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วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดกระบวนกำรในกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ ให้สอดคล้องกับขอบข่ำยของกำรตรวจ
ประเมินที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ตำมวัตถุประสงค์และเกณฑ์ท่ีกำหนด และกำรกำหนดแผนกำรตรวจประเมิน (ตำมเอกสำร
GOP103-2-Tha)
ขอบข่าย
ประยุกต์ใช้กบั กำรตรวจประเมินเบือ้ งต้น (Pre Audit) กำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองครัง้ แรก (ขัน้ ที่หนึ่ง Stage I และ
ขัน้ ที่สอง Stage II) กำรตรวจติดตำม กำรตรวจต่ออำยุกำรรับรอง กำรตรวจติดตำมกรณี พิเศษ กำรขยำยขอบข่ำยกำร
รับรอง กำรตรวจประเมินโดยแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำในระยะเวลำสัน้ ๆ และกำรโอนย้ำยกำรรับรอง และกำรตรวจประเมิน
ประเภทอื่นๆ ทัง้ หมด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมินต้องทำให้ม่ นั ใจได้วำ่ กำรดำเนินกำรตรวจประเมินมีควำมเหมำะสมกับขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
ที่ได้วำงแผนไว้ตำม F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมินมีหน้ำที่ปฏิบตั ติ ำมที่หวั หน้ำทีมตรวจประเมินมอบหมำย
1.0

กระบวนการตรวจประเมิน
1.1

โดยทั่วไป
1.1.1 หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมินต้องทบทวนข้อมูลที่ได้จำกกำรกระบวนกำรจัดตำรำงนัดหมำย (รวมถึงข้อมูล
จำกลูกค้ำ) และจัดทำแผนกำรตรวจประเมินตำมรำยละเอียด GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผน
กำรตรวจประเมิน ซึ่งจะถูกส่งต่อให้กับลูกค้ำก่อนที่จะมีกำรตรวจประเมิน หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมิน
ควรติดต่อกับลูกค้ำก่อนที่มีกำรตรวจประเมินเพื่อกำรเตรียมกำรตรวจประเมินตำมควำมจำเป็ น
1.1.2 หลังจำกได้รบั มอบหมำยงำนจำกเจ้ำหน้ำที่จดั ตำรำงนัดหมำย หัวหน้ำทีม ผูต้ รวจประเมินต้องจัดทำ
และส่ง F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน ให้กบั เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนภำยใน 7 วัน เพื่อมอบหมำยงำน
ไปยัง สมำชิ ก ที ม ผู้ต รวจประเมิ น และแจกจ่ำยเอกสำรที่ จ ำเป็ น โดยกำรส่ง F103-1 แผนกำรตรวจ
ประเมิน และเอกสำรที่จำเป็ น
For information only when printed

