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IATF – International Automotive Task Force  

รายละเอียดการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์คู่มือกฎเกณฑ์ส าหรับการรับรองและรักษา 

สถานภาพการรับรองจากองค์กร IATF - ฉบับแก้ไขคร้ังท่ี 5 

25 มกราคม 2560 
 

1) ภาคผนวก 2 – ตัวอย่างที่ 2 ของการค านวณจ านวนวันทีใ่ช้ในการตรวจประเมิน  

   หมายเหตุ: เปล่ียนแปลงเล็กน้อยในช่องตาราง “จ านวนวันน้อยสุดท่ีใช้ตรวจประเมินท่ีค านวณได้” 

 

 

 

 

 

การขอรบัรองแบบสถานทีผ่ลิตแห่งเดียว - การค านวณจ านวนวันตรวจประเมิน ตัวอย่างที ่2

ปรบัระบบบรหิารคุณภาพจาก ISO 9001*

ไม่ได้รบัผิดชอบด้านการออกแบบ

ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนทีต่ั้งอยู่นอกสถานทีผ่ลิต

การตรวจประเมินติดตามแบบรายปี (ตรวจประเมิน 2 ครัง้ในรอบตรวจประเมิน 3 ปี)  

กระบวนการผลติซ้้า

จดัซือ้ ท่ีกา้หนดโดยลกูคา้

จา้นวนพนักงาน: 5 จา้นวนพนักงาน: 25

การผลติ และ สา้นักงาน ทบทวนขอ้ตกลงลกูคา้

จา้นวนพนักงาน: 200 จา้นวนพนักงาน: 5

จา้นวนพนักงานรวมท้ังหมด = 235   (5 + 25 + 200 + 5)

การค านวณทีถู่กต้อง:

สถานท่ี

ผลติแห่งท่ี ปีท่ี ชนิดของการตรวจประเมนิ จา้นวนพนักงาน

จา้นวนวันน้อยสดุ

ท่ีต้องใช้ตาม 

ตารางท่ี 5.2 ของ

กฏเกณฑ์

สว่นลดในกรณีท่ี

ไมไ่ดรั้บผิดชอบ

ดา้นการออกแบบ

สว่นลดสงูสดุ

ในกรณีเป็น

การปรับระบบ

จา้นวนวันน้อยสดุ

ท่ีใช้ตรวจประเมนิ

ท่ีคา้นวณได้

1 0

การตรวจประเมนิ

เพ่ือการรับรองคร้ังแรกขัน้ท่ี 2 235 8.0 15% 30% (6.8 วัน *0.7) = 4.76

1 1, 2 การตรวจประเมนิติดตาม 235 15%

1 3

การตรวจประเมนิ

เพ่ือต่ออายุใบรับรอง 235 5.0 15%

 หมายเหตุ: ผลการคา้นวณนี้ใชส้มมุติฐานท่ีว่าไม่มีการเปลีย่นแปลงใดๆ กบั จ้านวนพนักงาน ขอบเขตการขอรับรอง หรือ ลกูคา้เป็นต้น ตลอดท้ัง 3 ปีของรอบตรวจประเมิน

 หมายเหตุ: การลดจ้านวนวันตรวจลงนั้นท้าไดเ้ฉพาะการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอคร้ังแรกเท่านั้น ไม่สามารถใชก้บัการตรวจประเมินติดตาม และ การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุใบรับรอง

“สถานท่ีผลติ” แห่งเดยีว ซึง่รวมพนักงานท้ังหมดอยู่ดว้ยกนั

จา้นวนวันน้อยสดุท่ีใช้

ตรวจประเมนิท่ีคา้นวณได้

(8 วัน * 0.85) = 6.8
 จา้นวนวันท่ีใช้ใน

การตรวจประเมนิเพ่ือการ

รับรองคร้ังแรก (6.8) / 

จา้นวนคร้ังท่ีใช้ในการ

ตรวจประเมนิติดตาม (2) = 3.4

(5.0 *0.85) = 4.25

จา้นวนวันตรวจประเมนิ

น้อยสดุท่ีต้องใช้จริง 

(ปัดขึน้ให้ครบ 1/2 วัน

ท่ีใกลเ้คยีงทีส่ดุ)

