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บทนํา
ปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินคาเกษตร
และอาหาร นอกเหนื อ จากการแข ง ขั น ด า นราคาแล ว ผู บ ริ โ ภคก็ ยั ง ต อ งการความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานอยางแทจริง ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาสินคาเกษตรและอาหารมีกระบวนการ
ผลิตที่ไดมาตรฐานนั้น จึงตองมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการประเมินความสอดคลองที่เรียกวา หนวยตรวจสอบ
และรั บ รอง (Conformity Assessment Body : CAB) โดย CAB มี ค วามหมายครอบคลุ ม หนว ยรับ รอง
(Certification Body : CB) หน ว ยตรวจ (Inspection Body : IB) และห อ งปฏิ บั ติ ก าร (Laboratory)
ซึ่งจะทําหนาที่ในการทดสอบ/ตรวจ/รับรองวาผลิตภัณฑ กระบวนการ ระบบ บุคลากร หรือองคกร มีโครงสราง
และการดําเนินการสอดคลองตามขอกําหนด/มาตรฐาน
เพื่อเปนการยืนยันวาหนวยรับรอง (CB)/หนวยตรวจ(IB) จะสามารถดําเนินการตรวจสอบและ/หรือ
ออกใบรับรองแกผูขอการรับรองไดอยางมีประสิทธิผลตามมาตรฐานระบบคุณภาพ จึงจําเปนตองมีหนวยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body : AB) ที่ทําหนาที่รับรองระบบงานแกหนวยรับรอง (CB)/หนวยตรวจ (IB)
ซึ่งหนวยรับรองระบบงานดังกลาวจะตองไดรับการยอมรับจากองคการระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบงาน
(International Accreditation Forum: IAF) องคการดังกลาวเกิดจากการรวมตัวกันของหนวยรับรองระบบงาน
(AB) ทั่วโลก เพื่อชวยยืนยันวาการตรวจสอบออกใบรับรองไดดําเนินการอยางโปรงใส เปนกลาง โดยบุคคลที่มี
ความรูความสามารถภายใต กลไกที่ ป ระสานเชื่อมโยงกัน ทั่วโลก ดังนั้น การรับ รองระบบงาน(Accreditation)
จึ ง เป น กลไกสํ า คั ญ ที่ จ ะมาเชื่ อ มโยงให ร ะบบการรั บ รองทั่ ว โลก ได รั บ ความเชื่ อ ถื อ และสร า งความมั่ น ใจว า
มี ก ระบวนการติ ด ตามทวนสอบในทุ ก ระดั บ อย า งต อ เนื่ อ ง ส ง ผลให ใ บรั บ รองที่ อ อกโดยหน ว ยรั บ รอง(CB)
เปนที่เชื่อถือในเวทีการคาโลก รวมทั้งอํานวยความสะดวกทางการคาและลดขอโตแยงที่ไมจําเปนลงได
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเห็นความสําคัญของการรับรองระบบงานดานสินคาเกษตรและอาหาร
จึงไดมอบหมายใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) เปน หนวยรับรองระบบงาน
ดานสินคาเกษตรและอาหารของประเทศไทย ขอบขายมาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ.) และมาตรฐานของประเทศคูคา
ที่สําคัญ เชน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) เกษตรอินทรีย (Organic
Agriculture) GLOBALG.A.P. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication : GI) ระบบการจัด การ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) ระบบการวิเคราะหอัน ตรายและ
จุดวิกฤติที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) และอื่นๆ เปนตน โดย มกอช.
ไดรับการยอมรับความเทาเทียมกันดานการรับรองระบบงานขอบขายการรับรองผลิตภัณฑจากองคกรภูมิภาค
แปซิฟกวาดวยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation : PAC) และองคการมาตรฐานสากล
วาดวยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum : IAF ) มีความความสามารถในการกํากับ ดูแล
ระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
เกษตรและอาหารของไทยในเวที การค า โลก ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการรับ รองระบบงานเปน ที่รูจัก แพรหลาย
มกอช. จึงไดจัดทําคูมือ “การใหการรับรองระบบงานของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ”ขึ้น
เพื่อใชเปนแนวทางในการรับรองระบบงานและใชอธิบายกระบวนการที่เกี่ยวของใหหนวยรับรอง หนวยตรวจ และ
ผูสนใจไดใชประโยชนตอไป
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
มิถุนายน ๒๕๕๘
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1. มกอช. กับการรับรองระบบงาน
สํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแหง ชาติ (มกอช.) เป น หนว ยงานระดับ กรมอยูภ ายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กอตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 (ปจ จุบันใชกฎกระทรวงแบงสว น
ราชการ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557) โดยมี
ภารกิจเปนหนวยงานรับผิดชอบดานมาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศไทย โดยมีหนาที่ในการกําหนดมาตรฐาน
และรับรองระบบงานหนวยตรวจสอบรับรองดานมาตรฐานสินคาเกษตร ตั้งแตสถานที่เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว (ฟารม)
จนถึงผูบริโภค รวมถึงการทําหนาที่เจรจาเพื่อแกไขปญหาทางการคาเชิงเทคนิคเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ
สินคาเกษตรและอาหารใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถแขงขันไดในเวทีโลก
มกอช. มีหนวยงานภายในประกอบดวย 6 หนวยงาน ดังตอไปนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)
(2) กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.)
(3) กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร (กนม.)
(4) กองรับรองมาตรฐาน (กรร.)
(5) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
(6) สํานักกําหนดมาตรฐาน (สกม.)
โครงสรางสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานเลขานุการกรม
กองนโยบายมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร

กองควบคุมมาตรฐาน

สํานักกําหนดมาตรฐาน
กองรับรองมาตรฐาน

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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สํา นักงานมาตรฐานสิน คาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดมอบหมายใหกองรับ รอง
มาตรฐาน (กรร.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลการรับรองระบบงานดานสินคาเกษตรและอาหาร เพื่อสราง
ความเขมแข็งและความเชื่อมั่นแกภาคการเกษตรของไทย ใหประเทศไทยสามารถดําเนินการผลิต แปรรูปอาหาร
และสินคาเกษตรใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ โดยเนนใหเปนไปตามนโยบายความปลอดภัย
ดานอาหาร (Food Safety) โดย กรร. เปนหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) มีภารกิจในการ
ใหบริการรับรองระบบงานแกหนวยรับรอง (Certification Body : CB) และหนวยตรวจ (Inspection Body : IB)
ด า นสิ น ค า เกษตรและอาหารตามหลั ก เกณฑ แ ละข อ กํ า หนดสากลรวมทั้ ง มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดย กรร.
มีโครงสรางขององคกรและอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง ดังนี้
โครงสรางกองรับรองมาตรฐาน (กรร.)
ผูอํานวยการ
กองรับรองมาตรฐาน
ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจประเมิน
รับรองมาตรฐาน
ฝายบริหารทั่วไป

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบงาน
รับรองมาตรฐาน
กลุมวิชาการหองปฏิบตั ิการ
และการอนุญาตหนวยรับรองและหนวยตรวจ

กลุมวิชาการมาตรฐานระบบคุณภาพ *
กลุมวิชาการและตรวจรับรอง
ระบบงาน 1 *

กลุมวิชาการและพัฒนาการรับรองระบบงาน *
กลุมวิชาการและตรวจรับรอง
ระบบงาน 2 *

กลุมวิชาการและตรวจรับรอง
ระบบงาน 3 *

* หมายเหตุ สามารถพัฒนาบุคลากรใหเปนผูตรวจประเมินได และหากมีประสบการณเพียงพอจะสามารถเลื่อนระดับขึ้นเปน
หัวหนาคณะผูตรวจประเมินได

อํานาจหนาที่ของกองรับรองมาตรฐาน มีดังนี้
1. รับรองระบบงานหนวยตรวจสอบรับรองดานสินคาเกษตรและอาหาร
2. ดําเนินการออกใบอนุญาต พักใช และเพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร รวมทั้งขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหาร
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
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4. ประสานกั บ องค ก ารระหว า งประเทศด า นการรั บ รองระบบงานและด า นการตรวจสอบ
มาตรฐานสิ นคา เกษตรและอาหาร รวมทั้งการประสานความรวมมือและเจรจาทําความตกลงความเทาเทีย ม
ดานการรับรองระบบงาน
5. ปฏิบัติงานภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองระบบงาน
6. ปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ หรื อสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วของหรือที่ไดรั บ
มอบหมาย

2. การรับรองระบบงานดานสินคาเกษตรและอาหาร
2.1 โครงสรางการรับรองระบบงานดานสินคาเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011
มกอช. โดย กรร. ดําเนินการใหบ ริการรับ รองระบบงานแกห นว ยรับ รอง (CB) และหนว ยตรวจ (IB)
ดานสินค าเกษตรและอาหารอย างมี ประสิทธิภาพทัดเทียมระดับสากล และมีความมุงมั่นที่จะใหบริการดวยความ
ยุ ติ ธรรม โปร งใส ไม ลํ าเอี ยง ไม คํ านึ งถึ งสถานะทางการเงิ น ผลประโยชน ขนาดขององค กร หรื อจํ านวนลู กค า
ที่หนวยรับรอง/หนวยตรวจ ใหการรับรองแลว กรร. จัดโครงสรางการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 :
Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity
assessment bodies ดังแผนภาพแสดงโครงสรางหนาที่การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011
แผนภาพแสดงโครงสรางหนาที่การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011
เลขาธิการ
มกอช.

คณะกรรมการรับรองระบบงาน

ผูอํานวยการ
กองรับรองมาตรฐาน

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ

Quality Management
Representative (QMR)

ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจประเมิน

การรับคําขอและประสาน
การตรวจประเมิน

ผูตรวจประเมินและหัวหนา
ผูตรวจประเมิน

คณะทบทวนดานการรับรอง
ระบบงาน
ผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคเฉพาะทาง

หนาที่ความรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการรับรองระบบงาน
คณะกรรมการรับรองระบบงานไดรับการแตงตั้งจาก เลขาธิการ มกอช. ประกอบดวยผูแทนจากภาคสวน
ตางๆ ที่ มีส วนไดส วนเสี ย เช น ผู ผลิ ต หน วยรับรอง หนว ยตรวจ และผูบ ริโ ภค เปนตน มีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาหลักเกณฑเงื่อนไขในการใหการรับรองระบบงานและกํากับดูแลให กรร. ดําเนินการรับรองระบบงาน
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อยางเปนกลาง โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ อยูภายใตกรอบกติกาและสอดคลองตามมาตรฐานสากลวาดวยการรับรอง
ระบบงาน รวมทั้งมีหนาที่พิจารณาขออุทธรณในชั้นที่ 2
(2) เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เปนผูบริหารสูงสุดขององคกร (Top Management) ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
คุณภาพโดยการกําหนดเปาหมายในการทํางานที่สามารถวัดและประเมินผลงานไดอยางชัดเจน รวมทั้งกํากับ
ดูแลให กรร. มีการจัดทําระบบและใหบ ริการรับ รองระบบงานอยางโปรงใส เปน ธรรม และมีความสามารถ
ทัดเทีย มกับ หนว ยรับ รองระบบงานในระดับ สากล นอกจากนี้ยังใหการสนับ สนุน งบประมาณและทรัพยากร
ที่จําเปนตอการรับรองระบบงาน เชน งบประมาณ บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน
(3) ผูอํานวยการกองรับรองมาตรฐาน (ผอ.กรร.)
เปนผูบริหารงานดานการจัดการระบบงานใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพ โดยทําหนาที่
กํากับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาอนุมัติคูมือคุณภาพและเอกสารระบบ
คุ ณ ภาพ เป น ผู แ ต ง ตั้ ง คณะผู ต รวจประเมิ น และคณะทบทวน จากรายชื่ อ ที่ เ ลขาธิ ก าร มกอช. ได อ นุ มั ติ ไ ว
เปนผูรับผิดชอบดําเนินสั่งการใหผูเกี่ยวของการกรณีเกิดการรองเรียนและอุทธรณ รวมถึงทบทวนความสามารถ
ในการดําเนินการใหการรับรองระบบงานของ กรร. และผลักดันในเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และรายงานผลตอ
เลขาธิการ มกอช.
(4) Quality Management Representative (QMR)
QMR เปนตัวแทนของผูบริหาร ทําหนาที่นํานโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพไปปฏิบัติ โดยผลักดันใหมี
การจัดทําระบบคุณภาพในองคกรและนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง รับผิดชอบในเรื่องการจัดการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในและประชุมทบทวนของคณะผูบริหารระดับสูง พิจารณาแกไขปญหาในการรับรอง
ระบบงานใหเปนไปตามขอกําหนด ทําหนาที่ตัวแทนของผูบริหาร (Quality Management representative : QMR)
ในการติดตามและรายงานประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานใหเลขาธิการ มกอช.ทราบ รวมทั้งหนาที่อื่น
ที่ไดรับมอบหมายจาก เลขาธิการ มกอช.
(5) คณะทบทวน (Accreditation Review Panel หรือ ARP )
คณะทบทวนเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาผลการตรวจประเมิน โดยเปนคณะบุคคลที่ มกอช. แตงตั้ง
และขึ้นบัญชีเปนผูตรวจประเมินและผูเชี่ยวชาญไวใหทําหนาที่เปนผูพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อเสนอให
เลขาธิการ มกอช. ตัดสินใหการรับรองระบบงาน ขยายขอบขาย ลดขอบขาย พักใช และเพิกถอนการรับรอง
ระบบงาน เปนตน ทั้งนี้คณะทบทวนจะดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ มกอช. กําหนดขึ้น
(6) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ไดรับการแตงตั้งจาก เลขาธิก าร มกอช. ใหทําหนาที่พิจารณาการอุทธรณ
ในชั้นที่ 1 โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการรับรองระบบงาน จํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่พิจารณาขออุทธรณ
ดวยความยุติธรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ/เงื่อนไข การอุทธรณและการรองเรียนที่ มกอช.กําหนดไว
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(7) หัวหนาผูตรวจประเมิน
หัวหนาผูตรวจประเมินทําหนาที่รับผิดชอบเปนผูนําในการตรวจประเมินระบบงานหนวยรับรอง/หนวย
ตรวจดานสินคาเกษตรและอาหาร โดยหัวหนาผูตรวจประเมินตองมีคุณสมบัติและทักษะประสบการณในการตรวจ
ประเมิน คุณสมบัติดังกลาวประกอบดวยคุณวุฒิการศึกษาดานวิทยาศาสตร หรือในระดับที่เทียบเทา มีความรูและ
ประสบการณดา นการตรวจประเมิ นสาขาที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดรับการฝกอบรมอยางเพีย งพอ และไดรับ การ
ประเมินความสามารถกอนที่จะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหัวหนาผูตรวจประเมิน
(8) ผูตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมินทําหนาที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินระบบงานหนวยรับรอง/หนวยตรวจดานสินคา
เกษตรและอาหาร โดยผูตรวจประเมินตองมีคุณสมบัติและทักษะประสบการณในการตรวจประเมิน คุณสมบัติ
ดังกลาวประกอบดวยคุณวุฒิการศึกษาดานวิทยาศาสตร หรือในระดับที่เทียบเทา มีความรูและประสบการณดาน
การตรวจประเมินสาขาที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ และไดรับการประเมินความสามารถ
กอนที่จะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา
ผูตรวจประเมิน
(9) ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expert)
ผู เ ชี่ ย วชาญทางเทคนิ ค (Technical Expert) หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเทคนิ ค เฉพาะทาง ทํา หน า ที่
ใหคําปรึกษา แนะนําเทคนิคเฉพาะทางใหแกคณะผูตรวจประเมิน โดยอาจเปนบุคลากรภายในหรือภายนอก มกอช.
ที่มีความสามารถตามขอบขายที่ตองการและมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่ มกอช. กําหนดไว ซึ่งในเอกสารฉบับนี้
จะใชคําวา“ผูเชี่ยวชาญ”
(10) การรับคําขอและประสานการตรวจประเมิน
ในการดํ าเนิ นการรั บรองระบบงาน จะมีกระบวนการรั บรองระบบงาน ซึ่งมีผูที่ทําหนาที่รับคําขอและ
ประสานกั บ ลู กค า (หรื อผู ยื่ น คํ า ขอ)ตลอดกระบวนการรั บ รองระบบงาน ตั้ ง แต รั บ คํ าขอ ติ ดต อ ประสานงาน
ตามกระบวนการรับรองระบบงานจนถึงการรับใบรับรอง (Certificate of Accreditation) ตามขอบขายที่ยื่นคําขอ
2.2 กระบวนการรับรองระบบงาน
กระบวนการรับรองระบบงาน เปนกระบวนการที่กําหนดใหหนวยรับรองระบบงานดําเนินการอยางเปนระบบ
ตามขอกําหนดของระบบบริหารงานคุณภาพสําหรับหนวยรับรองระบบงาน ตั้งแตการรับคําขอ การทบทวนสัญญา
(Contract review) การแตงตั้งทีมประเมิน การตรวจประเมิน การเขียนรายงาน การเสนอรายงานผลการตรวจ
ประเมินใหคณะทบทวนพิจารณา การตัดสินใจใหการรับรองระบบงาน และการออกใบรับรอง รวมทั้งขั้นตอนใน
สวนที่เปนการรักษาสภาพการรับรองระบบงาน และการตรวจประเมินใหม ตลอดจนการลดและขยายขอบขาย
การรับรองระบบงาน เปนตน
2.2.1 การรับคําขอการรับรองความสามารถ และการทบทวนสัญญา
ผูที่สนใจสามารถติดตอขอแบบฟอรมคําขอการรับรองความสามารถ และเอกสารหลักเกณฑเงื่อนไข
ที่เกี่ยวของไดที่ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กองรับรองมาตรฐาน (กรร.) หรือ
สามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวของไดที่ www.acfs.go.th
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ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถยื่นคําขอการรับรองความสามารถในการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและ
อาหารดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย พรอมเอกสารประกอบคําขอ ดังนี้
1) ในกรณีที่เปนการขอการรับรองระบบงานใหม ตองมีเอกสารประกอบคําขอ ดังนี้
1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท และ/
หรือสําเนาทะเบียนการคา ซึ่งตองออกมาแลวไมเกิน 90 วัน กรณีผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลมิไดยื่นคําขอดวยตนเองใหจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจ (พรอมอากรแสตมป 30 บาท)
(2) สําเนาทะเบีย นบานและสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ หรือเอกสารอื่นที่เทียบเทา ซึ่งเปนที่ยอมรับของหนวยงานราชการ เชน
สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบอนุญาตขับรถ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ สําเนา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว เปนตน
1.2) สําเนาแผนที่ตั้งสํานักงานใหญ สํานักงานสาขาในประเทศไทยที่ขอใบรับรองโดยละเอียด
1.3) สําเนา Accreditation Certificate จากหนวยงาน/องคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับ
สากล (ถามี)
1.4) หลักฐานการรับรองกิจกรรมใหลูกคา เชน ใบรับรองที่หนวยงานที่ยื่นคําขอการรับรองระบบงาน
เปนผูตัดสินใจใหการรับรอง อยางนอย 1 ราย
1.5) สําเนาเอกสารการทําความตกลงยอมรับรวม หรือขอตกลงกับรัฐบาล /หนวยงานภาครัฐ
ในระดับประเทศหรือระดับสากล (ถามี)
1.6) เอกสารเผยแพร ประชาสัมพันธแนะนําหนวยงาน /องคกร (ถามี)
1.7) สําเนาเอกสารคูมือคุณภาพหรือเทียบเทา (Quality Manual or Equivalent)
1.8) สําเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) เปนตน
1.9) รายงานผลการทบทวนเอกสารขององคกร (Self document review) ตามแบบฟอรมที่ มกอช.
กําหนด
1.10) หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน
- กรณี IB ตองมีหลักฐานเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของกรมเจาของเรื่องที่เกี่ยวของภายใต
การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กรณี GLOBALG.A.P. หลักฐานอื่นๆ ตามที่ GLOBALG.A.P. กําหนด
- กรณี GI ตองมีหลักฐานตามที่กรมทรัพยสินทางปญญากําหนด
2) ในกรณีที่เปนการขอขยายขอบขาย ซึ่งรวมถึงการขอขยายขอบขายยอยใหยื่นเอกสารประกอบ
คําขอตามขอ1) และเอกสารในสวนที่เกี่ยวของกับการขยายขอบขาย และเอกสารอื่นที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3) ในกรณีที่เปนการตรวจประเมินใหมเพื่อตออายุการรับรอง (Reassessment) ใหยื่น เอกสาร
ประกอบคําขอตามขอ1.1) และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ เอกสารสําเนาทุกฉบับตองลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม ยกเวนขอ 1.6) - 1.9)
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เมื่อไดรับคําขอการรับ รองความสามารถและเอกสารประกอบคําขอแลว มกอช.จะพิจารณา
ขอบขายความสามารถในการตรวจประเมิน และความครบถวนของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ หากเอกสาร
ครบถวนและ มกอช. มีความสามารถในการใหบริการตรวจประเมินตามขอบขายที่หนวยรับรอง/หนวยตรวจ ยื่นขอ
การรับรอง มกอช.จะแจงผลการพิจารณาการยื่นคําขอใหทราบเปนลายลักษณอักษรและดําเนินการตามขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติงานตอไป
2.2.2 การวางแผนและเตรียมการ
มกอช.จะแต ง ตั้ ง คณะผู ต รวจประเมิ น ซึ่ ง อาจประกอบด ว ยผู ต รวจประเมิ น และผู เ ชี่ ย วชาญ
(จาก มกอช. หรื อ จากภายนอกที่ มี ความเหมาะสม) ที่ไ มมี สว นไดส ว นเสี ย และไมมี ผ ลประโยชนทั บ ซ อนกั บ
ผูยื่นคําขอและไดลงนามในขอตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลไวแลว รวมทั้งจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูยื่นคําขอเพื่อยืนยันรายนามคณะผูตรวจประเมินและวันที่ตรวจประเมิน
หลังจากผูยื่นคําขอแจงยืนยันและยอมรับรายนามคณะผูตรวจประเมินและวันตรวจประเมินแลว
คณะผูตรวจประเมินของ มกอช. จะทําการทบทวนขอมูลเอกสารของผูยื่นคําขอและจัดทํารายงานแจงผลการ
ทบทวนเอกสารใหผูยื่นคําขอทราบและแกไข จากนั้น มกอช. จะทําการทบทวนเอกสาร (Document Review)
ของผูยื่นคําขอเพื่อพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดที่ใชเปนเกณฑในการขอการรับรองระบบงาน แลวจัดทํา
รายงานผลการทบทวนเอกสารสงใหกับผูยื่นคําขอ
กรณีที่พบวาเอกสารมีความสอดคลองกับขอกําหนดระบบบริหารงานคุณภาพสําหรับหนวยรับรอง
หรือหนวยตรวจตามแตกรณี มกอช.จะดําเนินการขั้นตอนถัดไป คือวางแผนการตรวจประเมินและจัดสงแผนการ
ตรวจประเมินใหผูยื่นคําขอทราบเพื่อยืนยันแผนการตรวจประเมิน
กรณีที่พบความไมสอดคลองในเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ มกอช.อาจพิจารณาไมดําเนินการ
ในขั้นตอนการตรวจประเมินหรือกรณีที่พบความไมสอดคลองแตผูยื่นคําขอสามารถสงหลักฐาน เอกสารขอมูล
เพิ่มเติมและชี้แจงรายละเอียดความไมสอดคลองในระบบเอกสารจนเปนที่ยอมรับในเวลาที่กําหนด มกอช.จึงจะ
ดํา เนิ นการขั้ นตอนถั ดไป คือ วางแผนการตรวจประเมินและจัดสงแผนการตรวจประเมิน ให ผูยื่นคําขอทราบ
เพื่อยืนยันแผนการตรวจประเมิน
2.2.3 การตรวจประเมินครั้งแรก
มกอช. จะตรวจประเมินวาผูยื่นคําขอมีระบบการทํางานที่สอดคลองกับขอกําหนดหรือไม โดยคณะ
ผูตรวจประเมินประกอบดวย หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน ผูประเมิน และผูเชี่ยวชาญ (ในกรณีที่ตองใชผูเชี่ยวชาญ)
จากนั้ น หั ว หน า ผู ต รวจประเมิ น จะมอบหมายหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให ผู ต รวจประเมิ น และผู เ ชี่ ย วชาญ(ถ า มี )
โดยขั้นตอนการตรวจประเมินจะแบงเปน
- การตรวจประเมิน ณ สํานักงาน (Office Assessment) เพื่อประเมินความสอดคลองระบบงาน
ขององคกรตามมาตรฐานที่ขอการรับรอง
- การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) เพื่อประเมินความสามารถ
ของผูตรวจประเมินของผูยื่นคําขอ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
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ในการตรวจประเมิน คณะผูตรวจประเมินจะตองไดรับความรวมมือจากผูยื่นคําขอในการเขาถึงขอมูล
การคนหาเอกสาร รวมทั้ งได รั บการอํ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการประสานงานในการตรวจประเมินผู ผลิ ต/
ผูประกอบการดานสินคาเกษตรและอาหารที่ไดรับการรับรองจากผูยื่น คําขอ คณะผูตรวจประเมินจะบันทึกผลการ
ตรวจประเมินและจัดทํารายงานผลการตรวจรับรองระบบงานรวมทั้งใบรายงานขอบกพรอง (ถามี) โดยจําแนกเปน
ขอบกพรองรายแรงและขอบกพรองเล็กนอย และโอกาสในการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามแบบฟอรม
ที่ มกอช.กําหนด
มกอช. จะจัดสงรายงานผลการตรวจรับรองระบบงาน และใบรายงานขอบกพรอง (ถามี) ใหแกผูยื่นคําขอ
ในกรณีที่พบขอบกพรอง ผูยื่นคําขอตองกําหนดแนวทางการแกไขและระยะเวลาในการแกไข สงกลับมายัง มกอช.
ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันออกรายงานขอบกพรองเพื่อใหคณะผูตรวจประเมินพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยผูยื ่น คําขอจะตองดําเนิน การแกไขขอบกพรองจนเปน ที่ยอมรับภายใน 180 วัน นั บจากวั นที่ออกรายงาน
ขอบกพรอง หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด มกอช. อาจดําเนินการตรวจประเมินใหมทั้งหมด
2.2.4 การพิจารณาตัดสินใหการรับรองระบบงาน
ในการพิจารณาตัดสินใหการรับรองระบบงาน มกอช. จะแตงตั้งคณะทบทวนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามเกณฑที่ มกอช. กําหนด ครอบคลุมขอบขายที่พิจารณาใหการรับรอง ซึ่งแตละคนจะตองไมมีสวนไดสวนเสีย
กับผูยื่นคําขอและไมไดรวมอยูในคณะผูตรวจประเมิน โดยคณะทบทวนจะพิจารณาเอกสาร หลักฐานและขอมูล
ตางๆ ที่เสนอโดยหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน เพื่อใหความเห็นวาควรใหการรับรองระบบงานหรือไม ซึ่งมติตอง
เปนเอกฉันท หากคณะทบทวนพิจารณาแลวเห็นสมควรใหการรับรองระบบงานแกผูยื่นคําขอ กรร. จะนําเสนอ
เลขาธิการ มกอช. เพื่อพิจารณาตัดสินใหการรับรองระบบงานและลงนามในใบรับรองความสามารถในฐานะหนวย
รับรอง(CB)/หนวยตรวจ(IB) ตอไป โดย มกอช.จะจัดทําใบรับรองใหแกหนวยรับรอง/หนวยตรวจ เปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จํานวนอยางละ 1 ชุด ทั้งนี้ใบรับรองมีอายุ 3 ป
ระยะเวลาของการตรวจรับรองระบบงานนับตั้งแตวันที่ มกอช.ไดรับคําขอการรับรองความสามารถ
และเอกสารประกอบคําขอที่ครบถวนสมบูรณจากผูยื่นคําขอ จนกระทั่งแจงผลการพิจารณารับรองระบบงานใหผูยื่น
คําขอ จะใชเวลา 91 วันทําการ ไมรวมระยะเวลารอขอมูลการแกไขจากผูยื่นคําขอ ดังแสดงในแผนผังแสดงขั้นตอน
กระบวนการใหการรับรองแกหนวยรับรองและหนวยตรวจ
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แผนผังแสดงขั้นตอน
กระบวนการใหการรับรองระบบงานแกหนวยรับรองและหนวยตรวจ

