เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้า
การโอนการรับรอง/ลงทะเบียนทีไ่ ด้รบั อนุญาตมายัง LRQA
ภาพรวม
เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้านี้อธิบายขัน้ ตอนหลักเกีย่ วกับกระบวนการในการเข้า
มาดูแลการรับรองบริษทั ทีม่ รี ะบบการจัดการอยูแ่ ล้ว เพื่อให้รองรับกับข้อกาหนด
เงื่อนไขการประเมินทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ซึง่ ณ ปั จจุบนั มีองค์กรอื่นรับรอง



โดยปกติแล้ว กระบวนการโอนย้ายนัน้ จะดาเนินการการตรวจสอบด้านเอกสารและ
ข้อมูลผ่านทางสานักงาน ซึง่ คุณมอบให้เราในฐานะคาร้องขอโอนย้าย อย่างไรก็ตาม
หลังจากผ่านการดาเนินงานทีจ่ าเป็ นของฝ่ ายเทคนิคของ LRQA แล้ว ถ้าข้อมูลและ
เอกสาร ไม่เพียงพอต่อการรับรอง เราจะต้องเข้าเยีย่ มชมหน้างานของคุณหนึ่งครัง้
ก่อนทีเ่ ราจะให้คาแนะนาในการรับรอง
เมื่อเราออกใบรับรองให้คุณแล้ว เราจะดาเนินการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามเพื่อ
รักษาการรับรองนัน้
สมมุตวิ ่าเราไม่พบปั ญหาใหญ่ระหว่างการโอนย้ายการตรวจสอบหรือ
การตรวจเยีย่ ม (ถ้าจาเป็ น) และผ่านการพิจารณาอย่างเป็ นกลางจากสานักงาน
ของเราแล้ว เราจะออกใบรับรองให้ วันหมดอายุของใบรับรองของ LRQA จะขึน้
อยู่กบั การรับรองทีจ่ ะต้องทาการทดแทน ถ้าการรับรองของคุณในปั จจุบนั นัน้ :
 ไม่มวี นั หมดอายุ - ใบรับรองของ LRQA จะมีอายุสามปี นับจากวันทีม่ ี
การรับรองเต็มรูปแบบครัง้ สุดท้ายหรือวันทีม่ กี ารตรวจเยีย่ มเพื่อต่อใบอนุญาต
 มีวนั หมดอายุบนั ทึกไว้ - ใบรับรองของ LRQA จะมีอายุเท่ากับใบรับรองเดิม
ของคุณหรือสามปี แล้วแต่อะไรจะมาถึงก่อน
ในระหว่างกระบวนการ ผูต้ รวจประเมินของเราจะคอยรับฟั งและให้ความช่วยเหลือ
และใช้แนวทางทีท่ าได้จริง เพื่อมอบคุณค่าทีแ่ ท้จริงของกระบวนการตรวจประเมิน
แก่คณ
ุ
ก่อนทีเ่ ราจะตรวจเยีย่ ม เราจะพูดคุยและตกลงกับคุณเกีย่ วกับวันทีจ่ ะตรวจเยีย่ ม
เวลาเริม่ และสิน้ สุด ทีมตรวจประเมิน เวลาทีใ่ ช้ในการตรวจเยีย่ ม และส่วนใดของ
ธุรกิจทีเ่ ราจะตรวจเยีย่ ม เราจะตรวจเยีย่ มและรายงานเป็ นภาษาประจาชาติของคุณ
ยกเว้นจะตกลงเป็ นภาษาอื่น

เมื่อคุณลงนามในสัญญากับเราแล้ว เราจะต้องขอรายละเอียดเกีย่ วกับผลลัพธ์ใน
การการตรวจเยีย่ มทีผ่ า่ นมา (เช่น สาเนาของการต่ออายุใบอนุญาตและรายงาน
การเฝ้ าติดตามครัง้ ล่าสุด) เพื่อทีเ่ ราจะได้ทราบสถานะของระบบการจัดการของคุณ
เราจะติดต่อบริษทั รับรองก่อนหน้าของคุณเพื่อยืนยันสถานะ การรับรองในปั จจุบนั
ของคุณ
นอกจากนี้ เพื่อออกใบรับรองทีไ่ ด้รบั อนุญาต เราต้องตรวจสอบ:
 ว่ากิจกรรมของคุณอยู่ภายใต้ขอบเขตของการรับรอง
 เหตุผลในการโอนย้ายของคุณ
 ว่าการรับรองปั จจุบนั ของคุณนัน้ ทาโดยบริษทั รับรองหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก IAF
 ขอบเขตการรับรองของคุณทีม่ อี ยู่เป็ นไปตามข้อกาหนดการรับรอง
คุณภาพปั จจุบนั
 ว่าคุณได้ดาเนินการอย่างเหมาะสมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการร้องเรียน
จากภายนอกใด ๆ ก็ตามซึง่ บริษทั คุณได้รบั
 สถานะของปฏิสมั พันธ์ในปั จจุบนั ของบริษทั ของคุณกับองค์กรผูด้ ูแล
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
หลังจากการตรวจสอบข้อมูลเหล่านัน้ แล้ว เราจะระบุว่าจะต้องมีการตรวจเยีย่ ม
