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ติดตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.tqa.or.th 

 

 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

4 มกรำคม - 2 มีนำคม 
2561 

เปิดรับสมัครเข้ำร่วมอบรม และรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรำยใหม่ 
ประจ ำปี 2561 
( ผ่ำนเว็บไซต์ www.tqa.or.th ) 

9 มีนำคม 2561 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรม  

12 - 30 มีนำคม 2561 ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรอบรม 

5 เมษำยน 2561 ปฐมนิเทศและฝึกอบรมวันท่ี 1 

7 – 12 พฤษภำคม 2561 
(6 วัน) 

กำรอบรม และคัดเลือก 
ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ รำยใหม่ ประจ ำปี 2561 
New TQA Assessor Training 2018 

15  พฤษภำคม 2561 แจ้งผลกำรคัดเลือก รอบท่ี 1  

8 มิถุนำยน 2561 ก ำหนดส่งงำน  Independent Work เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกเข้ำอบรม   
TQA Assessor Calibration 2018 

15 มิถุนำยน 2561 แจ้งผลกำรคัดเลือก รอบท่ี 2 และ 
แจ้งก ำหนดกำรเข้ำร่วมงำน TQA Assessor Calibration 2018 

18 - 19 มิถุนำยน 2561 กำรอบรม TQA Assessor Calibration 2018 

27 มิถุนำยน 2561 แจ้งผลกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ รำยใหม่ 
ประจ ำปี 2561 

21 กรกฎำคม 2561 กำรประชุมเตรียมกำรตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 

ก าหนดการรับสมัคร อบรม คัดเลือก ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่  
ประจ าปี 2561 

http://www.tqa.or.th/
http://www.tqa.or.th/
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(TQA Assessor) 

ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยสำขำอำชีพ ซึ่งอำสำเข้ำมำท ำหน้ำท่ี
ตรวจประเมิน ให้ควำมเห็นป้อนกลับท่ีส ำคัญต่อกำรปรับปรุง และพัฒนำองค์กรในทุกภำคส่วน  ให้มีวิธีปฏิบัติ 
และผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำองค์กรในระดับสำกล ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ กำรบริหำร
จัดกำรองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

 

 

 

(Benefits of Being TQA Assessor) 

 ได้รับกำรฝึกอบรมโดยวิทยำกรจำกต่ำงประเทศ  ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรพัฒนำองค์กรท่ีเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน  ในมำตรฐำนระดับสำกล 

 สร้ำงแรงกระตุ้นและควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำควำมรู้   และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กในแนวคิดท่ี
หลำกหลำยจำกผู้ทรงคุณวุฒิสำขำต่ำง ๆ 

 สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำองค์กรตนเองได้อย่ำงลึกซึ้งและถ่องแท้  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
องค์กรท่ีสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  จะได้รับประโยชน์จำก
กำรน ำควำมรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  ท ำให้ทรำบภำพรวมของเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติในแนวทำงท่ีชัดเจนและถูกต้อง  อีกท้ังสำมำรถตรวจประเมินตนเอง  เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
ศักยภำพองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืนทำงธุรกิจในอนำคต 

 เป็นเกียรติประวัติในกำรเข้ำร่วมเป็นคณะผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมเชี่ยวชำญและมีจรรยำบรรณในวิชำชีพสูง 

 เป็นโอกำสตอบแทนประเทศชำติ  ด้วยกำรสร้ำงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในกำรช่วยยกระดับกำรแข่งขัน
ของธุรกิจและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศไทยให้ก้ำวไกลสู่สำกลอย่ำงยั่งยืน 
  

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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1. จัดท ารายงานป้อนกลับอันทรงคุณค่า 

รำยงำนป้อนกลับหรือ Feedback Report เป็นเอกสำรท่ีผู้ตรวจประเมินได้วิเครำะห์พิจำรณำ  รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนขององค์กรท่ีสมัครขอรับรำงวัล (Application Report) บนพื้นฐำนของเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ  ซึ่งจะระบุจุดแข็งและโอกำสในกำรปรับปรุง  ช่วยให้องค์กรเห็นถึงจุดท่ีเป็นโอกำสในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรเป็นไปอย่ำงมีระบบ  บูรณำกำรทุกภำคส่วน  จนกลำยเป็นจุดท่ี
สร้ำงควำมเข้มแข็ง  น ำไปสู่องค์กรท่ีมีควำมพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดนิ่ง 
นอกจำกนี้  ยังสร้ำงคุณค่ำและค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมส่วนรวมจะได้รับ  อันจะท ำให้องค์กรสำมำรถเติบโต
และก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง 