5.0

3.5 วันสา้หรับ

ตรวจประเมนิแต่ละคร้ัง

4.5

*หมายเหต   การตรวจประเมินเพ่ือปรับระบบท้ังหมด คือ 
“การตรวจประเมินเพ่ือขอการรับรองคร้ังแรก” ตามท่ีระบ ไว้ใน
หัวข้อ     ของกฎเกณฑ์ 
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2) ภาคผนวก 2 – ตัวอย่างที่ 5 ของการค านวณจ านวนวันทีใ่ช้ในการตรวจประเมิน  

หมายเหตุ: เปล่ียนแปลงเล็กน้อยเพื่อแก้ไขจ านวนพนักงานของหน่วยงานสนบัสนุนส าหรับสถานท่ีผลิตท่ี 3 เพื่อท าให้จ านวนพนักงาน
ของหน่วยงานสนับสนุนรวมท้ังหมดเท่ากับ 60 คน การแก้ไขนี้ท าให้จ านวนพนักงานของสถานท่ีผลิตท่ี 3 เปล่ียนแปลงไป 

 

การขอรับรองแบบมีสถานที่ผลิตหลายแห่ง -การค านวณจ านวนวันตรวจประเมิน ตวัอย่างที่ 5

ขอการรับรองทั้ง 3 สถานที่ผลิต และหน่วยงานสนับสนุนนอกสถานที่ผลิต 1 แห่ง ที่สนับสนุนทั้ง 3 สถานที่ผลิต

ไม่มีการปรับระบบจากระบบบริหารคุณภาพเดิมที่ได้รับการรับรอง 

รับผิดชอบด้านการออกแบบ (ไม่มีสว่นลดจ านวณวันตรวจ)

การตรวจประเมินตดิตามแบบรายปี (ตรวจประเมิน 2 ครั้งในรอบตรวจประเมิน 3 ปี)  

สถานที่ผลติ 1 สถานที่ผลติ 2 สถานที่ผลติ 3
จ้านวนพนักงาน: 200 จ้านวนพนักงาน: 100 จ้านวนพนักงาน: 475

หน่วยงานสนับสนุน 4
จ้านวนพนักงาน: 60

วิธีการที่ถกูตอ้ง ในการแบ่งสดัสว่นพนักงานจากหน่วยงานสนับสนุน :

สถานที่ผลติแหง่ที่

จ้านวนพนักงาน

ที่สถานที่ผลติ

คดิเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 

(จ้านวนพนักงานที่สถานที่ผลติ / 775 คน)
1 200 26%
2 100 13%
3 475 61%

รวม = 775

การค านวณที่ถกูตอ้งส าหรับสถานที่ผลิตที่ 1:

สถานที่ผลติที่ ปีที่ ชนิดของการตรวจประเมนิ จ้านวนพนักงาน

จ้านวนวันตรวจประเมนิน้อยสุด

ที่ต้องการใชจ้ริง (ปัดขึน้ใหค้รบ 

1/2 วันที่ใกลเ้คยีงที่สุด)

1 0 ตรวจประเมนิเพ่ือการรับรองขัน้ที่ 2 216 7.5

1 1, 2 การตรวจประเมนิติดตาม 216

4.0 ส้าหรับการตรวจประเมนิ

แต่ละคร้ัง

1 3 การตรวจประเมนิเพ่ือต่ออายุใบรับรอง 216 5.0

การค านวณที่ถกูตอ้งส าหรับสถานที่ผลิตที่ 2:

สถานที่ผลติที่ ปีที่ ชนิดของการตรวจประเมนิ จ้านวนพนักงาน

จ้านวนวันตรวจประเมนิน้อยสุด

ที่ต้องการใชจ้ริง (ปัดขึน้ใหค้รบ 

1/2 วันที่ใกลเ้คยีงที่สุด)