ขั้นตอนที่ 2.2.1
การรับคําขอการรับรอง

รับคําขอและตรวจสอบเอกสารเบื้องตน

1 วันทําการ

ทวนสอบคําขอ/เอกสาร
ทบทวนความสามารถในการตรวจประเมิน
และทําหนังสือแจงผล

2 วันทําการ

แตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน/
แจงรายชื่อทีมประเมินแกผูยื่นคําขอ

4 วันทําการ

ทบทวนเอกสารและจัดทํารายงาน

30 วันทําการ

ความสามารถ
และการทบทวนสัญญา

ตรวจสอบรายงานและแจงผลการทบทวนเอกสาร

รอขอมูลการแกไขเอกสารจากผูยื่นคําขอ
(ภายใน 180 วันนับจากวันทีแ่ จง)

A

3 วันทําการ
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A

กําหนดแผนการตรวจประเมิน
(Assessment Plan)

2 วันทําการ

แจงแผนการตรวจประเมินแกผูยื่นคําขอ
เพื่อยืนยันแผนการตรวจ

3 วันทําการ

ขั้นตอนที่ 2.2.2
การวางแผนและเตรียมการ

ตรวจประเมิน ณ สํานักงาน
(Office Assessment)

3 วันทําการ สําหรับ
1 Accreditation Standard
1 ขอบขาย 1 ขอบขายยอย

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
(Witness Assessment)

