เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบตั ิ
1 – แนะนำ

5.6

หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิเหล่านี้ถูกจัดทาขึ้นมาตามข้อกาหนดต่างๆ ของหน่วยงานผูใ้ ห้การรับรอง
รองระบบงานในประเทศกับเอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด เอเจเอ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ
ที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของหน่วยรับรองระบบงานตามมาตรฐานต่างๆที่ใช้ในการรับรอง

ค่าใช้จ่ายต้องทาการจ่ายตามเวลาที่กาหนดในใบเสนอราคา ใบรับรองจะไม่ออกให้ท้งั ที่
แบบตรวจต่ออายุหรื อตรวจแบบครั้งแรก จนกว่าค่าใช้จ่ายจะชาระครบ อีกทั้ง
ใบรับรองอาจจะพักใช้ หรื อเพิกถอน ถ้าค้างชาระค่าใช้จ่ายการตรวจ

5.7

ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองแล้ว ต้องจัดประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หารและมีการ
ตรวจประเมินภายในอย่างน้อยปี ละครั้ง

5.8

กรณี ยกเลิกหรื อเพิกถอนใบรับรอง ผูป้ ระกอบการต้องส่งใบรับรองคืนให้แก่เอเจเอ รี จิ
สตร้าส์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบตั ิน้ ี หากผูป้ ระกอบการไม่ส่งคืนใบรับรอง เอ
เจเอ รี จิสตร้าส์ จะดาเนินคดีตามกฎหมาย

5.9

ผูส้ มัครต้องอนุมตั ิให้ เอเจเอ รี จีสตร้าส์ เข้าทาการตรวจติดตามผลตามการวางแผนที่
แจ้งไว้ในใบเสนอราคา

5.10

ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรอง สามารถนาเครื่ องหมายรับรองไปใช้ตามเงื่อนไขที่
กาหนดในระเบียบการใช้เครื่ องหมายรับรอง “Use of Accreditation and Certification
Mark”

2 - ขอบข่ ำย
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด ให้บริ การการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนให้การรับรองอย่างเป็ นอิสระ
โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์ขอ้ กาหนดต่างๆของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องดังนี้ ระบบบริ หารงานคุณภาพ -ISO 9001:2008 (QMS)
ระบบบริ หารงานคุณภาพ -ISO 9001:2015 (QMS)
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม – IS0 14001: 2004 (EMS)
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม – IS0 14001: 2015 (EMS)
ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับข้อมูล - ISO 27001: 2005 (ISMS)
ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับข้อมูล - ISO 27001: 2013 (ISMS)
HACCP/GMP : Codex Alimentarius Annex to CAX/RCP 1-1969, Rev 4-2003
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร – ISO 22000:2005 (FSMS)
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย -OHSAS 18001 (OHSAS)
ระบบบริ หารคุณภาพสาหรับการผลิตเครื่ องมือแพทย์ – ISO 13485:2003 (MDMS)
ระบบบริ หารคุณภาพสาหรับการผลิตเครื่ องมือแพทย์ – ISO 13485:2012 (MDMS)
ระบบการจัดการพลังงาน – ISO 50001
ระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301
ระบบการรับรองอื่นๆที่ เอเจเอ รี จิสตร้าส์ จากัด อาจให้การรับรองในอนาคต

3 - กำรรักษำควำมลับ
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรักษาความลับของลูกค้า และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ของลูกค้าให้บุคคลภายนอกทราบ ยกเว้นแต่สานักงานรับรองระบบงาน (AB)
กรณี จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม ตามกฎหมายกาหนดหรื อเพื่อรักษาสถานภาพการ
รับรองระบบงาน (AB) ลูกค้าจะได้รับการบอกกล่าวถึงข้อมูลที่เปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนด

4 - องค์ กร

เอเจเอ รี จิสตร้าส์ จากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกิจกรรมการให้การรับรอง รวมถึงการตัดสิ นใจให้การ
รับรอง, การอนุมตั ิ, การรักษาระบบ, การต่ออายุ, การขยายขอบข่าย, การลดขอบข่าย, การพักใช้ และ
การเพิกถอนใบรับรอง