กระบวนการดาเนินการตรวจประเมิน Audit Execution Process
GT001, rev. 4

Document # GOP103-Tha

Document Owner: GP103-Tha Process Team

1.2

1.3

1.4

Release Date: 1-Nov-2019

Page 2 of 14

Approvals: General Manager

การประชุมเปิ ด
1.2.1 เมื่ อมำถึ งลูกค้ำ หัวหน้ำที ม ผู้ต รวจประเมิ น ต้องท ำกำรประชุม เปิ ด ; ตำมรำยละเอี ย ดที่ ก ำหนดใน
ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน WI103-4 กำรเปิ ดและปิ ดประชุม
การได้รับและการทวนสอบข้อมูล
1.3.1 ในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน สมำชิกในทีมต้องรวบรวมและบันทึกหลักฐำนที่ แสดงให้เห็นว่ำระบบของ
ลูกค้ำมีกำรนำไปปฏิบัติและมีประสิทธิ ภำพ ดังเช่นข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและ
เกณฑ์ก ำรตรวจประเมิ น (รวมถึ ง ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งควำมสัม พั น ธ์ร ะหว่ ำ งหน้ำ ที่ กิ จ กรรมและ
กระบวนกำร) ต้องรวบรวมด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรทวนสอบอย่ำงเหมำะสม เพื่อใช้เป็ นหลักฐำน
ของกำรตรวจประเมิน โดยหลักฐำนต้องได้มำจำกกำรสัมภำษณ์ กำรทบทวนเอกสำรและบันทึก บันทึก
และกำรสังเกตกระบวนกำรและกิจกรรม และสภำวะของกระบวนกำรที่ตรวจประเมิน กำรบันทึกต้อง
บันทึกรวมถึงผูท้ ่ีถกู สัมภำษณ์ดว้ ย
ประเมินความคืบหน้าการตรวจประเมินและการส่งต่อข้อมูล
1.4.1 หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน ต้องทำให้ม่ นั ใจว่ำได้มี กำรประชุมกับทีม สม่ ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำร
ตรวจประเมินเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำสิ่งที่ตรวจพบ ได้มีกำรหำรือและถ้ำจำเป็ นอำจต้องปรับแนวทำงกำรตรวจ
ประเมิน ประเด็นที่ตรวจพบควรจะแจ้งให้กบั ตัวแทนฝ่ ำยบริหำรทรำบตำมเวลำที่กำหนด
1.4.2 หลักฐำนกำรตรวจประเมินที่แสดงให้เห็นว่ำกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถดำเนินไปได้หรือพบว่ำมีโอกำส
เกิดอันตรำยขึน้ ได้ในขณะนัน้ (เช่น ควำมปลอดภัย) หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมินต้องรำยงำนลูกค้ำและ
ส ำนักงำน Intertek ให้ทรำบถึ งสิ่ งเหล่ำนี ้ เพื่ อตัดสิ นใจด ำเนินกำรตำมเหมำะสม ซึ่งกำรดำเนิ นกำร
ดังกล่ำวอำจจะรวมถึ งกำรตรวจสอบยื นยันอี กครัง้ หรือกำรปรับเปลี่ ยนแผนกำรตรวจประเมิ น กำร
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมินหรือขอบข่ำยกำรตรวจประเมิน หรือกำรยุตกิ ำรตรวจประเมิน
1.4.3 หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมินต้องทำกำรประชุมทุกวันตำมควำมจำเป็ นเพื่อหำรือควำมคืบหน้ำของกำรตรวจ
ประเมินและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ ผลจำกกำรประชุมอำจจะทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยน โดยจะมีกำร
พูดคุยกับลูกค้ำและเมื่อลูกค้ำเห็นชอบควรทำกำรปรับแผนกำรตรวจประเมินใหม่ให้เหมำะสม
1.4.4 หัวหน้ำทีม ผูต้ รวจประเมินต้องทบทวนร่วมกับลูกค้ำถึงควำมจำเป็ น ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงขอบข่ำย
กำรตรวจประเมินซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรตรวจประเมินในพืน้ ที่ และรำยงำนนีส้ ง่ ไปยังสำนักงำน
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การเตรียมเพือ่ สรุปผลการตรวจประเมิน
1.5.1 หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมินต้องประชุมกับทีมก่อนที่จะประชุมปิ ดเพื่อ
a) ทบทวนผลกำรตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูล จำกกำรตรวจประเมิน เทียบกับวัตถุประสงค์กำร
ตรวจประเมิน เกณฑ์กำรตรวจประเมิน และกำรจัดประเภทควำมไม่สอดคล้อง; ถ้ำจำเป็ น สิ่งที่ตรวจพบ
จะถูกจัดทำเป็ นเอกสำร และออกตำมข้อกำหนดของ GOP103-1-Tha กำรออกสิ่งที่ตรวจพบจำกกำร
ตรวจประเมิน และ GOP 103-3-Tha กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมไม่สอดคล้อง
b) ยอมรับผลกำรตรวจประเมิน
c) กำหนดสิ่งที่จำเป็ นเพื่อติดตำมผล
d) ยืนยันควำมเหมำะสมของโปรแกรมกำรตรวจประเมิน (F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน) หรือ
ระบุถึงสิ่งที่ตอ้ งกำรให้ปรับเปลี่ ยน (เช่น ขอบข่ำยกำรรับรอง เวลำกำรตรวจประเมิ นหรื อวันที่ ตรวจ
ประเมิน ควำมถี่กำรตรวจติดตำม ควำมสำมำรถของทีมผูต้ รวจประเมิน)
1.5.2 รายงานการตรวจประเมิน – จำกกำรประชุม หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมินต้องมั่นใจว่ำรำยงำนได้ถูก
จัดทำแล้วและมีหน้ำที่รบั ผิดชอบเนือ้ หำในรำยงำน รำยงำนกำรตรวจประเมินต้องถูกต้อง กระชับ และ
มีกำรบันทึกที่ชดั เจนของกำรตรวจประเมินจะทำให้สำมำรถตัดสินใจให้กำรรับรองได้ จัดทำรำยงำนกำร
ตรวจประเมินและส่งให้ลกู ค้ำในระหว่ำงกำรประชุมปิ ดหรือภำยหลังจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ลำ่ ช้ำ;
ทีมผูต้ รวจประเมินอำจจะระบุโอกำสในกำรปรับปรุงแต่ตอ้ งไม่แนะนำกำรแก้ปัญหำเฉพำะ
1.5.3 รายงานการตรวจประเมิ น –ในรำยงำนตรวจประเมิ นของหัวหน้ำผู้ตรวจประเมิ นจะต้องมี ขอ้ มูล
ทัง้ หมดตำมรำยกำรที่ได้กำหนดไว้ ในข้อกำหนดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.0
1.5.4 โปรแกรมการตรวจประเมิ น - หัวหน้ำที ม ผูต้ รวจประเมิ นต้องเตรียมหรือ ปรับโปรแกรมกำรตรวจ
ประเมิน F103-2 , เพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจประเมินและกำรปรับเปลี่ยนใดๆ ภำยหลัง หัวหน้ำทีม
ผูต้ รวจประเมิ น ต้องพิ จ ำรณำถึงขนำดองค์กรของลูกค้ำ และขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรแสดงให้เห็นถึงระดับของประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรและผล
ของกำรตรวจประเมินใดๆ ครัง้ ก่อนหน้ำ
1.5.5 เมื่ อ มี ก ำรให้ ก ำรรับ รองบริ ษั ท ที่ มี ห ลำยสถำนที่ หั ว หน้ ำ ที ม ผู้ ต รวจประเมิ น ต้ อ งจั ด เตรี ย ม
Basic Certificate Information (F103-19) ซึ่งต้องนำเสนอและลงนำมโดยลูกค้ำในระหว่ำงกำรปิ ดประชุม
1.5.6 ในกรณีท่ีมีกำรทำรำยงำน หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ไป
ยังสำนักงำนภำยหลังจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ลำ่ ช้ำ
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การประชุมปิ ด
1.6.1 หัวหน้ำผูต้ รวจประเมินต้องประชุมปิ ด เพื่อแจ้งรำยละเอียดตำมขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำน WI103-4 กำร
เปิ ดและกำรปิ ดประชุม
1.6.2 ลูกค้ำจะมีโอกำสซักถำมทุกควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อสรุประหว่ำงทีมตรวจ
ประเมินและลูกค้ำจะต้องหำรือและแก้ไขถ้ำเป็ นไปได้
1.6.3 ข้อโต้แย้งที่ไม่สำมำรถตัดสินได้ตอ้ งถูกบันทึกและส่งไปยังสำนักงำน Intertek