รำยงำนป้อนกลับเป็นผลมำจำกกระบวนกำรตรวจประเมิน  ท่ีผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ    
จะปฏิบัติหน้ำท่ีภำยหลังไดร้ับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติประจ ำปี ดังนี้ 

 กำรตรวจวิเครำะห์  ทบทวน  และให้คะแนนองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  อย่ำง
เป็นเอกเทศ  ลงในเอกสำรกำรตรวจประเมิน (Scorebook) โดยพิจำรณำจำกรำยงำนวิธีกำรและ
ผลกำรด ำเนินงำนของผู้สมัคร (Application  Report) 

 กำรเตรียมประเด็นหัวข้อ (Site Visit Issues) เพ่ือเข้ำร่วมกำรตรวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำร  
หำกผลคะแนนขององค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลถึงระดับของกำรได้รับรำงวัล (350 คะแนนขึ้นไป) 

 กำรประชุมเพื่อหำข้อสรุปของกำรตรวจประเมิน   และจัดท ำรำยงำนป้อนกลับ (Feedback 
Report) 

นอกจำกนี้  ผู้ตรวจประเมินต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษำหำควำมรู้  กำรได้เป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ  จะท ำให้มีโอกำสได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และมุมมองจำกประสบกำรณ์ท่ีสั่งสมระหว่ำงผู้ตรวจประเมิน
ในช่วงของกำรท ำกิจกรรม  เป็นกำรได้เปิดมุมมองแนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร  ผู้ตรวจประเมิน
จะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อื่นสำมำรถ พัฒนำทักษะและเพ่ิมพูนควำมรู้ 

 

 

บทบาทและหน้าทีข่องผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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2. รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมิน 

บทบำทหน้ำท่ีท่ีส ำคัญของผู้ตรวจประเมิน คือกำรรักษำไว้ซึ่งจรรยำบรรณของผู้ตรวจประเมินรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ โดยมีหลักปฏิบัติ 3 หัวข้อ ได้แก่ ควำมเป็นมืออำชีพ กำรเก็บรักษำควำมลับ และผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อให้กระบวนกำรตรวจประเมินเป็นไปตำมมำตรฐำน โปร่งใส และถูกต้องตำมหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม อันด ำรงไว้ซึ่งภำพลักษณ์ คุณค่ำ และควำมทรงเกียรติของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

 

3. ฑูตแห่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

นอกเหนือไปจำกกำรตรวจประเมินองค์กรท่ีสมัครขอรับรำงวัล  ผู้ตรวจประเมินยังท ำหน้ำท่ีเป็นฑูตแห่ง
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  ในกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมให้องค์กรต่ำง ๆ น ำเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติไปประยุกต์ปฏิบัติให้เป็นท่ีแพร่หลำย 

 

 
กระบวนการสรรหา และ คัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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คุณสมบัติเบือ้งต้นของผู้มีสิทธิส์มัครเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

กระบวนกำรคัดเลือกผูต้รวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติเร่ิมต้นจำกผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมแนบ 
เอกสำรประกอบอย่ำงครบถ้วนภำยในเวลำก ำหนด คุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้สมัคร มดีังนี้   

 อำยุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป 

 มีประสบกำรณ์ท ำงำนโดยรวม 8 ปีขึ้นไป และอยู่ในระดับบริหำร 5 ปีขึ้นไป 

 มีทักษะกำรสือ่สำรท้ังภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ และกำรพิมพ์ข้อมูล 

 ต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร TQA Criteria และได้รับใบรับรองตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

 มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำร  หำกมีประสบกำรณ์ในกำรร่วมจัดท ำกลยุทธ์ขององค์กร  
จะช่วยให้ท่ำนมีมุมมองท่ีกว้ำง  และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ตรวจประเมินรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ 

