
  

                                            International Certification (Thailand) Co., Ltd. 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SD04, Rev.04, 15 Jan 2021  Page 1 of 8 

กฎและเง่ือนไขการรับรอง 

1.บทน า 
กฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรับรองน้ีเขียนข้ึนโดยเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์ติฟิเคชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “INTCERT” ก าหนด
ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งตามเง่ือนไขของการเป็นหน่วยรับรองตาม
มาตรฐาน ISO17021-1:2015 ท่ีไดก้ าหนดไว ้  กฎเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขท่ีระบุต่อไปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญากบัลูกคา้แต่ละ
รายท่ีปรากฏในใบเสนอราคา 
 

2. ขอบข่าย 
INTCERT เป็นหน่วยรับรอง (Certified Body) ท่ีด าเนินการ
ตรวจประเมินและใหบ้ริการการรับรองกบับริษทัผูข้อการ
รับรองในฐานะบุคคลท่ีสาม (Third Party) อยา่งอิสระโดยระบบ
และหลกัเกณฑท่ี์ดีท่ีใหก้ารตรวจประเมินมีดงัน้ี 
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
 ระบบบริหารคุณภาพเคร่ืองมือทางการแพทย ์ISO 13485 
 ระบบบริหารอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 
 ระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 
 ระบบบริหารความปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศ ISO 27001 
 ระบบการจดัการการต่อตา้นการใหสิ้นบน ISO 37001 

 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
system 

 Good Hygiene Practices  (GHPs) 
 Food Safety Management System (ISO 22000/ FSMS) 
 มกษ. 4403, 6401, 7420, 9023, 9024, 9035, 9039, 9041, 

9046 
 มาตรฐานแรงงานไทย 8001 (TLS 8001) 
 

การตรวจประเมินและการใหบ้ริการต่างๆ ในกระบวนการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรอง ทาง INTCERT จะด าเนินการบน
พ้ืนฐานของหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ ความซ่ือสตัย ์ความ
ถูกตอ้ง และความโปร่งใส  โดยรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
อนัไดแ้ก่ 
 ลูกคา้ (Client) 
 ลูกคา้ขององคก์รท่ีไดรั้บการรับรอง (Customers of the 

organization whose management systems are certified) 
 หน่วยงานรัฐบาล (Governmental authorities) 
 ผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค (Consumers) 
 หน่วยงานรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (Accreditation 

Body) 
 เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารของ INTCERT 
 

3.  การรักษาความลบั 

a) INTCERT จะไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของลูกคา้ จนกวา่จะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรอยา่งเป็นทางการจากลูกคา้ ถา้มีการเปิดเผยถือวา่เป็น

การกระท าผิดทางกฎหมาย 

b) ลูกคา้จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีความตอ้งการใหเ้ปิดเผย

ขอ้มูลแก่บุคคลท่ีสามจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

หรือภายใตก้ารตรวจประเมินโดยผูใ้หก้ารยนืยนัการรับรอง

ระบบงานเพื่อรักษาไวซ่ึ้งการรับรอง 

c) กรณีท่ีหน่วยรับรองตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยการ

บงัคบัใชก้ฎหมายโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานรับรอง

ระบบงานหน่วยรับรอง (Accreditation Body) ท่ีมีอ านาจ

ในการเขา้ถึงขอ้มูล ลูกคา้หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บ

การแจง้เตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทาง INTCERT ก่อน

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

d) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทวนสอบการรับรอง ความ

สมบูรณ์ของขอ้มูลบนใบรับรองท่ีออกให ้ สามารถทวน

สอบไดโ้ดยติดต่อท่ีส านกังานของ INTCERT หรือกรอก

ขอ้มูลหมายเลขการรับรองท่ีปรากฏในใบรับรอง ใน

เวบ็ไซตข์อง INTCERT ตาม www.intcertthai.com 

4.  เง่ือนไขทัว่ไปของ หลกัเกณฑ์พืน้ฐาน 
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เง่ือนไขทัว่ไปของ  หลกัเกณฑพ้ื์นฐาน INTCERT ในการไดม้า
และด ารงไวซ่ึ้งการรับรองของลูกคา้ทุกรายตอ้งยอมรับท่ีจะ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑต์่างๆดงัต่อไปน้ี 
a) องคก์รท่ีตอ้งการสมคัรจะตอ้งใหข้อ้มูลตามควรแก่

INTCERT เพื่อใชด้ าเนินการในกระบวนการสมคัรขอการ

รับรอง 

b) ถา้ทางINTCERTมีประเด็นปัญหาในการด าเนินการรับรอง

ครอบคลุมขอ้ก าหนดทุกขอ้จะตอ้งแจง้องคก์รท่ีสมคัรเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรในขอ้ก าหนดดงักล่าว 

c) กรณีท่ีพบความไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด เม่ือองคก์รท่ี

สมคัรสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัการแกไ้ขอยา่งมี

ประสิทธิผลในเวลาท่ีก าหนดแลว้ INTCERT จะด าเนินการ

ตรวจซ ้ าเฉพาะประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีพบ โดยดูจาก

เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

d) ถา้องคก์รท่ีสมคัรไม่สามารถด าเนินการปฏิบติัการแกไ้ขใน

เวลาท่ีก าหนด INTCERT อาจจะท าการตรวจรับรองใหม่

ทั้งหมดโดยมีการเพ่ิมค่าใชจ่้าย 

e) การช้ีบ่งส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดจะใชเ้ฉพาะพ้ืนท่ีท่ี

ถูกตรวจตามขอบข่ายการรับรองท่ีปรากฏในใบรับรองของ

ทาง INTCERT เท่านั้น 

f) ค่าธรรมเนียมในการตรวจจะตอ้งด าเนินการช าระตามใบ

เสนอราคาท่ีเสนอจะยงัไม่มีการออกใบรับรองคร้ังแรก

หรือการต่ออายใุบรับรองจนกวา่จะมีการช าระ

ค่าธรรมเนียมเตม็จ านวนการรับรองอาจถูกพกัใชช้ัว่คราว

หากยงัไม่มีการช าระค่าธรรมเนียมเตม็จ านวนภายในเวลาท่ี

ก าหนดในใบเสนอราคา 

g) เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รท่ีไดรั้บการรับรองมีการแสดงวา่

มีการทบทวนของฝ่ายบริหารและการตรวจติดตามภายใน

อยา่งมีประสิทธิผลซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจะตอ้งด าเนินการ

โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่1 คร้ังต่อปี 

h) กรณียกเลิก องคก์รจะตอ้งท าส่งคืนใบรับรอง การไม่ส่งคืน

ใบรับรองทั้งหมดท่ีข้ึนทะเบียนจะส่งผลในการด าเนินการ

ตามกฎหมายกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการใช้

เคร่ืองหมายการรับรองไม่ถูกตอ้งและล่อแหลมต่อการอา้ง

สิทธิในการใหก้ารรับรอง 

i) องคก์รจะตอ้งอนุญาตให ้ INTCERT ด าเนินการเขา้ตรวจ

ติดตามในเวลาท่ีก าหนดในแต่ละคร้ังตามท่ีระบุไวใ้นใบ

เสนอราคา 

j) INTCERT ท่ีอยูภ่ายใตก้ารรับรอง (Accredited) ของ

หน่วยงานท่ีใหก้ารรับรองระบบงานหน่วยรับรอง 

(Accreditation Body) จะตอ้งรับผดิชอบในการรักษา

อ านาจการใชแ้ละตดัสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรองการ

ยนืยนัการรับรองรวมถึงการอนุญาตคงไวแ้ละต่ออาย ุ การ

ขยายขอบข่าย การลดขอบข่าย การพกัใช ้ เพิกถอนการ

รับรอง การปฏิเสธการรับรองและการคืนสถานการรับรอง 

k) องคก์รท่ีไดรั้บการรับรองจะตอ้งแจง้ตวัแทนฝ่ายบริหาร

หรือผูป้ระสานงานขององคก์รใหท้าง INTCERT ทราบ

เพ่ือใชใ้นการติดต่อประสานงาน และหากมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ จะตอ้งแจง้ทาง INTCERT อยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

5.  การสมัครเพ่ือขอรับรอง 

เม่ือไดรั้บใบค าขอการรับรองแลว้ จะเขา้สู่ระบบการทบทวน
ขอ้ตกลงของ INTCERT โดยใบเสนอราคาจะถูกจดัเตรียมและ
ส่งถึงลูกคา้พร้อมรายละเอียดค่าบริการและกฎและเง่ือนไขการ
รับรองฉบบัน้ี 
 

6.  การตกลงเซ็นสัญญา 

ก่อนจะมีการตรวจประเมิน ตอ้งไดรั้บการลงนามในใบเสนอ
ราคาระหวา่งลูกคา้และทาง INTCERT เสียก่อน เน่ืองจากการลง
นามในใบเสนอราคา จะถือเป็นการยนืยนัทบทวนขอ้ตกลงของ
การรับการตรวจประเมินตามกฎหมาย โดยผูล้งนามตอ้งเป็นผูมี้
อ านาจตามกฎหมายท่ีองคก์รระบุไว ้
 

7. การตรวจประเมินคร้ังแรก (Initial Assessment) 
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การตรวจประเมินคร้ังแรกจะกระท าทั้งสองระยะ ดงัน้ี 
a) การเขา้ตรวจประเมินระยะท่ี 1 (Stage 1 Audit) คือการ

ตรวจประเมินสถานประกอบการหนา้งานของลูกคา้โดยมี

วตัถุประสงคข์องการไปตรวจดงัต่อไปน้ี 

i. เพื่อตรวจสอบเอกสารระบบบริหารและระบบเอกสาร 
ii. ประเมินสถานประกอบการ,สภาวะท่ีเป็นจริงและ