ข้อกาหนดเพิม่ เติม
2.1 การตรวจประเมินเบือ้ งต้น (Pre-audit)
2.1.1 กำรตรวจประเมินต้องดำเนินกำรตำมหัวข้อ 1.0 ข้ำงต้น
2.1.2 หำกมีกำรตรวจประเมินเบือ้ งต้น ผูต้ รวจประเมินจะได้รบั ข้อมูลที่ประกอบด้วย ลักษณะและขอบข่ำย
ของกำรตรวจประเมินเบือ้ งต้น รวมถึงกำรทวนสอบเอกสำร (ถ้ำมีกำรร้องขอ) และแจ้งผลให้ลูกค้ำ
ทรำบ กระบวนกำรนีค้ วรเป็ นไปตำมข้อกำหนดข้ำงต้น
2.1.3 เอกสำรที่ตอ้ งจัดเตรียมมีเฉพำะผลของกำรตรวจประเมินเท่ำนัน้ คือ: F103-1 แผนกำรตรวจประเมิน
รำยงำนกำรตรวจประเมิ น และรำยงำนประเด็ น ที่ ต รวจพบ เว้น เสี ย แต่ว่ ำ จะมี ก ำรระบุ ส่ิ ง ที่ ต ้อ ง
ดำเนินกำรไว้ใน Email กำรมอบหมำยงำน
2.1.4 ผลที่ได้จำกกำรตรวจประเมินเบือ้ งต้นจะไม่มีผลผูกพัน
2.2 การตรวจประเมินขั้นทีห่ นึ่ง (Stage 1)
2.2.1 กิจกรรมนีจ้ ะเกิดขึน้ ณ สถำนที่หรือนอกสถำนที่ (Offsite) โดยมีกำรจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นเอกสำรไว้ให้
: ถ้ำเป็ นกำรตรวจ ณ สถำนที่จะดำเนินกำรตำมหัวข้อ 1.0 ข้ำงต้น
2.2.2 ส่วนของกำรตรวจ stage 1 จะต้องดำเนินกำร ณ สถำนที่ของลูกค้ำ; กำรตรวจ stage 1 นอกสถำนที่
จะต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกผูจ้ ดั กำรด้ำนเทคนิคหรือผูท้ ่ีมีอำนำจให้กำรรับรอง
กำรตรวจ stage 1 จะต้องดำเนินกำรดังนี ้ :
2.2.3 ทวนสอบสถำนะของลูกค้ำและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมำตรฐำน โดยเฉพำะกำรกำหนด
กระบวนกำร วัตถุประสงค์และกำรดำเนินงำนของระบบกำรบริหำรจัดกำร
2.2.4 ทำกำรตรวจประเมิ น เอกสำรของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ (ตำมหัวข้อ 2.3-กำรทวนสอบ
เอกสำรตำมด้ำนล่ำง)
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2.2.5 ทำกำรประเมินสถำนที่ของลูกค้ำ
2.2.6 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็ นตำมขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรและสถำนที่ของลูกค้ำ
และควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2.7 ประเมินควำมพร้อมของลูกค้ำสำหรับกำรตรวจประเมินขัน้ ที่สอง (stage 2) :
a) พูดคุยกับลูกค้ำ
b) กำรประเมินว่ำกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริหำรได้ถกู วำงแผนและ
ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว
c) ระดับของกำรน ำระบบกำรบริห ำรจัด กำรไปปฏิ บัติบ นพื น้ ฐำนของกำรสุ่ม ตัวอย่ำงของ
กระบวนกำรและบันทึกที่เกี่ยวข้อง
2.2.8 เพื่อมุง่ เน้นกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน stage 2 โดยคำนึงถึงควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ
2.2.9 เพื่อทบทวนกำรจัดสรรทรัพยำกรสำหรับกำรตรวจประเมิน stage 2 และกำรตกลงกับลูกค้ำเกี่ยวกับ
รำยละเอียดของกำรตรวจ stage 2
2.2.10 กำรทวนสอบและกำรยืนยันระดับของกำรรวมระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร ถ้ำมีกำรประยุกต์ใช้
2.2.11 กำรระบุส่วนของพื น้ ที่ ท่ี กังวลว่ำอำจเกิ ด ควำมไม่สอดคล้องในระหว่ำงกำรตรวจประเมิ น stage 2
(ตำมระเบียบปฏิบตั ิ GOP103-1-Tha กำรออกสิ่งที่พบจำกกำรตรวจประเมิน
2.2.12 บรรลุขอ้ ตกลงกับลูกค้ำเกี่ยวกับรำยละเอียดของกำรตรวจประเมิน stage 2 รวมถึงช่วงเวลำระหว่ำง
กำรตรวจ stage 1 และ stage 2 อยู่บนพืน้ ฐำนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรแก้ไขพืน้ ที่ท่ีกงั วล
ว่ำอำจเกิดควำมไม่สอดคล้องในกำรตรวจประเมิน stage 2 ถ้ำมี
การทบทวนเอกสาร
2.3.1 ก่อนที่จะมีกำรตรวจประเมินขัน้ ที่สอง (stage 2) ระบบจัดกำรเอกสำรจะต้องถูกทวนสอบเพื่อตัดสิน
ว่ำสอดคล้องตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิ น กิจ กรรมนีเ้ ป็ น ส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมิ น ขัน้ ที่ หนึ่ง
(stage 1) ที่อำจจะเกิดขึน้ ในหรือนอกสถำนที่ [ตำมหัวข้อที่ 2.5.1] ตำมคำแนะนำที่ให้
2.3.2 ผูต้ รวจประเมินต้องมั่นใจว่ำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินมีกำรปฏิบตั ิตำมและมีกำร
จัดท ำระเบี ยบปฏิ บัติ และเอกสำรตำมข้อก ำหนด ผู้ตรวจประเมิ นต้องท ำให้ม่ ันใจว่ ำเอกสำรทั้งหมด
สอดคล้องกับเกณฑ์กำรตรวจประเมินตำมข้อกำหนดซึ่งอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้องในคูม่ ือกำรบริหำรจัดกำรระบบ
2.3.3 กรณี ที่ ก ำรปฏิ บัติ ไ ม่ ส อดคล้อ งหรื อ ไม่ เหมำะสมตำมเกณฑ์ ก ำรตรวจประเมิ น ของข้อ ก ำหนด
ต้องรำยงำนให้ลกู ค้ำทรำบ
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2.3.4 หำกพบว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรทัง้ หมดไม่เป็ นที่น่ำพอใจ ผูต้ รวจประเมินอำจจะเสนอให้มี
กำรทบทวนครัง้ ที่สอง แต่บำงกรณีจะออกเป็ นข้อควรพิจำรณำระดับ Major ไว้
2.3.5 โดยทั่วไป ผลกำรทบทวนเอกสำรเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของกำรตรวจประเมิน stage 1 และผลกำรทบทวน
นีอ้ ำจจะมีผลต่อกำรตัดสินใจในขัน้ สุดท้ำยของกำรตรวจประเมิน
