เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้า
กระบวนการประเมินผล - เค้าโครงการให้บริการระบบการจัดการ
•

ภาพรวม
วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินที่ดาเนินการโดย LRQA มีดงั นี้:
•
การสรุปผลความสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบการจัดการ
ของลูกค้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ด้วยเกณฑ์การตรวจประเมิน
•
การสรุปผลความสามารถของระบบการจัดการ เพื่อรับรองว่าลูกค้า
มีคุณสมบัตคิ รบในด้านของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อตกลง
ที่นาไปปรับใช้ได้จริง บันทึก: การตรวจประเมินรับรองระบบ
การจัดการไม่ใช่การตรวจประเมินตามข้อกฎหมาย
•
การสรุปผลประสิทธิภาพด้านระบบการจัดการ เพื่อรับรอง
ว่าลูกค้าสามารถตัง้ เป้าที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างสมเหตุสมผล
•
เป็ นการระบุสงิ่ ที่สามารถนาไปพัฒนาระบบการจัดการได้
รายละเอียดวัตถุประสงค์สาหรับการตรวจเยีย่ มในแต่ละครัง้ จะถูกระบุเอาไว้
ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภทของการตรวจเยี่ยมด้านล่าง
เมื่อมีการตรวจเยีย่ มประเมินผล หน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะมีดงั นี้:
•
หัวหน้าทีมมีหน้าที่รบั ผิดชอบขัน้ ตอนการตรวจประเมิน และ
การวางแผนตรวจเยี่ยมทัง้ หมด พวกเขามีหน้าที่รบั ผิดชอบ
จัดการสมาชิกในทีม รวมถึงการแบ่งหน้าที่ให้กบั สมาชิกในทีม
เพื่อรับรองว่าแผนการตรวจเยีย่ มจะเสร็จสิน้ การรวบรวมรายงาน
การตรวจเยีย่ ม รวมถึงผลของการตรวจเยีย่ ม และการให้คาแนะนา
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของคุณ
•
สมาชิกทีมจะดาเนินขันตอนการตรวจประเมิ
้
นภายใต้การกากับ
ของหัวหน้าทีม พวกเขาจะดาเนินการประเมินผลอย่างละเอียด
ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจเยีย่ ม เพื่อจัดเตรียมรายงาน
ของการดาเนินการนี้ รวมถึงผลลัพธ์ท่ไี ด้ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ไว้ภายในรายงานการตรวจเยี่ยมทัง้ หมด
•
การตรวจประเมินจะต้องใช้ผเู้ ชี่ยวชาญทางเทคนิค
เพราะทาประเมินจาเป็ นต้องใช้ความรูเ้ ฉพาะทาง
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิคจะทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกาาของทีมตรวจประเมิน
แต่จะไม่มสี ่วนร่วมในการ
ตรวจประเมินใด ๆ
•
ผูป้ ระเมินที่อยูร่ ะหว่างการฝึกอบรม (AUT) อาจเข้าร่วมทีม
ตรวจประเมินด้วย โดยทาหน้าที่เป็ นสมาชิกทีม หรือหัวหน้าทีม
ภายใต้การกากับของหัวหน้าทีม
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•

หัวหน้าทีมจะอนุญาตให้คุณแต่งตัง้ บุคลากรจากองค์กรของคุณ
เพื่อเป็ นผูน้ าทางสาหรับทีมตรวจประเมินระหว่างการเยีย่ มชม และ
คอยสนับสนุนทีมตรวจประเมิน
ในบางครัง้ อาจมีผสู้ งั เกตการณ์ตดิ ตามทีมตรวจประเมินไปด้วย
ผูส้ งั เกตการณ์ไม่ได้เป็ นสมาชิกของทีมตรวจประเมิน
และจะไม่ชนี้ าหรือยุง่ เกี่ยวกับขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
ผูส้ งั เกตการณ์อาจเป็ นบุคลากรจาก LRQA หน่วยงานรับรอง
หรือผูค้ วบคุมกฎ หรือ
จากฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งที่ตอ้ งการรับรูเ้ กี่ยวกับการตรวจประเมิน

แผนกวางแผนของสานักงาน LRQA
ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการนัดเข้าตรวจเยีย่ มของทีมตรว
จประเมิน รวมถึงความจาเป็ น
ในการใช้ผเู้ ชี่ยวชาญทางเทคนิค และหากต้องมีผสู้ งั เกตการณ์ร่วมติดตาม
ไปด้วย
ข้อกาหนดด้านการรับรองมาตรฐานกาหนดไว้ว่ากระบวนการตรวจประเมินนั ้
นประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประเภท ดังนี้:
•
การตรวจประเมินการออกแบบและคาจากัดความระบบ
•
การตรวจประเมินการดูแลระบบด้วยตัวเองของลูกค้า
•
การวางแผนการตรวจเยี่ยมการดาเนินการ
•
การตรวจประเมินการดาเนินการของระบบ
เรารวบรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม
ทุกครัง้ ที่มกี ารตรวจเยีย่ ม
ลูกค้าเช่นคุณมีเวลาแก้ไขความไม่สอดคล้องข้อหลักๆ
ที่พบก่อนการตรวจเยีย่ มครัง้ ถัดไป
โดยปกติแล้ว
เราจะทาการตรวจประเมินระบบการจัดการสาหรับการรับรองในครัง้ แรกโดยแ
บ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 และขัน้ ตอนที่ 2

โครงสร้างการตรวจเยีย่ ม
ในการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 1 เราจะตรวจดูองค์ประกอบต่อไปนี้:
•
การตรวจประเมินการออกแบบและประเมินคาจากัดความระบบ
เพื่อยืนยันความสอดคล้องต่อข้อกาหนดของการรับรองเช่น
ข้อกาหนดของมาตรฐานต่าง ๆ และขอบเขตของการรับรอง

แก้ไขครัง้ ที่ 3.0 วันที่ 4 มกราคม 2560

เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้า
กระบวนการประเมินผล - เค้าโครงการให้บริการระบบการจัดการ
•

