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กฎและเง่ือนไขการรับรอง 
1.บทนํา 

กฎเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองน้ีเขียนข้ึนโดยเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์ติฟิเคชัน่ แอนด ์
คอมไพลแอนซ์ จาํกัด ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ICC” กาํหนดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องตามเง่ือนไขของการเป็นหน่วยรับรองตามมาตรฐาน 
ISO17021-1:2015 ท่ีไดก้าํหนดไว ้ กฎเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีระบุต่อไปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากบัลูกคา้แต่ละรายท่ีปรากฏในใบเสนอ
ราคา 

 
2. คาํนิยาม 
2.1 ICC หมายถึง บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์ติฟิเคชัน่ แอนด ์คอมไพลแอนซ์ จาํกดั  
2.2 ลูกคา้ (Client) หมายถึง บุคคล, นิติบุคคล, บริษทั, องคก์ร, ผูข้อการรับรอง และผูท่ี้ไดรั้บการรับรองจาก ICC 
2.3 AB หมายถึง หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation bodies) เช่น สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 

สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.), Accreditation Service for Certifying Bodies (ASCB) 
 
3. ขอบข่าย 

ICC เป็นหน่วยรับรอง (Certified Body) ท่ีดาํเนินการตรวจประเมินและให้บริการการรับรองกบับริษทัผูข้อการรับรองในฐานะ
บุคคลท่ีสาม (Third Party) อยา่งอิสระโดยระบบและหลกัเกณฑท่ี์ดีท่ีใหก้ารตรวจประเมินมีดงัน้ี 
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
 ระบบบริหารคุณภาพเคร่ืองมือทางการแพทย ์ISO 13485 
 ระบบบริหารอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 
 ระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 
 ระบบบริหารความปลอดภยัขอ้มูลสารสนเทศ 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, 9047  
 มาตรฐานแรงงานไทย 8001 (TLS 8001) 

การตรวจประเมินและการให้บริการต่างๆ ในกระบวนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ทาง ICC จะดาํเนินการบนพ้ืนฐานของหลกั
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตย ์ความถูกตอ้ง ความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบติั และความโปร่งใส  โดยรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ 
 ลูกคา้ (Client) หมายถึง บุคคล, นิติบุคคล, บริษทั, องคก์ร, ผูข้อการรับรอง และผูท่ี้ไดรั้บการรับรองจาก ICC 
 ลูกคา้ขององคก์รท่ีไดรั้บการรับรอง (Customers of the organization whose management systems are certified) หมายถึง  
 หน่วยงานรัฐบาล (Governmental authorities) 
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 ผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค (Consumers) 
 หน่วยงานรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (Accreditation Body) 
 เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารของ ICC 
 
4.  การรักษาความลับ 
a) ICC จะไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของลูกคา้ จนกว่าจะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเป็นทางการ

จากลูกคา้ ถา้มีการเปิดเผยถือวา่เป็นการกระทาํผิดทางกฎหมาย 

b) ลูกคา้จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีความตอ้งการให้เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลท่ีสามจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือภายใตก้าร

ตรวจประเมินโดยผูใ้ห้การยนืยนัการรับรองระบบงานเพ่ือรักษาไวซ่ึ้งการรับรอง 

c) กรณีท่ีหน่วยรับรองตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานรับรองระบบงานหน่วย

รับรอง (Accreditation Body) ท่ีมีอาํนาจในการเขา้ถึงขอ้มูล ลูกคา้หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บการแจง้เตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากทาง ICC ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

d) เพ่ือวตัถุประสงค์ในการทวนสอบการรับรอง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลบนใบรับรองท่ีออกให้ สามารถทวนสอบไดโ้ดยติดต่อท่ี

สาํนกังานของ ICC หรือกรอกขอ้มูลหมายเลขการรับรองท่ีปรากฏในใบรับรอง ในเวบ็ไซตข์อง ICC ตาม www.incertthai.com 

 

5.  เง่ือนไขท่ัวไปของ หลักเกณฑ์พืน้ฐาน 
เง่ือนไขทัว่ไปของ  หลกัเกณฑพ้ื์นฐาน ICC ในการไดม้าและดาํรงไวซ่ึ้งการรับรองของลูกคา้ทุกรายตอ้งยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ต่างๆดงัต่อไปน้ี 
a) ลูกคา้จะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นแก่ ICC เพ่ือใชด้าํเนินการในกระบวนการสมคัรขอการรับรอง 

b)  ขอ้กาํหนดของ ICC สาํหรับลูกคา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามมีดงัน้ี 

i. ดาํเนินการให้สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของการรับรอง 

ii. จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นสาํหรับการตรวจประเมิน รวมถึงเอกสารและบนัทึกเพื่อใชส้าํหรับการตรวจประเมิน, 

การเขา้ถึงทุกกระบวนการและพื้นท่ี และบุคคล เพื่อให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมินในรอบการตรวจ

ประเมินคร้ังแรก, การตรวจติดตามผล, การต่ออายใุบรับรอง และการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน 

iii. ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงาน (AB) เขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้รวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

ของลูกคา้ภายใตข้อบข่ายท่ีขอรับการรับรองระบบงานหรือไดรั้บการรับรองระบบงานแลว้ไดต้ลอดเวลา เม่ือถูกเลือกจาก 

ICC และหน่วยรับรองระบบงาน (AB) 

c) กรณีท่ีพบความไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด เม่ือองคก์รท่ีสมคัรสามารถแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัการแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิผลใน

เวลาท่ีกาํหนดแลว้ ICC จะดาํเนินการตรวจซํ้ าเฉพาะประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีพบ โดยดูจากเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

d) ถา้องคก์รท่ีสมคัรไม่สามารถดาํเนินการปฏิบติัการแกไ้ขในเวลาท่ีกาํหนด ICC อาจจะทาํการตรวจรับรองใหม่ทั้งหมดโดยมีการเพ่ิม

ค่าใชจ่้าย 

e) การช้ีบ่งส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดจะใชเ้ฉพาะพื้นท่ีท่ีถูกตรวจตามขอบข่ายการรับรองท่ีปรากฏในใบรับรองของทาง ICC เท่านั้น 
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f) ค่าธรรมเนียมในการตรวจจะตอ้งดาํเนินการชาํระตามใบเสนอราคาท่ีเสนอจะยงัไม่มีการออกใบรับรองคร้ังแรกหรือการต่ออายุ

ใบรับรองจนกว่าจะมีการชาํระค่าธรรมเนียมเต็มจาํนวนการรับรองอาจถูกพกัใชช้ัว่คราวหากยงัไม่มีการชาํระค่าธรรมเนียมเต็ม

จาํนวนภายในเวลาท่ีกาํหนดในใบเสนอราคา 

g) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์กรท่ีได้รับการรับรองมีการแสดงว่ามีการทบทวนของฝ่ายบริหารและการตรวจติดตามภายในอย่างมี

ประสิทธิผลซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจะตอ้งดาํเนินการโดยมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อปี 

h) กรณียกเลิก องคก์รจะตอ้งทาํส่งคืนใบรับรอง การไม่ส่งคืนใบรับรองทั้งหมดท่ีข้ึนทะเบียนจะส่งผลในการดาํเนินการตามกฎหมาย

กบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการใชเ้คร่ืองหมายการรับรองไม่ถูกตอ้งและล่อแหลมต่อการอา้งสิทธิในการใหก้ารรับรอง 

i) องคก์รจะตอ้งอนุญาตให ้ICC ดาํเนินการเขา้ตรวจติดตามในเวลาท่ีกาํหนดในแต่ละคร้ังตามท่ีระบุไวใ้นใบเสนอราคา 

j) ICC ท่ีอยู่ภายใต้การรับรอง (Accredited) ของหน่วยงานท่ีให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (Accreditation Body) จะต้อง