6 – กำรสมัครขอกำรรับรองและการปฎิเสธการรับรอง
เมื่อได้รับแบบสอบถามที่มีขอ้ มูลครบถ้วนจากบริ ษทั ที่สมัคร ใบเสนอราคาที่ระบุขอบข่ายของการ
ตรวจประเมินและค่าใช้จ่ายจะถูกส่งไปให้กบั บริ ษทั ที่สมัคร ลุกค้าจะได้รับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน
รู ปแบบของการประเมินจานวนวันทางาน (Man-day) ที่จาเป็ นสาหรับทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาสาม
ปี ของการให้การรับรอง เมื่อเอเจเอ รี จีสตร้าส์ ได้รับใบสมัครที่มีลายมือชื่อโดยผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร
ระดับสูงผูม้ ีอานาจหรื ออื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ที่สมัคร รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โครงการการตรวจประเมินจะถูกมอบหมายให้กบั ผูต้ รวจประเมินอาวุโสในทีมผูต้ รวจ
ประเมิน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการตรวจประเมินจะดาเนินไปตาม
ระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ของเอเจเอ รี จีสตร้าส์
อย่างไรก็ตาม เอเจเอ รี จีสตร้าส์อาจปฏิเสธการให้การรับรองกับบริ ษทั ที่สมัครในบางกรณี ซึ่ งรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงตัวอย่างต่อไปนี้

สาเนาผังองค์กรของ เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัดที่แสดงความรับผิดชอบและโครงสร้างการบังคับ
บัญชา จะมีการจัดหาให้เมื่อมีคาร้องขอ

- ในกรณี เอเจเอ รี จีสตร้าส์ไม่สามารถให้การรับรองในมาตรฐานนั้นได้

5 - เงื่อนไขทั่วไป

- ในกรณี บริ ษทั ที่สมัครไม่สามารถจัดเตรี ยมข้อมูลที่ตอ้ งการและจาเป็ นทั้งหมด เพื่อให้เอเจเอ

เงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับการได้รับและรักษาการรับรองจาก เอเจเอ รี จีสตร้าส์ บริ ษทั ที่สมัครขอการ
รับรอง ยินยอมและตกลงปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

-ในกรณี บริ ษทั ที่สมัครไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

5.1

7 - กำรตรวจประเมิน

บริ ษทั ที่สมัครต้องจัดเตรี ยมสิ่ งจาเป็ นสาหรับการตรวจประเมิน ประกอบด้วยการ
จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อตรวจประเมินและเข้าถึงทุกกระบวนการและพื้นที่และ
บันทึกข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ขอการรับรองในมาตรฐาน หรื อ
มาตรฐานระบุ

5.2

ในกรณี ที่ เอเจเอ รี จีสตร้าส์ เห็นว่าข้อกาหนดต่างๆ สาหรับการรับรองได้รับการ
ตอบสนองไม่ครบถ้วน เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะทาการแจ้งบริ ษทั ที่สมัครถึงประเด็นที่
ผูส้ มัครล้มเหลวในการตอบสนองต่อข้อกาหนดต่างๆเหล่านั้น

5.3

เมื่อบริ ษทั ที่สมัครสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการดาเนินการแก้ไขเพื่อให้บรรลุถึง
ข้อกาหนดต่างๆในกรอบเวลาที่กาหนด เอเจเอ รี จีสตร้าส์จะดาเนินการเพื่อตรวจ
ประเมินซ้ าเพื่อทบทวนในส่วนที่สาคัญที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานเอกสาร
ที่จดั ส่งมา

5.4

ถ้าบริ ษทั ที่สมัครล้มเหลวในการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องภายในระยะเวลาที่
กาหนด เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จาเป็ นที่จะต้องดาเนินการตรวจประเมินซ้ าใหม่ท้งั หมด
และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

5.5

การระบุถึงความสอดคล้องจะต้องอ้างอิงถึงสถานที่ต้งั หรื อสาขาที่ได้รับการตรวจ
ประเมินเท่านั้น และจะต้องสอดคล้องกับขอบข่ายที่แสดงในใบรับรอง

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบตั ิ
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- ในกรณี บริ ษทั ที่สมัครเป็ นห้องปฏิบตั ิการซึ่ งประยุกต์ใช้สาหรับ ISO 17025
รี จีสตร้าส์ วางแผนโปรแกรมการรับรองทั้งสามปี ได้อย่างถูกต้อง