 
จำกนั้นต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร New TQA Assessor Training 2018 ตลอดกำรฝึกอบรม

หลักสูตรดังกล่ำว จะมีกระบวนกำรสรรหำคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัย
ต่ำง ๆ ดังนี้ 

   
ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ปัจจัยท่ีส ำคัญในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ คือ ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ในเกณฑ์ท้ัง 7 หมวด  รวมถึงต ำแหน่งอำชีพในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ควำมเข้ำใจในหัวข้อ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
(หมวด 5) อันมำจำกประสบกำรณ์ท่ีเคยอบรมพนักงำน  ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรกระบวนกำร (หมวด 6) ท่ีเกิด
จำกกำรน ำกระบวนกำรผลิตท่ีส ำคัญมำใช้ หรือควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำดท่ีส่งเสริมควำมเข้ำใจในเรื่อง กำร
มุ่งเน้นลูกค้ำ (หมวด 3) 

  

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษ  

กระบวนการสรรหา และ คัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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กำรพิจำรณำยังค ำนึงถึงประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยสำขำอำชีพ  ไม่ว่ำจะมำจำก 
ภำคอุตสำหกรรม บริกำร สำธำรณสุข กำรศึกษำ หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหำผลก ำไร  บำงกรณีจะพิจำรณำจำก
ทักษะควำมสำมำรถในด้ำนท่ีขำดแคลน  หรือสำขำเฉพำะทำง  อันจะสนับสนุนกระบวนกำรตรวจประเมิน  ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  ในกำรมอบหมำยองค์กรเพื่อตรวจประเมินจะพิจำรณำจำกข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจประเมิน และ/หรือ องค์กรท่ีผู้ตรวจประเมินท ำงำนท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

ความรู้ ทักษะ และความสามารถทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน  

ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ ท่ีส่งเสริมต่อกำรเป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ได้แก่ 

 ประสบกำรณ์กำรน ำองค์กรท่ีประสบควำมส ำเร็จ 

 ควำมรู้ในด้ำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ เช่น กำรบริกำรลูกค้ำ ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรจัดกำร
 กระบวนกำร 

 ควำมสำมำรถเชิงวิเครำะห์ 

 ทักษะในกำรใช้แนวคิดเชิงสถิติและกำรประเมินผลลัพธ์ทำงกำรเงิน 

 ทักษะในกำรส่ือสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ท้ังกำรพูดและกำรเขียน 

 ทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม กำรแสดงออกที่เหมำะสม รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น 

 ทักษะในกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต และ
ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  

นอกจำกนี้ ยังค ำนึงถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อภำพลักษณ์ของรำงวัลอันทรงเกียรติ 
 หมายเหต ุ

 กำรพิจำรณำคัดเลือกจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติของแต่ละบุคคลไม่ใช่องค์กรหรือผู้บริหำรท่ีผู้สมัคร
ท ำงำน 

 ส ำนักงำนจะมีจดหมำยแจ้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยตรง 
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1.  คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เข้ำใจกำรบริหำรแบบองค์

รวม 

 ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกระบวนกำรตรวจประเมิน เช่น ระบบกำรพิจำรณำให้คะแนน  

 ทักษะกำรใช้ควำมคิดเชิงวิเครำะห์ 

 ทักษะด้ำนภำษำท้ังกำรสื่อสำร กำรเรียบเรียง และกำรพิมพ์  ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

 กำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเข้ำใจตรงกัน  มีกำรแสดงออกท่ีเหมำะสม 
และยอมรับควำมคิดเห็นผู้อื่น 

 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 มีภำพลักษณ์ท่ีดี มีวินัย 

 
2. จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ พึงปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสำธำรณะ
และหน้ำท่ีตำมจรรยำบรรณของผู้ตรวจประเมิน เพื่อรักษำไว้ซึ่งรำงวัลคุณภำพแห่งชำติอันทรงเกียรติ 

 

3. การเปิดเผยผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ   เป็นองค์กรท่ีด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรรำงวัลคุณภำพแห่ งชำติ         
ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง  โปร่งใส  และยุติธรรม  เพื่อด ำรงรักษำไว้ซึ่งคุณค่ำของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  ดังนั้น   
กำรมอบหมำยองค์กรให้แก่ผู้ตรวจประเมิน  ส ำนักงำนจะพิจำรณำจำก  ควำมรู้  ประสบกำรณ์  รวมถึง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพชำติ  จึงถือเป็นหน้ำท่ีของผู้ตรวจ
ประเมินจะต้องแจ้งข้อมูล  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง  และ/หรือ  องค์กรท่ีท ำงำนท้ังในอดีตและปัจจุบัน  ท้ังนี้
ข้อมูลทุกอย่ำงจะถูกเก็บเป็นควำมลับ 

 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวลัคณุภาพแห่งชาติ 
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4. การแต่งตั้งและรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมนิรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ผู้ ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติในแต่ละปื  จะถูกเสนอชื่อเพื่อให้
คณะกรรมกำรรำงวัลคุณภำพห่งชำติพิจำรณำแต่งตั้ง  ซึ่งจะมีวำระกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 1 ปี  หำกพ้นวำระแล้ว
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  จะพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรตรวจประเมิน กำรจัดท ำ และคุณภำพ
ของ Scorebook กำรประเมินผลงำแบบ 360 องศำ  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีจัดโดยส ำนักงำน  ซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก  จะได้รับกำรเรียนเชิญให้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อท ำหน้ำท่ีในปีถัดไป 

ผู้ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี  เป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติอย่ำงครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด  ได้แก่  กำรเข้ำ
ฝึกอบรมประจ ำปี  กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมิน  และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกระบวนกำร
ตรวจประเมินจนเสร็จสิ้น  จะได้รับใบรับรองกำรเป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติในปีนั้น ๆ 

 

5. ระยะเวลาในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

รอบปีของกำรท ำหน้ำท่ีผู้ตรวจประเมินจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมจนถึงเดือนพฤศจิกำยน  ซึ่งใช้เวลำ
ประมำณ  360 ชั่วโมงต่อ 1 ปี  ผู้ตรวจประเมินทุกท่ำนจะต้องจัดสรรเวลำและตำรำงกำรท ำงำน  เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ตรวจประเมินตำมท่ีได้รับมอบหมำย  บำงครั้งอำจจะต้องเดินทำงเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรมประจ ำปี 
เข้ำร่วมประชุม  หรือกำรไปตรวจประเมินองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัล ณ สถำนประกอบกำร  แต่บำงช่วงผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถท ำงำนจำกที่อื่นผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

ก าหนดการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 

 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

18 - 19 มิถุนำยน 2561 กำรอบรม TQA Assessor Calibration 2018 

21 กรกฎำคม 2561 
กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
ประจ ำปี 2561 (Kick off) 

สิงหำคม – พฤศจิกำยน 2561 กระบวนกำรตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 
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(TQA Assessors Code of Ethical Conduct) 

ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  เป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญภำยใต้กำรบริหำรรำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ  กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  ในกำรตรวจประเมิน  คัดเลือกองค์กรท่ีมี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศ  และจัดท ำรำยงำนป้อนกลับให้องค์กรน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำ  และปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน  เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้สูงขึ้น  นับเป็นบทบำทและหน้ำท่ีท่ีส ำคัญในกำรผดุง
และรักษำสถำนะของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติเพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์  

 ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  พึงปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสำธำรณะ  
และปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติอย่ำงเคร่งครัด  เพื่อให้เป็นท่ียอมรับ 
และเช่ือถือจำกองค์กรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและสำธำรณชนท่ัวไป 

หลักปฏิบัติของผู้ตรวจประเมิน 

หมวดที่ 1  ความเป็นมืออาชีพ: ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ จะต้อง 

1.1 ประพฤติตนอย่ำงมืออำชีพ  ด้วยควำมซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นธรรม ให้เกียรติและรับผิดชอบต่อ
สำธำรณชน 

1.2  ตรวจประเมินรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน (Application Report) องค์กรผู้สมัครขอรับ
รำงวัลท่ีได้รับมอบหมำยด้วยตนเองอย่ำงเป็นเอกเทศ 