รับผิดชอบในการรักษาอาํนาจการใชแ้ละตดัสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรองการยืนยนัการรับรองรวมถึงการอนุญาตคงไวแ้ละต่ออาย ุ

การขยายขอบข่าย การลดขอบข่าย การพกัใช ้เพิกถอนการรับรอง การปฏิเสธการรับรองและการคืนสถานการรับรอง 

k) องค์กรท่ีได้รับการรับรองจะตอ้งแจ้งตวัแทนฝ่ายบริหารหรือผูป้ระสานงานขององค์กรให้ทาง ICC ทราบเพ่ือใช้ในการติดต่อ

ประสานงาน และหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ จะตอ้งแจง้ทาง ICC อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

l) บุคลากรของผูย้ื่นคาํขอ/ผูไ้ดรั้บการรับรอง ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคลากรของ ICC เช่น ท่ีปรึกษาของผูย้ื่นคาํขอ/ผูไ้ดรั้บการ

รับรองกบักรรมการบริษทั ICC ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนั 

 

6.  การสมัครเพื่อขอรับรอง 
เม่ือไดรั้บใบคาํขอการรับรองแลว้ จะเขา้สู่ระบบการทบทวนขอ้ตกลงของ ICC โดยใบเสนอราคาจะถูกจดัเตรียมและส่งถึงลูกคา้พร้อม
รายละเอียดค่าบริการและกฎและเง่ือนไขการรับรองฉบบัน้ี 
 
7.  การตกลงเซ็นสัญญา 
ก่อนจะมีการตรวจประเมิน ตอ้งไดรั้บการลงนามในใบเสนอราคาระหว่างลูกคา้และทาง ICC เสียก่อน เน่ืองจากการลงนามในใบเสนอ
ราคา จะถือเป็นการยืนยนัทบทวนขอ้ตกลงของการรับการตรวจประเมินตามกฎหมาย โดยผูล้งนามตอ้งเป็นผูมี้อาํนาจตามกฎหมายท่ี
องคก์รระบุไว ้
 
8. การตรวจประเมินคร้ังแรก (Initial Assessment) 
การตรวจประเมินคร้ังแรกจะกระทาํทั้งสองระยะ ดงัน้ี 
a) การเขา้ตรวจประเมินระยะท่ี 1 (Stage 1 Audit) คือการตรวจประเมินสถานประกอบการหนา้งานของลูกคา้โดยมีวตัถุประสงคข์อง

การไปตรวจดงัต่อไปน้ี 

i. เพ่ือตรวจสอบเอกสารระบบบริหารและระบบเอกสาร 
ii. ประเมินสถานประกอบการ,สภาวะท่ีเป็นจริงและพดูคุยกบัฝ่ายบุคคลผูท่ี้มีส่วน เก่ียวขอ้ง 

iii. เกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบข่ายท่ีลูกคา้สมคัร และท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑร์ะเบียบ ขอ้กาํหนดดา้นกฎหมายต่างๆ 
iv. ประเมินว่ามีการทบทวนของฝ่ายบริหารและการตรวจติดตามภายในองค์กรตามแผนการจดัทาํและแสดงให้เห็นว่ามีการ

กาํหนดและมีความพร้อม สาํหรับการตรวจประเมินในระยะท่ี 2 (Stage 2 Audit) ต่อไป 
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v. เพ่ือกาํหนดแผนการตรวจระยะท่ี 2 แบบตามกระบวนการเม่ือมีการกาํหนดนัดหมายแลว้ก็จะดาํเนินการจดัทาํแผนการตรวจ
ประเมินโดยพิจารณาจากกระบวนการของกิจกรรมของลูกคา้ 
 

b) การเขา้ตรวจประเมินระยะท่ี 2 (Stage 2 Audit) คือการตรวจประเมินสถานประกอบการของลูกคา้เพ่ือประเมินผลว่าการประยกุตใ์ช้
ขอ้กาํหนดมีประสิทธิผลครอบคลุม ดงัต่อไปน้ีหรือไม่ 

i. มีขอ้มูลและหลกัฐานเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
ii. มีการเฝ้าติดตามการตรวจวดัการรายงานและการทบทวนวตัถุประสงคคุ์ณภาพและเป้าหมาย 

iii. ระบบบริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
iv. กระบวนการควบคุมการปฏิบติังานระบบบริหาร 
v. การตรวจติดตามภายในองคก์รและการทบทวนฝ่ายบริหาร 

vi. ความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารเก่ียวกบันโยบายต่างๆ 
vii. การเช่ือมโยงกนัระหวา่งนโยบายกฎหมายขอ้กาํหนดกบัความสามารถ ของบุคคล การดาํเนินตามระเบียบปฏิบติั และขอ้มูลต่างๆ 

การตรวจรับรองอยู่บนพื้นฐานของการสุ่มดงันั้นไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 100% เพราะฉะนั้นขอ้
สาํคญัจึงจะตอ้งมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในอยา่งมีประสิทธิผลโดยองคก์รท่ีสมคัรเองอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

หากองคก์รมีการทาํงานเป็นกะ มากกว่า 1 กะ อาจมีความจาํเป็นในการเขา้ตรวจประเมินให้ครอบคลุมทุกกะท่ีดาํเนินการโดยจะแจง้
ใหลู้กคา้ทราบก่อนเขา้ทาํการตรวจประเมิน 

กรณีท่ีตอ้งการเก็บภาพหรือขอสาํเนาเอกสารต่างๆ เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาในการตรวจประเมินหรือใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึง
การดาํเนินการสอดคลอ้งตามระบบท่ีกาํหนดไว ้จะตอ้งได้รับความยินยอมจากผูข้อรับการรับรองก่อนทุกคร้ัง ภาพถ่ายและขอ้มูล
ดงักล่าวทั้งหมดจะยงัคงเกบ็เป็นความลบั 
 
9. การแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกต 
9.1 ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องจากการตรวจประเมิน ลูกคา้ตอ้งจดัส่งแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่อง (F11 Par t B) และหลกัฐาน ดงัน้ี 
9.1.1 Major  nonconformity  

a) ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 7 วนั เพื่อให้ผูต้รวจประเมินตรวจสอบและพิจารณาภายใน 14 วนั แต่ไม่เกิน 30 วนั นบัจาก
วนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย 

b) ส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขภายใน 30 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั นบัจากวนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย 
c) ตอ้งเขา้ไปตรวจติดตามผลการปฏิบติัการแกไ้ข (On-site Follow up audit) ภายใน 110 วนั นับจากวนัตรวจประเมินวนั

สุดทา้ย (โดยจะมีค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมินเพิ่มเติม) 
9.1.2 Minor  nonconformity 

a) ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 7 วนั เพื่อให้ผูต้รวจประเมินตรวจสอบและพิจารณาภายใน 14 วนั แต่ไม่เกิน 30 วนั นบัจาก
วนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย 

b) กรณี การตรวจประเมินระบบบริหารการจดัการ (Management System)  
i. รอบ Initial Assessment, Recertification, Transfer และ Extra Visit ตอ้งส่งหลักฐานการแก้ไขภายใน 30 วนั  แต่

ไม่เกิน 60 วนั นบัจากวนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย 
ii. รอบ  Surveillance Assessment การตรวจติดตามดูหลักฐานและผลการปฏิบัติการแก้ไข  (Follow-up) จะ

ดาํเนินการในรอบการตรวจติดตามผล (Surveillance Assessment) ในรอบการตรวจติดตามคร้ังถดัไป 
c) กรณี การตรวจประเมินดา้นความปลอดภยัอาหาร ตอ้งส่งหลักฐานการแก้ไขภายใน 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั นบัจากวนั