พดูคุยกบัฝ่ายบุคคลผูท่ี้มีส่วน เก่ียวขอ้ง 
iii. เก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบข่ายท่ีลูกคา้สมคัร และท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑร์ะเบียบ ขอ้ก าหนดดา้น
กฎหมายต่างๆ 

iv. ประเมินวา่มีการทบทวนของฝ่ายบริหารและการตรวจ
ติดตามภายในองคก์รตามแผนการจดัท าและแสดงให้
เห็นวา่มีการก าหนดและมีความพร้อม ส าหรับการ
ตรวจประเมินในระยะท่ี 2 (Stage 2 Audit) ต่อไป 
 

v. เพ่ือก าหนดแผนการตรวจระยะท่ี 2 แบบตาม
กระบวนการเม่ือมีการก าหนดนดัหมายแลว้ก็จะ
ด าเนินการจดัท าแผนการตรวจประเมินโดยพิจารณา
จากกระบวนการของกิจกรรมของลูกคา้ 

b) การเขา้ตรวจประเมินระยะท่ี 2 (Stage 2 Audit) คือการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการของลกูคา้เพื่อประเมินผลวา่การ
ประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดมีประสิทธิผลครอบคลุม ดงัต่อไปน้ี
หรือไม่ 

i. มีขอ้มูลและหลกัฐานเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน 

ii. มีการเฝ้าติดตามการตรวจวดัการรายงานและการ
ทบทวนวตัถุประสงคคุ์ณภาพและเป้าหมาย 

iii. ระบบบริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งกบั
กฎหมาย 

iv. กระบวนการควบคุมการปฏิบติังานระบบบริหาร 
v. การตรวจติดตามภายในองคก์รและการทบทวนฝ่าย

บริหาร 
vi. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเก่ียวกบันโยบายต่างๆ 

vii. การเช่ือมโยงกนัระหวา่งนโยบายกฎหมายขอ้ก าหนด
กบัความสามารถ 
ของบุคคล การด าเนินตามระเบียบปฏิบติั  
และขอ้มูลต่างๆ 

การตรวจรับรองอยูบ่นพ้ืนฐานของการสุ่มดงันั้นไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 100% เพราะฉะนั้นขอ้
ส าคญัจึงจะตอ้งมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในอยา่งมี
ประสิทธิผลโดยองคก์รท่ีสมคัรเองอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
หากองคก์รมีการท างานเป็นกะ มากกวา่ 1 กะ อาจมีความจ าเป็น
ในการเขา้ตรวจประเมินใหค้รอบคลุมทุกกะท่ีด าเนินการโดย
จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเขา้ท าการตรวจประเมิน 

กรณีท่ีตอ้งการเก็บภาพหรือขอส าเนาเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาในการตรวจประเมินหรือใชเ้ป็นหลกัฐาน
ท่ีแสดงถึงการด าเนินการสอดคลอ้งตามระบบท่ีก าหนดไว ้

จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูข้อรับการรับรองก่อนทุกคร้ัง 
ภาพถ่ายและขอ้มูลดงักล่าวทั้งหมดจะยงัคงเก็บเป็นความลบั 
 

 
 

8.  การออกใบรับรอง 

a) เม่ือการด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

ของลูกคา้เสร็จสมบูรณ์แลว้ หวัหนา้ผูต้รวจประเมินจะ

จดัท ารายงานการตรวจประเมิน (Audit Report) พร้อมส่ง 

Audit Checklist มายงั INTCERT แลว้ ผูจ้ดัการการรับรอง

ระบบ (Certification Manager)ของ INTCERT จะท าการ

ทบทวนรายงานและขอ้มูลสนบัสนุนต่างๆรวมทั้งประเมิน

และพิจารณาอนุมติัใหก้ารรับรอง 

b) เม่ือมีการออกใบขอใหป้ฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่องใน
กรณีท่ีเป็น Minor nonconformity ลูกคา้จะตอ้งด าเนินการ
วเิคราะห์หาสาเหตปัุญหาและเสนอแนวทางแกไ้ข และส่ง
รายละเอียดการ 
แกไ้ขเบ้ืองตน้ การด าเนินการแกไ้ขและด าเนินการป้องกนั
ปัญหาไม่ใหเ้กิดซ ้ ามายงั INTCERT ภายใน 30 วนันบัจาก
วนัสุดทา้ยท่ีมีการตรวจประเมินระยะท่ี2  ของการตรวจ
ประเมินคร้ังแรก ผูท้บทวนของทาง INTCERT จะท าการ
ทบทวน รายละเอียดการแกไ้ขเบ้ืองตน้ ซ่ึงผลการทบทวน
หรือการยอมรับแนวทางการแกไ้ขจะมีการแจง้ใหลู้กคา้
ทราบทางจดหมายอีเมลห์รือช่องทางท่ีลูกคา้สะดวก 
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c) กรณีท่ีเป็น Major nonconformity ใหส่้งแนวทางการแกไ้ข
ภายใน 30 วนั และส่งเอกสารหลกัฐานการแกไ้ขภายใน 
90 วนั นบัจากวนัท่ีตรวจประเมินและจะตอ้งเขา้ไปตรวจ
ติดตามผลการปฏิบติัการแกไ้ข (Follow - up) ภายใน 90 
วนั นบัจากวนัสุดทา้ยของการตรวจประเมิน 