2 0 ตรวจประเมนิเพ่ือการรับรองขัน้ที่ 2 108 6.0

2 1, 2 การตรวจประเมนิติดตาม 108

3.0 ส้าหรับการตรวจประเมนิ

แต่ละคร้ัง

2 3 การตรวจประเมนิเพ่ือต่ออายุใบรับรอง 108 4.0

การค านวณที่ถกูตอ้งส าหรับสถานที่ผลิตที่ 3:

สถานที่ผลติที่ ปีที่ ชนิดของการตรวจประเมนิ จ้านวนพนักงาน

จ้านวนวันตรวจประเมนิน้อยสุด

ที่ต้องการใชจ้ริง (ปัดขึน้ใหค้รบ 

1/2 วันที่ใกลเ้คยีงที่สุด)

3 0 ตรวจประเมนิเพ่ือการรับรองขัน้ที่ 2 511 10.5

3 1, 2 การตรวจประเมนิติดตาม 511

5.5 ส้าหรับการตรวจประเมนิ

แต่ละคร้ัง

3 3 การตรวจรับรองเพ่ือต่ออายุใบรับรอง 511 6.5

 หมายเหตุ: ผลการค้านวณนีใ้ชส้มมติุฐานที่ว่าไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ  กบั จ้านวนพนักงาน ขอบเขตการขอรับรอง หรือ ลกูคา้เป็นต้น ตลอดทั้ง 3 ปีของรอบตรวจประเมนิ

 หมายเหตุ: ผลการค้านวณนีใ้ชส้มมติุฐานที่ว่าไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ  กบั จ้านวนพนักงาน ขอบเขตการขอรับรอง หรือ ลกูคา้เป็นต้น ตลอดทั้ง 3 ปีของรอบตรวจประเมนิ

 หมายเหตุ: ผลการค้านวณนีใ้ชส้มมติุฐานที่ว่าไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ  กบั จ้านวนพนักงาน ขอบเขตการขอรับรอง หรือ ลกูคา้เป็นต้น ตลอดทั้ง 3 ปีของรอบตรวจประเมนิ

จ้านวนพนักงานที่แบ่งสัดส่วนออกมาจาก

หน่วยงานสนับสนุน 4 (เปอร์เซ็นต์ของ

พนักงานแต่ละสถานที่ผลติ x 60)

จ้านวนพนักงานรวมที่ใชใ้นการค้านวณจ้านวนวันน้อยสุด

ที่ใชใ้นการตรวจประเมนิ
16
8
36

216
108
511

หมายเหตุ: สถาบันตรวจรับรองมหีน้าที่พิจารณาว่า จะกระจายจ้านวนวันตรวจประเมนิไปยังแต่ละสถานที่ผลติ และหน่วยงานสนับสนุนนอกสถานที่ผลติอย่างไร หากจ้านวนวันที่ก้าหนดส้าหรับใชต้รวจประเมนิ

ในแต่ละแหง่เบี่ยงเบนไปจากที่ค้านวณไดอ้ย่างมนีัยส้าคญั ต้องอธิบายเหตุผลลงในเอกสารแผนการตรวจประเมนิ