ตรวจประเมินวนัสุดทา้ย 
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9.1.3 ICC จะทาํการทบทวนรายละเอียดการแกไ้ข และ/หรือ เอกสารหลกัฐานการแกไ้ข ซ่ึงผลการทบทวนหรือการยอมรับการ
แกไ้ขจะมีการแจง้ให้ลูกคา้ทราบทางจดหมายอีเมล์หรือช่องทางท่ีลูกคา้สะดวก หากลูกคา้ไม่ดาํเนินการจดัส่งแนวทางการ
แกไ้ข และ/หรือ เอกสารหลกัฐานการแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดขา้งตน้ ICC จะดาํเนินการดงัน้ี  
1) ไม่ตอบกลบั แนวทางการแกไ้ข (F11 Par t B) ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย ICC จะออก

จดหมายทวงถามการแกไ้ข ใหต้อบกลบัภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บจดหมายทวงถาม 
i. หากตอบกลบัภายใน 7 วนั หวัหนา้ผูต้รวจประเมินจะทาํการทบทวนแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ii. หากไม่ตอบกลบัภายใน 7 วนั  
- สาํหรับการตรวจประเมินรอบ Initial Assessment, Recertification, Transfer และ Extra Visit ลูกคา้จะยงั

ไม่ไดรั้บการรับรองจนกว่าจะส่งแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่อง (F11 Part B) ให้แลว้เสร็จ โดยหัวหน้า
ผูต้รวจประเมินจะเป็นผูท้บทวนแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 110 วนั (นับจากวนั
ตรวจประเมินวนัสุดท้าย) หากเกินกว่านั้ นจะต้องดําเนินการตรวจประเมินใหม่ โดยลูกค้าจะต้อง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมินใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

- สาํหรับการตรวจประเมินรอบ Surveillance ICC จะจดัทาํหนงัสือแจง้พกัใช ้ไม่เกิน 110 วนั (นบัจากวนั
ตรวจประเมินวนัสุดทา้ย) ทั้งน้ีลูกคา้ยงัสามารถดาํเนินการส่งแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องได้ โดย
หัวหน้าผู ้ตรวจประเมินจะเป็นผูท้บทวนแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง ทั้ งน้ีต้องเสร็จส้ินไม่เกิน
ระยะเวลาการพกัใช้ หากดาํเนินการภายในระยะเวลา ICC จะคืนสถานะการรับรองให้  แต่หากเกิน
ระยะเวลาจะดาํเนินการเพิกถอนการรับรอง (Withdrawal)  

2) ไม่จดัส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
i. กรณี Major  nonconformity วนัท่ี 83 นับจากวนัท่ีตรวจประเมินวนัสุดทา้ย ICC จะออกจดหมายทวงถาม

หลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหต้อบกลบัภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บจดหมายทวงถาม 
a) หากตอบกลบัภายใน 7 วนั หวัหนา้ผูต้รวจประเมินจะทาํการทบทวนหลกัฐานแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
b) หากไม่ตอบกลบัภายใน 7 วนั วนัท่ี 91 (นบัจากวนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย) ICC จะดาํเนินการตาม ขอ้

9.1.3 3) 
c) ดาํเนินตรวจติดตามการแกไ้ข (Follow-up audit) ให้เสร็จส้ินภายใน 110 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยของการ

ตรวจประเมิน ทั้งน้ีตอ้งเสร็จส้ินไม่เกินระยะเวลาการพกัใช้ หากดาํเนินการภายในระยะเวลา ICC จะ
คืนสถานะการรับรองให ้ แต่หากเกินระยะเวลาจะดาํเนินการเพิกถอนการรับรอง (Withdrawal)  

ii. กรณี Minor  nonconformity วนัท่ี 53 นับจากวนัท่ีตรวจประเมินวนัสุดทา้ย ICC จะออกจดหมายทวงถาม
หลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหต้อบกลบัภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บจดหมายทวงถาม 
a) หากตอบกลบัภายใน 7 วนั หวัหนา้ผูต้รวจประเมินจะทาํการทบทวนหลกัฐานแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
b) หากไม่ตอบกลบัภายใน 7 วนั วนัท่ี 61 (นบัจากวนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย) ICC จะดาํเนินการตาม ขอ้

9.1.3 3) 
3) ลูกคา้ไม่ตอบกลบัจดหมายทวงถามหลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่องตามระยะเวลาท่ีระบุใน ขอ้ 9.1.3 2) จะดาํเนินการตาม

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
i. สําหรับการตรวจประเมินรอบ Initial Assessment, Recer tification, Transfer  และ Extra Visit ลูกคา้จะยงั

ไม่ไดรั้บการรับรองจนกว่าจะส่งหลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จ โดยหวัหนา้ผูต้รวจประเมินจะเป็น
ผูท้บทวนหลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 110 วนั (นับจากวนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย) หาก
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เกินกว่านั้นจะตอ้งดาํเนินการตรวจประเมินใหม่ โดยลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมินใหม่
อีกคร้ังหน่ึง  

ii. สาํหรับการตรวจประเมินรอบ Surveillance: ICC จะจดัทาํหนงัสือแจง้พกัใช ้ระยะเวลาพกัใชไ้ม่เกิน 110 วนั 
(นบัจากวนัตรวจประเมินวนัสุดทา้ย) ทั้งน้ีลูกคา้ยงัสามารถดาํเนินการส่งหลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้โดย
หวัหนา้ผูต้รวจประเมินจะเป็นผูท้บทวนหลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ทั้งน้ีตอ้งเสร็จส้ินไม่เกินระยะเวลาการ
พกัใช ้หากดาํเนินการภายในระยะเวลา ICC จะคืนสถานะการรับรองให้ แต่หากเกินระยะเวลาจะดาํเนินการ
เพิกถอนการรับรอง (Withdrawal)  

9.2 Observation 
 จะถูกติดตามการแกไ้ขในรอบการตรวจติดตามคร้ังถดัไป กรณีตรวจรอบต่ออายกุารรับรองลูกคา้ตอ้งส่งหลกัฐานการแกไ้ข 
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยท่ีมีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ: กรณีข้อกําหนดของมาตรฐานอ่ืนท่ีแตกต่างจากข้อกําหนดของ ICC ให้อ้างอิงตามข้อกําหนดในมาตรฐานนั้ นๆ เช่น 
Responsible Jewellry Council Code of Practices (RJC), SMETA SEDEX หรืออ่ืนๆ 
 
10.  การออกใบรับรอง 
a) เม่ือการดาํเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของลูกคา้เสร็จสมบูรณ์แลว้ หัวหน้าผูต้รวจประเมินจะจดัทาํรายงานการ

ตรวจประเมิน (Audit Report) พร้อมส่ง Audit Checklist มายงั ICC แลว้ ผูจ้ดัการการรับรองระบบ (Certification Manager)ของ 

ICC จะทาํการทบทวนรายงานและขอ้มูลสนบัสนุนต่างๆรวมทั้งประเมินและพิจารณาอนุมติัใหก้ารรับรอง 

b) เม่ือมีการออกใบขอใหป้ฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ลูกคา้จะตอ้งดาํเนินการตามท่ีระบุในขอ้ 9 
c) การออกใบรับรอง อยู่บนพ้ืนฐานของความสอดคลอ้งท่ีพบ ความไม่สอดคล้องใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัจะนําไปสู่การพกัใช้ จะถูก

พิจารณาโดย Certification Manager หรือคณะกรรมการความเป็นกลาง (กรณีมีเร่ืองอุทธรณ์หรือขอ้ร้องเรียน) แลว้แต่กรณี ตาม
ระเบียบปฏิบติังานท่ี ICC กาํหนดไว ้

d) อายกุารรับรอง ใบรับรองจะมีอาย ุ3 ปี โดยวนัท่ีให้การรับรอง (Certification Date) จะเป็นวนัท่ีท่ี Certification Manager พิจารณา
ใหก้ารรับรองและวนัท่ีใบรับรองหมดอาย ุ(Recertification Due Date) จะนบัจากวนัท่ีเขา้ไปทาํการตรวจประเมินระยะท่ี 2 (Stage 2 
Audit) ออกไปอีก 3 ปี 
 