INTCERT จะท าการทบทวนรายละเอียดการแกไ้ข ซ่ึงผล
การทบทวนหรือการยอมรับการแกไ้ขจะมีการแจง้ให้
ลูกคา้ทราบทางจดหมายอีเมลห์รือช่องทางท่ีลูกคา้สะดวก 

d) การออกใบรับรอง อยูพ้ื่นฐานของความสอดคลอ้งท่ีพบ 
ความไม่สอดคลอ้งใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัจะน าไปสู่การพกัใช ้
จะถูกพิจารณาโดย Certification Manager หรือ
คณะกรรมการความเป็นกลาง (กรณีมีเร่ืองอุทธรณ์หรือขอ้
ร้องเรียน) แลว้แต่กรณี ตามระเบียบปฏิบติังานท่ี 
INTCERT ก าหนดไว ้

e) อายกุารรับรอง ใบรับรองจะมีอาย ุ 3 ปี โดยวนัท่ีใหก้าร
รับรอง (Certification Date) จะเป็นวนัท่ีท่ี Certification 
Manager พิจารณาใหก้ารรับรองและวนัท่ีใบรับรอง
หมดอาย ุ (Recertification Due Date) จะนบัจากวนัท่ีเขา้
ไปท าการตรวจประเมินระยะท่ี 2 (Stage 2 Audit) ออกไป
อีก 3 ปี 
 

9.  การตรวจติดตามผล (Surveillance Assessment) 

a) หลงัจากท่ีมีการออกใบรับรองไปแลว้ จะมีการด าเนินการ
ตรวจติดตาม หากมีในส่วนงานไหนท่ีจะตอ้งเนน้การตรวจ

ใหล้ะเอียดเป็นพิเศษ จะตอ้งท าการตรวจเพ่ิมเติมโดย
ดุลพินิจของ Certification Manager ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับ
ค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึนจากการเพ่ิมการตรวจติดตามนั้น การ
ตรวจติดตามจะกระท าอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง วนัท่ีของการ
ตรวจติดตามคร้ังแรกจะนบัไปไม่เกิน12เดือน นบัจากวนัท่ี
ตดัสินใหก้ารรับรอง 

b) เม่ือมีการออกใบขอใหป้ฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ลูกคา้
จะตอ้งด าเนินการวเิคราะห์หาสาเหตุปัญหาและเสนอแนว
ทางแกไ้ข และส่งรายละเอียดการแกไ้ขเบ้ืองตน้ การ
ด าเนินการแกไ้ขและด าเนินการป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดซ ้ า
มายงั INTCERT ภายใน 30 วนันบัจากวนัสุดทา้ยของการ
ตรวจติดตาม 

c) ผูท่ี้ครองรองใบรับรองจะตอ้งอนุญาตให ้INTCERT มีสิทธ์
ในการเขา้ตรวจการใชเ้คร่ืองหมายรับรองวา่สอดคลอ้งตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ 

d) หากองคก์รมีการท างานเป็นกะ มากกวา่ 1 กะ อาจมีความ
จ าเป็นในการเขา้ตรวจประเมินใหค้รอบคลุมทุกกะท่ี
ด าเนินการโดยจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเขา้ท าการตรวจ
ประเมิน 

 

10. การต่ออายุใบรับรอง (Recertification) 

a) การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายใุบรับรองจะมีการวางแผน
เพ่ือตรวจประเมินตามท่ีลูกคา้ไดต้กลงไวเ้พ่ือประเมินผลวา่
ยงัคงรักษาและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานของ

ระบบบริหารอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงตอ้งมีการเขา้ไปตรวจติดตาม
ท่ีสถานประกอบการของลูกคา้และหากมีการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะถึงวนั
หมดอายขุองใบรับรอง 

b) หากมีการออกใบขอใหป้ฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ลูกคา้
จะตอ้งด าเนินการวเิคราะห์หาสาเหตุปัญหาและเสนอแนว
ทางแกไ้ข และส่งรายละเอียดการแกไ้ขเบ้ืองตน้ การ
ด าเนินการแกไ้ขและด าเนินการป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดซ ้ า
มายงั INTCERT ภายใน 30 วนันบัจากวนัสุดทา้ยของการ
ตรวจต่ออายใุบรับรองทุกคร้ังท่ีมีการแจง้ขอ้บกพร่องลูกคา้
จะตอ้งแกไ้ขเบ้ืองตน้ การด าเนินการแกไ้ขและด าเนินการ
ป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดซ ้ าก่อนวนัหมดอายใุนใบรับรอง
เดิม หากไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัก่อนวนัหมดอายใุน
ใบรับรองแลว้การต่ออายใุบรับรองจะไม่สามารถท าได ้

c) Lead Auditor จะท าการทบทวน รายละเอียดการแกไ้ข
เบ้ืองตน้ การด าเนินการแกไ้ขและด าเนินการป้องกนัปัญหา
ไม่ใหเ้กิดซ ้ าท่ีส่งมา ซ่ึงผลการทบทวนหรือยอมรับจะมีการ
แจง้ใหลู้กคา้ทราบทางจดหมาย, อีเมลห์รือท่ีลูกคา้สะดวก 

d) การประเมินเพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรองจะอยูภ่ายใตค้วาม
รับผิดชอบของผูจ้ดัการการรับรองระบบ (Certification 
Manager) กรณีท่ีผูข้อรับการรับรองไม่เห็นดว้ยกบัผลการ
ประเมิน สามารถด าเนินการอุทธรณ์ได ้ โดยติดต่อมาท่ี
ส านกังานของ INTCERT  
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e) การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายใุบรับรองจะตอ้งด าเนินการ
ก่อนวนัหมดอายใุบรับรอง หากพบขอ้บกพร่องท่ีไม่
สอดคลอ้งใดๆระหวา่งการตรวจประเมินต่ออายใุบรับรอง
ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะมีการออกใบรับรอง 

f) การตดัสินใจในการอนุญาตการตอ่อายใุบรับรองจะอยูบ่น
พ้ืนฐานของผลการตรวจประเมินภายในเวลาท่ีก าหนด 
ความสอดคลอ้งของระบบประกอบกบัการพิจารณาการ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค (ถา้มี) 

g) กรณีใบรับรองหมดอาย ุ ไม่สามารถขยายอายกุารรับรองได้
หลงัจากวนัท่ีใบรับรองหมดอายแุลว้ โดยการรับรองจะ
สามารถท าไดห้ากกิจกรรม Recertification เสร็จสมบูรณ์
ภายใน 6 เดือนหลงัจากวนัหมดอายกุารรับรอง และวนัท่ีมี
ผลบงัคบัในใบรับรอง Recertification จะตอ้งเป็นวนัท่ี 
หรือหลงัวนัท่ีตดัสินใจอนุมติัการรับรองโดย Certification 
Manager และวนัท่ีหมดอายกุารรับรองจะตอ้งอา้งอิงตาม
วนัท่ีหมดอายใุนรอบการรับรองก่อนหนา้ 

h) หากองคก์รมีการท างานเป็นกะ มากกวา่ 1 กะ อาจมีความ
จ าเป็นในการเขา้ตรวจประเมินใหค้รอบคลุมทุกกะท่ี
ด าเนินการโดยจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเขา้ท าการตรวจ
ประเมิน 

i) วนัท่ีออกใบรับรองใหม่จะเป็นวนัท่ีส้ินสุดของใบรับรอง
ก่อนหนา้ในกรณีกระบวนการรับรองไดเ้สร็จสมบูรณ์ก่อน
ใบรับรองเดิมหมดอาย ุ หรือเป็นวนัท่ี Certification 
Manager ไดอ้นุมติัการรับรอง 

 

11. การใช้และข้อห้ามในการใช้ ใบรับรอง โลโก้ และการ
แสดงการรับรอง 

เม่ือมีการออกใบรับรองพร้อมแผนการตรวจติดตาม
เรียบร้อยแลว้ ลูกคา้มีสิทธิท่ีจะประกาศและน าโลโกไ้ปใช้
บนเอกสารส านกังาน และส่ือส่งเสริมการขายได ้ โลโก้
สามารถใชไ้ดต้ามท่ีก าหนดไวร้ะเบียบปฏิบติังานเร่ือง
หลกัเกณฑก์ารใชเ้คร่ืองหมายรับรอง (P03) ซ่ึงทาง
ส านกังานจะน าส่งใหผู้ผ้า่นการรับรองไดรั้บทราบ ส่วน
เง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารรับรอง มีดงัน้ี 

a) ตอ้งไม่มีการเขา้ใจผิดหรือท าใหเ้ขา้ใจผิดในการไดรั้บการ
รับรอง 

b) ตอ้งไม่มีการน าเอกสารการรับรองไปใชใ้นทางท่ีจะท าให้
ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิดไปเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือใช้
ในทางสาธารณะโดยทัว่ไป 

c) ในกรณีถูกพกัใช ้ เพิกถอน หรือ ยกเลิกจะตอ้งส่งคืน
เอกสารท่ีมีการใชต้ราในการเผยแพร่เพ่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เช่น โบชวัร์ หวัจดหมาย นามบตัร เวบ็ไซต ์
ฯลฯ และส่งคืนใบรับรองมาท่ี INTCERT ทนัที 

d) เม่ือมีการลดขอบข่ายในการรับรอง จะตอ้งมีการแกไ้ข
เอกสารการโฆษณาในส่วนขอบข่ายท่ีลดลงเม่ือมีการพิมพ์
ออกมาแลว้ ส าหรับตน้ฉบบัของใบรับรองท่ีมีการลดหรือ
เพ่ิมขอบข่ายทุกใบจะตอ้งส่งคืน INTCERT เม่ือมีการออก
ฉบบัใหม่ใหแ้ลว้ เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนั 

e) ตอ้งไม่มีการแสดงกิจกรรมของการรับรอง นอกเหนือ
ขอบข่ายท่ีใหก้ารรับรอง 

f) ตอ้งไม่มีการใชก้ารรับรองไม่วา่กรณีใดท่ีจะก่อใหเ้กิดการ
เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของทาง INTCERT หรือ 
ของหน่วยใหก้ารรับรองระบบงานหน่วยรับรอง 
(Acceditation Body) ซ่ึงอาจกระทบต่อความเช่ือมัน่ต่อ
สาธารณะได ้