4 วันทําการ สําหรับ
1 Accreditation Standard
1 ขอบขาย 1 ขอบขายยอย

จัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน
ตอรายงาน 1 ฉบับ

17 วันทําการ

จัดสงรายงานใหผูยื่นคําขอ

3 วันทําการ

รอขอมูลการแกไขจากผูยื่นคําขอ
(ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ออกรายงาน)

3 วันทําการ

พิจารณาขอเสนอ/ขอคิดเห็น/
แนวทางการแกไขจากผูยื่นคําขอและสรุปรายงานและ
หลักฐานการแกไขเสนอคณะทบทวน

5 วันทําการ
(หากไมมีการโตแยง
และมีเอกสารครบถวน)

ขั้นตอนที่ 2.2.3
การตรวจประเมินครั้งแรก

B
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ขั้นตอนที่ 2.2.4
การพิจารณาตัดสิน
ใหการรับรองระบบงาน

แตงตั้งคณะทบทวน

2 วันทําการ

จัดเตรียมเอกสารเสนอคณะทบทวน
และทําหนังสือแจงคณะทบทวนทราบ

2 วันทําการ

คณะทบทวนพิจารณาผลการตรวจประเมิน

1 วันทําการ

สรุปผลการพิจารณาของคณะทบทวน

3 วันทําการ

นํามติจากคณะทบทวนเสนอ เลขาธิการ มกอช.
พิจารณาตัดสิน พรอมจัดทําใบรับรองเสนอ
เลขาธิการ มกอช. ลงนาม (กรณีใหการรับรอง)

5 วันทําการ

แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ

1 วันทําการ

รวม 91 วันทําการ
(ไมรวมระยะเวลารอขอมูลการแกไขจากผูยื่นคําขอ)