2.3.6 ข้อกำหนดที่เพิ่มขึน้ สำหรับ 2.13 กำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร:
ระบบเอกสำรจะต้องถูกทบทวนโดยเทียบกับเกณฑ์กำรตรวจประเมินของข้อกำหนดแต่ละเรื่อง ผลของกำร
ทบทวนเอกสำรจะรำยงำนแยกตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินของแต่ละข้อกำหนด
2.3.7 ขึน้ อยูก่ บั ผลของกำรทบทวนเอกสำร หัวหน้ำทีมจะต้องเตรียมแผนกำรตรวจประเมินเพียงแผนเดียว (F103-1)
การตรวจประเมินขั้นทีส่ อง (Stage 2)
2.4.1 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรตำมหัวข้อที่ 1.0 ข้ำงต้น
2.4.2 กำรตรวจประเมินระบบบริหำรจัดกำรใน stage 1 รวมกับกำรตรวจ stage 2 ต้องครอบคลุมข้อกำหนด
ทัง้ หมดตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
2.4.3 กำรตรวจประเมิ น พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องของกำรจัดทำระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำกับ
เกณฑ์กำรตรวจประเมิน
2.4.4 อย่ำงน้อยที่สดุ กำรตรวจประเมินต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี:้
a) ข้อมูล และหลักฐำนที่ แสดงให้เห็ นว่ำได้มี กำรประยุกต์ใช้ ระบบบริหำรจัดกำรหรือ
เอกสำรอื่นๆ สอดคล้องตำมข้อกำหนดทัง้ หมด
b) กำรติดตำมประสิทธิภำพ กำรวัด กำรรำยงำนและกำรทบทวนตำม วัตถุประสงค์ของ
กำรปฏิบตั งิ ำนและเป้ำหมำย (สอดคล้องกับควำมคำดหวังในกำรนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรไปประยุกต์หรือใช้เอกสำรกฎเกณฑ์อ่ืนๆ)
c) ระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำและกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
d) กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนตำมกระบวนกำรของลูกค้ำ
e) กำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริหำร
f) ควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริหำรต่อนโยบำยของลูกค้ำ
g) ควำมถูกต้องของขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำร
h) สิ่งที่ตรวจพบระหว่ำงกำรตรวจประเมินและหรือผลสรุปจำกกำรตรวจ stage 1
2.4.5 หัวหน้ำผูต้ รวจประเมินจะต้องจัดเตรียม GF103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน
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2.4.6 หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิ นจะต้องจัดเตรียม Basic Certificate Information (GF103-19) ซึ่งจะนำเสนอ
และลงนำมจำกลูกค้ำในช่วงกำรปิ ดประชุม
2.4.7 เมื่อเสร็จสิน้ กำรตรวจ สมำชิกทีมผูต้ รวจประเมินจะใช้ขอ้ มูลทัง้ หมดและหลักฐำนที่พบในระหว่ำงกำร
ตรวจ stage 1 และ stage 2 ร่วมกันสรุปและจัดทำข้อเสนอแนะ
หมำยเหตุ: เมื่อระบบล้มเหลวอย่ำงสิน้ เชิงระบบทัง้ หมดจะถูกระบุในระหว่ำงกิจกรรม หัวหน้ำผูต้ รวจประเมินกับลูกค้ำ
อำจเลื อกที่ จ ะระงับ กำรตรวจประเมิ น ในกรณี นี ห้ ัวหน้ำ ผู้ต รวจประเมิ น จะติดต่อ Intertek เพื่ อแจ้งให้ทรำบถึง กำร
ตัดสินใจ หัวหน้ำทีมตรวจจะรวบรวมรำยงำนและส่งไปยัง Intertek หำกลูกค้ำเลือกที่จะยังคงต้องกำรกำรรับรองให้แจ้ง
ต่อผูจ้ ดั กำรด้ำนเทคนิคหรือผูม้ ีอำนำจให้กำรรับรองจะกำหนดเงื่อนไขตำมที่กระบวนกำรสำมำรถดำเนินกำรต่อได้
2.5 การตรวจประเมินแบบเร่งรัด (Back-to-back Stage I / Stage II)
2.5.1 กำรทบทวนเอกสำรนอกสถำนที่
กิจกรรมนีร้ วมถึง:
2.5.1.1 กำรดำเนินกำรเพื่อทวนสอบระบบเอกสำรของระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมข้อกำหนดหัวข้อที่ 2.3 ด้ำนบน
2.5.1.2 กำรทบทวนบันทึกกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรบันทึกกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริหำรเพื่อทำให้ม่ นั ใจว่ำ
ได้มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริหำรและมีกำรดำเนินกำรตำมแผน
2.5.1.3 กำรทวนสอบทะเบียนรำยชื่อเอกสำรของลูกค้ำ เพื่อทวนสอบว่ำเอกสำรทัง้ หมดอยูใ่ นสถำนะพร้อม
ใช้งำน (ระเบียบปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน บันทึกต่ำงๆ เป็ นต้น) ตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
2.5.1.4 กำรทบทวนเอกสำรที่หวั หน้ำทีมผูต้ รวจประเมินพิจำรณำว่ำมีควำมสำคัญตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
2.5.2 กิจกรรม ณ สถำนที่ – ส่วน Stage I
2.5.2.1 ในส่วนกำรตรวจ Stage1 จะดำเนินกำรตำมข้อกำหนดหัวข้อที่ 2.2 ข้ำงต้น
2.5.2.2 ในตอนท้ำยของกำรตรวจประเมิน stage 1 ทีมผูต้ รวจประเมินต้องทบทวนผลของกิจกรรมรวมทัง้
กิจกรรมในส่วนที่ 2.5.1 และตัดสินใจเพื่อทำกำรตรวจ stage 2 หรือระงับกำรตรวจประเมิน
2.5.2.3 หัวข้อต่อไปนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่นำไปสู่กำรระงับกำรตรวจประเมิน แต่ไม่ได้จำกัดไว้
แต่เพียงหัวข้อดังต่อไปนีเ้ ท่ำนัน้
1) หำกผลกำรตรวจ stage 1 แสดงให้เห็นว่ำข้อมูลที่ลกู ค้ำจัดเตรียมไว้ตำมขอบข่ำยของ
ระบบบริหำรจัดกำรทัง้ ในส่วนของกระบวนกำร สถำนที่ จำนวนพนักงำนของลูกค้ำ