  จ้านวนวันที่ใชใ้นการตรวจประเมนิเพ่ือการรับรอง (10.5) / 

จ้านวนคร้ังที่ใชใ้นการตรวจประเมนิติดตาม (2) = 5.25

6.5

จ้านวนวันตรวจประเมนิที่ต้องใชต้ามตารางที่ 5.2 ของกฎเกณฑ์

6.0

  จ้านวนวันที่ใชใ้นการตรวจประเมนิเพ่ือการรับรอง (6.0) /

จ้านวนคร้ังที่ใชใ้นการตรวจประเมนิติดตาม (2) = 3.0

4.0

จ้านวนวันตรวจประเมนิที่ต้องใชต้ามตารางที่ 5.2 ของกฎเกณฑ์

จ้านวนวันตรวจประเมนิที่ต้องใชต้ามตารางที่ 5.2 ของกฎเกณฑ์

10.5

  จ้านวนวันที่ใชใ้นการตรวจประเมนิเพ่ือการรับรอง (7.5) / 

จ้านวนคร้ังที่ใชใ้นการตรวจประเมนิติดตาม (2) = 3.75

5.0

7.5

เม่ือหน่วยงานสนับสนุนนอกสถานที่ผลิตท าหนา้ที่สนบัสนุนสถานที่
ผลิตหลายแห่งแบบเต็มตัว วิธีที่นิยมใช้ในการค านวณจ านวนวันที่
น้อยสุดที่ใช้ในการตรวจประเมินกค็ือ การแบ่งจ านวนคนในหน่วยงาน
สนับสนุนนั้น ให้กับสถานทีผ่ลิตทัง้สามแห่งตามสัดส่วน
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3) ภาคผนวก 2 – ตัวอย่างที่ 6 ของการค านวณจ านวนวันทีใ่ช้ในการตรวจประเมิน  

   หมายเหตุ: แก้ไขค าผิด 

 

การขอรับรองแบบเป็นกลุ่มองค์กร - การค านวณจ านวนวันตรวจประเมิน ตัวอย่างที่ 6

ไม่มีการปรับระบบจากระบบบริหารคุณภาพเดิมที่ได้รับการรับรอง

สถานที่ผลิต 3 แห่ง (1, 2 และ 3)

หนว่ยงานสนบัสนนุอยู่นอกสถานที่ผลิต 1 แห่ง (A) ซึ่งสนบัสนนุสถานที่ผลิตทั้ง 3 แห่ง

การตรวจประเมินติดตามแบบรายปี (ตรวจประเมิน 2 ครั้งในรอบตรวจประเมิน 3 ปี)  

 สถานที่ผลติ 1 สถานที่ผลติ 2 สถานที่ผลติ 3

จ้านวนพนกังาน: 100 จ้านวนพนกังาน: 250 จ้านวนพนกังาน: 500

0
หนว่ยงานสนบัสนนุนอกสถานที่ผลติ A

จ้านวนพนกังาน: 25

การค านวณที่ถกูต้อง ส าหรับจ านวนวันที่ใช้ในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก ขั้นที่ 2 

สถานที่

ผลติที่

จ้านวนพนกังาน

ที่ประจ้าสถานที่

ผลติแต่ละแหง่

คดิเทยีบเปน็

เปอร์เซ็นต์ (จ้านวน

พนกังานที่สถานที่

ผลติทั้งหมด/ 850 คน)

จ้านวนพนกังานที่

แบง่สัดส่วนออกมา

จากหนว่ยงาน

สนบัสนนุ A 

(เปอร์เซ็นต์ของ

พนกังานแต่ละสถานที่

ผลติ x 25)

จ้านวนพนกังานรวม

ในสถานที่ผลติที่จะ

ถกูตรวจประเมิน

จ้านวนวัน

นอ้ยสุดที่ต้องใช้

ตามตารางที่ 5.2 

ของกฎเกณฑ์

เปอร์เซ็นต์การลด

วันตรวจในกรณีที่

เปน็การขอรับรอง

แบบบริษัทขนาด

ใหญ่ (จ้านวน

สถานที่ผลติ 

2-9 แหง่)

จ้านวนวันตรวจใหม่ที่

ค้านวณได ้(จ้านวน

วันตรวจประเมิน

นอ้ยสุดที่ต้องใชต้าม

ตารางที่ 5.2 ของ

กฎเกณฑ์ x 0.8)