1.3 ไม่ติดต่อกับองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลหรือแสวงหำเอกสำร ข้อมูล ค ำชี้แจงเกี่ยวกับองค์กรผู้สมัคร
ขอรับรำงวัลเพิ่มเติม ไม่ว่ำด้วยวิธีใด ๆ รวมถึงกำรค้นหำข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต  ท้ังนี้ ส ำนักงำน
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  เป็นผู้ติดต่อกับองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลในทุกขั้นตอนของกำรตรวจ
ประเมิน 

1.4 ไม่ส่งรำยงำนป้อนกลับเกี่ยวกับคะแนนหรือผลกำรประเมินโดยรวมให้แก่ผู้สมัครขอรับรำงวัลด้วย
ตนเอง  ทั้งนี้  ไม่ว่ำจะเป็นในระหว่ำงหรือหลังกำรตรวจประเมิน 

 

จรรยาบรรณของผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
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1.5 ส่งเสริมและธ ำรงไว้ซึ่งบรรยำกำศในกำรท ำงำนแบบมืออำชีพ  ด้วยกำรให้เกียรติต่อองค์กรผู้สมัคร
ขอรับรำงวัล  ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัล  และสมำชิกทุกคนในคณะผู้ตรวจประเมิน 
ในช่วงกำรตรวจประเมินขั้นท่ี 2 (Consensus Review) และขั้นที่ 3 (Site Visit Review)  

1.6 ให้ควำมส ำคัญกับวัฒนธรรม ค่ำนิยม สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศกำรท ำงำนขององค์กรท่ีได้รับ
กำรตรวจประเมินในระหว่ำงกำรตรวจประเมินขั้นที่ 3 (Site Visit Review) 

1.7 รักษำและธ ำรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรมในกระบวนกำรตรวจประเมิน  รวมถึงรักษำควำมลับของข้อมูลใน
ใบรับรองคุณสมบัติ ใบสมัคร และรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรผู้สมัครขอรับ
รำงวัล  

หมวดที่ 2 การเก็บรักษาความลับ: ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ จะต้อง 
เพื่อรักษำควำมลับของข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัล  และกำรด ำเนินงำนของ

องค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลท่ีได้รับ  ตลอดกระบวนกำรตรวจประเมิน  ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ
จะต้อง 

2.1 ไม่แลกเปลี่ยน เปิดเผย หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ข้อมูลขององค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลกับผู้อื่น   รวมท้ังผู้ตรวจ
ประเมินท่ำนอื่น  ยกเว้นผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับมอบหมำยให้อยู่ในคณะเดียวกัน  คณะอนุกรรมกำรด้ำน
เทคนิค และ คณะกรรมกำรรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  ท้ังนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลในเอกสำรใบรับรอง
คุณสมบัติ ใบสมัคร และรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลท่ีได้รับเพิ่มเติมในระหว่ำงกำร
ตรวจประเมินขั้นที่ 3 (Site Visit Review)  

2.2 ไม่เปิดเผยชื่อองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลท่ีได้รับมอบหมำยให้ตรวจประเมิน  ในระหว่ำงหรือภำยหลัง
กระบวนกำรตรวจประเมิน 

2.3 ไม่เปิดเผยต่อผู้ตรวจประเมินท่ำนอื่นท้ังในระหว่ำงกำรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน  และกำรตรวจประเมินทุก
ขั้นตอน  รวมถึงภำยหลังกำรตรวจประเมิน ในกรณีท่ีตนเองมีส่วนร่วมในกำรให้ค ำปรึกษำ ฝึกอบรม หรือ
จัดท ำใบรับรองคุณสมบัติ ใบสมัคร และรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรผู้สมัครขอรับ
รำงวัล 

2.4 ไม่จัดท ำหรือเก็บส ำเนำข้อมูลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัล  ผู้ตรวจประเมินทุกคนใน
คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องส่งคืนเอกสำรและข้อมูลท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลให้กับ
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติทันทีท่ีเสร็จส้ินกระบวนกำรตรวจประเมิน 
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2.5 ไม่เก็บบันทึกใด ๆ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของกำรจดบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร  ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
สื่อใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัล  ผู้ตรวจประเมินทุกคนในคณะผู้ตรวจประเมินจะต้อง
ท ำลำยข้อมูลท่ีได้บันทึกไว้ท้ังหมดเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรตรวจประเมิน  เพื่อป้องกันกำรน ำข้อมูล
ดังกล่ำวไปใชเ้พ่ือประโยชน์ใด ๆ 