ระบบบริ หารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม HACCP/GMP, FSMS ระบบความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และระบบการจัดการบริ หารงานการรักษาข้อมูล, Medical Devices, ระบบการจัด
การพลังงาน และระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การตรวจประเมินทั้งหมดเป็ นการสุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจึงไม่รับประกันความสอดคล้อง 100 % ตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานนั้น
การตรวจประเมินของผูป้ ระกอบการที่ยื่นคาขอมี 2 ขั้นตอน:
-ขั้นตอนที่ 1 ( การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ) เพื่อทบทวนเอกสารเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดต่างๆ รวมทั้งพิจารณาความพร้อมสาหรับ
การตรวจประเมินขั้นที่ 2
-ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการนาไปปฏิบตั ิให้
สอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานนั้น
ถ้าเอเจเอ ไม่สามารถตรวจสอบการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องสาคัญภายใน 6 เดือน หลังจากวัน
สุดท้ายของการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 2 เอเจเอจะตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง ก่อนที่จะมี
การแนะนาให้การรับรอง
บันทึกทั้งหมดถูกจัดทาและนามาใช้ดาเนินการด้วยระบบการจัดการอย่างเหมาะสมและมีไว้พร้อม
เพื่อให้ผตู้ รวจประเมินตรวจสอบ
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เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบตั ิ
ผูป้ ระกอบการที่ยื่นคาขอจะต้องแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบสาหรับระบบบริ หารงานของ QMS, EMS,
HACCP/GMP, FSMS, OHSAS หรื อ ISMS (อย่างเหมาะสม) และแจ้งต่อ เอเจเอ รี จีสตร้าส์
หากมีการเปลี่ยนแปลงผูต้ ิดต่อ จะต้องแจ้งยืนยันกับเอเจเอ รี จีสตร้าส์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

8. กำรรับรองและกำรตรวจติดตำมผล
เมื่อผูจ้ ดั การของเอเจเอ รี จีสตร้าส์ อนุมตั ิให้ใบรับรอง แก่ผปู้ ระกอบการ เอเจเอ รี จิสตร้าส์จะ
จัดส่งใบรับรองให้ ซึ่ งใบรับรองที่ออกให้เป็ นทรัพย์สินของเอเจเอ รี จีสตร้าส์ และห้ามทาสาเนา
สี ทาซ้ า หรื อลอกเลียนโดยมิได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การของ เอเจเอ รี จีสตร้าส์ ใบรับรองดังกล่าว
สามารถถ่ายสาเนาขาวดาแจกจ่ายให้กบั ลูกค้าของผูป้ ระกอบการเพื่อเป็ นหลักฐานในการได้รับ
การรับรองได้เท่านั้น
โดยไม่คานึงถึงความถี่ของรอบระยะเวลาการตรวจติดตาม รอบระยะให้การรับรองคือสามปี เมื่อ
ครบกาหนดจะต้องทาการตรวจประเมินซ้ าใหม่ก่อนวันหมดอายุที่ระบุในใบรับรองฯ ตาม
ข้อกาหนดของผูใ้ ห้การรับรองระบบงาน ความล้มเหลวในการยื่นขอการตรวจประเมินซ้ าก่อน
หมดอายุจะเป็ นผลให้ผปู้ ระกอบการถูกพักการรับรองในช่วงเวลาดังกล่าว โดยปกติการตรวจ
ประเมินซ้ าเมี่อครบสามปี จะใช้เวลาและผูต้ รวจประเมินน้อยกว่าการตรวจประเมินครั้งแรก
การตรวจติดตามผลจะต้องดาเนินไปตามรอบระยะเวลาซึ่ งจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าไป
ดาเนินการซึ่ งการตรวจจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ระบบบริ หารตามดุลยพินิจของผูต้ รวจ
ประเมินที่ได้รับมอบหมาย ผูป้ ระกอบการที่ถือครองใบรับรองจะต้องให้สิทธิ์ เอเจเอ รี จีสตร้าส์
ในการเข้าดาเนินการตรวจติดตาม ตามที่เห็นว่าจาเป็ น และเอเจเอ รี จีสตร้าส์จะสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
ประกาศการเข้าดาเนินการตรวจติดตามผลที่จาเป็ น ผูป้ ระกอบการที่ถือครองใบรับรองจะได้รับ
การแจ้งผลของการตรวจติดตาม
การตรวจติดตามผลจะต้องดาเนินการไม่เกิน 12 เดือน หลังจากการตรวจครั้งที่แล้ว การ
เปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่ องนี้จะต้องมีการร้องขอเป็ นเอกสารถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายการรับรองระบบ
ผูป้ ระกอบการที่ถือครองใบรับรองจะต้องลงทะเบียนบันทึกคาร้องเรี ยนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมภายใต้ขอบข่ายของการรับรองที่ระบุในใบรับรองและพร้อมที่จะแสดงต่อ เอเจเอ รี จีส
ตร้าส์ เมื่อร้องขอ