g) ขนาดของโลโกข้องหน่วยใหก้ารรับรองระบบงานหน่วย
รับรอง (Accreditation Body) และหน่วยรับรอง (Certified 
Body) ไม่ควรต ่ากวา่ 15 มิลลิเมตรเพื่อใหม้องเห็นไดช้ดั
ดว้ยตาเปล่า 

h) การใชโ้ลโกไ้ม่สามารถน าไปใชก้บัเอกสารหรือรายงาน 
เช่นผลทดสอบในหอ้งทดลอง, ผลการสอบเทียบ หรือผล
การตรวจสอบสินคา้หรือใบรับรองท่ีองคก์รออกใหท้าง
ลูกคา้ เพ่ือไม่ใหเ้ขา้ใจผดิหรือใหเ้ขา้ใจวา่เป็นการรับรองตวั
สินคา้, ผลการทดสอบ/ตรวจสอบต่างๆ 

i) การใชข้อ้ความบนบรรจุภณัฑห์รือฉลากใดๆ ตอ้งไม่แสดง
ถึงการรับรองผลิตภณัฑ,์ กระบวนการ หรือการบริการ 
หากจะมีการระบุใหส้ามารถระบุไดถึ้ง  

a. การระบุช่ือของลูกคา้ท่ีไดรั้บการรับรอง 
b. ระบบท่ีไดรั้บการรับรอง 
c. หน่วยรับรองท่ีออกการรับรอง 
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12. การพกัใช้การลดและขยายขอบข่าย และการเพกิ
ถอนใบรับรอง 
มีเง่ือนไขและขอ้ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
a)  การพกัใช ้

i. การใชใ้บรับรองและโลโกไ้ม่ถูกตอ้ง 
ii. การปฏิบติัการแกไ้ขลม้เหลวไม่เป็นไปตามเวลาท่ี

ก าหนดไวเ้ช่นประเดน็ท่ีตอ้งการใหมี้การน าไปแกไ้ข
จากการตรวจรับรอง การตรวจติดตาม หรือการตรวจ
เพ่ือต่ออายใุบรับรองเป็นตน้ 

iii. การฝ่าฝืนกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นใบเสนอราคาของ 
INTCERT และหลกัเกณฑก์ารใชเ้คร่ืองหมายรับรอง 

iv. เม่ือมีการพบขอ้บกพร่องส าคญั ระหวา่งการตรวจ
ติดตามท่ีสถานประกอบการ หลงัจากท่ีมีการตรวจ
รับรองไปแลว้ 

v. ในระหวา่งการพกัใชใ้บรับรอง ไม่อนุญาตใหมี้การ
ใชโ้ลโกใ้นเอกสารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ จนกวา่การ
พกัใชจ้ะส้ินสุดลงและสามารถใชต้่อไปได ้

vi. Certification Manager ของ INTCERT จะแจง้เง่ือนไข
การพกัใชใ้บรับรองและการด าเนินการเพื่อคืน
สถานการณ์รับรอง เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีได้
ด าเนินการแกไ้ขตามเง่ือนไขการพกัใชเ้รียบร้อยแลว้ 

b)  การขยายขอบข่ายการรับรอง 

ส าหรับการเพ่ิมขอบข่ายในการขอรับรอง ลูกคา้จะตอ้งท าการ
แจง้ขอเขา้มาท่ี INTCERT อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงค าขอ
จะถูกทบทวนและจดัท าใบเสนอราคาส่งใหใ้หม่และจนกวา่จะ
ยอมรับ INTCERT จึงจะตดัสินใจด าเนินการตามท่ีขอ เพื่อท่ีจะ
ทวนสอบและรับรองผลการขยายขอบข่ายการรับรอง 
c)  การลดขอบข่ายการรับรอง 
กรณีพบวา่กิจกรรมบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัขอบข่ายท่ีไดรั้บการ
รับรองไปแลว้หรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของการรับรอง 
หวัหนา้ผูต้รวจประเมินระบุกิจกรรมท่ีจะลดขอบข่ายการรับรอง
ในรายงานการตรวจประเมินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งแจง้ผูจ้ดัการการ
รับรองทราบเพือ่พิจารณาลดขอบข่ายท่ีไดรั้บการรับรอง แลว้
ด าเนินการแกไ้ขใบรับรองตามขอบข่ายท่ีลดลง 
d)  การเพิกถอนจะสามารถกระท าไดเ้ม่ือ 
i. ขาดการติดต่อกบัทาง INTCERT ในช่วงเวลาท่ีก าหนดให ้

หลงัจากท่ีไดมี้การพกัใชใ้บรับรอง 
ii. ขาดการช าระเงินกบัทาง INTCERT ภายใน 1 เดือน 

หลงัจากไดรั้บใบเตือนใหช้ าระเงิน 
iii. สมคัรใจเพิกถอนโดยแจง้กบัทาง INTCERT อยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 
iv. ใบรับรองจะถูกส่งคืนใหก้บัทาง INTCERT เม่ือลูกคา้