และรวมถึงควำมสอดคล้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีควำมไม่ถกู ต้อง
ซึ่งชีใ้ ห้เห็นว่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจประเมิน ที่กำหนดไว้ขำ้ งต้นได้
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2) หำกผลของกำรตรวจ stage 1 แสดงให้เห็นว่ำลูกค้ำมีควำมเข้ำใจผิดในข้อกำหนด
ของกำรเกณฑ์กำรตรวจประเมิน (มำตรฐำนที่ตอ้ งกำรขอกำรรับรอง) แสดงให้เห็นว่ำ
ลูกค้ำไม่พร้อมสำหรับกำรตรวจ stage 2
3) หำกพบว่ำผลกำรทวนสอบเอกสำร กำรปฏิบตั ิกำรแก้ไขที่ได้มีกำรรำยงำนไว้ขำ้ งต้น
ไม่เป็ นที่นำ่ พอใจ
4) ในกรณี ของกำรตรวจประเมิ น ระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรล้ม เหลว
ต่อกำรตอบสนองหนึ่งในเงื่ อนไขที่ระบุขำ้ งต้นสำหรับ มำตรฐำนใดๆ หรือเกณฑ์
กำรตรวจประเมินที่ครอบคลุมขอบข่ำยของระบบกำรบริหำรจัดกำรอำจนำไปสู่
กำรหยุดกำรตรวจประเมินหลังจำกกำรตรวจ stage 1
2.5.2.4 ควำมล้มเหลวในกำรปฏิบตั ิตำมข้อที่ 2.5.2.3 ข้ำงต้น ควรระบุว่ำเป็ นพืน้ ที่ ท่ีกังวลว่ำอำจเกิด
ควำมไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในระดับ Major
2.5.2.5 ในตอนท้ำยของกำรตรวจ stage 1 ทีมผูต้ รวจประเมินจะต้องมีกำรประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำร
เพื่ อ แจ้ง ให้ผู้บ ริห ำรของลูกค้ำได้ท รำบถึ ง กำรตัด สิ น ใจเพื่ อ ที่ จ ะน ำไปสู่ก ำรตรวจ stage 2
ในกรณีท่ีตดั สินใจไม่ดำเนินกำรตรวจ stage 2 ทีมผูต้ รวจประเมินต้องแจ้งสำนักงำน Intertek
ทันที ลูกค้ำจะได้รบั กำรแจ้งเตือนว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจประเมิน
หรือกำรเดินทำงของทีมผูต้ รวจประเมิน ถ้ำมี
2.5.2.6 ถ้ำหำกว่ำมีกำรตัดสินใจที่จะตรวจ stage 2 ต้องมีกำรปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับข้อที่ 2.4 ข้ำงต้น
2.5.3 กำรรำยงำน
2.5.3.1 กรณี ท่ี กำรตรวจประเมิ น หยุดชะงัก หลังจำกกำรตรวจ stage 1 เอกสำรกำรตรวจประเมิ น
จะต้องถูกส่งไปยังสำนักงำนตำมที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2.2
2.5.3.2 ในกรณี ท่ี กำรตรวจประเมิ น "ไม่ห ยุด ชะงัก " เอกสำรกำรตรวจประเมิ น จะต้อ งถูก ส่ง ไปยัง
สำนักงำนตำมที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2.4 ข้ำงต้น
การตรวจประเมินหลายสถานที่
2.6.1 กำรตรวจประเมินทุกสถำนที่จะต้องได้รบั กำรตรวจประเมินและดำเนินกำรให้สอดคล้องตำมข้อ 1.0 ข้ำงต้น
2.6.2 ก่อนที่จะเริ่มกำรตรวจประเมินหลำยสถำนที่ หัวหน้ำผูต้ รวจประเมินต้องกำหนดให้กำรตรวจติดตำม
ภำยในของลูกค้ำครอบคลุมทุกสถำนที่ท่ีมีกำรขอกำรรับรอง
2.6.3 ผูต้ รวจประเมิ น ในแต่ละสถำนที่ ตอ้ งมี กำรสื่ อสำรเพื่ อแจ้ง ผลของกำรตรวจในแต่ละพื น้ ที่ ทำงวำจำ
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รวมถึงประเด็นเบือ้ งต้นที่พบในกำรประชุมปิ ดที่สถำนที่ท่ีทำกำรตรวจ และส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้กบั
หัวหน้ำทีมผูต้ รวจประเมิน
2.6.4 กำรสรุ ป ผลของกำรตรวจประเมิ น ที่ มี สถำนที่ หัวหน้ำที ม ตรวจประเมิ นต้องท ำให้ม่ ันใจว่ำสถำนที่
ทัง้ หมดที่ระบุไว้ในแผนกำรตรวจประเมิน ได้รบั กำรตรวจประเมินเพื่อให้กำรรับรองและสอดคล้องตำม
ข้อกำหนดที่นำไปประยุกต์ใช้
2.6.5 หัวหน้ำ ผู้ต รวจประเมิ น ต้องดำเนิ น กำรประชุม ปิ ด อย่ำงเป็ น ทำงกำรเพื่ อรำยงำนผลของกำรตรวจ
ประเมินทัง้ หมด นอกจำกนีห้ วั หน้ำผูต้ รวจประเมิน ยังต้องรวบรวมรำยงำน ซึ่งครอบคลุมทุกสถำนที่
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะตำมเกณฑ์ตรวจประเมิน
การตรวจติดตาม
2.7.1 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรตำมข้อ 1.0 ข้ำงต้น
2.7.2 กำรตรวจติดตำม จะกระทำ ณ สถำนที่ แต่ไม่จำเป็ นที่จะต้องตรวจประเมินระบบครบทัง้ หมดและต้อง
วำงแผนกำรตรวจประเมินร่วมกับกิจกรรมกำรตรวจติดตำมอื่ นๆ ด้วย (เช่น กำรทบทวนกำรส่งเสริม
กำรขำยทำงเว็บไซต์ กำรรำยงำน ประสิทธิ ภ ำพกำรทำงำนลูกค้ำ เป็ นต้น) เพื่ อที่ Intertek สำมำรถ
มั่นใจว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้รบั กำรรับรองสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่ำงต่อเนื่องจนถึงกำร
ตรวจต่ออำยุกำรรับรอง
2.7.3 กำรวำงแผนกำรตรวจติดตำมเหล่ำนีจ้ ะต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกับ GOP103-2-Tha กระบวนกำร
วำงแผนกำรตรวจประเมิน
2.7.4 กระบวนกำรที่จะถูกทวนสอบถูกกำหนดตำม F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน
2.7.5 กำรตรวจติดตำมต้องรวมถึง:
2.7.5.1 กำรตรวจติดตำมภำยในและกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริหำร
2.7.5.2 กำรทบทวนกำรดำเนินกำรควำมไม่สอดคล้องที่ระบุไว้ในระหว่ำงกำรตรวจประเมินครัง้ ก่อนหน้ำ
2.7.5.3 กำรจัดกำรข้อร้องเรียน
2.7.5.4 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ เพื่อที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ตำม