9 – กำรขึน้ ทะเบียนกำรรับรองใหม่ ( กำรต่ ออำยุใบรับรอง)
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูร้ ับบริ การจากเอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะได้รับการตรวจประเมินต่ออายุเมื่อ
ครบรอบสามปี ภายในระยะเวลาสามเดือนก่อนถึงกาหนดการตรวจประเมินต่ออายุ ใบเสนอ
ราคาจะถูกจัดทาขึ้นสาหรับรอบระยะเวลาสามปี ถัดไป
กรณี วนั ที่ตดั สิ นใจให้การรับรองเกิดขึ้นหลังจากวันที่หมดอายุในใบรับรอง UKAS/ANAB
ผูป้ ระกอบการจะเสี ยประวัติวนั ที่ ให้การรับรองครั้งแรก โดยเปลี่ยนเป็ นวันเดียวกับวันที่ให้การ
รับรองต่ออายุ สาหรับวันที่หมดอายุจะมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่หมดอายุครั้งที่แล้ว

10 – กำรขยำย/กำรลดขอบข่ ำยกำรขึน้ ทะเบียนกำรรับรอง
การขอขยายขอบข่ายการรับรองเพื่อให้ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สถานที่ต้งั ใหม่ ผูย้ ื่น
คาขอต้องกรอกแบบสอบถามและส่งคืนมาที่เอเจเอ รี จิสตร้าส์ เพื่อพิจารณาว่าต้องมีการตรวจ
ประเมินใหม่หรื อไม่ การดาเนินการยื่นคาขอจะต้องปฏิบตั ิตามข้อ 6 ในหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ฉบับนี้ และการตรวจประเมินจะดาเนินไปในพื้นที่หรื อกิจกรรมที่ยงั ไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อน
ค่าใช้จ่ายในการขยายขอบข่ายจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและแผนการตรวจประเมินที่จาเป็ น
การลดขอบข่ายการรับรอง มีขอ้ บังคับว่าสถานประกอบการจะต้องแจ้ง เอเจเอ รี จีสตร้าส์ โดย
ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ เช่น การปิ ดทาการของสานักงานสาขา หรื อ
ยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เคยมีก่อนหน้านี้ภายใต้ขอบข่ายการรับรองเดิม เมื่อได้มีการทบทวน
และยอมรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว เอเจเอ จะแจ้งให้ทราบถ้าจาเป็ นจะต้องมีการ
ตรวจประเมินเพิ่มเติม และจะเปลี่ยนถ้อยคาในขอบข่ายใบรับรอง ค่าใช้จ่ายในการลดขอบข่ายการ
รับรองนั้นจะขึ้นอยูใ่ นรายละเอียด และแผนการตรวจประเมินที่จาเป็ น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการออกใบรับรองใหม่ ทั้งนี้ผปู้ ระกอบการต้องปรับเปลี่ยนสื่ อโฆษณากรณี ที่มีการลด
ขอบข่ายการรับรอง ให้ตรงกับความเป็ นจริ งในใบรับรองใหม่
ใบรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกจัดทาขึ้นเมื่อการตรวจประเมินดาเนินไปเสร็ จสิ้ นและ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในกิจกรรมของผูป้ ระกอบการที่ขอขยายขอบข่าย ใบรับรองฉบับเดิมที่
ออกให้จะต้องถูกส่งกลับมายัง เอเจเอ รี จีสตร้าส์

11 – กำรแจ้ งกำรเปลีย่ นแปลง และ/หรื อ ขอบข่ ำยของกำรรับรอง
ผูป้ ระกอบการจะต้องแจ้งให้ เอเจเอ รี จีสตร้าส์ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น
-สถานะทางกฎหมาย การค้า และทะเบียนนิติบุคคล
-โครงสร้างองค์กร และการบริ หาร
- การเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่
-การเปลี่ยนขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง (การเพิ่มหรื อลด)
-การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรื อระบบบริ หารจัดการ
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ว่าต้องเข้าไปตรวจประเมินเพิ่มเติมหรื อไม่
ความล้มเหลวในการแจ้งต่อ เอเจเอ รี จีสตร้าส์ อาจเป็ นผลทาให้ใบรับรองถูกพักใช้
ทั้งนี้ผปู้ ระกอบการต้องแก้ไขการโฆษณาอ้างอิงให้ถูกต้อง หากใบรับรองมีการลดขอบข่าย