ไดรั้บการแจง้จาก INTCERT วา่ถูกเพิกถอนเสร็จสมบูรณ์ 
ตอ้งไม่มีฉบบัส าเนาเหลืออยูแ่ละตอ้งไม่แสดงโลโก้
หลงัจากมีการเพิกถอนแลว้ 

e) การปฏิเสธการรับรองจะสามารถกระท าไดเ้ม่ือสถาน
ประกอบการท่ีจะขอการรับรอง 
i. ยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ

ใบอนุญาตผลิตอาหาร 
ii. ไม่อยูใ่นขอบข่ายท่ี INTCERT จะใหก้ารรับรองได ้

iii. อยูใ่นระหวา่งถูกด าเนินคดีหรือกระบวนการทางยติุธรรม 

13. การคืนสถานะการรับรอง 
การคืนสถานะการรับรองภายหลงัการพกัใชก้ารรับรอง โดย
ไดรั้บการพิจารณาจากผูจ้ดัการการรับรองระบบ (Certification 
Manager) วา่ลูกคา้ไดด้ าเนินการแกไ้ขหรือปฏิบติัตามเง่ือนไข
การรับรองเรียบร้อยแลว้ 

14. การอุทธรณ์ 

หากลูกคา้ไม่เห็นดว้ยกบัค าแนะน าของผูต้รวจประเมินหลงัจาก
การตรวจรับรองและการตรวจติดตามหรือไม่เห็นดว้ยการผล
การพิจารณาใหก้ารรับรอง สามารถด าเนินการอุทธรณ์ โดยแจง้
ไปยงั Certification Manager ของ INTCERT ไดซ่ึ้งลูกคา้ตอ้ง
แสดงหลกัฐานสนบัสนุนเหตผุลท่ีแจง้ดว้ย ซ่ึงขอ้อุทธรณ์โตแ้ยง้
ทั้งหมดท่ีแจง้จะส่งต่อใหค้ณะกรรมการความเป็นกลาง คณะ
กรรมการฯ INTCERT จะท าการสอบสวนจากหลกัฐานจาก
ตวัแทนลูกคา้และหวัหนา้ผูต้รวจประเมิน โดยอาจมีการเรียกทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมประชุมและใหข้อ้มูล (ถา้จ าเป็น) การ
ตดัสินของคณะกรรมการฯถือเป็นส้ินสุด 
 

15. การร้องเรียน 
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a)  ขอ้ก าหนดในการร้องเรียนทัว่ไป 
ลูกคา้ทุกรายจะตอ้งรักษารายการบนัทึกขอ้ร้องเรียนท่ีลูกคา้ของ
เขาร้องเขา้มา ซ่ึงรายการบนัทึกน้ีตอ้งสามารถเรียกออกมาดูได้
ระหวา่งการตรวจประเมินและการตรวจติดตาม รายการบนัทึกน้ี
ตอ้งสามารถน ามาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีของทาง INTCERT ได ้
b)  ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เก่ียวกบัผูต้รวจประเมิน 
หากลูกคา้มีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการตรวจประเมินของผูต้รวจ
ประเมิน สามารถติดต่อทางโทรศพัท ์ อีเมลห์รือเขียนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรส่งไปถึง Certification Manager ของ INTCERT 
ซ่ึงจะท าการพิจารณาในเบ้ืองตน้ และจะน าเสนอคณะกรรมการ
ความเป็นกลางเพ่ือพิจารณาและสัง่ด าเนินการต่อไป 
c) ขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของลูกคา้ 
กรณีทาง INTCERT ไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บริการของลูกคา้ จากผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค จะมีการรวบรวม
หลกัฐานต่างๆ น าเสนอคณะกรรมการความเป็นกลางเพ่ือ
พิจารณา โดยทั้งน้ีอาจมีการเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังค าช้ีแจงต่างๆ เพ่ือใหก้ารพิจารณาเกิดความ
เป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

16. การตรวจเยีย่มของหน่วยรับรอง 

เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจติดตามของทาง INTCERT ลูกคา้
ยนิยอมท่ีจะอนุญาตใหผู้แ้ทนของหน่วยรับรอง หรือตวัแทนจาก
หน่วยงานการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (Accreditation 
Body) มีสิทธ์ิท่ีจะเขา้สงัเกตการณ์หรือตรวจเยีย่มการปฏิบติั

หนา้ท่ีของทีมตรวจประเมินของหน่วยรับรอง ขอ้เทจ็จริงท่ี
ผูแ้ทนของหน่วยรับรองไดรั้บทราบ ณ ท่ีนั้นจะไม่ส่งผลกระทบ
กบัการตรวจประเมินนั้น 

17. การตรวจพเิศษ 

กรณีลูกคา้ท่ีถูกพกัใชใ้บรับรองหรือพบขอ้ร้องเรียนจาก
ผูบ้ริโภค หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั ทาง 
INTCERT อาจตอ้งด าเนินการ Short Notice Audits  เพื่อท่ีจะ
ติดตาม ทวนสอบ/ รับรองผล การประยกุตใ์ชห้รือการ
ปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนันั้นๆ แลว้แต่กรณี 
 

18. การช าระเงิน 

การช าระเงินตอ้งช าระใหต้รงตามรายละเอียดในใบแจง้
ค่าบริการใบเสนอราคา และเอกสารสญัญาท่ีไดเ้ห็นชอบร่วมกนั 
 

