการรับรอง 
2.12.1 กำรตรวจประเมินจะด ำเนินกำรเพ่ือประเมินสถำนะควำมสอดคลอ้งของระบบกำรบริหำรจดักำรของลกูคำ้

ท่ีมีอยู่ เม่ือระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีไดร้บักำรรบัรองก่อนหน้ำนีไ้ดร้บักำรรบัรองจำกหน่วยรบัรองอ่ืน  
กำรตรวจประเมินกำรโอนยำ้ยกำรรบัรองจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรตรวจประเมินโดยทั่วไปก ำหนดไว้
ขำ้งตน้เก่ียวกบัประเภทกำรตรวจประเมิน โดยโปรแกรมตรวจประเมินจำกหนว่ยรบัรองท่ีระบไุวก้่อนหนำ้นี ้
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2.13 การตรวจประเมินแบบควบรวมระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
2.13.1 กำรตรวจประเมินรวมคือกำรตรวจประเมินของระบบกำรบริหำรจัดกำรขององคก์รตั้งแต่ 2 หรือ

มำกกว่ำของเกณฑก์ำรตรวจประเมินหรือมำตรฐำนท่ีมีกำรด ำเนินกำรในเวลำเดียวกนั หำกองคก์รใช้
ระบบกำรบริหำรตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน จะด ำเนินกำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำร
บรหิำรจดักำรแบบบรูณำกำร (IMS)  
กรณี กำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรบัรองครัง้แรก HACCP หรือ GMP ด ำเนินกำรกำรท ำงำนรว่มกับมำตรฐำน
ระบบกำรบริหำรจดักำร หรือมำตรฐำนควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรอ่ืน ไดแ้ก่ BRC Global Standard for Food 
Safety หรือ ISO 22000 หรือ FSSC 22000 ใหเ้ป็นกำรตรวจประเมินระบบแบบบรูณำกำร สำมำรถละเวน้กำร
ตรวจประเมินแบบกำรรบัรองในครัง้แรก (Stage 1 และ Stage 2) โดยกำรตดัสินใจใหก้ำรรบัรองใหอ้ำ้งอิงผล
กำรตรวจประเมินมำตรฐำน BRC Global Standard for Food Safety หรือ ISO 22000 หรือ FSSC 22000 
 

บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง วันทีป่ระกาศใช้ 

0 เริม่ใชค้รัง้แรก 1 ธันวำคม 2556 
1 แกไ้ขขอ้ 1.5.2 รำยงำนกำรตรวจประเมินตอ้งจดัท ำและสง่ใหล้กูคำ้ในระหวำ่งกำรประชมุปิด 

เป็น จดัท ำรำยงำนกำรตรวจประเมินและสง่ใหล้กูคำ้ในระหวำ่งกำรประชมุปิดหรอืภำยหลงั
จำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ชำ้ 
แกไ้ขขอ้ 1.5.6 ผูต้รวจประเมินตอ้งสง่รำยงำนกำรตรวจประเมินฉบบัสมบรูณไ์ปยงัส ำนกังำน 
ภำยใน 7 วนั เป็น ผูต้รวจประเมินตอ้งสง่รำยงำนกำรตรวจประเมิน 
ฉบบัสมบรูณไ์ปยงัส ำนกังำนภำยหลงัจำกกำรตรวจประเมินโดยไมล่ำ่ชำ้ 

27 มกรำคม 2558 

2 ขอ้ 2.2 กำรตรวจประเมินขัน้ที่หนึ่ง (Stage 1) 2.2.2 เพิ่มเติมในสว่นของกำรตรวจ stage 1 
นอกสถำนที่ กรณีตรวจระบบ GMP หรอื GMP/HACCP รว่มกบัระบบ BRC Global 
Standard for Food Safety, ISO 22000 หรอื FSSC 22000       ในรอบ stage 1 สำมำรถ
ละเวน้กำรตรวจประเมินแบบ onsite ได ้โดยใหม้ีกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินแบบ offsite   
ขอ้ 2.8 กำรตรวจตอ่อำยกุำรรบัรอง 2.8.2 เพิ่มเติม ผูต้รวจประเมินสำมำรถตรวจประเมิน ณ 
สถำนที่เดิมตอ่เน่ืองไดไ้มเ่กินกวำ่ 3 ปีติดตอ่กนั  

30 มิถนุำยน 2558 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง วันทีป่ระกาศใช้ 