1 100 12% 3 103 6.0 20% 4.8

2 250 29% 7 257 8.0 20% 6.4

3 500 59% 15 515 10.5 20% 8.4

รวม:  850 19.6

จ้านวนวันตรวจประเมินรวม (ปดัขึน้ใหค้รบ 1/2 วันที่ใกลเ้คยีงที่สุด) 20.0

การค านวณที่ถกูต้องส าหรับการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุใบรับรอง:

สถานที่

ผลติที่

จ้านวนพนกังาน

ที่ประจ้าแต่ละ

แหง่

คดิเทยีบเปน็

เปอร์เซ็นต์ (จ้านวน

พนกังานที่สถานที่

ผลติทั้งหมด/ 850 คน)

จ้านวนพนกังานที่

แบง่สัดส่วนออกมา

จากหนว่ยงาน

สนบัสนนุ A 

(เปอร์เซ็นต์ของ

พนกังานแต่ละ

จ้านวนพนกังานรวม

ในสถานที่ผลติที่จะ

ถกูตรวจประเมิน

จ้านวนวันนอ้ยสุดที่

ต้องใชต้ามตารางที่ 5.2

 ของกฎเกณฑ์

เปอร์เซ็นต์การลด

วันตรวจในกรณีที่

เปน็การขอรับรอง

แบบกลุม่องคก์ร 

(จ้านวนสถานที่ผลติ

 2-9 แหง่)

จ้านวนวันตรวจใหม่ที่

ค้านวณได ้(จ้านวน

วันตรวจประเมิน

นอ้ยสุด ที่ต้องใชต้าม

ตารางที่ 5.2 ของ

กฎเกณฑ์ x 0.8)

1 100 12% 3 103 4.0 20% 3.2

2 250 29% 7 257 5.5 20% 4.4

3 500 59% 15 515 6.5 20% 5.2

รวม:  850 12.8

จ้านวนวันตรวจประเมินรวม (ปดัขึน้ใหค้รบ 1/2 วันที่ใกลเ้คยีงที่สุด) 13.0

หมายเหตุ: สถาบันตรวจรับรอง มหีน้าที่พิจารณาว่า จะกระจายจา้นวนวันตรวจประเมนิไปยังแต่ละสถานที่ผลิต และหน่วยงานสนับสนุนอย่างไร ไมว่่าหน่วยงานสนับสนุนอยู่นอก

สถานที่ผลิตหรือไม ่หากจา้นวนวันที่กา้หนดส้าหรับใชต้รวจประเมนิในแต่ละแห่งเบี่ยงเบนไปจากที่คา้นวณได้อย่างมนีัยส้าคัญ ต้องอธิบายเหตุผลลงในเอกสารแผนการตรวจ
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4) ภาคผนวก 2 – ตัวอย่างที่ 7 ของการค านวณจ านวนวันทีใ่ช้ในการตรวจประเมิน  

หมายเหตุ: แก้ไขตัวเลขในช่อง “จ านวนวันน้อยสุดท่ีต้องใช้” ส าหรับปีท่ี 3 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในช่อง “จ านวนวันน้อย
สุดท่ีใช้ตรวจประเมินท่ีค านวณได้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัรองแบบสถานทีผ่ลิตแห่งเดียวทีมี่การขยายไปอยู่ทีอ่ื่น 1 แห่ง - การค านวณจ านวนวันตรวจประเมิน ตัวอย่างที ่7 

สถานท่ีผลติหลกั สถานท่ีผลติท่ีขยายไปอยู่ท่ีอ่ืน A

พนักงาน: 550 พนักงาน:  40

พนักงานรวม = 590   (550 ท่ีสถานทีผลติหลกั + 40 ท่ีสถานท่ีผลติท่ีขยายไปอยู่ท่ีอ่ืน A)

การค านวณทีถู่กต้อง (สถานทีผ่ลิตหลัก + สถานทีผ่ลิตทีข่ยายไปอยู่ทีอ่ื่น):