หน้างานก่อนที่ LRQA จะออกใบรับรองให้กบั บริษทั ของคุณหรือไม่
ถ้าไม่จาเป็ นต้องมีการตรวจเยีย่ มหน้างาน เราจะใช้ขอ้ มูลและเอกสารทีไ่ ด้รบั มา
ออกใบรับรอง
การตรวจเยีย่ มเพื่อ “โอนย้าย”
จุดประสงค์ของการตรวจเยีย่ ม
ถ้าการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดภายในสานักงานทีค่ ณ
ุ มอบให้นนั ้ ชีว้ ่า
ข้อมูลยังไม่เพียงพอในการออกใบรับรองให้กบั บริษทั หรือพบประเด็นจาก
การตรวจเยีย่ มเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ LRQA อาจจาเป็ นต้องทาการตรวจเยีย่ ม
เพื่อโอนย้ายการรับรอง กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการในการ ตรวจเยีย่ มนี้จะระบุ
เป็ นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบก่อนการโอนย้ายและผูต้ รวจประเมินของเรา
ทีเ่ ข้าทาการตรวจเยีย่ มจะติดต่อคุณเกีย่ วกับกิจกรรมดังกล่าว เราดาเนินการ
ตรวจเยีย่ มเพื่อพิสูจน์ว่า ระบบการจัดการทีไ่ ด้รบั การรับรองของคุณนัน้ ยังคงผ่าน
การดูแลใช้งานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เราพิจารณาการเปลีย่ นแปลงใน
ระบบของคุณ อย่างเช่นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ริม่ มาจากผลของการเปลีย่ นแปลง
กิจกรรม สินค้า และบริการของคุณ เรายังคงดูวา่ ระบบของคุณสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของการรับรองหรือไม่

ก่อนการโอนย้าย
ในส่วนของการเสนอราคา LRQA จะต้อง:
 ทราบข้อมูลและกิจกรรมในบริษทั ของคุณ
 ได้รบั สาเนาใบรับรองปั จจุบนั ของคุณ รวมถึงระยะเวลาของการรับรอง
และวันหมดอายุ
 รับทราบระยะเวลาทีใ่ ช้ในการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามในปั จจุบนั หรือ
การตรวจเยีย่ มเพื่อต่ออายุใบอนุญาต (ถ้าเหมาะสม)
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กาหนดระยะเวลาทีเ่ ราจะเข้าเยีย่ มให้เหมาะสมต่อขัน้ ตอนการตรวจตรา/
ต่ออายุใบอนุญาตในส่วนการรับรองปั จจุบนั ของคุณ ถ้าการรับรองก่อนหน้านี้
ของคุณยึดโครงการ “ต่อเนื่อง” หรือ “ติดตามอย่างสม่าเสมอ” เป็ นหลัก
และการตรวจเยีย่ มเพื่อประเมินระบบ โดยรวมนัน้ ไม่ได้ดาเนินการมาแล้ว
ภายในระยะเวลาสามปี ทผ่ี า่ นมา เราจะเพิม่ เวลาเพื่อตรวจสอบระบบ
ในเชิงลึกมากขึน้
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การดาเนินการตรวจเยีย่ ม
การตรวจเยีย่ มเริม่ ด้วยการประชุมเปิ ดการดาเนินการ ผูต้ รวจประเมินจะอธิบาย
ให้ทมี ผูบ้ ริหารของคุณฟั งว่าเราจะทาการตรวจประเมิน อย่างไร และคุณจะมีโอกาส
แนะนาบริษทั ของคุณด้วย ผูต้ รวจประเมินจะตกลง รายละเอียดแผนการตรวจเยีย่ ม
กับคุณ
หลังจากนัน้ ผูต้ รวจประเมินจะ:
 ตรวจสอบขอบเขตของการรับรองทีค่ ุณร้องขอโดยเทียบกับขอบเขตเดิม
ของคุณและประเมินระบบ กระบวนการ เอกสาร และบันทึกที่ใช้งาน และผ่าน
การดูแลรักษา เพื่อดูว่าระบบนัน้ ได้ดแู ลกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ทีอ่ ยู่ภายในขอบเขตทีเ่ สนอหรือไม่
 ตรวจสอบการรับรองปั จจุบนั ของคุณว่ายังมีผลและเหมาะสมกับกิจกรรม
สินค้า และบริการ และหน้างานของคุณหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบสถานะ
การรับรองด้วย
 ตรวจสอบรายงานการเฝ้ าติดตามล่าสุดโดยบริษทั ทีใ่ ห้การรับรองปั จจุบนั