2.6 ไม่วิพำกษ์วิจำรณ์องค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัล  โดยระบุถึงชื่อหรือเอกลักษณ์ขององค์กรดังกล่ำวทำง
โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือใด ๆ 

2.7 ไม่น ำข้อมูลขององค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลไปดัดแปลง  หรือไปใช้หลังจำกกำรตรวจประเมิน ยกเว้นเป็น
ข้อมูลท่ีองค์กรผู้สมัครขอรับรำงวัลเปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยตนเอง เช่น น ำเสนอในกำรประชุม TQA 
Conference ประจ ำป ี

2.8 ปกป้องควำมลับของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องในกำรตัดสินหรือกำรตรวจประเมินองค์กรของผู้สมัครขอรับรำงวัล
ท้ังในปัจจุบันและในอดีต 

2.9 ปกป้องข้อมูลอันเป็นควำมลับและหลีกเลี่ยงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อเกียรติภูมิ หรือ
กระบวนกำร ตรวจประเมินของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  ท้ังในปัจจุบันและในอนำคต 

หมวดที่ 3 ผลประโยชน์ทับซ้อน: ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ จะต้อง 

3.1 ไม่ติดต่อองค์กรท่ีได้รับมอบหมำยให้ตรวจประเมิน  เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  รวมท้ังกำรสร้ำงโอกำส
เพ่ือให้ได้รับกำรว่ำจ้ำงหรือเพื่อกำรเป็นท่ีปรึกษำหรือวิทยำกรส ำหรับกำรฝึกอบรมภำยในองค์กรนั้น  และ
หำกผู้ตรวจประเมินได้รับกำรติดต่อจำกองค์กรดังกล่ำว  ผู้ตรวจประเมินจะต้องไม่ยอมรับกำรว่ำจ้ำงจำก
องค์กรนั้น ๆ เป็นระยะเวลำ 3 ปี  หลงัจำกกำรตรวจประเมิน 

3.2 ไม่ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ตรวจประเมินให้แก่องค์กร  หรือหน่วยงำนท่ีเป็นคู่แข่ง  หรือลูกค้ำ  หรือผู้ส่งมอบ
โดยตรงขององค์กร  หรือหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กรท่ีตนปฏิบัติงำน 

3.3 หลีกเลี่ยงกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดแย้งในผลประโยชน์   หรือกำรมีสถำนภำพท่ีอำจมี
ผลประโยชน์ ขัดแย้ง หรืออำจขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของรำงวัล กำรบริหำรรำงวัล และเกียรติภูมิของ
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

3.4 ไม่ใช้หน้ำท่ีของกำรเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อสนองประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์อื่นใด ท้ังนี้ไม่รวมถึง  กำร
ประเมินองค์กร  หรือหน่วยงำนย่อยในองค์กรท่ีตนปฏิบัติงำนอยู่ (Self Assessment) ตลอดจนกำร
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ประเมินองค์กรท่ีตนให้หรือคำดว่ำจะให้ค ำปรึกษำ  เป็นหรือคำดว่ำจะเป็นวิทยำกรส ำหรับกำรฝึกอบรม
ภำยในองค์กรนั้น   

3.5 ไม่เจตนำสื่อสำรข้อมูลเท็จหรือข้อมูลท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน  ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมถูกต้อง  เท่ียงตรงของกระบวนกำรพิจำรณำ  และกำรตัดสินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  

3.6 ไม่ใช้เอกลักษณ์หรือตรำสัญลักษณ์ของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติเพื่อประโยชน์ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

นอกจำกนั้น  ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  จะต้องสนับสนุนและท ำให้รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
มีคุณภำพและพัฒนำยิ่งขึ้น  ซึ่งจะกระตุ้นให้องค์กรในประเทศไทยได้ปรับปรุงคุณภำพ  ผลิตภำพ  และผลกำร
ด ำเนินกำรโดยรวม 

 

 

 

ผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ำอบรม ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมหลักสูตร กำรอบรมและคัดเลือก ผู้ตรวจ
ประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ รำยใหม่ ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 69,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
7%)  ในระหว่ำงวันท่ี 12- 30 มีนำคม 2561 