สถานท่ีผลติ

แห่งท่ี ปีท่ี ชนิดของการตรวจประเมนิ จา้นวนพนักงาน

สว่นลดในกรณีท่ี

ไมไ่ดรั้บผิดชอบ

ดา้นการออกแบบ

จา้นวนวันน้อยสดุท่ีใช้

ตรวจประเมนิท่ีคา้นวณได้

จา้นวนวันตรวจประเมนิ

น้อยสดุท่ีต้องใช้จริง 

(ปดัขึน้ให้ครบ 

1/2 วันท่ีใกลเ้คยีงทีส่ดุ)

1 0

การตรวจประเมนิ

เพ่ือการรับรองคร้ังแรกขัน้ท่ี 2 590 15% (10.5 days * 0.85) = 8.925 9.0

1 1,2 การตรวจประเมนิติดตาม 590 15%

จา้นวนวันท่ีใช้ในการตรวจประเมนิ

เพ่ือการรับรองคร้ังแรก 

(8.925) / จา้นวนคร้ังท่ีใช้ในการ

ตรวจประเมนิติดตาม (2)  =  4.462

4.5 สา้หรับตรวจประเมนิ

แต่ละคร้ัง

1 3

การตรวจประเมนิ

เพ่ือต่ออายุใบรับรอง 590 15% (7.0 days * 0.85) = 5.95 6.0

หมายเหตุ: ผลการคา้นวณนี้ใช้สมมติุฐานท่ีว่าไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ กบั จา้นวนพนักงาน ขอบเขตการขอรับรอง หรือ ลกูคา้เป็นต้น ตลอดท้ัง 3 ปีของรอบตรวจประเมนิ

ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนทีต่ั้งอยู่นอกสถานทีผ่ลิต

ไม่ได้รบัผิดชอบด้านการออกแบบ

  

7.0

จา้นวนวันน้อยสดุท่ีต้อง

ใช้ตาม ตารางท่ี 5.2 

ของกฏเกณฑ์

10.5
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5) ภาคผนวก 2 – ตัวอย่างที่ 9 ของการค านวณจ านวนวันทีใ่ช้ในการตรวจประเมิน  

หมายเหตุ: แก้ไขข้อผิดพลาดหลายแห่งในตารางการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคร้ังแรกขั้นท่ี2 และ ตารางการตรวจประเมินติดตาม 

 

การขอรบัรองแบบเป็นกลุ่มองค์กร - การค านวณจ านวนวันตรวจประเมิน ตัวอย่างที ่9 

ไม่มีการปรบัระบบจากระบบบรหิารคุณภาพเดิมทีไ่ด้รบัการรบัรอง

สถานทีผ่ลิต 3 แห่ง (1, 2 และ 3) 

สถานทีผ่ลิต 1 รวมถึงสถานทีผ่ลิตทีข่ยายไปอยู่ทีอ่ื่น 

หน่วยงานสนับสนุนอยู่นอกสถานทีผ่ลิต 1 แห่ง (A) ซึ่งสนับสนุนสถานทีผ่ลิตทัง้ 3 แห่ง     

การตรวจประเมินติดตามแบบรายปี (ตรวจประเมิน 2 ครัง้ในรอบตรวจประเมิน 3 ปี)  

  สถานทีผ่ลติ 1 - 

สถานทีผ่ลติหลกั

สถานทีผ่ลติทีข่ยาย

ไปอยู่ทีอ่ื่น A  สถานทีผ่ลติ 2  สถานทีผ่ลติ 3

พนักงาน:  550 พนักงาน:  40 พนักงาน:  800 พนักงาน:  850

การค านวณทีถู่กต้องส าหรบัจ านวนวันทีใ่ช้ในการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครัง้แรก ข้ันที ่2: 

สถานทีผ่ลติที่

จา้นวนพนักงาน

ทีป่ระจา้สถานทีผ่ลติ

แต่ละแห่ง

คดิเทยีบเปน็

เปอร์เซน็ต์ (จา้นวน

พนักงานทีส่ถานที่

ผลติทัง้หมด/850 คน)