ของคุณเพื่อดูการดาเนินการแก้ไขทีโ่ ดดเด่น เราจะตรวจสอบความสัมพันธ์
ของประเด็นทีน่ ่าสนใจทีเ่ ราพบและพูดคุยเกีย่ วกับเงื่อนเวลาของการดาเนิน
การแก้ไข
 สาหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมนัน้ ควรต้องมีการตรวจเยีย่ มหน้างานเพื่อพิสูจน์ว่าอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่ภายในขอบเขตของการรับรอง
นัน้ ได้รบั การระบุและจัดการอย่างเหมาะสมโดยระบบการจัดการของคุณหรือไม่
 ตรวจสอบความเปลีย่ นแปลงของระบบและประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบ
การตรวจเยีย่ มจะจบลงทีก่ ารประชุมปิ ดการตรวจเยีย่ มเพื่อเสนอรายงานและตกลง
เกีย่ วกับกระบวนการตรวจประเมินขัน้ ต่อไป ซึง่ รวมถึงประเด็นด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย ความมันคง
่ และงานธุรการด้วย
รายละเอียดของขัน้ ตอนต่อไปของวงจรการรับรองนัน้ สามารถดูได้จากเอกสาร
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เฉพาะสาหรับลูกค้าของเรา
การรายงาน
ในระหว่างการตรวจเยีย่ ม เราจะบันทึกรายงานการตรวจเยีย่ มเพื่อบันทึกผลลัพธ์จาก
การตรวจประเมินกระบวนการเมื่อเทียบกับแผนการตรวจประเมิน ข้อคิดเห็นเชิงบวก
และประเด็นที่ ต้องการความกระจ่างหรือการแปลความ เราบันทึกผลลัพธ์จากการ
ตรวจประเมินในบันทึกผลลัพธ์การตรวจประเมิน และจัดให้อยู่ในหมวดความไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานในประเด็นหลัก และความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานใน
ประเด็นรอง เรานิยามผลลัพธ์เหล่านัน้ ว่า:

ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในประเด็นหลัก: การไม่มหี รือการล้มเหลว
ในการใช้งานหรือดูแลองค์ประกอบของระบบการจัดการหนึ่งหรือหลาย
องค์ประกอบหรือสถานการณ์ทอ่ี าจก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างยิง่ ต่อความสาเร็จ
ในการจัดการ โดยมีพน้ื ฐานมาจากหลักฐานเชิงวัตถุเพื่อบรรลุ:
 นโยบาย วัตถุประสงค์ หรือความมุง่ มันต่
่ อสาธารณะขององค์กร
 การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของผูด้ ูแลกฎทีเ่ กีย่ วข้อง
 ความสอดคล้องกับข้อกาหนดของลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
 ความสอดคล้องกับเงื่อนไขของการตรวจประเมินทีส่ ามารถส่งมอบได้
โดยทัวไปแล้
่
ว ความไม่สอดคล้องหลัก ๆ จะกลายเป็ นการล้มเหลวของระบบ
ก็ต่อเมื่อ:
 เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการส่งมอบของระบบ
 ทาให้เกิดความเสีย่ งต่อขีดความสามารถของระบบการจัดการ
 ต้องการการสกัดกัน้ ในทันที
 ต้องการการวิเคราะห์ตน้ เหตุของปั ญหาและการดาเนินการแก้ไขในทันที
หัวหน้าทีมของเราจะนัดหมายกับคุณเพื่อทาการติดตาม
ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในประเด็นรอง: การตรวดูชว้ี ่ามีจดุ อ่อนในการ
ใช้งานและการดูแลระบบ ซึง่ ไม่ได้สง่ ผลกระทบรุนแรงต่อขีดความสามารถ
ในการดูแลระบบ หรือเกิดความเสีย่ งในการส่งมอบของระบบ แต่จะต้องได้รบั การ
แก้ไขเพื่อรักษาขีดความสามารถในอนาคตของระบบ
โดยทัวไปแล้
่
ว ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในประเด็นรองจะเป็ นจุดอ่อน
ทีอ่ ยู่ในกระบวนการหรือกระบวนงานภายใน หรือผลลัพธ์ของการตรวจสอบ