12 - กำรโฆษณำของผู้ประกอบกำรที่ถือครองใบรับรอง
ผูป้ ระกอบการที่ถือครองใบรับรองมีสิทธิที่จะตีพิมพ์และโฆษณาตามความเป็ นจริ งว่าได้ผา่ นการ
รับรองระบบบริ หารจัดการ และสามารถใช้เครื่ องหมายรับรองบนเครื่ องเขียน และเอกสารส่งเสริ ม
การขายที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ได้รับการรับรองตามที่ระบุในใบรับรอง ผูป้ ระกอบการอาจจะไม่
สามารถใช้เครื่ องหมายบนผลิตภัณฑ์หรื อภาชนะบรรจุ โดยต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้
เครื่ องหมายรับรอง “Use of Accreditation and Certification Marks”
ในทุกกรณี ผปู้ ระกอบการจะต้องมัน่ ใจว่าการตีพิมพ์และการโฆษณาจะไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ระหว่าง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและกิจกรรมที่ผา่ นการรับรองและไม่ผา่ นการรับรอง ผูป้ ระกอบการ
จะต้องไม่กล่าวอ้างในลักษณะที่ทาให้ผซู ้ ้ือเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรื อกิจกรรมอยูภ่ ายใต้การ
รับรองทั้งที่ในความเป็ นจริ ง ไม่ได้เป็ นเช่นนั้น
ยิง่ ไปกว่านั้นใบรับรองที่ออกให้ไม่ได้มีความหมายว่าคณะกรรมการแห่งชาติหรื อรัฐมนตรี ของประเทศที่ให้
การรับรองระบบงานได้ให้การอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรื อบริ การแก่สถานประกอบการ สถาน
ประกอบการจะต้องมัน่ ใจว่าจะไม่มีการกล่าวอ้างในสื่ อโฆษณาทั้งหลาย
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้การรับรองในลักษณะที่ทาให้ เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด (ใน
ฐานะหน่วยรับรอง) และ/หรื อ การรับรองมาตรฐาน เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและเป็ นการทาลายความเชื่อมัน่ ต่อ
สาธารณะชน

13 - กำรใช้ กำรรับรองผิด
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะดาเนินการตักเตือนตามความเหมาะสมเพื่อการควบคุมการใช้ใบรับรองที่ออกให้
การอ้างอิงขอบข่ายการรับรองไม่ถูกต้อง หรื อการใช้เครื่ องหมายการรับรองไม่ถูกต้อง ตามที่พบใน
การโฆษณา แบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ จะต้องถูกดาเนินการตามความเหมาะสม ซึ่ งอาจรวมถึงการพักใช้การ
เพิกถอน การดาเนินการตามกฎหมาย และ/หรื อ การตีพิมพ์ โฆษณา การกระทาผิดดังกล่าว

14 – กำรพักใช้ ใบรับรอง
ใบรับรองอาจถูกพักใช้ตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดในกรณี ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
-

พบหลักฐานความล้มเหลวในการรักษาระบบการจัดการเกินกว่า 3 เดือน
ไม่สามารถตรวจประเมินติดตามผลหรื อตรวจต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด
มีการปลอมแปลงเอกสารปฏิบตั ิงานหรื อให้ขอ้ มูลเท็จ
ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องภายในระยะเวลาที่กาหนด
มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรี ยนในระยะเวลาที่กาหนด
ใบรับรองหมดอายุก่อนวันตรวจประเมินต่ออายุ
ผูป้ ระกอบการแจ้งความประสงค์ขอพักใช้ใบรับรอง
ผูป้ ระกอบการจะต้องยุติการแสดงการรับรองทันทีเมื่อมีการพักใช้การรับรอง เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะทา
การแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการพักใช้ใบรับรองไปยังผูป้ ระกอบการ ในการแจ้งนี้จะแสดงเงื่อนไข
ที่ผปู้ ระกอบการจะขอยกเลิกการพักใช้ เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาการพักใช้ จะมีการสื บสวนเพื่อพิจารณา
การดาเนินการตามเงื่อนไขในการขอยกเลิกการพักใช้ หากการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเป็ นที่พอใจการใช้
การรับรองก็จะสามารถดาเนินต่อไปได้ แต่หากการดาเนินการตามเงื่อนไขไม่เป็ นที่พอใจ การรับรองก็
จะถูกเพิกถอน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพักใช้และการดาเนินการเกี่ยวกับการนี้จะถูกเรี ยกเก็บจากผูป้ ระกอบการที่ถือ
ครองใบรับรองดังกล่าว
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เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบตั ิ
15 - กำรเพิกถอนใบรับรอง
การรับรองอาจถูกเพิกถอนในกรณี ตวั อย่างเช่นนี้
-ถ้าผูป้ ระกอบการไม่สามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขกรณี มีการพักใช้ใบรับรอง
-ถ้าผูป้ ระกอบการล้มเหลวในการตอบสนองต่อภาระทางด้านการเงินกับ เอเจเอ รี จีสตร้าส์
ผูป้ ระกอบการจะได้รับแจ้งการเพิกถอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งผูป้ ระกอบมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ เอ
เจเอ รี จีสตร้าส์ ขอสงวนสิ ทธ์ตามกฎหมายที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินที่ชาระแล้ว
และเอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะตีพิมพ์การเพิกถอนการรับรองดังกล่าว การยับยั้งการเพิกถอนอาจจะ
ต้องมีการกระทาการตรวจซ้ าเต็มรู ปแบบ ค่าใช้จ่ายต้องกระทาล่วงหน้า
ผูป้ ระกอบการที่ถูกเพิกถอนใบรับรองต้องระงับ การใช้เครื่ องหมายการรับรอง และหยุดแจกจ่าย
สิ่ งพิมพ์ สื่ อโฆษณาต่างๆที่มีเครื่ องหมายรับรองแสดงอยูท่ นั ที หากยังใช้เครื่ องหมายการรับรอง
UKAS, NAC และ ACFS จะถือว่าผิดและขัดต่อสิ ทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เครื่ องหมายนั้นๆ