•

การตรวจประเมินการดูแลระบบด้วยตนเองของคุณ ตัวชีว้ ดั สาคัญ
ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบภายในและการตรวจตราทบทวนของ
ฝา่ ยบริหาร และการตรวจประเมินการประเมินความเสี่ยงสาหรับ
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมและระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การยืนยันการดาเนินการตามสัญญา ซึ่งรวมถึงคาจากัดความ
ของขอบเขตการรับรอง และระบุแผนการ ลอจิสติกส์ การสุ่มตัวอย่าง
และอื่น ๆ ซึ่งจะถูกใช้ในการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2
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แก้ไขครัง้ ที่ 3.0 วันที่ 4 มกราคม 2560

เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้า
กระบวนการประเมินผล - เค้าโครงการให้บริการระบบการจัดการ
กาหนดบริบทขององค์กร รวมถึงการระบุตวั ตนของฝา่ ยที่สนใจ
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์
ระบุถงึ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ และประสิทธิภาพของระบบ
การจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ว่าบริาทั ได้กาหนดขอบเขตของระบบการจัดการ โดยอิงจากบริบท
ที่ระบบจะดาเนินการ
ว่าบริาทั ได้กาหนดคุณสมบัตทิ างกฎหมาย กฎระเบียบที่นาไป
ปรับใช้ได้จริงที่ระบบจะต้องจัดการ

การตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2 จะประกอบด้วย:
•
การตรวจประเมินการดาเนินการของระบบการจัดการ เพื่อยืนยัน
ความสอดคล้องกับข้อกาหนดของการรับรอง ได้แก่ ข้อกาหนด
ของมาตรฐานต่าง ๆ และขอบเขตของการรับรอง

•
•
•

ระยะห่างระหว่างการตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่ 1 และขันตอนที
้
่2

•

เราแนะนาว่าควรเว้นระยะห่างระหว่างการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 1
และขันตอนที
้
่ 2 อย่างน้อย 6 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
ในการวางแผนการตรวจเยีย่ มเพื่อตรวจประเมินทัง้ 2 ครัง้
โดยเราจะพิจารณาจาก:
•
ความต้องการของคุณเพื่อแก้ปญั หาจากการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 1
ก่อนการตรวจเยีย่ มในขันตอนที
้
่2
•
การดาเนินการของเราที่สบื เนื่องจากการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 1

•

หากมีระยะห่างกันมากกว่า 3 เดือน เราอาจต้องตรวจเยีย่ มส่วนที่ถูก
ประเมินในการตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่ 1 อีกครัง้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีเวลา
ั
ในการแก้ปญหาที
่พบจากการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 1 หากระยะห่างน้อยกว่า
6 สัปดาห์

ทัง้ นี้ ผูต้ รวจจะประเมินทบทวน และยืนยันข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญา รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ น ซึ่งเป็ นผลมาจากผลของการตรวจเยี่ยมขันที
้ ่1
(รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจประเมิน ระยะเวลาของ
การตรวจเยีย่ มขัน้ ที่ 2 และระยะเวลาของการตรวจประเมินเฝ้าติดตาม
ในภายหลัง) ผูต้ รวจประเมินจะกาหนดการวางแผน โลจิสติกส์
การสุ่มตัวอย่าง เป็ นต้น ซึ่งจะใช้ระหว่างการตรวจเยีย่ มขัน้ ที่ 2

การตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 1
โดยปกติแล้ว
ทีมตรวจประเมินของเราจะตรวจสอบระบบการจัดการในการตรวจเยี่ยมขัน้ ต
อนที่ 1 ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 1
นอกสถานประกอบการอาจทาให้มคี วามเสี่ยงเพิม่ เติมระหว่างตรวจเยีย่ มขัน้ ต
อนที่ 2
หมายเหตุ: สาหรับระบบการจัดการส่วนใหญ่ เราแนะนาว่าควรมีการ
ตรวจเยีย่ มส่วนใดส่วนหนึ่ง ณ สถานประกอบการเมื่อการตรวจเยีย่ ม
ขันตอนที
้
่ 1 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการตรวจประเมิน

จากนัน้ ผูต้ รวจประเมินจะใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมได้เป็ นผลการสัมภาาณ์
เพื่อทบทวนการออกแบบระบบ เพื่อกาหนดว่าลูกค้าได้ทาการจัดการ
ความเสี่ยงที่เป็ นไปได้ภายในระบบ และเพื่อกาหนดว่าได้มกี ารระบุ
ความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ลงไปด้วย

ระหว่างการตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่1
สาหรับการตรวจประเมินทัง้ หมด
ผูต้ รวจประเมินจะดาเนินการต่อไปนี้ :
ก)

ข)

วัตถุประสงค์ของการตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่1
คุณจะได้รบั ทราบจากข้อมูลเอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้า (CIN)
ที่ส่งถึงคุณล่วงหน้าก่อนการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 1
ผูป้ ระเมินจะทบทวนระบบเพื่อดูว่า
มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ของการตรวจประเมิน และครอบคลุมกิจกรรม
ที่มรี ายละเอียดอยู่ภายในขอบเขตการตรวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมินจะสัมภาาณ์ฝา่ ยการจัดการอาวุโสของบริาทั
เพื่อประเมินว่าบริาทั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้:
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ค)

ประเมินที่ตงั ้ และเงื่อนไขเฉพาะของสถานประกอบการของคุณ
และพูดคุยกับพนักงานของคุณ เพื่อประเมินความพร้อมของคุณ
ก่อนการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2
ตรวจตราทบทวนสถานะและความเข้าใจข้อกาหนดของมาตรฐาน
โดยเฉพาะข้อกาหนดด้านการระบุตวั ชีว้ ดั หลักเพื่อประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน แง่มมุ กระบวนการ วัตถุประสงค์ และการดาเนินการ
งานระบบการจัดการที่สาคัญ
เก็บข้อมูลที่เราต้องการ ประกอบด้วยข้อมูลของขอบเขตของระบบ
การจัดการ กระบวนการ และตาแหน่งที่ตงั ้ ขององค์กรของคุณ
และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ด้านคุณภาพ ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย
รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ

แก้ไขครัง้ ที่ 3.0 วันที่ 4 มกราคม 2560

เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้า
กระบวนการประเมินผล - เค้าโครงการให้บริการระบบการจัดการ
ง)

จ)
ฉ)

ช)
ซ)

ยืนยันว่าคุณมีกระบวนการปฏิบตั งิ านที่พร้อมใช้งาน
เพื่อใช้ระบุขอ้ กาหนดด้านกฎหมาย
และเพื่อทาให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ด้วยการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตรวจตราทบทวนการจัดสรรทรัพยากรสาหรับขัน้ ตอนที่ 2
และเห็นชอบรายละเอียดของการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 2 ร่วมกับคุณ
เน้นการวางแผนการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 2
ด้วยการทาความเข้าใจระบบการจัดการและการปฏิบตั งิ าน ณ
สถานประกอบการของคุณ
ในบริบทที่สาคัญ
ยืนยันว่าเอกสารระบบการจัดการพร้อมใช้งาน และสัมพันธ์กบั
ระบบการจัดการที่ใช้งานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ประเมินการวางแผนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทบทวน
ของฝา่ ยบริหาร วิธกี ารดาเนินการของคุณ
รวมถึงระดับการดาเนินการระบบการจัดการ
เพื่อประเมินว่าคุณพร้อมสาหรับการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2
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ผูต้ รวจประเมินจะดูขอ้ มูลสาหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะต่อไปนี้:

•

สาหรับการประเมินระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ผูต้ รวจประเมินของเราจะตรวจสอบสิง่ เหล่านี้ของคุณ:
•
กระบวนการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างระบบของคุณ
ซึ่งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของคุณ และ
•
กระบวนการเพื่อรับรองว่าคุณมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะป้องกันมลภาวะ
ผูต้ รวจประเมินของเราจะรายงานองค์ประกอบหลักสาหรับการปรับปรุงพัฒน
าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการป้องกันมลภาวะในรายงานการ
ตรวจเยีย่ มของเรา หรืออ้างอิงกระบวนการดาเนินการหรือเอกสารจาก
ระบบของคุณ เพื่อให้เราสามารถประเมินข้อกาหนดของ ISO 14001
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการป้องกันมลภาวะระหว่างการตรวจเยี่ยม
เพื่อสังเกตการณ์ทุกครัง้
สาหรับการประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ผูต้ รวจประเมินของเราจะยืนยันว่า :
•
ได้กาหนดขอบเขตของขอบเขตทางกายภาพและทางความคิด
ในระบบของคุณ และ
•
ได้ประเมินความเสี่ยง ซึ่งระบุถงึ :
•
ภัยคุกคามต่อทรัพย์สนิ
•
ช่องโหว่และผลกระทบต่อลูกค้า
•
ได้ระบุระดับของความเสี่ยง
ผูต้ รวจประเมินของเราจะตกลงกับคุณว่าจะไม่นบั ข้อกาหนดใดในภาคผนวก ก.
ของ ISO/IEC 27001 กับคุณ คุณควรจะบันทึกข้อตกลงข้างต้นในเอกสาร
แสดงมาตรการในมาตรฐาน ISO/IEC 27001
สาหรับการตรวจประเมินอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผูต้ รวจประเมินของเราจะยืนยันว่า :
•
มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มปี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
รวมถึงความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกิจกรร
มหลากหลายชนิดของคุณ
•
คุณได้จดั และดูแลกระบวนการในการระบุสงิ่ ที่เป็ นอันตราย
การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การสรุปการตรวจเยีย่ ม - ทุกส่วน

หากคุณมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินการแก้ไขได้ทงั ้ หมดภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้
ผูต้ รวจประเมินจะพิจารณาว่าต้องใช้ระยะห่างระหว่างการตรวจสอบขันที
้ ่1
และขัน้ ที่ 2 มากขึน้ เท่าไหร่ เพื่อให้เหมาะสมกับการประเมิน
หากระยะห่างระหว่างการตรวจเยี่ยมถูกขยายไปเป็ น :
•
ระหว่าง 3 - 6 เดือน เราต้องการ:
•
ระบุการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นสาหรับระบบของคุณ
รวมถึงรวบรวมบันทึกและสถิตทิ ่จี าเป็ น
•
ตรวจตราทบทวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อประเมินว่ามีความจาเป็ นต้อง
มีการตรวจเยีย่ มเพิม่ เติม หรือขยายเวลาการตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่2
ออกไป เพื่อตรวจสอบการออกแบบ คาจากัดความ และตรวจสอบ
การดาเนินงานของระบบว่ามีความสอดคล้องกับข้อกาหนด
ในการรับรอง ได้แก่ การประเมินมาตรฐาน หรือขอบเขต
ของการรับรอง
•
ระยะห่างมากกว่า 6 เดือน ต้องทาการตรวจเยีย่ มในขัน้ ตอนที่ 1
อีกครัง้ เราอาจจะต้องทบทวนปรับเปลี่ยนการนัดหมายตรวจเยี่ยม
ระยะเวลา และ/หรือเวลาที่เหมาะสมสาหรับการตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่2

วัตถุประสงค์ของการตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่2
จุดประสงค์ของการตรวจเยี่ยมในครัง้ นี้เพื่อยืนยันความสอดคล้อง
ของระบบการจัดการของคุณกับคุณสมบัตกิ ารรับรอง เช่น เกณฑ์การ
ตรวจประเมิน และขอบเขตการรับรอง ความต้องการทางกฎหมาย
กฎระเบียบ และสัญญาที่นาไปปรับใช้ได้จริง และเพื่อรับรองว่าระบบ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะได้ ผูต้ รวจประเมินจะระบุประเด็นทัง้ หมด
ที่สงั เกตได้จากการตรวจเยี่ยมครัง้ ก่อน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
กับองค์กรหรือระบบที่ส่งผลกระทบต่อการรับรองในอนาคต
ผูป้ ระเมินจะใช้ระเบียบวิธกี ารตรวจประเมินของ LRQA
เพื่อช่วยเหลือคุณจัดการระบบและความเสี่ยงของคุณ
ั บนั และอนาคต
เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพองค์กรของคุณทัง้ ในปจจุ

การตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่2

ผูต้ รวจประเมินของเราจะ:
•
บันทึกและแจ้งผลการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 1 กับคุณ ซึ่งรวมถึง
ั
การระบุปญหาที
่อาจทาให้เกิดความไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
หากไม่มกี ารแก้ไขก่อนการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2
•
พิจารณาช่วงระยะห่างเวลาระหว่างการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 1
และขันตอนที
้
่ 2 รวมถึง:
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•

ความจาเป็ นและความสามารถในการแก้ปญั หาที่ระบุในการตรวจเ
ยีย่ มขัน้ ตอนที่ 1 ของคุณ และ
ระบุว่าการตรวจสอบในขัน้ ตอนที่ 1 จะยังคงจาเป็ นสาหรับการ
ตรวจเยีย่ มในขัน้ ตอนที่ 2 หรือไม่

หากผลการตรวจสอบระบบการจัดการบางส่วน
พบว่ามีการดาเนินการครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกาหนด
อาจได้รบั การยกเว้นการประเมินอีกครัง้ ในการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 2
อย่างไรก็ตาม
หน้า 5 ของ 12

แก้ไขครัง้ ที่ 3.0 วันที่ 4 มกราคม 2560

ผูต้ รวจประเมินของเราจะต้องยืนยันได้ว่าว่าแต่ละส่วนของระบบการจัดการที่ได้
ถูกประเมินนัน้ สอดคล้องกับข้อกาหนดของการรับรอง จากนัน้
ผูต้ รวจประเมินของเรา
จะรวมผลลัพธ์นี้เข้าไปในรายงานการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 2 และ
ผูต้ รวจประเมินของเราจะระบุความสอดคล้องที่พบในการตรวจเยีย่ ม
ขันตอนที
้
่1
การตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2 จะต้องมีแผนการตรวจเยี่ยม
แผนการจะเดินตามข้อกาหนดใน ISO/IEC 17021
และต้องใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 1 ด้วย
การตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2:
•
ดาเนินการ ณ สถานประกอบการของคุณ
•
ประเมินการดาเนินการและประสิทธิภาพของระบบการจัดการของคุณ
ทีมผูต้ รวจประเมินของเราจะ:
•
ดาเนินการตรวจเยีย่ มขันตอนที
้
่2
เพื่อรวบรวมหลักฐานที่ยนื ยันว่าระบบการจัดการสอดคล้องกับมาตรฐา
นการตรวจประเมินและข้อกาหนดในการรับรองอื่น ๆ
•
ประเมินตัวอย่างของกิจกรรมของระบบการจัดการ
เพื่อการประเมินการดาเนินการ
ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
ที่เหมาะสม
•
ระบุจานวนเจ้าหน้าที่ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงาน
ในระดับปฏิบตั กิ ารที่ตอ้ งการสาหรับการประเมิน เพื่อรับประกันว่า
ทัง้ องค์กรสามารถดาเนินการและมีความเข้าใจในระบบ
•
วิเคราะห์ขอ้ มูลและหลักฐานทัง้ หมดที่ได้จากการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอน
ที่ 1 และ 2 เพื่อเติมเต็มข้อจาเป็ นเบือ้ งต้นสาหรับการรับรอง และ
เพื่อระบุความไม่สอดคล้องที่ตอ้ งแก้ไข
ั
•
อาจเสนอโอกาสให้ทาการปรับปรุง โดยไม่ระบุแนวทางแก้ปญหา
การตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2 รวมถึงการตรวจสอบระบบการจัดการของคุณ
ต้องมีสงิ่ ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
ก)
ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวกับความสอดคล้องของข้อกาหนดเบือ้ ง
ต้นสาหรับเอกสารที่ใช้งาน
ข) การจับตาตรวจสอบ การประเมิน การรายงาน
และการทบทวนประสิทธิภาพตามที่ระบุในวัตถุประสงค์หลักเพื่อประสิ
ทธิภาพ
และเป้าหมาย
ค) ระบบการจัดการและประสิทธิภาพของคุณในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ง) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
MSBSR41703
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จ)
ฉ)
ช)

การตรวจประเมินภายในและการตรวจสอบการจัดการ
ความรับผิดชอบของฝา่ ยบริหารต่อนโยบายของคุณ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกาหนดของกฎเกณฑ์มาตรฐาน นโยบาย
วัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพและเป้าหมาย ข้อกาหนดทางกฎหมาย
ที่มผี ลบังคับใช้ ความรับผิดชอบ ความสามารถของบุคลาการ
การปฏิบตั กิ าร ขัน้ ตอนการทางาน ข้อมูลประสิทธิภาพการดาเนินงาน
และผลการตรวจประเมินภายใน

หลังจากการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2 ต้องการดาเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้:
•
บันทึกของความไม่สอดคล้องใด ๆ ที่พบ และยอมรับ
ความไม่สอดคล้องดังกล่าวก่อนสิน้ สุดการตรวจสอบ
•
จัดทารายงานการตรวจประเมิน
การเฝ้าติดตาม
วัตถุประสงค์ของการเฝ้าติดตามคือเพื่อกาหนด:
•
ว่าระบบการจัดการของลูกค้ามีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์การ
ตรวจประเมิน และขอบเขตการรับรอง
•
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อตกลงที่นาไปปรับใช้ได้จริง
•
มีและเพื่อรับรองว่าระบบสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะได้
เพื่อระบุประเด็นทัง้ หมดที่สงั เกตได้จากการเยีย่ มชมครัง้ ก่อน
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับองค์กรหรือระบบที่ส่งผลกระทบต่อการยอม
รับในอนาคต
ผูป้ ระเมินจะใช้ระเบียบวิธกี ารประเมินของ LRQA
เพื่อช่วยเหลือคุณจัดการระบบและความเสี่ยงของคุณ
ั บนั และอนาคต
เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพองค์กรของคุณทัง้ ในปจจุ