11.  การตรวจติดตามผล (Surveillance Assessment) 
a) หลงัจากท่ีมีการออกใบรับรองไปแลว้ จะมีการดาํเนินการตรวจติดตาม หากมีในส่วนงานไหนท่ีจะตอ้งเนน้การตรวจใหล้ะเอียดเป็น

พิเศษ จะตอ้งทาํการตรวจเพิ่มเติมโดยดุลพินิจของ Certification Manager ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับค่าใชจ่้ายท่ีมากขึ้นจากการเพิ่มการ
ตรวจติดตามนั้น การตรวจติดตามจะกระทาํอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง วนัท่ีของการตรวจติดตามคร้ังแรกจะนบัไปไม่เกิน 12 เดือน นบั
จากวนัท่ีตดัสินใหก้ารรับรอง 

e) เม่ือมีการออกใบขอใหป้ฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ลูกคา้จะตอ้งดาํเนินการตามท่ีระบุในขอ้ 9 
b) ผูท่ี้ครองรองใบรับรองจะตอ้งอนุญาตให้ ICC มีสิทธ์ิในการเขา้ตรวจการใช้เคร่ืองหมายรับรองว่าสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไวห้รือไม ่
c) หากองคก์รมีการทาํงานเป็นกะ มากกว่า 1 กะ อาจมีความจาํเป็นในการเขา้ตรวจประเมินให้ครอบคลุมทุกกะท่ีดาํเนินการโดยจะแจง้

ใหลู้กคา้ทราบก่อนเขา้ทาํการตรวจประเมิน 
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12. การต่ออายุใบรับรอง (Recer tification) 
a) การตรวจประเมินเพื่อต่ออายใุบรับรองจะมีการวางแผนเพ่ือตรวจประเมินตามท่ีลูกคา้ไดต้กลงไวเ้พื่อประเมินผลว่ายงัคงรักษาและ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามมาตรฐานของระบบบริหารอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงตอ้งมีการเขา้ไปตรวจติดตามท่ีสถานประกอบการของลูกคา้
และหากมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะถึงวนัหมดอายขุองใบรับรอง 

b) หากมีการออกใบขอให้ปฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ลูกคา้จะตอ้งดาํเนินการตามท่ีระบุในขอ้ 9 ก่อนวนัหมดอายใุนใบรับรองเดิม 
หากไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัก่อนวนัหมดอายใุนใบรับรองแลว้การต่ออายใุบรับรองจะไม่สามารถทาํได ้ตอ้งดาํเนินการยื่นคาํขอเพื่อ
ตรวจประเมินใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 (Stage 1 & 2) โดยผูข้อการรับรองจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมินใหม่
อีกคร้ังหน่ึง  

c) Lead Auditor จะทาํการทบทวน รายละเอียดการแกไ้ขเบ้ืองตน้ การดาํเนินการแกไ้ขและดาํเนินการป้องกนัปัญหาไม่ให้เกิดซํ้ าท่ีส่ง
มา ซ่ึงผลการทบทวนหรือยอมรับจะมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบทางจดหมาย, อีเมลห์รือท่ีลูกคา้สะดวก 

d) การประเมินเพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรองจะอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของผูจ้ดัการการรับรองระบบ (Certification Manager) กรณีท่ีผู ้
ขอรับการรับรองไม่เห็นดว้ยกบัผลการประเมิน สามารถดาํเนินการอุทธรณ์ได ้โดยติดต่อมาท่ีสาํนกังานของ ICC  

e) การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุใบรับรองจะต้องดาํเนินการก่อนวนัหมดอายุใบรับรอง หากพบขอ้บกพร่องท่ีไม่สอดคลอ้งใดๆ
ระหวา่งการตรวจประเมินต่ออายใุบรับรองใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะมีการออกใบรับรอง 

f) การตดัสินใจในการอนุญาตการต่ออายใุบรับรองจะอยูบ่นพื้นฐานของผลการตรวจประเมินภายในเวลาท่ีกาํหนด ความสอดคลอ้ง
ของระบบประกอบกบัการพิจารณาการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค (ถา้มี) 

g) กรณีใบรับรองหมดอาย ุไม่สามารถขยายอายกุารรับรองไดห้ลงัจากวนัท่ีใบรับรองหมดอายแุลว้ โดยการรับรองจะสามารถทาํได้
หากกิจกรรม Recertification เสร็จสมบูรณ์ภายใน 6 เดือนหลังจากวนัหมดอายุการรับรอง และวนัท่ีมีผลบังคับในใบรับรอง 
Recertification จะตอ้งเป็นวนัท่ี หรือหลงัวนัท่ีตดัสินใจอนุมติัการรับรองโดย Certification Manager และวนัท่ีหมดอายกุารรับรอง
จะตอ้งอา้งอิงตามวนัท่ีหมดอายใุนรอบการรับรองก่อนหนา้ 

h) หากองคก์รมีการทาํงานเป็นกะ มากกว่า 1 กะ อาจมีความจาํเป็นในการเขา้ตรวจประเมินให้ครอบคลุมทุกกะท่ีดาํเนินการโดยจะแจง้
ใหลู้กคา้ทราบก่อนเขา้ทาํการตรวจประเมิน 

i) วนัท่ีออกใบรับรองใหม่จะเป็นวนัท่ีส้ินสุดของใบรับรองก่อนหนา้ในกรณีกระบวนการรับรองไดเ้สร็จสมบูรณ์ก่อนใบรับรองเดิม
หมดอาย ุหรือเป็นวนัท่ี Certification Manager ไดอ้นุมติัการรับรอง 

j) การขอการต่ออายกุารรับรองตอ้งแจง้ให ้ICC ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนัก่อนวนัหมดอายใุนใบรับรอง 
 
13. การพกัใช้การลดและขยายขอบข่าย และการเพกิถอนใบรับรอง มีเง่ือนไขและขอ้ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
13.1  การพกัใช้ 

i. การใชใ้บรับรองและโลโกไ้ม่ถูกตอ้ง 
ii. ไม่ตอบกลบัแนวทางการแกไ้ข พร้อมหลกัฐานการแกไ้ข(ข้ึนอยูก่บัประเภทของขอ้บกพร่องและมาตรฐานท่ีขอการรับรอง)ใน

รอบการตรวจประเมินทุกรอบ (อา้งอิงขอ้ 9 ) 
iii. ไม่ตอบกลบัจดหมายทวงถามแนวทาง และ/หรือ หลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ภายใน 7 วนั 
iv. การฝ่าฝืนกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นใบเสนอราคาของ ICC และหลกัเกณฑก์ารใชเ้คร่ืองหมายรับรอง 
v. เม่ือมีการพบขอ้บกพร่องสาํคญั ระหวา่งการตรวจติดตามท่ีสถานประกอบการ หลงัจากท่ีมีการตรวจรับรองไปแลว้ 

vi. ในระหว่างการพกัใชใ้บรับรอง ไม่อนุญาตให้มีการใชโ้ลโกใ้นเอกสารโฆษณาประชาสัมพนัธ์ จนกว่าการพกัใชจ้ะส้ินสุดลง
และสามารถใชต่้อไปได ้

vii. การพกัใชใ้บรับรองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั แต่ไม่เกิน 120 วนั 
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viii. Certification Manager ของ ICC จะแจง้เง่ือนไขการพกัใชใ้บรับรองและการดาํเนินการเพ่ือคืนสถานการณ์รับรอง เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ในกรณีท่ีไดด้าํเนินการแกไ้ขตามเง่ือนไขการพกัใชเ้รียบร้อยแลว้ 