16 – กำรยกเลิกใบรับรอง
การรับรองอาจถูกยกเลิกในกรณี ตวั อย่างเช่นนี้
-ถ้าผูป้ ระกอบการไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุใบรับรอง
-ถ้าผูป้ ระกอบการเลิกทาธุรกิจหรื อเลิกกิจการ
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ ขอสงวนสิ ทธิตามกฎหมายที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินที่ชาระแล้ว
และเอเจเอ รี จีสตร้าส์จะตีพิมพ์การยกเลิกใบรับรองดังกล่าว ผูป้ ระกอบการที่ยกเลิกใบรับรอง
ต้องระงับ การใช้เครื่ องหมายการรับรอง และหยุดแจกจ่ายสิ่ งพิมพ์ สื่ อโฆษณาต่างๆที่มี
เครื่ องหมายรับรองแสดงอยูท่ นั ที หากยังใช้เครื่ องหมาย UKAS, NAC และ ACFS จะถือว่าผิด
และขัดต่อสิ ทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผูเ้ ป็ นเจ้าของเครื่ องหมายนั้นๆ

17- ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกระบุในใบเสนอราคาที่จดั ส่งให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ยื่นคาขอ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
จะอยูบ่ นพื้นฐานของอัตราค่าใช้จ่ายในขณะจัดทาใบเสนอราคาและเอเจเอ รี จีสตร้าส์ ขอสงวน
สิ ทธิในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในระหว่างช่วงเวลาของการรับรอง การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะถูก
จัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อผูป้ ระกอบการ เมื่อใบสมัครของผูป้ ระกอบการถูกจัดส่งมา
ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายในปี แรกโดยไม่คานึงว่าผูป้ ระกอบการจะ
ดาเนินการขอการรับรองต่อหรื อไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนินการได้เกิดขึ้นแล้ว
สาหรับระยะเวลาเมื่อครบรอบสามปี ใบเสนอราคาฉบับใหม่ จะถูกจัดทาขึ้นล่วงหน้าสามเดือน
ก่อนครบระยะเวลาสิ้ นสุดการรับรอง รวมทั้งในใบแจ้งหนี้และใบสมัครจะถูกจัดส่งไปให้ เมื่อใบ
สมัครของผูป้ ระกอบการถูกจัดส่งมา ผูป้ ระกอบการต้องชาระค่าใช้จ่ายในปี แรกของการต่ออายุ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อมีการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยูใ่ นขอบเขตของการเสนอ
ราคาเดิม การตรวจติดตามผล ทั้งการตรวจตามรอบระยะเวลาและการตรวจติดตามเพิ่มเติมที่
จาเป็ นอันเป็ นผลมาจากความไม่สอดคล้องที่ถูกระบุข้ ึนมาจากการปฏิบตั ิตามระบบบริ หารงาน
ค่าใช้จ่ายที่เสนอจะไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั และอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจ
ประเมินและการตรวจติดตามผล ( เว้นแต่จะระบุไว้ในใบเสนอราคา) ซึ่ งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูก
เรี ยกเก็บเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องถูกคานวนภาษีที่เกี่ยวข้องในอัตราที่เหมาะสม