กิจกรรม
เลือกหัวข้อ
ผูต้ รวจประเมินของเราจะเลือกหัวข้อสาหรับการตรวจเยี่ยมจากข้อมูล
ที่ได้จากการพูดคุยเบือ้ งต้นกับผูบ้ ริหารระดับสูงของคุณ โดยข้อมูลที่ได้รบั
จากการพูดคุยนี้จะระบุหวั ข้อหลักของการตรวจเยีย่ ม ซึ่งผูต้ รวจประเมิน
ของเราจะเลือกกระบวนการที่จะใช้สาหรับการตรวจเยี่ยม
ในการพูดคุยเบือ้ งต้นกับคุณ ผูต้ รวจประเมินของเราจะระบุหวั ข้อสาหรับ
การตรวจเยีย่ มครัง้ ต่อไป และกระบวนการการตรวจสอบครัง้ ต่อไป โดยเรา
จะระบุหวั ข้อดังกล่าวในการตรวจเยี่ยมครัง้ ต่อไป
การตรวจสอบทบทวนตัวชีว้ ดั สาคัญ
ในระหว่างการตรวจเยีย่ มประจาปี
จะมีการตรวจสอบทบทวนตัวชีว้ ดั สาคัญเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดา
เนินการระบบ
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ซึ่งตัวชีว้ ดั สาคัญเหล่านี้คอื หัวข้อที่ใช้ในการเริม่ สนทนากับผูบ้ ริหารระดับสูงระ
หว่างทาการประเมินกระบวนการและเป้าหมายสาหรับการตรวจเยีย่ ม
ตัวชีว้ ดั เหล่านัน้ รวมถึง :
สาหรับผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด:
•
การตรวจประเมินภายในและการตรวจสอบการจัดการ
•
ความคืบหน้าของกิจกรรมที่วางแผนไว้เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
•
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการที่สามารถตอบสนองวัตถุประสง
ค์ของคุณ
•
ตรวจตราทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
•
การจัดการข้อร้องเรียน
•
การตรวจตราทบทวนการกระทาที่ไม่สอดคล้องที่พบจากการ
ตรวจเยีย่ มครัง้ ที่ผา่ นมา
สาหรับ OHS และ ISO 14001
และการประเมินระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ :
•
กระบวนการเพื่อทาให้แน่ใจว่ามีความมุ่งมันด
่ าเนินนโยบายด้านระ
บบการจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อป้องกันมลภาวะ
•
ระบบเพื่อติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
•
กระบวนการเพื่อตรวจตราทบทวนและปรับปรุงการประเมินระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบตั งิ าน วัตถุอนั ตราย
และการควบคุม
•
กิจกรรมการ “ปิ ดโรงงาน” หรือ “การเริม่ เดินเครื่องใหม่” ของระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อทาให้แน่ใจว่า
ปญั หาจะได้รบั การแก้ไขภายเวลาที่เหมาะสม

•

ก่อนที่จะบรรจุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในขอบเขตของการรับรอง
ผูต้ รวจประเมินของเราจะจัดให้มกี ารตรวจสอบทบทวน
ไม่ว่าจะด้วยการตรวจเยีย่ มพิเศาเพื่อเฝ้าติดตาม
หรือด้วยการยืดระยะเวลาก่อนที่จะทาการตรวจเยีย่ มเพื่อเฝ้าติดตามครั ้
งต่อไป
หากการเปลี่ยนแปลงใดถูกระบุว่ามีผลกระทบอย่างมีนยั ยะสาคัญ
ต่อระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
และยังไม่มกี ารทาการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ผูต้ รวจประเมินของเราอาจพิจารณา
พักใบรับรอง

การทบทวนตราสัญลักาณ์
ในระหว่างการตรวจเยีย่ ม ผูต้ รวจประเมินของเราจะตรวจตราทบทวน
การใช้ตราสัญลักาณ์ของ LRQA และตราสัญลักาณ์การรับรองมาตรฐาน
ที่ได้รบั อนุญาต และเปรียบเทียบการใช้งานที่พบกับกฎของ LRQA
รวมถึงการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
การไม่ปฏิบตั ติ ามอาจถือว่าเป็ นการละเมิดสัญญาการรับรอง

สาหรับการประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ยืนยันว่า:
•
คุณได้ปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงและคาประกาศการใช้งาน
ของคุณ ซึ่งระบุภยั คุกคาม ช่องโหว่ และผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไป
•
มีการตรวจตราทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยง
เพื่อการลงมือดาเนินการ
และดาเนินการจัดการด้านความมันคงอย่
่
างมีประสิทธิภาพ
่
•
การตรวจสอบฝายบริหาร รวมถึงการพิจารณาการวัดประสิทธิภาพ
และ
•
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดต่อโครงสร้างพืน้ ฐาน โครงสร้างองค์กร
หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบ
ต่อคาประกาศการใช้งาน
เราจะต้องเจรจากับคุณเพื่อตรวจสอบทบทวนการเปลี่ยนแปลงนัน้
MSBSR41703
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การต่ออายุใบรับรอง
วัตถุประสงค์ของการวางแผนตรวจเยีย่ มเพื่อการต่ออายุใบรับรองเพื่อทบทวน
ระบบและการปฏิบตั กิ ารของบริาทั ของคุณในกระบวนการการรับรองครัง้ ก่อน
เพื่อดูว่าคุณวางแผนที่จะมุ่งหน้าต่อไปในอนาคตอย่างไร และเพื่อวางแผน
การตรวจเยีย่ มเพื่อต่ออายุใบรับรอง ในขณะที่ยนื ยันการปฏิบตั ติ าม
อย่างต่อเนื่องกับเกณฑ์การตรวจประเมิน และขอบเขตการรับรอง
ความต้องการทางกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาที่นาไปปรับใช้ได้จริง
และเพื่อรับรองว่าระบบสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะได้
เพื่อระบุประเด็นทัง้ หมดที่สงั เกตได้จากการตรวจเยีย่ มครัง้ ก่อน
และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึน้ กับองค์กรหรือระบบที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับในอนาคต
ผูป้ ระเมินจะใช้ระเบียบวิธกี ารประเมินของ LRQA
เพื่อช่วยเหลือคุณจัดการระบบและความเสี่ยงของคุณ
เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพองค์กร
ั บนั และอนาคต
ของคุณทัง้ ในปจจุ