3 ขอ้ 1.3 กำรรวบรวมและกำรทวนสอบขอ้มลู แกไ้ขเป็น ขอ้ 1.3 กำรไดร้บัและกำรทวนสอบขอ้มลู 

ขอ้ 1.5 กำรเตรยีมเพื่อสรุปผลกำรตรวจประเมิน  a) เพิ่มขอ้ควำม “เกณฑก์ำรตรวจประเมิน และ
กำรจดัประเภทควำมไมส่อดคลอ้ง” d) เพิ่มขอ้ควำม “ควำมสำมำรถของทีมผูต้รวจประเมิน” 
ขอ้ 2.4 กำรตรวจประเมินขัน้ที่สอง (Stage 2) ตดัขอ้ g) ออก “g) กำรเชื่อมโยงระหวำ่งขอ้ก ำหนด
กฎเกณฑ ์ นโยบำย วตัถปุระสงคข์องกำรปฏิบติัและเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำน (สอดคลอ้งกบั
ควำมคำดหวงัในกำรน ำมำตรฐำนระบบกำรบรหิำรจดักำรไปประยกุตใ์ชห้รอืเอกสำรกฎเกณฑอ์ื่น) 
ขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่ประยกุตใ์ช ้ควำมรบัผิดชอบ ควำมสำมำรถของบคุลำกร และกำร
ปฏิบติังำน  ระเบียบปฏิบติั ขอ้มลูของกำรปฏิบติังำน  สิ่งที่ตรวจพบจำกกำรตรวจติดตำมภำยใน 
และกำรสรุปผล” 
ขอ้ 2.7.5.4 เพิ่มขอ้ควำม “และผลลพัธข์องระบบกำรบรหิำรจดักำร” 
ขอ้ 2.8.6.1 เพิ่มขอ้ควำม “ควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งตอ่เน่ืองและกำรประยกุตใ์ชข้อบข่ำยกำรรบัรอง” 
ขอ้ 2.8.6.3 เพิ่มขอ้ควำม “2.8.6.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบบรหิำรจดักำรในเรือ่งที่
เก่ียวกบักำรบรรลวุตัถปุระสงคข์องลกูคำ้ที่ไดร้บักำรรบัรองและผลลพัธข์องระบบบรหิำรจดักำร” 
 

1 ธันวำคม 2559 

4 ขอ้ 2.1 กำรตรวจประเมินขัน้ที่หนึ่ง (Stage 1) ขอ้ 2.2.2 สว่นของกำรตรวจ stage 1 จะตอ้ง
ด ำเนินกำร ณ สถำนที่ของลกูคำ้; กำรตรวจ stage 1 นอกสถำนที่จะตอ้งไดร้บักำรอนมุติัจำก
ผูจ้ดักำรดำ้นเทคนิคหรอืผูท้ี่มีอ  ำนำจใหก้ำรรบัรอง โดยตดัขอ้ควำม “ทัง้นีก้รณีตรวจระบบ GMP 

หรอื GMP/HACCP รว่มกบัระบบ BRC Global Standard for Food Safety, ISO 22000 หรอื 
FSSC 22000 ในรอบ stage 1 สำมำรถละเวน้กำรตรวจประเมินแบบ onsite ได ้โดยใหม้ีกำร
ด ำเนินกำรตรวจประเมินแบบ offsite”   

ขอ้ 2.13 ขอ้ 2.13.1 กำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำรบรหิำรจดักำรแบบบรูณำกำร   
เพิ่ม “กรณี กำรตรวจประเมินเพื่อกำรรบัรองครัง้แรก HACCP หรอื GMP ด ำเนินกำรกำรท ำงำน
รว่มกบัมำตรฐำนระบบกำรบรหิำรจดักำร หรอืมำตรฐำนควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรอื่น ไดแ้ก ่
BRC Global Standard for Food Safety หรอื ISO 22000 หรอื FSSC 22000 ใหเ้ป็นกำรตรวจ
ประเมินระบบแบบบรูณำกำร สำมำรถละเวน้กำรตรวจประเมินแบบกำรรบัรองในครัง้แรก (Stage 

1 และ Stage 2) โดยกำรตดัสินใจใหก้ำรรบัรองใหอ้ำ้งอิงผลกำรตรวจประเมินมำตรฐำน BRC 

Global Standard for Food Safety หรอื ISO 22000 หรอื FSSC 22000” 
 

 

1 พฤศจิกำยน 2562 

 