13.2 การขยายขอบข่ายการรับรอง 
สําหรับการเพ่ิมขอบข่ายในการขอรับรอง ลูกคา้จะตอ้งทาํการแจง้ขอเขา้มาท่ี ICC อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงคาํขอจะถูก

ทบทวนและจดัทาํใบเสนอราคาส่งให้ใหม่และจนกว่าจะยอมรับ ICC จึงจะตดัสินใจดาํเนินการตามท่ีขอ เพ่ือท่ีจะทวนสอบและรับรอง
ผลการขยายขอบข่ายการรับรอง 
13.3 การลดขอบข่ายการรับรอง 

กรณีพบว่ากิจกรรมบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัขอบข่ายท่ีไดรั้บการรับรองไปแลว้หรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของการรับรอง 
หัวหน้าผูต้รวจประเมินระบุกิจกรรมท่ีจะลดขอบข่ายการรับรองในรายงานการตรวจประเมินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งแจง้ผูจ้ดัการการรับรอง
ทราบเพื่อพิจารณาลดขอบข่ายท่ีไดรั้บการรับรอง แลว้ดาํเนินการแกไ้ขใบรับรองตามขอบข่ายท่ีลดลง 
13.4  การเพกิถอน  จะสามารถกระทาํไดเ้ม่ือ 

i. ขาดการติดต่อกบัทาง ICC ในช่วงเวลาท่ีกาํหนดให ้หลงัจากท่ีไดมี้การพกัใชใ้บรับรอง 
ii. ขาดการชาํระเงินกบัทาง ICC ภายใน 1 เดือน หลงัจากไดรั้บใบเตือนใหช้าํระเงิน 

iii. ผูไ้ดรั้บการรับรองท่ีอยูใ่นระหว่างการพกัใชก้ารรับรอง ไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง และไม่สามารถทาํตามเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด
ไวไ้ดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

iv. ไม่ปฏิบติัตามระบบบริหารจดัการตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองในสาระสาํคญั 
v. มีขอ้ร้องเรียนท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อการรับรองสมคัรใจเพิกถอนโดยแจง้กบัทาง ICC อยา่งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ใบรับรองจะถูกส่งคืนให้กบัทาง ICC เม่ือลูกคา้ไดรั้บการแจง้จาก ICC ว่าถูกเพิกถอนเสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วนั 
ตอ้งไม่มีฉบบัสาํเนาเหลืออยูแ่ละตอ้งไม่แสดงโลโกห้ลงัจากมีการเพิกถอนแลว้ 

13.5 การปฏิเสธการรับรอง จะสามารถกระทาํไดเ้ม่ือสถานประกอบการท่ีจะขอการรับรอง 
i. ยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ.2 หรือ สบ.1/1 (กรณีเป็นสถานประกอบการ

อาหาร) 
ii. ไม่อยูใ่นขอบข่ายท่ี ICC จะใหก้ารรับรองได ้

iii. อยูใ่นระหวา่งถูกดาํเนินคดีหรือกระบวนการทางยติุธรรม 
 

14. การคืนสถานะการรับรอง 
การคืนสถานะการรับรองภายหลงัการพกัใชก้ารรับรอง โดยไดรั้บการพิจารณาจากผูจ้ดัการการรับรองระบบ (Certification 

Manager) วา่ลูกคา้ไดด้าํเนินการแกไ้ขหรือปฏิบติัตามเง่ือนไขการรับรองเรียบร้อยแลว้ 
 

15. การอุทธรณ์ 
หากลูกคา้ไม่เห็นดว้ยกบัคาํแนะนาํของผูต้รวจประเมินหลงัจากการตรวจรับรองและการตรวจติดตามหรือไม่เห็นดว้ยการผลการพิจารณา
ให้การรับรอง สามารถดาํเนินการอุทธรณ์ โดยแจง้ไปยงั Certification Manager ของ ICC ไดท่ี้ ซ่ึงลูกคา้ตอ้งแสดงหลกัฐานสนบัสนุน
เหตุผลท่ีแจง้ดว้ย ซ่ึงขอ้อุทธรณ์โตแ้ยง้ทั้งหมดท่ีแจง้จะส่งต่อให้คณะกรรมการความเป็นกลาง คณะกรรมการฯ ICC จะทาํการสอบสวน
จากหลกัฐานจากตวัแทนลูกคา้และหัวหน้าผูต้รวจประเมิน โดยอาจมีการเรียกทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมประชุมและให้ขอ้มูล (ถา้
จาํเป็น) การตดัสินของคณะกรรมการฯถือเป็นส้ินสุด 
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16. การร้องเรียน 
a)  ขอ้กาํหนดในการร้องเรียนทัว่ไป 

ลูกคา้ทุกรายจะตอ้งรักษารายการบนัทึกขอ้ร้องเรียนท่ีลูกคา้ของเขาร้องเขา้มา ซ่ึงรายการบนัทึกน้ีตอ้งสามารถเรียกออกมาดูได้
ระหวา่งการตรวจประเมินและการตรวจติดตาม รายการบนัทึกน้ีตอ้งสามารถนาํมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีของทาง ICC ได ้

b)  ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เก่ียวกบัผูต้รวจประเมิน 
หากลูกคา้มีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการตรวจประเมินของผูต้รวจประเมิน สามารถติดต่อทางโทรศพัท์ อีเมลห์รือเขียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรส่งไปถึง Certification Manager ของ ICC ซ่ึงจะทาํการพิจารณาในเบ้ืองตน้ และจะนาํเสนอคณะกรรมการความเป็นกลางเพ่ือ
พิจารณาและสัง่ดาํเนินการต่อไป 

c)  ขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของลูกคา้ 
กรณีทาง ICC ไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของลูกคา้ จากผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค จะมีการรวบรวมหลกัฐานต่างๆ 
นาํเสนอคณะกรรมการความเป็นกลางเพื่อพิจารณา โดยทั้งน้ีอาจมีการเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคาํช้ีแจง
ต่างๆ เพื่อใหก้ารพิจารณาเกิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
17. การตรวจเยีย่มของหน่วยรับรอง 

เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจติดตามของทาง ICC ลูกค้ายินยอมท่ีจะอนุญาตให้ผูแ้ทนของหน่วยรับรอง หรือตัวแทนจาก
หน่วยงานการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (Accreditation Body) มีสิทธ์ิท่ีจะเขา้สังเกตการณ์หรือตรวจเยี่ยมการปฏิบติัหนา้ท่ีของทีม
ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง ขอ้เทจ็จริงท่ีผูแ้ทนของหน่วยรับรองไดรั้บทราบ ณ ท่ีนั้นจะไม่ส่งผลกระทบกบัการตรวจประเมินนั้น 
 
18. การตรวจพเิศษ 

กรณีลูกคา้ท่ีถูกพกัใชใ้บรับรองหรือพบขอ้ร้องเรียนจากผูบ้ริโภค หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั ทาง ICC อาจตอ้ง
ดาํเนินการ Short Notice Audits  เพื่อท่ีจะติดตาม ทวนสอบ/ รับรองผล การประยุกต์ใช้หรือการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันนั้นๆ 
แลว้แต่กรณี 
 
19. การใช้และข้อห้ามในการใช้ ช่ือ, ใบรับรอง, โลโก้ การแสดงการรับรอง และเคร่ืองหมายรับรองระบบงาน 
19.1 การใช้ช่ือของหน่วยรับรอง 

 ผูไ้ดรั้บการรับรองสามารถใชช่ื้อของหน่วยรับรอง โดยสามารถใชช่ื้อยอ่ และ/หรือ ช่ือเตม็ทั้งภาษาไทย และ/หรือ ภาษาองักฤษ 
ดงัน้ี 

 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย):  บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์ติฟิเคชัน่ แอนด ์คอมไพลแอนซ์ จาํกดั 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ): International Certification & Compliance Co., Ltd. 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ): ICC 