เราจะใช้ขนั ้ ตอนการดูตวั อย่าง เพื่อระบุหวั ข้อเพิม่ เติมที่สามารถใช้
ในการตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสาหรับ 3 ปี ขา้ งหน้า
การวางแผน
ขัน้ ต่อไปของการตรวจเยีย่ มคือการวางแผนการต่ออายุใบรับรอง ระหว่าง
การตรวจเยีย่ มการวางแผนนี้ ผูต้ รวจประเมินจะ:
•

•

การวางแผนสาหรับการต่ออายุใบรับรอง
เราดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตทุก ๆ 3 ปี
ตามที่ได้วางแผนและตกลงกับคุณระหว่างการตรวจเยีย่ มเพื่อเฝ้าติดตามก่อน
หน้านี้
กระบวนการการวางแผนการต่ออายุใบอนุญาตมี 3 ขัน้ ตอนคือ การทบทวน
การดูตวั อย่าง และการวางแผน
การทบทวน
ขันตอนนี
้
้รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพในอดีตที่ผ่านมา เช่น:
•
แนวโน้มข้อมูลของการร้องเรียนและตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพอื่นๆ
•
การปรับปรุงเอกสารของระบบ
•
โครงการการเก็บข้อมูลการปรับปรุง
•
บทเรียนจากการตรวจสอบ
•
แนวโน้มจากผลการตรวจสอบของเรา

•
•
•
•
•
•

ระบุถงึ ส่วนใด ๆ ของระบบที่อาจไม่ได้มกี ารแก้ไขอย่างเหมาะสม
ที่พบจากการเฝ้าติดตาม จากนัน้ จะวางแผนเพื่อตรวจสอบทบทวน
ส่วนที่มปี ญั หาดังกล่าว
ใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมได้ในระหว่างขัน้ ตอนการทบทวน
และใช้ขอ้ มูลที่ได้จากขัน้ ตอนการดูตวั อย่าง
เพื่อนาข้อมูลสนับสนุนกระบวนการวางแผน
พิจารณาว่าจะให้ความสาคัญต่อหัวข้อที่ถูกระบุได้อย่างไร
(รวมถึงบันทึกการติดตามการปรับปรุง) ตามความเหมาะสม
ระบุส่วน แผนก กระบวนการ และกิจกรรมที่ตอ้ งแก้ไข
ตกลงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยประเมินตามความเสี่ยง
พยายามระบุการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน
เพิม่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรายงาน การรวมรายงาน
และการนาเสนอรายงาน
รวมข้อมูลและจัดทาแผนการตรวจเยีย่ มที่เหมาะสม

ผูต้ รวจประเมินของเราจะพูดคุยกับผูจ้ ดั การที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่บนั ทึกและสถิตขิ องทุกฝา่ ยที่เกี่ยวข้อง

ผูต้ รวจประเมินของเราจะระบุความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในระบบ
การจัดการเพื่อความสาเร็จของการดาเนินการในด้านยุทธศาสตร์และวัตถุประ
ั บนั โดยอ้างอิงจากการทบทวนประสิทธิภาพในอดีต
สงค์ในปจจุ
การดูตวั อย่าง
จุดประสงค์ของการดูตวั อย่างคือการทาให้กจิ กรรมของการตรวจประเมิน
ของเราดาเนินไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของคุณ
ผูต้ รวจประเมินจะพูดคุยกับผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อทาความเข้าใจ
ความคาดหวังในระยะยาวของคุณในหัวข้อต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
พูดคุยประเด็นด้านยุทธศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ และความเสี่ยง
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วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุใบรับรอง
การตรวจเยีย่ มครัง้ นี้มขี นึ้ เพื่อตรวจประเมินการดาเนินการการจัดการสิง่ แวดล้
อมซ้าอีกครัง้ โดยอิงจากผลสรุปของการวางแผนตรวจเยี่ยม
เพื่อต่ออายุใบรับรอง เพื่อเป็ นการยืนยันความสอดคล้องกับข้อกาหนด
การรับรองอีกครัง้ เช่น เกณฑ์การตรวจประเมิน และขอบเขตการรับรอง
ความต้องการทางกฎหมาย กฎระเบียบ และเกณฑ์ตามสัญญา และ
เพื่อรับรองว่าระบบสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะได้
เพื่อระบุประเด็นทัง้ หมดที่สงั เกตได้จากการตรวจเยีย่ มครัง้ ก่อน
และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึน้ กับองค์กรหรือระบบที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับในอนาคต
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ผูป้ ระเมินจะใช้ระเบียบวิธกี ารประเมินของ LRQA
เพื่อช่วยเหลือคุณจัดการระบบและความเสี่ยงของคุณ
เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพองค์กร
ั บนั และอนาคต
ของคุณทัง้ ในปจจุ