18 – กำรอุทธรณ์ และกำรโต้ แย้ง
ในกรณี ที่เพิกถอนใบรับรองหรื อกรณี ที่ไม่สามารถเสนอและอนุมตั ิให้การรับรองและขึ้นทะเบียน
การรับรอง ผูป้ ระกอบการมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การตัดสิ นใจดังกล่าว หากผูป้ ระกอบการแสดง
ความไม่ยอมรับสิ่ งที่คณะผูต้ รวจประเมินตรวจพบ ผูป้ ระกอบการสามารถโต้แย้งหรื ออุทธรณ์ตาม
เอกสาร “การอุทธรณ์และร้องเรี ยน” ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งในรายงานการตรวจประเมิน และแสดง
รายละเอียดการดาเนินการอุทธรณ์อย่างเป็ นทางการ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ ทธิในการ
โต้แย้งการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะต้องได้รับ การแสดงความจานงในการอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่
ผูป้ ระกอบการได้รับเอกสารการแจ้งการเพิกถอนการรับรองจากเอเจเอ รี จีสตร้าส์ หรื อวันที่ทราบ
ว่าไม่สามารถได้รับการเสนอให้ได้รับการรับรอง ผูป้ ระกอบการจะต้องทาคาอุทธรณ์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ นทางการโดยระบุสาระสาคัญของการอุทธรณ์ รวมทั้งเอกสารข้อมูล
สนับสนุนส่งให้เอเจเอ รี จีสตร้าส์ ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ผปู้ ระกอบการได้รับเอกสารแจ้งการ
เพิกถอนการรับรองหรื อวันที่ทราบว่าไม่สามารถได้รับการเสนอให้ได้รับการรับรอง
คาอุทธรณ์ของผูป้ ระกอบการทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาจากผูจ้ ดั การด้านการรับรองของ
สานักงานและผูต้ รวจประเมินของเอเจเอ รี จีสตร้าส์ ผูท้ ี่รับผิดชอบในการทาคาแนะนาให้มีการ
เพิกถอนการรับรองหรื อทาคาตัดสิ นใจไม่แนะนาให้ได้รับการรับรองจะต้องเสนอหลักฐาน
สนับสนุนคาแนะนาหรื อตัดสิ นใจดังกล่าว หากผูจ้ ดั การด้านการรับรองปฏิเสธคาอุทธรณ์
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบตั ิ
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คาอุทธรณ์น้ นั จะถูกส่งต่อให้ผจู้ ดั การกลุ่มการรับรอง ซึ่ งจะเป็ นผูส้ ่งต่อให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การเพื่อ
พิจารณา หากกรรมการผูจ้ ดั การมีความเห็นเช่นเดียวกับผูจ้ ดั การด้านการรับรอง คณะกรรมการ
พิจารณาคาอุทธรณ์จะถูกแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากสมาชิกของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการรับรอง
ระบบงานเพื่อทาหน้าที่พิจารณาคาอุทธรณ์ ผูป้ ระกอบการที่ทาการอุทธรณ์จะได้รับแจ้งรายชื่อสมาชิก
คณะกรรมการพิจารณาคาอุทธรณ์ซ่ ึ งจะเป็ นผูท้ บทวนคาอุทธรณ์ของผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระกอบการมี
สิ ทธิ ที่จะปฏิเสธคณะกรรมการฯ โดยนาคาโต้แย้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร คาโต้แย้งนี้จะถูกทบทวนโดย
ประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการรับรองระบบงาน หากประธานฯ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการ
พิจารณาคาอุทธรณ์ รองประธานฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาแทน ผลของการทบทวนและมติของ
คณะกรรมการพิจารณาคาอุทธรณ์จะถูกแจ้งให้ผปู้ ระกอบการได้ทราบ
มติการตัดสิ นของคณะกรรมการพิจารณาคาอุทธรณ์ถือเป็ นที่สุดและมีผลบังคับต่อคู่กรณี เมื่อมีมติคา
ตัดสิ นการอุทธรณ์การเรี ยกร้องโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งให้แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงคาตัดสิ นไม่สามารถ
ดาเนินการได้
หากมติคาตัดสิ นของคณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับผูป้ ระกอบการ ใบรับรองจะถูกออกให้ใหม่ (ใน
กรณี ที่ถูกเพิกถอน) หรื อมีการดาเนินการตามคาแนะนาให้ได้รับรอง การเรี ยกร้องค่าชดเชยหรื อ