ท้ังนี้ ส ำนักงำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกคืนค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมในทุกกรณี เช่น ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ไม่เข้ำอบรม หรือเข้ำอบรมไม่ครบตำมก ำหนดเวลำ 

เนื่องจำกสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ  จดทะเบียนในนำมมูลนิธิ  จึงได้รับยกเว้นภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
และสำมำรถน ำใบเสร็จไปลดหย่อนภำษีได้ 200%  ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ช่องทางการช าระเงิน 
ช่องทางที่ 1 : ช ำระโดยเช็ค โดยตรงท่ี ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ชั้น 15                                                    
  โดยติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติแห่งชำติ เท่ำนั้น  

สั่งจ่ำยเช็ค ในนำม “มูลนิธิเพื่อสถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ”   

ช่องทางที่ 2 : ช ำระผ่ำนธนำคำร โดยน ำเงินฝำกเข้ำบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ” 
เลขที่ 210-0-50861-9  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด สำขำอำคำรยำคูลท์ สนำมเป้ำ      
พร้อมส่งเอกสำรใบ Pay In หรือหลักฐำนกำรน ำฝำก เพื่อยืนยันกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
โดยส่งโทรสำรมำท่ีหมำยเลข  02-619-8085  หรือ E-mail : tqa@ftpi.or.th 

อัตราค่าธรรมเนียมการอบรม 
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หมายเหตุ :  

1. ส ำนักงำนไม่รับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครในรูปแบบอื่น นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ ตำมช่องทำง
ท่ี 1-2 เท่ำนั้น 

2. เปิดรับช ำระค่ำธรรมเนียม  ระหว่ำงวันท่ี  12- 30 มีนำคม 2561 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแหงชำติ สถำบันเพ่ิมผลผลิตแหงชำติ 
โทรศัพท ตอ 633, 634 (ณัฏฐพัชร์, ด ำรง) 
| E-mail: tqa@ftpi.or.th | Website: www.tqa.or.th 

ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาต ิ

ชั้น 15 อาคารยาคูลท์ 

http://www.tqa.or.th/
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การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
หมวด ประเภท กิจกรรม หมวด ประเภท กิจกรรม 

A   เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และ การป่าไม้ G   การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 

  01 เกษตรกรรม การลา่สตัว์ และกิจกรรมด้านการบริการท่ีเก่ียวข้อง     รถจกัรยานยนต์ ของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือน 
  02 การป่าไม้ การท าไม้ และกิจกรรมด้านการบริการท่ีเก่ียวข้อง   50 การขาย การบ ารุงรักษา และการซอ่มแซมยานยนต์และ 
B   การประมง     รถจกัรยานยนต์ รวมทัง้การขายปลีกน า้มนัเชือ้เพลิงรถยนต์ 
  05 การประมง การเพาะพนัธุ์สตัว์น า้ และการเลีย้งสตัว์น า้ รวมทัง้   51 การขายสง่และการค้าเพ่ือค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และ 
    กิจกรรมด้านการบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง     รถจกัรยานยนต์ 
C   การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน   52 การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจกัรยานยนต์ รวมทัง้การ 
  10 การท าเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ รวมทัง้การขดุพีต     ซอ่มแซมของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือน 

  11 การขดุเจาะน า้มนัปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้กิจกรรม H   โรงแรมและภัตตาคาร 

    ด้านการบริการ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ ขดุเจาะน า้มนัและก๊าซ   ยกเว้น   55 โรงแรมและภตัตาคาร 

    การส ารวจรังวดั I   การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า  และการคมนาคม 

  12 การท าเหมืองแร่ยเูรเนียมและแร่ทอเรียม   60 การขนสง่ทางบก การขนสง่ทางท่อล าเลียง 
  13 การท าเหมืองแร่โลหะ   61 การขนสง่ทางน า้ 
  14 การท าเหมืองแร่ และเหมืองหินอ่ืนๆ   62 การขนสง่ทางอากาศ 

D   การผลิต   63 กิจกรรมสนบัสนนุและช่วยเสริมการขนสง่ กิจกรรมด้านตวัแทนธุรกิจ 
  15 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม     การท่องเท่ียว 
  16 การผลิตผลิตภณัฑ์ยาสบู   64 การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม 