19.2 การใช้ใบรับรอง, โลโก้ และการแสดงการรับรอง 
เม่ือมีการออกใบรับรองพร้อมแผนการตรวจติดตามเรียบร้อยแลว้ ลูกคา้มีสิทธิท่ีจะประกาศและนําโลโกไ้ปใช้บนเอกสาร

สาํนกังาน และส่ือส่งเสริมการขายได ้โลโกส้ามารถใชไ้ดต้ามท่ีกาํหนด ซ่ึงทาง ICC จะนาํส่งให้ผูผ้า่นการรับรองไดรั้บทราบ ส่วน
เง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารรับรอง มีดงัน้ี 

a) โลโกข้อง ICC มีลกัษณะดงัรูปท่ี 1 โดยไม่เปล่ียนแปลงอตัราส่วน ขนาดโลโกข้องหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) 
และหน่วยรับรอง (Certified Body) ไม่ควรตํ่ากวา่ 15 มิลลิเมตรเพ่ือใหม้องเห็นไดช้ดัดว้ยตาเปล่า 
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รูปท่ี 1 เคร่ืองหมายรับรองของ ICC 
 

b) ฟอนตท่ี์อยูใ่ตเ้คร่ืองหมายการรับรองกาํหนดให้ใชฟ้อนต ์Arial 
c) การแสดงโลโก ้ใหร้ะบุ 

i. ช่ือยอ่ของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์ติฟิเคชัน่ แอนด ์คอมไพลแอนซ์ จาํกดั โดยใชค้าํวา่ ICC แสดงไวใ้ตโ้ลโก ้
ii. เลขท่ีใบรับรอง “ Cert No. DDSXXXXX ” ไวก้บัโลโก ้ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 2  

DD หมายถึง  รหสัท่ีกาํหนดโดย ICC 
S หมายถึง  มาตรฐานหรือระบบบริหารการจดัการต่างๆ  โดยกาํหนดให ้ 

   G Good Hygiene Practices (GHPs) 
   H Hazard Analysis and Critical Control Point system (HACCP) 
   F Food Safety Management System (FSMS)  
   Q ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ (QMS) 
   E ISO 14001 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS) 
   S ISO 45001 ระบบบริหารอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSMS) 
   C ISO 22716 Cosmetic Good Manufacturing Practice 
   M ISO 13485 ระบบบริหารคุณภาพเคร่ืองมือทางการแพทย ์(MDMS) 

XXXXX หมายถึง  ลาํดบัท่ี ถูกกาํหนดโดย ICC 
 
 

 

 

 

 
Cert No. DDGXXXXX       Cert No. DDHXXXXX   

 

 

 

 
   Cert No. DDQXXXXX       Cert No. DDEXXXXX  

 

รูปท่ี 2 ตวัอยา่งเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานหรือระบบการจดัการบริหารการ GHPs/ HACCP/ ISO 9001/ ISO 14001 ตามลาํดบั 
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d) ตอ้งไม่มีการเขา้ใจผดิหรือทาํใหเ้ขา้ใจผดิในการไดรั้บการรับรอง 
e) ตอ้งไม่มีการนาํเอกสารการรับรองไปใชใ้นทางท่ีจะทาํให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิดไปเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือใชใ้นทางสาธารณะ

โดยทัว่ไป 
f) ในกรณีถูกพกัใช ้จะตอ้งยติุการใชใ้บรับรอง โลโก ้และเคร่ืองหมายรับรองจนกวา่จะไดรั้บการคืนสถานะ 
g) กรณีถูกเพิกถอนการรับรองจะตอ้งส่งคืนเอกสารท่ีมีการใชต้ราในการเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เช่น โบชวัร์ หัวจดหมาย 

นามบตัร เวบ็ไซต ์ฯลฯ และส่งคืนใบรับรองมาท่ี ICC ภายใน 30 วนั 
h) เม่ือมีการลดขอบข่ายในการรับรองจะตอ้งมีการแกไ้ขเอกสารการโฆษณาในส่วนขอบข่ายท่ีลดลงเม่ือมีการพิมพอ์อกมาแลว้ สาํหรับ

ตน้ฉบบัของใบรับรองท่ีมีการลดหรือเพิ่มขอบข่ายทุกใบจะตอ้งส่งคืน ICC ภายใน 30 วนัเม่ือมีการออกฉบบัใหม่ให้แลว้ เพ่ือเป็น
หลกัฐานยนืยนั 

i) ตอ้งไม่มีการแสดงกิจกรรมของการรับรอง นอกเหนือขอบข่ายท่ีใหก้ารรับรอง 
j) ตอ้งไม่มีการใช้การรับรองไม่ว่ากรณีใดท่ีจะก่อให้เกิดการเสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของทาง ICC หรือ ของหน่วยรับรอง

ระบบงาน (Accreditation Body)  ซ่ึงอาจกระทบต่อความเช่ือมัน่ต่อสาธารณะได ้
k) การใชโ้ลโกไ้ม่สามารถนาํไปใชก้บัเอกสารหรือรายงาน เช่น ผลทดสอบในห้องทดลอง, ผลการสอบเทียบ หรือผลการตรวจสอบ

สินค้าหรือใบรับรองท่ีองค์กรออกให้ทางลูกคา้ เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดหรือให้เขา้ใจว่าเป็นการรับรองตวัสินค้า, ผลการทดสอบ/
ตรวจสอบต่างๆ 

l) สามารถระบุขอ้ความบนบรรจุภณัฑ,์ ฉลาก หรือโบร์ชวัร์ โดยตอ้งไม่แสดงถึงการรับรองผลิตภณัฑ,์ กระบวนการ หรือการบริการ 
หากจะมีการระบุ ขอ้ความนั้นตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

a. ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง (อาจระบุช่ือหรือแบรนดก์็ได)้ 
b. มาตรฐานหรือระบบการจดัการบริหารการท่ีไดรั้บการรับรอง เช่น GHPs, ISO 9001:2015 เป็นตน้ 
c. หน่วยรับรอง (Certified Body) ท่ีใหก้ารรับรอง 
เช่น บริษทั ABC จาํกดั ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก ICC เป็นตน้  

m) กรณีท่ีผูไ้ดรั้บการรับรองตอ้งการใชเ้คร่ืองหมายรับรองในโทนสีขาวดาํ ซ่ึงสามารถดาํเนินการไดแ้ต่ตอ้งทาํให้เคร่ืองหมายรับรอง
นั้นเห็นและอ่านไดช้ดัเจน  

n) ใบรับรอง หา้มทาํการดดัแปลง, แกไ้ข, เปล่ียนแปลง, ทาํซํ้า, ใส่ลายนํ้า หรืออ่ืนๆ  
19.3 การใช้เคร่ืองหมายการรับรองระบบงาน ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
a) เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน ACFS จะตอ้งเป็นไปตามตวัอย่างในรูปท่ี 3 และตอ้งมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 15 มิลลิเมตรเพื่อให้สามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจนและอ่านไดด้ว้ยตาเปล่า 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน ACFS 
 

2032 GHPs/HACCP 
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b) อกัษร ACFS คือตัวย่อของ National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ; มกอช.) มีอกัษร Thailand Accreditation เพ่ือส่ือถึงความไวว้างใจได ้ความน่าเช่ือถือ รวมถึงส่ือความหมายถึง
มาตรฐานการยอมรับจากหน่วยงานระดบัประเทศโดยมีความหมายในแต่ละลายเส้นดงัน้ี 

a. ลายเส้นสีเขียวเขม้แสดงความเป็นประเทศท่ีสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรการเกษตร 
b. ลายเส้นสีเขียวอ่อนแสดงความเคล่ือนไหวกา้วไปขา้งหนา้ไม่หยดุน่ิง 
c. รายละเอียดรหสั Pantone ของสีใชต้ามตารางขา้งล่างน้ี 