ค่าเสี ยหายจากเอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากการเพิกถอนหรื อไม่ให้การรับรองไม่สามารถกระทาได้
19 – กำรร้ องเรียน
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจะต้องเก็บบันทึกคาร้องเรี ยนจากลูกค้าผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
หรื อสาธารณะชนและของตนเองไว้ท้งั หมด เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะทบทวนบันทึกเหล่านั้นระหว่างการ
ตรวจติดตาม
หากผูป้ ระกอบการต้องการที่จะร้องเรี ยนเกี่ยวกับการดาเนินการโดยพนักงานของเอเจเอ รี จิสตร้าส์ คา
ร้องเรี ยนจะต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงหัวหน้าฝ่ ายบริ หารประจาสานักงานท้องถิ่น เอเจเอ รี จี
สตร้าส์ คาร้องเรี ยนอาจส่งตรงถึงผูจ้ ดั การกลุ่มด้านการรับรอง ผูร้ ้องเรี ยนจะได้รับการแจ้งถึงการ
รับคาร้องเรี ยนโดยเร็ ว และคาร้องเรี ยนจะถูกสื บสวนและตัดสิ นภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
หากเอเจเอ รี จีสตร้าส์ ได้รับการร้องเรี ยนซึ่ งระบุว่าลูกค้าที่ได้รับการรับรอง ไม่ปฎิบตั ิตามข้อกาหนด
ของเอเจเอ รี จีสตร้าส์ ซึ่ งอาจจาเป็ นที่จะต้องเพิกถอนใบรับรอง หรื อทาการตรวจซ้ าเต็มรู ปแบบ หรื อ
ตรวจแบบไม่ได้นดั หมายล่วงหน้า อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรี ยนที่เกิดขึ้น โดย
ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องขอ ลูกค้าจะต้องจัดหาบันทึกการร้องเรี ยน และการ
ดาเนินการแก้ไขทั้งหมดตามมาตรฐานระบบการจัดการ
20 – สำรบัญผู้ประกอบกำรที่ได้ รับกำรขึน้ ทะเบียนรับรอง
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะจัดทาสารบัญรายชื่อผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองจาก เอเจเอ รี จีสตร้าส์ และ
เก็บไว้ที่สานักงานเอเจเอ รี จิสตร้าส์ สารบัญนี้ได้ตีพิมพ์และเปิ ดเผยต่อผูป้ ระกอบการที่ได้รับการ
รับรองหรื อไม่ได้รับการรับรองตลอดจนสาธารณชน
21 - QA ระเบียนประกันคุณภำพ
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จะจัดส่งรายชื่อผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองจาก เอเจเอ รี จีสตร้าส์ ให้กบั
สานักงานการรับรอง NAC สารบัญนี้ได้ตีพิมพ์และเปิ ดเผยต่อผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรอง
หรื อไม่ได้รับการรับรองตลอดจนสาธารณชน
22 กำรตรวจเยี่ยมของสำนักงำนกำรรับรอง
เพื่อให้เป็ นไปตาม ISO/IEC 17000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรองโดยเอเจเอ รี จีสตร้าส์ ต้องยินยอมให้
เจ้าหน้าที่สานักงานการรับรองเข้าร่ วมการตรวจประเมินผูป้ ระเมินของเอเจเอ โดยการเข้าร่ วมนี้จะไม่
มีผลต่อกระบวนการการตัดสิ นการรับรองของหัวหน้าทีมผูต้ รวจประเมิน ข้อกาหนดนี้นามาใช้กบั
ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าทั้งหมด
23 พันธะควำมรับผิดชอบ
ผูต้ รวจประเมินเอเจเอ รี จิสตร้าส์ ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องตามข้อกาหนดของกิจกรรมตามขอบข่ายที่ผปู้ ระกอบการขอการรับรองภายในระยะเวลาที่
กาหนด เอเจเอ รี จิสตร้าส์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบกรณี ผปู้ ระกอบการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับต่างๆ รวมถึงการกระทาต่างๆในภายหลังที่มีผลต่อกฎหมายหรื อความล้มเหลวทาง
การเงินของผูป้ ระกอบการ
เอเจเอ รี จีสตร้าส์ สงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา
เฉพาะผูป้ ระกอบการผูซ้ ่ ึ งได้รับการรับรองจาก เอเจเอ รี จีสตร้าส์จะได้รับฉบับแก้ไข
24 กำรเปิ ดเผยข้ อมูล (ISO 13485)
เมื่อได้รับการร้องขอจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และหน่วยงานกากับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง เอเจเอ รี จิสตร้าส์ จะส่งข้อมูล ISO 13485 ให้ เมื่อมีการร้องขอและแจ้งล่วงหน้า

Page 3 of 3