ที่ได้รบั กำรรับรองและผลลัพธ์ของระบบกำรบริหำรจัดกำร
2.7.5.5 ควำมคืบหน้ำของกิจกรรมกำรวำงแผนเพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
2.7.5.6 กำรควบคุมกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2.7.5.7 กำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ
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2.7.5.8 กำรใช้เครื่องหมำยและหรือกำรอ้ำงอิงกำรรับรองใดๆ
2.7.6 กำรตรวจติดตำมต้องดำเนินกำรอย่ำงน้อยปี ละ1 ครัง้
2.7.7 วันที่ตรวจติดตำมครัง้ แรก หลังจำกได้รบั กำรรับรองครัง้ แรกจะต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจำกวันสุดท้ำย
ของกำรตรวจประเมินขัน้ ที่สอง
การตรวจต่ออายุการรับรอง
2.8.1 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรตำมส่วน 1.0 ข้ำงต้น
2.8.2 หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิ นจะต้องทบทวนรำยงำนในช่วงกำรตรวจประเมิ น ที่ ผ่ำนมำ 3 ปี ทั้งนี ผ้ ู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถตรวจประเมิน ณ สถำนที่เดิมต่อเนื่องได้ไม่เกินกว่ำ 3 ปี ติดต่อกัน
2.8.3 ขึน้ อยู่กับ ผลของกำรทบทวน – หัวหน้ำ ผู้ต รวจประเมิ น จะต้อ งเตรีย มแผนกำรตรวจประเมิ น ตำม
(GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน)
2.8.4 ในกรณี ท่ี มีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ กิจกรรมกำรตรวจ
ประเมินขัน้ ที่หนึ่งไม่ได้กำหนด แต่ถำ้ มีกำรร้องขอให้มีกำรตรวจประเมินขัน้ ที่หนึ่ง จะได้รบั กำรระบุตำม
กระบวนกำรจัดตำรำงนัดหมำย
2.8.5 หัวหน้ำผูต้ รวจประเมินจะต้องมั่นใจว่ำกำรดำเนินกำรของระบบก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของนโยบำยและ
วัตถุประสงค์ของลูกค้ำ
2.8.6 กำรตรวจต่ออำยุกำรรับรองต้องดำเนินกำรตำมรำยกำรเพื่อ
2.8.6.1 ประเมินกำรปฏิบตั ติ ำมอย่ำงต่อเนื่องของทุกข้อกำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันควำมสอดคล้องอย่ำงต่อเนื่องและประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำร
จัดกำรโดยรวมและควำมเกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องและกำรประยุกต์ใช้ขอบข่ำยกำรรับรอง
2.8.6.2 แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นที่จะรักษำควำมมีประสิทธิภำพและกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำนโดยรวม
2.8.6.3 ประเมินประสิทธิภ ำพของระบบบริหำรจัดกำรในเรื่องที่เกี่ ยวกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ลูกค้ำที่ได้รบั กำรรับรองและผลลัพธ์ของระบบบริหำรจัดกำร
2.8.6.4 ประเมินทุกข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน F103-2 โปรแกรมกำรตรวจประเมิน
2.8.6.5 พิ จ ำรณำประสิ ทธิ ภ ำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรในช่วงของกำรรับ รองและรวมถึงกำร
ทบทวนรำยงำนกำรตรวจติดตำมครัง้ ก่อนหน้ำ
2.8.6.6 ประเมิ นควำมจ ำเป็ นในกิ จกรรมกำรตรวจประเมิ นขัน้ ที่ หนึ่ง หำกมี กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงมี
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นัยสำคัญในระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำหรือระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีกำรดำเนินงำนอยู่
2.8.6.7 ในกรณีท่ีมีหลำยสถำนที่หรือกำรรับรองมีระบบกำรบริหำรจัดกำรมีหลำยมำตรฐำน: ต้องมั่นใจ
ว่ำกำรตรวจประเมิน ณ สถำนที่ครอบคลุมสถำนที่ท่ีขอกำรรับรอง (ตำมส่วนที่ 2.6)
2.8.6.8 ตรวจสอบกำรใช้เครื่องหมำยและหรือกำรอ้ำงอิงกำรรับรองใดๆ ที่ถกู ต้อง
2.9 การตรวจเยีย่ มกรณีพเิ ศษ (การขยายขอบข่าย)
2.9.1 กำรตรวจประเมิ นจะต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกับ ข้อปฏิบัติเฉพำะในกำรดำเนินกำร ซึ่งหัวหน้ำ
ผู้ต รวจประเมิ น ต้อ งจัด ท ำเป็ นแผนกำรตรวจประเมิ น ที่ เสนอไปยัง ลูก ค้ำ (ตำม GOP103-2-Tha
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน)
2.9.2 กำรตรวจประเมินจะเกิดขึน้ เมื่อลูกค้ำต้องกำรตรวจประเมินภำยนอกตำรำงที่กำหนดไว้ หรือใช้รว่ มกับ
กำรตรวจติดตำมเนื่องจำกกำรขยำยข่ำยกำรรับรอง
2.9.3 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรตำม 1.0 ส่วนข้ำงต้น
2.9.4 กำรตรวจประเมินต้องดำเนินกำรเพื่อประเมิ นกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมิ นที่
เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับกำรขยำยขอบข่ำย จุดประสงค์คือเพื่อยืนยันควำมสอดคล้องและประสิทธิภำพของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยรวมและควำมเกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้สำหรับกำรขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง
2.9.5 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมที่กำหนดโดย
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.10 การตรวจเยีย่ มกรณีพเิ ศษ (การตรวจติดตามกรณีพเิ ศษ):