19. การแสดงความรับผดิชอบกรณเีกดิความเสียหาย 

การยอมรับการชดเชยค่าเสียหาย,ความสูญเสีย,ความเสียหาย
หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน INTCERT รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายรวม
ไม่เกินจ านวนค่าธรรมเนียมท่ี INTCERT ไดรั้บจากลูกคา้ โดย
ไม่รวมค่าเสียหายท่ี INTCERT ตอ้งสูญเสียซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุ
ดงักล่าว 

20. ความเป็นกลาง 

INTCERT หรือ ผูแ้ทนของ INTCERT จะตอ้งไม่ 
a) จดัท าท่ีปรึกษาระบบการจดัการ ท่ีประกอบไปดว้ยการ

เตรียมหรือผลิต คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบติั หรือให้

ค  าแนะน าเป็นพิเศษ ขอ้ปฏิบติั หรือแนวทางการแกไ้ขใน

เร่ืองการพฒันา โครงสร้างและการประยกุตใ์ช ้

b) จดัใหมี้การตรวจสอบภายใน, การวเิคราะห์อนัตราย, FSMS  

หรือใหค้  าปรึกษาระบบการจดัการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ 

การจดัการภายในใหก้บัลูกคา้ท่ีไดรั้บใบรับรอง 

ไปแลว้ 
c) เสนอใหก้ารรับรองระบบงานต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ท่ีท่ีปรึกษา

ท่ีจดัหาหรือแนะน ามาให ้
d) ออกใบรับรองท่ีเก่ียวกบัระบบการจดัการต่างๆ ใหก้บั

หน่วยงานท่ีออกใบรับรองรายอ่ืน 
e) ใหก้ารรับรองแก่บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนของการ

ใหค้  าปรึกษาท่ีแสดงถึงความไม่โปร่งใสและเป็นกลาง 
f) ด าเนินการจดัหาหรือใหบ้ริการตรวจติดตามภายในใหก้บั

ลูกคา้ท่ีไดรั้บการรับรอง 
g) มีเอกสารท่ีใชใ้นทางการตลาดมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบการ

บริหารจดัการหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งหรือเอ้ือประโยชน์ใหก้บัท่ี
ปรึกษา 

h) ด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีโอกาสท่ีแสดงถึงความไม่เป็นกลาง
ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหาร คณะกรรมการความเป็นกลาง  
ผูต้รวจประเมินและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในกิจกรรมของ
INTCERT จะตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งแต่ประการใดกบัองคก์รท่ี
ขอการรับรอง และจะตอ้งแสดงการมีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ท่ี
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เป็นจริงในปัจจุบนัใหบ้ริษทัฯไดท้ราบ กรณีท่ีพบวา่ขอ้มูลท่ีแจง้
ไม่เป็นจริงและมีผลกระทบต่อความเป็นกลาง ทางบริษทัฯ จะ
ยติุการจา้งงานโดยทนัที ตามระเบียบปฏิบติังาน (P05) เร่ืองการ
รักษาความลบัและการแจง้การมีส่วนไดส่้วนเสีย 
 
ส าหรับการกระท าใดๆท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เป็นกลางท่ีพบและ
รายงาน คณะกรรมการความเป็นกลางจะแจง้และด าเนินการ
ทนัทีพร้อมทั้งมีการส่ือสารใหท้ราบ 
 

21. ทรัพย์สินทางปัญญา 
ผูท่ี้เป็นเจา้ของในการออกรายงานการตรวจประเมินหรือ
ใบรับรองยงัคงถือเป็นทรัพยสิ์นของ บริษทั INTCERT  
หากทางบริษทั INTCERT พบการใชใ้บรับรองท่ีถูกยกเลิก/พกั
ใช/้เพิกถอนแลว้อยา่งไม่ถูกตอ้ง ทางบริษทั INTCERT ขอสงวน
สิทธ์ิในการด าเนินการทางกฎหมาย 
 

22. การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากองค์กรและการเปลี่ยน 

แปลงระบบบริหารจัดการ 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีส าคญัภายในองคก์รเช่น กฎหมาย, 
กฎหมายทางการคา้, โครงสร้างองคก์ร, การบริหารองคก์ร, 
นโยบาย, ระบบการจดัการและกระบวนการท างาน, จ านวน
สถานประกอบการและท่ีอยู,่ เจา้ของกิจการ, จ านวนพนกังาน
อยา่งมีนยัส าคญั, ต าแหน่งบุคลากร, ขอบข่ายการรับรอง ผูไ้ดรั้บ
การรับรองจะตอ้งรีบแจง้มายงั INTCERT ซ่ึงจะตอ้งมีการ

ทบทวนการเปล่ียนแปลงนั้นๆ และอาจมีส่ิงท่ีตอ้งท าการติดตาม
ทวนสอบในการตรวจติดตามคร้ังถดัไปหรือการตรวจประเมิน
พิเศษ แลว้แต่กรณี รวมถึงการปรับเปล่ียนจ านวนวนัตรวจ
ประเมิน 