การตรวจเยีย่ มเพื่อต่ออายุใบรับรอง
เราดาเนินการตรวจเยีย่ มเพื่อต่ออายุใบรับรองคล้ายกับการตรวจประเมินขัน้ ต
อนที่ 2 นอกจากนัน้ เรายังตรวจสอบทบทวนเอกสารของระบบของคุณ
เพื่อทาให้แน่ใจว่าเอกสารนัน้ :
•
ยังคงเหมาะสมกับบริาทั และ
•
เป็ นไปตามข้อกาหนดของการรับรอง ขอบเขตของการรับรอง
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเปลีย่ นแปลงการรับรองของคุณ
ในการเปลี่ยนแปลงการรับรองใด ๆ ไม่ว่าจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
กรุณาส่งเอกสารอย่างเป็ นทางการเพื่อร้องขอการเปลี่ยนแปลงโดย LRQA
จะตรวจสอบทบทวนคาขอเพื่อพิจารณาว่า:
•
มีขอ้ กาหนดเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงสาหรับทีมตรวจเยีย่ มหรือ
•
มีการเพิม่ หรือลดระยะเวลาในการตรวจเยีย่ มหรือไม่
คุณจะได้รบั การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากการแก้ไขสัญญา
เราจะตรวจสอบทบทวนเอกสารต่างหาก (ขัน้ ตอนที่ 1) หากการร้องขอ
การเปลี่ยนแปลงนัน้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ
หรือมีการเพิม่ เติมที่มเี อกสารรองรับในระบบของคุณ
การเปลี่ยนแปลงการตรวจเยีย่ มเพื่อรับรองจะดาเนินการไปพร้อมกับกระบวน
การในการตรวจเยี่ยมขัน้ ตอนที่ 2 แม้ว่าไม่มกี ารระบุแผน
การตรวจเยีย่ มอย่างเป็ นทางการ หากไม่มกี ารทบทวนเอกสาร (ในขันตอน
้
ที่ 1) หัวหน้าทีมจะมีเวลาเพิม่ เพื่อทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่าง
การตรวจเยีย่ ม เพื่อตกลงเรื่องแผนการสาหรับการตรวจเยีย่ มเพิม่ เติม
การตรวจเยีย่ มนัน้ จะดาเนินการแยกออกหรืออาจรวมกับกาหนดการ
การตรวจเยีย่ มเดิม (ทัง้ การเฝ้าติดตามและการต่ออายุใบอนุญาต)
LRQA จะออกใบอนุญาตที่ได้รบั การแก้ไข
ั บนั
โดยระบุวนั หมดอายุเดียวกับใบอนุญาตปจจุ
วัตถุประสงค์การตรวจเยีย่ มครัง้ นี้คอื การประเมินผลการดาเนินการ
การจัดการสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่หน้างาน และกิจกรรมเพิม่ เติม
ซึ่งขยายขอบเขตการรับรองที่มอี ยู่
เพื่อระบุประเด็นทัง้ หมดที่สงั เกตได้จากการตรวจเยีย่ มครัง้ ก่อน
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับองค์กรหรือระบบ
ที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับในอนาคต
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การรายงาน
กระบวนการการรายงานสาหรับการตรวจเยีย่ มทัง้ หมดนัน้ มีความคล้ายกัน
โดยเราจะบันทึกรายงานการตรวจเยีย่ ม
เพื่อเก็บบันทึกผลลัพธ์ของการตรวจประเมิน
ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับแผนการตรวจประเมิน ข้อคิดเห็นเชิงบวก
และประเด็นที่ตอ้ งการคาอธิบายและการตีความเพิม่ เติม ทัง้ นี้
เราบันทึกผลลัพธ์ของการตรวจประเมินในบันทึกผลลัพธ์การตรวจประเมิน
ในหมวดความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สาคัญ
และความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเล็กน้อย
เราให้คาจากัดความผลลัพธ์เหล่านัน้ ว่า:

แผนการดาเนินการแก้ไขนี้จะเป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบอย่างอิสระโดย
สานักงานของเราก่อนออกใบรับรอง
หากมีการหารือระหว่างการตรวจประเมินเฝ้าติดตาม
คุณจะต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากการตรวจปร
ะเมิน แต่ไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข จนกว่า
เราจะตรวจประเมินครัง้ ต่อไป

ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สาคัญ: การปราศจาก หรือความล้มเหลว
ในการปฏิบตั แิ ละดาเนินการตามองค์ประกอบระบบการจัดการ 1 หัวข้อ
หรือมากกว่านัน้ หรือสถานการณ์จากหลักฐานที่พบอาจก่อให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ยะสาคัญต่อความสาเร็จของการจัดการ
• นโยบาย วัตถุประสงค์ หรือ ความเสียสละต่อสาธารณะขององค์กร
• การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของผูด้ ูแลกฎที่เกี่ยวข้อง
• ความสัมพันธ์กบั ข้อกาหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
• ความสัมพันธ์กบั เงื่อนไขของการตรวจประเมินที่สามารถส่งมอบได้
โดยทัวไปแล้
่
ว ความไม่สอดคล้องหลัก ๆ จะกลายเป็ นการล้มเหลวของระบบที่:
• ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการส่งมอบของระบบ
• ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อขีดความสามารถของระบบการจัดการ
• ต้องการการสกัดกัน้ ในทันที
• ต้องการการวิเคราะห์ตน้ เหตุของปญั หาและการดาเนินการแก้ไขในทันที
หัวหน้าทีมของเราจะนัดหมายกับคุณเพื่อทาการติดตาม
ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเล็กน้อย:
จุดอ่อนของระบบที่ใช้และยังคงใช้ต่อไป
ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลระบบมากนัก
หรือส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการส่งมอบระบบ แต่ตอ้ งได้รบั การแก้ไข
เพื่อรับรองความสามารถของระบบในอนาคต
โดยทัวไปแล้
่
ว
ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเล็กน้อยคือจุดอ่อนที่อยูใ่ นกระบวนการหรือก
ระบวนการทางานภายใน
หรือเกิดจากผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่หากไม่ได้รบั การควบคุมอย่างสมเหตุ
สมผล อาจส่งผลให้ระบบ
ไร้ประสิทธิภาพได้ และต้องมีการใช้การสืบหาต้นตอและการดาเนินการแก้ไข
หากมีการหารือวิธกี ารออกใบรับรองระหว่างการตรวจเยีย่ ม
ผูต้ รวจประเมินจะขอให้คุณระบุการดาเนินการแก้ไขที่คุณจะกระทา
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ทัง้ 2 กรณี ในการตรวจเยีย่ มครัง้ ต่อไป ผูต้ รวจประเมินจะตรวจสอบ
การดาเนินการที่คุณได้ปฏิบตั ิ และบันทึกการตรวจสอบทบทวนการแก้ไข
ในบันทึกผลการตรวจสอบ
กรุณาเก็บสาเนาของรายงานการตรวจเยีย่ มของเราไว้เป็ นเวลา 3 ปี
เราอาจจะขอให้คุณส่งมอบสาเนารายงานในครัง้ ก่อนในกรณีพเิ ศา
เพื่อไม่ให้เรานามาเป็ นประเด็นในการพิจารณาความไม่สอดคล้อง หากเรา
ั
พบปญหาที
่ไม่เข้าพวกที่คุณควรจะแก้ไข
ั
เราจะบันทึกปญหาเหล่
านัน้ ในส่วนที่มคี วามเกี่ยวข้องกับปญั หาในรายงาน
สาหรับคาแนะนาเพื่อการปรับปรุงที่จะช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ซึ่งอาจจะส่งไปยังระบบจัดการการร้องเรียน โดยเราจะบันทึกในทัง้ :
•
ในบทสรุปย่อ สาหรับคาแนะนาเพื่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์ หรือ
•
ภายในรายงาน สาหรับคาแนะนาเพื่อการปรับปรุงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

การติดตามความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทีส่ าคัญ
หากต้องใช้ในการแก้ปญั หาความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในประเด็นใหญ่มา
กกว่า 6 เดือนนับจากการครบกาหนดการตรวจเยีย่ มในขัน้ ตอนที่ 2
เราจะต้องทาการประเมินระบบใหม่ทงั ้ หมด เราเรียกการตรวจเยีย่ ม
เพื่อพิสูจน์การดาเนินการแก้ไขนี้ว่า “การตรวจประเมินใหม่โดยสมบูรณ์”
หากไม่สามารถแก้ไขความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สาคัญขององค์กรที่
ถูกหยิบยกขึน้ มาระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองอีกครัง้ ได้ภายใน 6 เดือน
เราจะแจ้งลูกค้าว่าจะต้องดาเนินการตรวจเยีย่ มขัน้ ตอนที่ 2 แบบเต็มรูปแบบ
เพื่อออกการรับรองใหม่ได้

การติดตาม และการตรวจเยีย่ มเฝ้าติดตามพิเศา
วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมติดตามคือเพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการแก้ไข ภายหลังจากที่ได้ระบุประเด็นความไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสาคัญในขันตอนที
้
่ 2 หรือตอนการต่ออายุใบรับรอง
วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมเฝ้าติดตามพิเศาคือเพื่อทบทวนประสิทธิภา
พในการดาเนินการแก้ไข ภายหลังจากที่ได้ระบุประเด็น
ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสาคัญในขัน้ ตอนที่ 2 หรือขัน้ การ
ต่ออายุใบรับรอง

บการร้องเรียน หรือการทบทวนการเปลี่ยน
ที่เกิดขึน้

การสุ่มตัวอย่าง
ั
การสุ่มเป็ นเรื่องสาคัญที่จะต้องทราบ ถึงแม้ไม่พบปญหาในกิ
จกรรม
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มปี ญั หาใด ๆ
โดยเราจะทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อทาการตรวจปร
ะเมิน ในแง่มุมของสถิตนิ นั ้ เป็ นไปได้ท่อี าจตรวจไม่พบปญั หา ดังนัน้
คุณควรระลึกถึงสิง่ เหล่านี้
เมื่อคุณทาการตรวจสอบระบบการจัดการของคุณเอง

การตัดสินใบรับรอง
หลังจากการตรวจเยีย่ มเพื่อตรวจประเมิน
ซึ่งผูต้ รวจประเมินของเราจะให้คาแนะนาด้านการรับรองและการปฏิบตั ติ ามก
ฎที่จาเป็ น ซึ่งคาแนะนานี้จะต้องถูกทบทวนโดยอิสระ
ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจอนุมตั ิ ต่ออายุ ขยายเวลา ลด พัก
หรือเพิกถอนใบรับรอง

การรักาาความลับ
เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับองค์กร (รวมถึงเนื้อหาของรายงาน)
ของคุณที่เรารวบรวมมาให้กบั บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นโดยไม่ได้รบั อนุญาตจา
กคุณ (ยกเว้นในกรณีท่หี น่ วยงานรับรองมาตรฐานร้องขอ)

ข้อมูลเพิม่ เติม
ศึกาาข้อมูลวิธกี ารที่ LRQA
สามารถช่วยเหลือคุณในการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้เพิม่ เติม
ด้วยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.th.lrqa.com
โดยคุณสามารถเยีย่ มชมเว็บไซต์เฉพาะสาหรับแต่ละประเทศ
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของ LRQA ในประเทศของคุณ

ในกรณีท่เี กิดการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณที่อยูภ่ ายในขอบเขตของการรับรอง
หรือในกรณีท่คี ุณได้แจ้ง LRQA ถึงความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ของระบบการจัดการที่อา้ งอิง และ
การรับรองที่ถูกระบุภายใต้การยอมรับของคุณ LRQA จะดาเนินการ
ตรวจโดยไม่มกี ารแจ้งเตือน
หรือแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็ นระยะสัน้ ให้คุณทราบเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอ
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เราดูแลเพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลทัง้ หมดที่ให้นนั ้ ถูกต้องและทันสมัย อย่างไรก็ตาม LRQA ของ Lloyd's Register จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ทัง้ นี้ Lloyd’s Register และชื่ออื่น ๆ เป็ นเครื่องหมายการค้าของ Lloyd’s Register Group Limited บริาทั ย่อย และบริาทั ในเครือ
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