  17 การผลิตสิ่งทอ J   การเป็นตัวกลางทางการเงิน 

  18 การผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทัง้การตกแต่ง และการย้อมสีขนสตัว์   65 การเป็นตวักลางทางการเงิน ยกเว้นการประกนัภยัและกองทนุ 
  19 การฟอกหนงัและตกแต่งหนงั รวมทัง้การผลิตกระเป๋าเดินทาง     บ าเหน็จ บ านาญ 
    กระเป๋าถือ อานม้า เคร่ืองเทียมลาก และรองเท้า   66 การประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จบ านาญ ยกเว้นการประกนัสงัคม 
  20 การผลิตไม้และผลิตภณัฑ์ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ รวมทัง้     ภาคบงัคบั 
    การผลิตสิ่งของท่ีท าจากฟาง และวสัดถุกัสานอ่ืนๆ   67 กิจกรรมท่ีช่วยเสริมการเป็นตวักลางทางการเงิน 

  21 การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ K   กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 

  22 การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์ และการท าส าเนาสื่อบนัทึก   70 กิจกรรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
  23 การผลิตผลิตภณัฑ์ถ่านโค้ก ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการกลัน่น า้มนั   71 การให้เช่าเคร่ืองจกัรและเคร่ืองอปุกรณ์  โดยไมม่ีผู้ควบคมุ การให้เช่า 
    ปิโตรเลียม และ  เชือ้เพลิงปรมาณ ู     ของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือน 
  24 การผลิตเคมีภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์เคมี   72 กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
  25 การผลิตผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก   73 การวิจยัและการพฒันา 
  26 การผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ   74 กิจกรรมด้านธุรกิจอ่ืนๆ 

  27 การผลิตโลหะขัน้มลูฐาน L   การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทัง้การ 

  28 การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจกัรและ     ประกันสังคมภาคบังคับ 

    อปุกรณ์   75 การบริหารราชการและการปอ้งกนัประเทศ รวมทัง้การประกนัสงัคมภาค 
  29 การผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน     บงัคบั 

  30 การผลิตเคร่ืองจกัรส านกังาน เคร่ืองท าบญัชี  และเคร่ืองค านวณ M   การศึกษา 

  31 การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟา้  ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ใน   80 การศึกษา 

    ท่ีอ่ืน N   งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 

  32 การผลิตอปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์วิทย ุโทรทศัน์ และการสื่อสาร   85 งานด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 

  33 การผลิตอปุกรณ์ท่ีใช้ในทางการแพทย์ การวดัความเท่ียง และ O   กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคล 

    อปุกรณ์ท่ีใช้ในทางทศันศาสตร์  นาฬิกา     อ่ืนๆ 

  34 การผลิตยานยนต์ รถพว่ง และรถก่ึงรถพว่ง   90 กิจกรรมด้านการก าจดัสิ่งปฏิกลูและขยะ การสขุาภิบาล และกิจกรรมท่ี 
  35 การผลิตเคร่ืองอปุกรณ์การขนสง่อ่ืนๆ     คล้ายคลงึกนั 
  36 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมทัง้การผลิตซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน   91 กิจกรรมขององค์กรสมาชิก  ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 
  37 การน าผลิตภณัฑ์เก่ามาผลิตเป็นวตัถดิุบใหม่   92 กิจกรรมนนัทนาการ วฒันธรรม และการกีฬา 

E   การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา   93 กิจกรรมด้านการบริการอ่ืนๆ 
  40 การไฟฟา้ ก๊าซ ไอน า้ และน า้ร้อน P   ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 

  41 การเก็บน า้ การท าน า้ให้บริสทุธ์ิ และการจ่ายน า้   95 ลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล 

F   การก่อสร้าง Q   องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอ่ืนๆ และสมาชิก 

  45 การก่อสร้าง   99 องค์การระหวา่งประเทศและองค์การต่างประเทศอ่ืนๆ และสมาชิก 

**อ้างอิง ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ website : http://service.nso.go.th/statstd/classification_main.jsp (ISIC Rev. 3.0  ฉบบัแปลภาษาไทย) 18 กรกฎาคม 2557 