สี ข อ ง เ ค ร ื อ ง ห ม าย ก า ร
ร ับรองระบบงานสี 

รหสัสีทกีาํหนด 

สีเขียวออ่น C50 Y100  

สีเขียวเขม้ C100Y100K50  

สีดาํ K100  
c) การแสดง เคร่ืองหมายรับรองระบบงานของ ACFS ตอ้งแสดงคู่กบัโลโกข้อง ICC โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

a. ฟอนตท่ี์อยูใ่ตเ้คร่ืองหมายการรับรองกาํหนดให้ใชฟ้อนต ์Arial โดยมีขนาดท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนและอ่านไดด้ว้ยตาเปล่า 
b. แสดงในขอบข่ายท่ีไดรั้บการรับรองระบบงาน   
c. สามารถแสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานบนเอกสารการโฆษณา, เผยแพร่, ประชาสัมพนัธ์ เช่น แผน่พบั, หวักระดาษ, 

นามบตัร เป็นตน้ 
d. ไม่แสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานท่ีตวัสินคา้ หรือภาชนะ หรือหีบห่อท่ีใชบ้รรจุสินคา้ หรือแสดงในลกัษณะท่ีอาจทาํ

ให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจว่าเป็นการรับรองผลิตภณัฑ์ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์, รายงานการทดสอบ, รายงานการสอบเทียบ 
เป็นตน้ 

e. สามารถระบุขอ้ความบนบรรจุภณัฑ์, ฉลาก หรือโบร์ชวัร์ โดยตอ้งไม่แสดงถึงการรับรองผลิตภณัฑ์, กระบวนการ หรือ
การบริการ หากจะมีการระบุ ขอ้ความนั้นตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

i. ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง (อาจระบุช่ือหรือแบรนดก์ไ็ด)้ 
ii. มาตรฐานหรือระบบการจดัการบริหารการท่ีไดรั้บการรับรอง เช่น GHPs, HACCP, GHPs/HACCP เป็นตน้ 

iii. หน่วยรับรอง (Certified Body) ท่ีใหก้ารรับรอง 
เช่น บริษทั ABC จาํกดั ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GHPs จาก ICC เป็นตน้  

f. ลูกคา้ท่ีถูกพกัใช,้ เพิกถอน หรือยกเลิก ตอ้งระงบัการใชเ้คร่ืองหมายทนัที กรณีเพิกถอนหรือยกเลิกตอ้งส่งคืนใบรับรองมา
ท่ี ICC ภายใน 30 วนั 

g. เม่ือมีการลดขอบข่ายในการรับรองจะตอ้งมีการแกไ้ขเอกสารการโฆษณาในส่วนขอบข่ายท่ีลดลงเม่ือมีการพิมพอ์อก
มาแลว้ สําหรับตน้ฉบบัของใบรับรองท่ีมีการลดหรือเพ่ิมขอบข่ายทุกใบจะตอ้งส่งคืน ICC ภายใน 30 วนัเม่ือมีการออก
ฉบบัใหม่ใหแ้ลว้ เพ่ือเป็นหลกัฐานยนืยนั 

h. แสดงภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้และเง่ือนไขขอ้กาํหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บอนุญาตจากหน่วยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Bodies) คือสํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้ใชเ้คร่ืองหมาย
รับรองของกิจกรรมนั้นๆ 
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รูปท่ี 4 ตวัอยา่งการแสดงโลโกข้อง ICC ร่วมกบัเคร่ืองหมายรับรองระบบงานของ ACFS (กรณีไดรั้บการรับรองระบบ GHPs) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ตวัอยา่งการแสดงโลโกข้อง ICC ร่วมกบัเคร่ืองหมายรับรองระบบงานของ ACFS (กรณีไดรั้บการรับรองระบบ HACCP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ตวัอยา่งการแสดงโลโกข้อง ICC ร่วมกบัเคร่ืองหมายรับรองระบบงานของ ACFS 
(กรณีไดรั้บการรับรองระบบ GHPs และ HACCP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       ICC              2032 GHPs 

        Cert No. DDGXXXXX                  

 
 
 
 
 
 
 

       ICC           2032 HACCP 

        Cert No. DDHXXXXX                         

 
 
 
 
 
 
 

         ICC                           2032 GHPs/HACCP 

          Cert No. DDGXXXXX                                

          Cert No. DDHXXXXX                                               



                                            International Certification & Compliance Co., Ltd. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SD04, Rev. 06, 03 Nov 2022    Page 14 of 17 

19.4 การใช้เคร่ืองหมายการรับรองระบบงานของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) 
a) เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน จะต้องเป็นไปตามตัวอย่างในรูปท่ี 7 ขนาดท่ีมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ด้วยตาเปล่า  โดยมี

องคป์ระกอบการแสดงเคร่ืองหมายดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 องคป์ระการการแสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) 
(National Standardization Council of Thailand, NSC) 

 
 เคร่ืองหมายมาตรฐาน 
 ช่ือยอ่คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ 
 ภาษาไทย  : กมช. 
 ภาษาองักฤษ : NSC 
 ช่ือยอ่สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

ภาษาไทย  : สมอ. 
 ภาษาองักฤษ : TISI 
 หมายเลขมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง แสดงเลขท่ีมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรอง 

ภาษาไทย  : มอก.17021-1 
 ภาษาองักฤษ : TIS 17021-1 
 ช่ือยอ่ของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์ติฟิเคชัน่ แอนด ์คอมไพลแอนซ์ จาํกดั โดยใชค้าํวา่ ICC  
  หมายเลขการรับรอง ประกอบด้วยอักษรย่อของระบบการจัดการ  และเลขทะเบียนท่ีกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) 
 หมายเหตุ  

i) อกัษรยอ่ของระบบการจดัการต่างๆ ซ่ึงเป็นสาขาท่ี ICC ไดรั้บการรับรองระบบงาน เช่น 
   QMS ระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ii) เลขทะเบียน หมายถึง ลาํดบัการไดรั้บการรับรองระบบงานในแต่ละสาขา 
iii) ตวัอยา่ง หมายเลขการรับรอง เช่น 

QMS 001 ไดรั้บการรับรองระบบงานสาขาการบริหารงานคุณภาพ ในลาํดบัท่ี 1 
b) การแสดง เคร่ืองหมายรับรองระบบงานของ กมช. ตอ้งแสดงคู่กบัโลโกข้อง ICC โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

a. ฟอนตท่ี์อยูใ่ตเ้คร่ืองหมายการรับรองกาํหนดให้ใชฟ้อนต ์Arial โดยมีขนาดท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนและอ่านไดด้ว้ยตาเปล่า 
b. แสดงในขอบข่ายท่ีไดรั้บการรับรองระบบงาน   
c. สามารถแสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานบนเอกสารการโฆษณา, เผยแพร่, ประชาสมัพนัธ์ เช่น แผน่พบั, หวักระดาษ, 