2.10.1 กำรตรวจประเมิ นจะต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกับ ข้อปฏิบัติเฉพำะในกำรดำเนินกำร ซึ่งหัวหน้ำ
ผู้ต รวจประเมิ น ต้อ งจัด ท ำเป็ นแผนกำรตรวจประเมิ น ที่ เสนอไปยัง ลูก ค้ำ (ตำม GOP103-2-Tha
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน)
2.10.2 สิ่งเหล่ำนีอ้ ำจจะต้องดำเนินกำรเนื่องจำกปั ญหำสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรตรวจประเมินไม่สำมำรถแก้ไข
ได้โดยกำรทบทวนหลักฐำนที่เป็ นรูปธรรมอย่ำงเดียว แต่ตอ้ งตรวจประเมินในสถำนที่เพื่อยืนยันว่ำกำร
ดำเนินกำรได้มีกำรปฏิบตั อิ ย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ
2.10.3 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรตำมส่วนที่ 1.0 ข้ำงต้น
2.10.4 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรควำมเหมำะสมเพื่อ
2.10.4.1 ประเมินว่ำสำเหตุท่ีแท้จริงเป็ นไปตำมที่ระบุไว้อย่ำงควำมเหมำะสม
2.10.4.2 ประเมินว่ำกำรดำเนินกำรแก้ไขได้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
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2.10.4.3 ประเมินถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั กิ ำรแก้ไข
2.10.4.4 ประเมินประสิทธิผลของกำรดำเนินกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับบุคลำกรของลูกค้ำ
2.10.5 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมที่กำหนดโดย
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.11 การตรวจเยีย่ มกรณีพเิ ศษ (การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นๆ):
2.11.1 กำรตรวจประเมิ นจะต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกับ ข้อปฏิบตั ิเฉพำะในกำรดำเนินงำน ซึ่งหัวหน้ำ
ผู้ต รวจประเมิ น ต้อ งจัด ท ำเป็ นแผนกำรตรวจประเมิ น ที่ เสนอไปยัง ลูก ค้ำ (ตำม GOP103-2-Tha
กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน)
2.11.2 กำรตรวจประเมิ น อำจจะสอบสวนข้อ ร้องเรีย นที่ เกิ ด ขึน้ หรือ กำรตอบสนองกำรเปลี่ ย นแปลงหรือ
กำรติดตำมที่ลกู ค้ำที่ถกู พักใช้กำรรับรอง
2.11.3 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรตำมส่วนที่ 1.0 ข้ำงต้น
2.11.4 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรควำมเหมำะสมเพื่อ
2.11.4.1 ประเมินกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรที่
สัมพันธ์กบั ข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมรวมทัง้ กำรจัดกำรข้อร้องเรียน
2.11.4.2 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อกำหนดกฎหมำย
2.11.4.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมข้อกำหนด
ของเกณฑ์กำรตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องหลังจำกช่วงกำรพักใช้กำรรับรอง
2.11.5 กำรตรวจประเมินจะต้องดำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรตรวจประเมินตำมที่กำหนดโดย
GOP103-2-Tha กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.12 การตรวจประเมินการโอนย้ายการรับรอง
2.12.1 กำรตรวจประเมินจะดำเนินกำรเพื่อประเมินสถำนะควำมสอดคล้องของระบบกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ
ที่มี อยู่ เมื่ อระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ ได้รบั กำรรับรองก่อนหน้ำนี ไ้ ด้รบั กำรรับรองจำกหน่วยรับรองอื่ น
กำรตรวจประเมินกำรโอนย้ำยกำรรับรองจะดำเนินกำรตำมกระบวนกำรตรวจประเมินโดยทั่วไปกำหนดไว้
ข้ำงต้นเกี่ยวกับประเภทกำรตรวจประเมิน โดยโปรแกรมตรวจประเมินจำกหน่วยรับรองที่ระบุไว้ก่อนหน้ำนี ้
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2.13 การตรวจประเมินแบบควบรวมระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
2.13.1 กำรตรวจประเมิ น รวมคื อ กำรตรวจประเมิ น ของระบบกำรบริห ำรจัด กำรขององค์ก รตั้ง แต่ 2 หรือ
มำกกว่ำของเกณฑ์กำรตรวจประเมินหรือมำตรฐำนที่มีกำรดำเนินกำรในเวลำเดียวกัน หำกองค์กรใช้
ระบบกำรบริหำรตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน จะดำเนินกำรตรวจประเมิน แบบควบรวมระบบกำร
บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร (IMS)
กรณี กำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองครัง้ แรก HACCP หรือ GMP ดำเนินกำรกำรทำงำนร่วมกับมำตรฐำน
ระบบกำรบริหำรจัดกำร หรือมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรอื่น ได้แก่ BRC Global Standard for Food
Safety หรือ ISO 22000 หรือ FSSC 22000 ให้เป็ นกำรตรวจประเมินระบบแบบบูรณำกำร สำมำรถละเว้นกำร
ตรวจประเมินแบบกำรรับรองในครัง้ แรก (Stage 1 และ Stage 2) โดยกำรตัดสินใจให้กำรรับรองให้อำ้ งอิงผล
กำรตรวจประเมินมำตรฐำน BRC Global Standard for Food Safety หรือ ISO 22000 หรือ FSSC 22000
บันทึกการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