ทีถ่ า้ ไม่ได้รบั การควบคุมอย่างสมเหตุสมผล อาจส่งผลให้ระบบไร้ประสิทธิภาพได้
ต้องมีการใช้การสืบหาต้นตอและการดาเนินการแก้ไข
ถ้ามีการนาขึน้ มาหารือระหว่างการตรวจเยีย่ มว่าผลลัพธ์ของการรับรองนัน้ กาลัง
จะออกมาแล้ว ผูต้ รวจประเมินจะขอให้คณ
ุ ระบุถงึ การดาเนินการแก้ไขทีค่ ุณจะ
กระทาแผนการดาเนินการแก้ไขนี้จะเป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบอย่างอิสระ
จากสานักงานของเราก่อนทีจ่ ะออกใบรับรองให้ ถ้ามีการนาขึน้ มาหารือระหว่าง
การตรวจประเมิน เฝ้ าติดตาม แม้วา่ คุณจะต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสมหลังจากการตรวจประเมิน โดยปกติแล้วคุณก็ไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องให้
ข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับการแก้ไขจนกว่าจะถึงการตรวจประเมิน ในครัง้ หน้า
ในทัง้ สองกรณี สาหรับการตรวจเยีย่ มครัง้ ต่อไป ผูต้ รวจประเมินจะตรวจสอบ
การดาเนินการทีค่ ุณได้ปฏิบตั แิ ละบันทึกในส่วนของการตรวจสอบการดาเนินการ
แก้ไขในบันทึกผลการตรวจสอบ
กรุณาเก็บสาเนารายงานการตรวจเยีย่ มของเราไว้สามปี ในกรณีพเิ ศษ
เราอาจจะขอให้คณ
ุ ส่งมอบสาเนารายงานในครัง้ ก่อน
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ถ้าเราพบปั ญหาเฉพาะทีค่ ณ
ุ ควรจะแก้ไขเพื่อไม่ให้เรานามาเป็ นประเด็น
ในการพิจารณาความไม่สอดคล้องในการตรวจเยีย่ มทีจ่ ะเกิดขึน้ เราจะบันทึก
ปั ญหาเหล่านัน้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกันในรายงาน
สาหรับคาแนะนาเพื่อการปรับปรุงทีจ่ ะช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึน้
ซึง่ อาจจะส่งไปยังระบบจัดการการร้องเรียน เราจะบันทึกทัง้ :
 ในบทสรุปของผูบ้ ริหาร สาหรับคาแนะนาเพื่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์หรือ
 ภายในรายงาน สาหรับคาแนะนาเพื่อการปรับปรุงส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การสุ่มตัวอย่าง
เป็ นเรื่องสาคัญทีจ่ ะต้องทราบว่าถึงแม้อาจตรวจปั ญหาไม่พบในกิจกรรม
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มปี ั ญหา การทาการตรวจประเมินนัน้ จะยึดตาม
เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง โดยทางสถิตแิ ล้วมักจะมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะตรวจ
ปั ญหาไม่พบระหว่างการตรวจประเมิน กรุณาพิจารณาจุดนี้ เมื่อคุณทาการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการของคุณเอง

การรักษาความลับ
เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลใด ๆ เกีย่ วกับองค์กร (รวมถึงเนื้อหาของรายงาน) ของคุณ
ทีเ่ รารวบรวมมาให้กบั บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากคุณ
(ยกเว้นว่าหน่วยงานรับรองมาตรฐานจะเป็ นผูก้ าหนด)
ข้อมูลเพิม่ เติม
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมว่า LRQA สามารถช่วยเหลือคุณในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดความเสีย่ งได้อย่างไร กรุณาเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราที่ www.th.lrqa.com
โดยคุณสามารถเยีย่ มชมเว็บไซต์เฉพาะสาหรับแต่ละประเทศเพื่อหาข้อมูล
เกีย่ วกับการดาเนินงานของ LRQA ในประเทศของคุณได้
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