นามบตัร เป็นตน้ 
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d. ไม่แสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานท่ีตวัสินคา้ หรือภาชนะ หรือหีบห่อท่ีใชบ้รรจุสินคา้ หรือแสดงในลกัษณะท่ีอาจทาํ
ให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจว่าเป็นการรับรองผลิตภณัฑ์ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์, รายงานการทดสอบ, รายงานการสอบเทียบ 
เป็นตน้ 

e. สามารถระบุขอ้ความบนบรรจุภณัฑ์, ฉลาก หรือโบร์ชวัร์ โดยตอ้งไม่แสดงถึงการรับรองผลิตภณัฑ์, กระบวนการ หรือ
การบริการ หากจะมีการระบุ ขอ้ความนั้นตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

i. ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง (อาจระบุช่ือหรือแบรนดก์ไ็ด)้ 
ii. มาตรฐานหรือระบบการจดัการบริหารการท่ีไดรั้บการรับรอง เช่น ISO 9001:2015 เป็นตน้ 

iii. หน่วยรับรอง (Certified Body) ท่ีใหก้ารรับรอง 
เช่น บริษทั ABC จาํกดั ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก ICC เป็นตน้  

f. ลูกคา้ท่ีถูกพกัใช,้ เพิกถอน หรือยกเลิก ตอ้งระงบัการใชเ้คร่ืองหมายทนัที กรณีเพิกถอนหรือยกเลิกตอ้งส่งคืนใบรับรองมา
ท่ี ICC ภายใน 30 วนั 

g. เม่ือมีการลดขอบข่ายในการรับรองจะตอ้งมีการแกไ้ขเอกสารการโฆษณาในส่วนขอบข่ายท่ีลดลงเม่ือมีการพิมพอ์อก
มาแลว้ สําหรับตน้ฉบบัของใบรับรองท่ีมีการลดหรือเพ่ิมขอบข่ายทุกใบจะตอ้งส่งคืน ICC ภายใน 30 วนัเม่ือมีการออก
ฉบบัใหม่ใหแ้ลว้ เพ่ือเป็นหลกัฐานยนืยนั 

h. แสดงภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้และเง่ือนไขขอ้กาํหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บอนุญาตจากหน่วยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Bodies)  

c) สาํหรับการแสดงโลโก ้ขอ้ความใตโ้ลโกส้ามารถเลือกใชไ้ดท้ั้ง 2 ภาษา ส่วนขอ้ความใตเ้คร่ืองหมายรับรองท่ีแสดงในใบรับรองจะ
ใชเ้ป็นภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 ตวัอยา่งการแสดงโลโกข้อง ICC ร่วมกบัเคร่ืองหมายรับรองระบบงานของ กมช. (กรณีไดรั้บการรับรองระบบ QMS) 
 
20. การชําระเงิน 
การชาํระเงินตอ้งชาํระใหต้รงตามรายละเอียดในใบแจง้ค่าบริการใบเสนอราคา และเอกสารสญัญาท่ีไดเ้ห็นชอบร่วมกนั 
 
21. การแสดงความรับผดิชอบกรณีเกิดความเสียหาย 
การยอมรับการชดเชยค่าเสียหาย,ความสูญเสีย,ความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ICC รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายรวมไม่เกินจาํนวน
ค่าธรรมเนียมท่ี ICC ไดรั้บจากลูกคา้ โดยไม่รวมค่าเสียหายท่ี ICC ตอ้งสูญเสียซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุดงักล่าว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       ICC    NSC-TISI-TIS 17021-1 

        Cert No. DDQXXXXX                            QMS 001 
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22. ความเป็นกลาง 
ICC หรือ ผูแ้ทนของ ICC จะตอ้งไม่ 
a) จดัทาํท่ีปรึกษาระบบการจดัการ ท่ีประกอบไปดว้ยการเตรียมหรือผลิต คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบติั หรือให้คาํแนะนาํเป็นพิเศษ ขอ้

ปฏิบติั หรือแนวทางการแกไ้ขในเร่ืองการพฒันา โครงสร้างและการประยกุตใ์ช ้

b) จดัให้มีการตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์อนัตราย, FSMS หรือใหค้าํปรึกษาระบบการจดัการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการภายใน

ใหก้บัลูกคา้ท่ีไดรั้บใบรับรองไปแลว้ 

c) เสนอใหก้ารรับรองระบบงานต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ท่ีท่ีปรึกษาท่ีจดัหาหรือแนะนาํมาให ้
d) ออกใบรับรองท่ีเก่ียวกบัระบบการจดัการต่างๆ ใหก้บัหน่วยงานท่ีออกใบรับรองรายอ่ืน 
e) ใหก้ารรับรองแก่บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนของการใหค้าํปรึกษาท่ีแสดงถึงความไม่โปร่งใสและเป็นกลาง 
f) ดาํเนินการจดัหาหรือใหบ้ริการตรวจติดตามภายในให้กบัลูกคา้ท่ีไดรั้บการรับรอง 
g) มีเอกสารท่ีใชใ้นทางการตลาดมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารจดัการหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งหรือเอ้ือประโยชน์ใหก้บัท่ีปรึกษา 
h) ดาํเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีโอกาสท่ีแสดงถึงความไม่เป็นกลางของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหาร คณะกรรมการความเป็นกลาง ผูต้รวจประเมินและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในกิจกรรมของ ICC จะตอ้งไม่
มีส่วนเก่ียวขอ้งแต่ประการใดกบัองคก์รท่ีขอการรับรอง และจะตอ้งแสดงการมีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัให้บริษทัฯได้
ทราบ กรณีท่ีพบว่าขอ้มูลท่ีแจง้ไม่เป็นจริงและมีผลกระทบต่อความเป็นกลาง ทางบริษทัฯ จะยุติการจา้งงานโดยทนัที ตามระเบียบ
ปฏิบติังาน (P05) เร่ืองการรักษาความลบัและการแจง้การมีส่วนไดส่้วนเสีย 
 สําหรับการกระทาํใดๆท่ีก่อให้เกิดความไม่เป็นกลางท่ีพบและรายงาน คณะกรรมการความเป็นกลางจะแจง้และดาํเนินการ
ทนัทีพร้อมทั้งมีการส่ือสารใหท้ราบ 
 
23. ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผูท่ี้เป็นเจา้ของในการออกรายงานการตรวจประเมินหรือใบรับรองยงัคงถือเป็นทรัพยสิ์นของ บริษทั ICC หากทางบริษทั ICC 
พบการใชใ้บรับรองท่ีถูกยกเลิก/พกัใช/้เพิกถอนแลว้อยา่งไม่ถูกตอ้ง ทางบริษทั ICC ขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการทางกฎหมาย 
 
24. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากองค์กรและการเปล่ียน แปลงระบบบริหารจัดการ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีสําคญัภายในองคก์รเช่น กฎหมาย, กฎหมายทางการคา้, โครงสร้างองคก์ร, การบริหารองค์กร, 
นโยบาย, ระบบการจดัการและกระบวนการทาํงาน, จาํนวนสถานประกอบการและท่ีอยู่, เจ้าของกิจการ, จาํนวนพนักงานอย่างมี
นยัสําคญั, ตาํแหน่งบุคลากร, ขอบข่ายการรับรอง ผูไ้ดรั้บการรับรองจะตอ้งรีบแจง้มายงั ICC ซ่ึงจะตอ้งมีการทบทวนการเปล่ียนแปลง
นั้นๆ และอาจมีส่ิงท่ีตอ้งทาํการติดตามทวนสอบในการตรวจติดตามคร้ังถดัไปหรือการตรวจประเมินพิเศษ แลว้แต่กรณี รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนจาํนวนวนัตรวจประเมิน 
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25. การตรวจประเมินระยะไกล (Remote Assessment) 
ICC จะไม่ใชก้ารตรวจประเมินระยะไกลแทนการตรวจประเมินแบบ Onsite ในกรณีดงัน้ี 
a) การตรวจประเมินคร้ังแรกระยะท่ี 2 (Initial Assessment Stage 2) 
b) ขยาย/เปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรองระบบงานอยา่งมีนยัสาํคญั 
c) ระบบ/มาตรฐานท่ีขอการรับรองไม่มีขอ้กาํหนดเร่ือง การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และ/หรือ การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

(Management Review) 
d) เกิดสถานการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
e) ระบบการส่ือสาร/ระบบสารสนเทศ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเหตุจาํเป็นและการตดัสินใจของ Office Manager หรือ Certification Manager เป็นผูพ้ิจารณา 
 
26. บทลงโทษ  
กรณีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวข้า้งตน้ทางบริษทั ICC ขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการทางกฎหมาย 
 