วันทีป่ ระกาศใช้

0
1

เริม่ ใช้ครัง้ แรก
แก้ไขข้อ 1.5.2 รำยงำนกำรตรวจประเมินต้องจัดทำและส่งให้ลกู ค้ำในระหว่ำงกำรประชุมปิ ด
เป็ น จัดทำรำยงำนกำรตรวจประเมินและส่งให้ลกู ค้ำในระหว่ำงกำรประชุมปิ ดหรือภำยหลัง
จำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ลำ่ ช้ำ
แก้ไขข้อ 1.5.6 ผูต้ รวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงำน
ภำยใน 7 วัน เป็ น ผูต้ รวจประเมินต้องส่งรำยงำนกำรตรวจประเมิน
ฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงำนภำยหลังจำกกำรตรวจประเมินโดยไม่ลำ่ ช้ำ

1 ธันวำคม 2556
27 มกรำคม 2558

2

ข้อ 2.2 กำรตรวจประเมินขัน้ ที่หนึ่ง (Stage 1) 2.2.2 เพิ่มเติมในส่วนของกำรตรวจ stage 1
นอกสถำนที่ กรณีตรวจระบบ GMP หรือ GMP/HACCP ร่วมกับระบบ BRC Global
Standard for Food Safety, ISO 22000 หรือ FSSC 22000
ในรอบ stage 1 สำมำรถ
ละเว้นกำรตรวจประเมินแบบ onsite ได้ โดยให้มีกำรดำเนินกำรตรวจประเมินแบบ offsite
ข้อ 2.8 กำรตรวจต่ออำยุกำรรับรอง 2.8.2 เพิ่มเติม ผูต้ รวจประเมินสำมำรถตรวจประเมิน ณ
สถำนที่เดิมต่อเนื่องได้ไม่เกินกว่ำ 3 ปี ติดต่อกัน

30 มิถนุ ำยน 2558
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บันทึกการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

วันทีป่ ระกาศใช้

3

ข้อ 1.3 กำรรวบรวมและกำรทวนสอบข้อมูล แก้ไขเป็ น ข้อ 1.3 กำรได้รบั และกำรทวนสอบข้อมูล 1 ธันวำคม 2559
ข้อ 1.5 กำรเตรียมเพื่อสรุปผลกำรตรวจประเมิน a) เพิ่มข้อควำม “เกณฑ์กำรตรวจประเมิน และ
กำรจัดประเภทควำมไม่สอดคล้อง” d) เพิ่มข้อควำม “ควำมสำมำรถของทีมผูต้ รวจประเมิน”
ข้อ 2.4 กำรตรวจประเมินขัน้ ที่สอง (Stage 2) ตัดข้อ g) ออก “g) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงข้อกำหนด
กฎเกณฑ์ นโยบำย วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิและเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน (สอดคล้องกับ
ควำมคำดหวังในกำรนำมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรไปประยุกต์ใช้หรือเอกสำรกฎเกณฑ์อื่น)
ข้อกำหนดกฎหมำยที่ประยุกต์ใช้ ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถของบุคลำกร และกำร
ปฏิบตั ิงำน ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อมูลของกำรปฏิบตั ิงำน สิ่งที่ตรวจพบจำกกำรตรวจติดตำมภำยใน
และกำรสรุปผล”
ข้อ 2.7.5.4 เพิ่มข้อควำม “และผลลัพธ์ของระบบกำรบริหำรจัดกำร”
ข้อ 2.8.6.1 เพิ่มข้อควำม “ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องและกำรประยุกต์ใช้ขอบข่ำยกำรรับรอง”
ข้อ 2.8.6.3 เพิ่มข้อควำม “2.8.6.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรในเรือ่ งที่
เกี่ยวกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของลูกค้ำที่ได้รบั กำรรับรองและผลลัพธ์ของระบบบริหำรจัดกำร”

4

ข้อ 2.1 กำรตรวจประเมินขัน้ ที่หนึ่ง (Stage 1) ข้อ 2.2.2 ส่วนของกำรตรวจ stage 1 จะต้อง
1 พฤศจิกำยน 2562
ดำเนินกำร ณ สถำนที่ของลูกค้ำ; กำรตรวจ stage 1 นอกสถำนที่จะต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำก
ผูจ้ ดั กำรด้ำนเทคนิคหรือผูท้ ี่มีอำนำจให้กำรรับรอง โดยตัดข้อควำม “ทัง้ นีก้ รณีตรวจระบบ GMP
หรือ GMP/HACCP ร่วมกับระบบ BRC Global Standard for Food Safety, ISO 22000 หรือ
FSSC 22000 ในรอบ stage 1 สำมำรถละเว้นกำรตรวจประเมินแบบ onsite ได้ โดยให้มีกำร
ดำเนินกำรตรวจประเมินแบบ offsite”
ข้อ 2.13 ข้อ 2.13.1 กำรตรวจประเมินแบบควบรวมระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
เพิ่ม “กรณี กำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองครัง้ แรก HACCP หรือ GMP ดำเนินกำรกำรทำงำน
ร่วมกับมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำร หรือมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรอื่น ได้แก่
BRC Global Standard for Food Safety หรือ ISO 22000 หรือ FSSC 22000 ให้เป็ นกำรตรวจ
ประเมินระบบแบบบูรณำกำร สำมำรถละเว้นกำรตรวจประเมินแบบกำรรับรองในครัง้ แรก (Stage
1 และ Stage 2) โดยกำรตัดสินใจให้กำรรับรองให้อำ้ งอิงผลกำรตรวจประเมินมำตรฐำน BRC
Global Standard for Food Safety หรือ ISO 22000 หรือ FSSC 22000”
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