จา้นวนพนักงานที่

แบง่สดัสว่นออกมาจาก

หน่วยงานสนับสนุน A 

(เปอร์เซน็ต์ของพนักงาน

แต่ละสถานทีผ่ลติ x 25)

จา้นวนพนักงาน

รวมในสถานที่

ผลติทีจ่ะถกู

ตรวจประเมนิ

จา้นวนวันน้อย

สดุทีต้่องใช้

ตามตารางที ่5.2 

ของกฎเกณฑ์

สว่นลดในกรณีที่

ไมไ่ดรั้บผิดชอบ

ดา้นการออกแบบ 

(15%)

สว่นลดในกรณีที่

เปน็การขอรับรอง

แบบกลุม่องคก์ร 

(จา้นวนสถานทีผ่ลติ 

2-9 แห่ง) (20%)

1 (หลกั & ขยายไปอยู่ทีอ่ื่น A) 590 26% 32 622 11.0 9.350 7.480

2 800 36% 45 845 12.0 10.200 8.160

3 850 38% 48 898 12.0 10.200 8.160

รวม:  2,240 รวม 100% รวม 125 23.800

จา้นวนวันตรวจประเมนิรวม (ปดัขึน้ให้ครบ 1/2 วันทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ) 24.0

การค านวณทีถู่กต้องส าหรบัจ านวนวันทีใ่ช้ในการตรวจประเมินติดตาม:

สถานทีผ่ลติที่

จา้นวนพนักงานที่

ประจา้สถานทีผ่ลติ

แต่ละแห่ง

สว่นลดในกรณีที่

ไมไ่ดรั้บผิดชอบ

ดา้นการออกแบบ 

(15%)

สว่นลดในกรณีที่

เปน็การขอรับรอง

แบบกลุม่องคก์ร 

(จา้นวนสถานทีผ่ลติ 

2-9 แห่ง) (20%)

1 (หลกั & ขยายไปอยู่ทีอ่ื่น A) 622 4.675 3.740

2 845 5.100 4.080

3 898 5.100 4.080

รวม:  2,365 11.900

จา้นวนวันตรวจประเมนิรวม (ปดัขึน้ให้ครบ 1/2 วันทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ) 12.0

หน่วยงานสนับสนุนนอกสถานทีผ่ลติ 

พนักงาน: 125

หมายเหตุ: สถาบนัตรวจรับรอง มหีน้าทีพิ่จารณาว่า จะกระจายจา้นวนวันตรวจประเมนิไปยังแต่ละสถานทีผ่ลติ และหน่วยงานสนับสนุนอย่างไร ไมว่่าหน่วยงานสนับสนุนอยู่นอกสถานทีผ่ลติ

หรือไม ่หากจา้นวนวันทีก่า้หนดสา้หรับใช้ตรวจประเมนิในแต่ละแห่งเบีย่งเบนไปจากทีค่า้นวณไดอ้ย่างมนีัยสา้คญั ต้องอธิบายเหตุผลลงในเอกสารแผนการตรวจ

จา้นวนวันน้อยสดุทีต้่องใช้ตามตารางที ่5.2 ของกฎเกณฑ์

จา้นวนวันตรวจประเมนิเพ่ือการรับรองคร้ังแรก (11.0) / จา้นวนคร้ังของการตรวจประเมนิ

ติดตาม (2) = 5.5 วันต่อการตรวจประเมนิแต่ละคร้ัง

จา้นวนวันตรวจประเมนิเพ่ือการรับรองคร้ังแรก (12.0) / จา้นวนคร้ังของการตรวจประเมนิ

ติดตาม (2) = 6.0 วันต่อการตรวจประเมนิแต่ละคร้ัง

จา้นวนวันตรวจประเมนิเพ่ือการรับรองคร้ังแรก (12.0) / จา้นวนคร้ังของการตรวจประเมนิ

ติดตาม (2) = 6.0 วันต่อการตรวจประเมนิแต่ละคร้ัง