2.2.5 การตรวจติดตาม
หลังจากที่หนวยรับรอง/หนวยตรวจ ไดรับการรับรองระบบงานจาก มกอช.แลว มกอช.จะมีการ
ตรวจติ ด ตามการปฏิ บั ติ งานของหน ว ยรั บ รอง/หนว ยตรวจ เพื่ อทวนสอบว า ยั ง คงมี ค วามสามารถและมี การ
ดําเนินการที่สอดคลองตามมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง โดย มกอช.จะตรวจติดตามผูไดรับการรับรองระบบงานแลว
ในปแรก จํานวน 2 ครั้ง (การตรวจติดตาม 1 ครั้ง หมายถึง การตรวจประเมิน ณ สํานักงาน (Office Assessment) 1 ครั้ง
และการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) 1 ครั้ง) สําหรับการตรวจติดตามในปตอไป
กําหนดความถี่อยางนอยปละ 1 ครั้ ง โดยการตรวจประเมิน ณ สํานักงานแตละครั้ง อาจประเมิน เพีย งบางสว น
หรือทุกขอกําหนดก็ไดตามความเหมาะสม และการประเมินตองครบทุกขอกําหนดกอนครบรอบใบรับรอง 3 ป
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ทั้ ง นี้ ก ารเลื อ กตั ว อย า งเพื่ อ ตรวจประเมิ น ณ สถานประกอบการ กํ าหนดไว ในเอกสารหลั กเกณฑ /เงื่ อนไข
การเลือกตัวอยางเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมินของหนวยรับรอง/ผูตรวจของหนวยตรวจ/
ผูยื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) ในปตอไป มกอช.อาจปรับเปลี่ยนความถี่ในการตรวจ
ติดตาม โดยพิจารณาดังนี้
1) เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตาม หากที่ประชุมคณะทบทวนมีความเห็นวาหนวยรับรอง/หนวยตรวจ
มีปญหาที่ตองเพิ่มความถี่ในการตรวจ หรือการตรวจในครั้งกอนหนานี้ไมสามารถทําไดเพียงพอ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของหนวยรับรอง/หนวยตรวจ
2) ลดความถี่ในการตรวจติดตาม หากที่ประชุมคณะทบทวนมีความเห็นวาระบบงานของหนวย
รับรอง/หนวยตรวจ ไดรับการดูแลรักษาระบบอยางมีประสิทธิภาพพรอมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เปนอยางดี ทั้งนี้จะตองดําเนินการตรวจติดตาม อยางนอยปละ 1 ครั้ง
กรณีที่พบขอบกพรองจากการตรวจติดตาม หนวยรับรอง/หนวยตรวจ ตองกําหนดแนวทางการ
แกไขและระยะเวลาในการแกไขสงกลับมายัง มกอช.ภายใน 10 วัน ทําการ นับจากวันที่ มกอช.ออกรายงาน
ข อ บกพร อ ง เพื่ อ ให ค ณะผู ต รวจประเมิ น พิจ ารณาให ความเห็ น ชอบ โดยผู ยื่ น คํ า ขอจะต องดํ า เนิ น การแก ไ ข
ขอบกพรองจนเปนที่ยอมรับจาก มกอช. ภายใน 20 วัน (กรณีเปนขอบกพรองรายแรง) หรือภายในเวลา 90 วัน
(กรณีเปนขอบกพรองเล็กนอย) นับจากวันที่ มกอช.ออกรายงานขอบกพรอง หากหนวยรับรอง/หนวยตรวจ ไมสามารถ
ดํา เนิ น การแก ไ ขข อ บกพร อ งอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลภายในระยะเวลาที่ กํา หนด มกอช.อาจดํา เนิ น การพั ก ใช
ลดขอบขาย หรือเพิกถอนการรับรองระบบงานได (แลวแตกรณี)
2.2.6 การตรวจประเมินใหมเพื่อตออายุการรับรอง
เมื่อครบรอบอายุการรับรองระบบงาน 3 ป หนวยรับรอง/หนวยตรวจ ที่ประสงคจะตออายุการ
รับรองจะตองยื่นคําขอการรับรองความสามารถดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณีย พรอมเอกสารประกอบคําขอ
ที่ครบถวน โดยตองยื่นคําขอลวงหนากอนใบรับรองหมดอายุไมนอยกวา 120 วัน
มกอช. จะดําเนินการตรวจประเมินใหมเพื่อตออายุการรับรอง กรณีที่พบขอบกพรองจากการตรวจ
ประเมินใหม หนวยรับรอง/หนวยตรวจ ตองกําหนดแนวทางการแกไขและระยะเวลาในการแกไข สงกลับมายัง
มกอช. ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่ มกอช.ออกรายงานขอบกพรอง เพื่อใหคณะผูตรวจประเมินพิจารณา
ใหความเห็นชอบ โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขขอบกพรองจนเปนที่ยอมรับจาก มกอช. ภายใน 90 วัน
นับ จากวั น ที่ มกอช.ออกรายงานขอบกพรอง หากหนว ยรับ รอง/หนว ยตรวจ ไมส ามารถดําเนิน การแกไข
ขอบกพรองอยางมีประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่กําหนด มกอช.อาจดําเนินการพักใช ลดขอบขาย หรือเพิกถอน
การรับรองระบบงานได (แลวแตกรณี)
2.2.7 การขยายขอบขายการใหการรับรองหนวยรับรอง/หนวยตรวจ
กรณี ที่ห น ว ยรั บ รอง/หน ว ยตรวจ มีค วามประสงคจ ะขอขยายขอบขา ยการรับ รองระบบงาน
สามารถยื่นคําขอขยายขอบขายตอ มกอช. โดย มกอช.จะประสานงานกับคณะผูตรวจประเมิน เพื่อตรวจรับรอง
ระบบงานในขอบขายที่ขอขยายเพิ่มเติม
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2.2.8 การลดขอบขาย พักใช เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน
มกอช. มีนโยบายที่จะดํารงไวซึ่งมาตรฐานระบบคุณภาพการดําเนินงานของผูไดรับการรับรอง
ระบบงาน จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการลดขอบขาย พักใช เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรอง ในกรณีที่พบวา
หนวยรับรอง/หนวยตรวจ ไมสามารถดํารงรักษามาตรฐานระบบคุณภาพไวได โดยเมื่อมีขอมูลหรือหลักฐานที่แสดง
วาผูไดรับการรับรองมีขอบกพรองซึ่งมีผลกระทบตอระบบงานที่ไดรับการรับรองไวหรือมีเหตุที่ตองยกเลิกการ
รับรองระบบงานในขอบขายที่เคยขอการรับรองไป มกอช.อาจมีการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ลดขอบขายการรับรอง ในกรณีที่ผูไดรับการรับรองมีความประสงคที่จะขอลดขอบขายการ
รับรองหรือเมื่อมีขอบงชี้วาทรัพยากร ระบบงาน บุคลากร รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ของหนวยรับรอง/หนวยตรวจ มีขีด
ความสามารถลดลงและมีผลกระทบตอความสามารถในการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่
กําหนด มกอช.จะเสนอคณะทบทวนพิจารณาลดขอบขายในสวนที่เกี่ยวของที่ระบุไวในใบรับรอง
(2) พักใช การรั บรอง เมื่อผูไดรับการรับรองไมส ามารถแกไขขอบกพรองไดภ ายในระยะเวลาที่
กําหนดหรื อผูได รั บ การรั บ รองดํ า เนิ น การขัดแยง และ/หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขขอกําหนดที่
เกี่ยวกับการรับรอง มกอช.จะเสนอคณะทบทวนพิจารณาพักใชการรับรอง
(3) เพิกถอนการรับรอง เมื่อผูไดรับการรับรองที่อยูระหวางการพักใชการรับรอง ไมสามารถแกไข
ขอบกพรองและไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือผลการตรวจติดตามชี้บง
วาไมเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการรับรองระบบงานนั้นในสาระสําคัญหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนด มกอช.จะเสนอคณะทบทวนพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
(4) ยกเลิกการรับรอง เมื่อผูไดรับการรับรองแจงยกเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรองหรือผู
ไดรับการรับรองเปนบุคคลลมละลาย หรือผูไดรับการรับรองแจงความประสงคขอยกเลิก หรือ มกอช.ตรวจพบวา
หนวยรับรองยกเลิกกิจการ มกอช.จะเสนอคณะทบทวนพิจารณายกเลิกการรับรอง
2.3 กระบวนการที่เกี่ยวของกับการรับรองระบบงาน
2.3.1 การอุทธรณ
หนวยรับรอง/หนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ ที่ไมเห็นดวยกับการตัดสินเพื่อใหการรับรองระบบงานของ
มกอช. สามารถยื่นอุทธรณเปนลายลักษณอักษรตอ ผอ.กรร.หรือ เลขาธิการ มกอช. ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต
วันที่มีหนังสือแจงผลการพิจารณาตัดสินหรือมาตรการนั้นใหทราบ โดยเลขาธิการ มกอช.จะแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณเปนผูพิจารณาอุทธรณในชั้นที่ 1 โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการรับรองระบบงานซึ่งตองไมใชผูที่มาจาก
หนวยรับรอง/หนวยตรวจ หรือผูที่มีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมกับการอุทธรณนั้น จากนั้น มกอช. จะแจง
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหผูยื่นอุทธรณทราบ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขการอุทธรณและการรองเรียน
ที่ มกอช.กําหนดและจะพิจารณาตัดสินอยางยุติธรรม หากหนวยรับรอง/หนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ ไมยอมรับคําตัดสิน
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หนวยรับรอง/หนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณอีกครั้ง โดยตองยื่น
อุทธรณเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการรับรองระบบงาน ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันที่มีหนังสือแจง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการรับรองระบบงานจะเปนผูพิจารณาขออุทธรณ
ในชั้นที่ 2 โดยผูที่เปนคณะกรรมการรับรองระบบงานที่มีสิทธิพิจารณาลงคะแนนเสียงตองไมใชผูที่มาจากหนวยรับรอง/
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หน ว ยตรวจ หรื อ ผู ที่ มี ส ว นได เ สี ย ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม คณะกรรมการรั บ รองระบบงานจะปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ/เงื่อนไขการอุทธรณและการรองเรียนที่ มกอช.กําหนดและตัดสินคําอุทธรณอยางยุติธรรม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ/ คณะกรรมการรับรองระบบงาน ตองพิจารณาตัดสินคําอุทธรณ
ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับคําอุทธรณ หากระยะเวลาดังกลาวไมเพียงพอ ประธานคณะ
กรรมการฯ อาจขยายเวลาออกไปไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 15 วันทําการ คําตัดสินของคณะกรรมการรับรอง
ระบบงานถือเปนขอยุติ โดย มกอช.จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําอุทธรณทราบเปนลายลักษณอักษร
2.3.2 การรองเรียน
ผูที่ประสงคจะรองเรียนการปฏิบัติงานของ มกอช. ใหยื่นขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรตอ ผอ.กรร.
หรือเลขาธิการ มกอช. โดยตองมีหลักฐานเพียงพอที่สนับสนุนขอรองเรียนเพื่อให มกอช. สามารถพิจารณาดําเนินการ
ตอไปได มกอช.จะดําเนินการใหมีการพิจารณาสาเหตุและแกไขตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขการอุทธรณและการรองเรียน
ที่ มกอช.กําหนด
กรณีที่เปนขอรองเรียนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการรับรองระบบงาน คณะทบทวน คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ หรือ ผอ.กรร. มกอช.จะตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขและแจงผลการพิจ ารณา
ใหผูรองเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร
กรณีที่เปนขอรองเรียนเกี่ยวกับหนวยรับรอง/หนวยตรวจ หรือผูประกอบการ กรร. จะแจงประเด็น
ขอรองเรียนและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหผูที่ถูกรองเรียนทราบ โดยจะตองคํานึงถึงการรักษาความลับของขอมูล
และกําหนดใหผูถูกรองเรียนดําเนินการกับขอรองเรียนอยางเหมาะสม พรอมทั้งตอบกลับ มกอช.เปนลายลักษณ
อักษร โดยชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับขอรองเรียน พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการเพื่อแกไขขอรองเรียนดังกลาว
ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มกอช. เมื่อไดขอยุติในการแกไขปญหาแลว มกอช. จะแจง
ผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร
กรณีที่การรองเรียนนั้น เปนการรองเรียนที่ไมมีการระบุชื่อผูรองเรียน หรือแหลงที่มาอยางชัดเจน
มกอช.อาจปฏิเสธที่จะพิจารณาขอรองเรียนนั้น
2.3.3 การรักษาความลับ
มกอช. มุ งมั่นที่จะดํ าเนินงานดวยความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นแกผูขอรับบริการ จึงไดมีการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของหน วยรับรอง/หนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ โดยกําหนดใหบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบรับรองระบบงาน เชน กรรมการในคณะกรรมการรับรอง
ระบบงาน กรรมการในคณะทบทวน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูเชี่ยวชาญ ผูตรวจประเมิน เจาหนาที่ของ
มกอช. เปนตน จะตองปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับพรอมทั้งมีการลงนามในขอตกลงเกี่ยวกับการรักษา
ความลับ และ มกอช.จะเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับการยื่นขอการรับรอง การตรวจประเมินและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนความลับ
การนําขอมูลของหนวยรับรอง/หนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ ออกเผยแพรตอบุคคลที่สาม จะกระทําได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบและยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงานเจาของขอมูล

19

2.3.4 การมีสวนไดสวนเสีย และผลประโยชนทับซอน
มกอช. มีนโยบายคุณภาพ คือ “มุงมั่นใหบริการรับรองระบบงานในระดับสากลอยางมีคุณภาพ
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และพัฒนาอยางตอเนื่อง” โดยใหความสําคัญกับการคัดเลือกผูที่มีความรู ความสามารถ
และความชํานาญในการรับรองระบบงาน รวมถึงบุคลากรและคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการรับรอง
ระบบงานจะตองเปนผูที่ไมมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจ ผลประโยชนสวนตัวและตองไมได
รับผลกระทบจากปจจัยใดๆ ที่จะทําใหการตัดสินไมเปนกลาง บุคลากรที่ มกอช.คัดเลือกจะตองเปนผูที่มีความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โปรงใส และยุติธรรม เพื่อใหไดหนวยรับรอง/หนวยตรวจที่มีคุณภาพ
เปนที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากล
2.2.3.5 การใชเครื่องหมายการรับรองระบบงาน
เครื่องหมายรับรองระบบงานถือเปนทรัพยสินของ มกอช. ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซึ่ง มกอช.สามารถนําไปใชในการแสดงบนเอกสาร สิ่งพิมพ และสื่ออื่น ๆ ได
มกอช.จะอนุญาตใหเฉพาะหนวยรับรอง/หนวยตรวจ ที่ไดรับการรับรองระบบงานจาก มกอช. หรือผูประกอบการ
ที่ไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง/หนวยตรวจ ที่ไดรับการรับรองระบบงานจาก มกอช. สามารถนําเครื่องหมาย
รับรองระบบงานไปใชตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขการใชเครื่องหมายรับรองระบบงานที่ มกอช.กําหนด โดยเครื่องหมาย
การรับรองระบบงานจะมีลักษณะดังนี้

อักษร ACFS คือตัวยอของ National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
(สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : มกอช.) มีอักษร Thailand Accreditation เพื่อสื่อถึง
ความไววางใจได ความนาเชื่อถือ รวมทั้งสื่อความหมายถึงมาตรฐานการยอมรับจากหนวยงานระดับประเทศ โดยมี
ความหมายของลายเสนแตละลายเสน ดั งนี้ ลายเสน สีเขียวเขมแสดงความเปนประเทศที่อุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรการเกษตร ลายเสนสีเขียวออนแสดงความเคลื่อนไหวกาวไปขางหนาไมหยุดนิ่ง
หนวยรับรอง/หนวยตรวจ ที่ไดรับการรับรองระบบงานจาก มกอช. แลว หรือผูประกอบการที่ไดรับ
การรับรองจากหนวยรับรอง/หนวยตรวจ ที่ไดรับการรับรองระบบงานจาก มกอช. สามารถนําเครื่องหมายรับรอง
ระบบงานไปใชกับเอกสาร ประกาศนียบัตร และ/หรือ วัสดุเผยแพร เชน แผนพับ แผนปาย นามบัตร สื่อเพื่อการ
เผยแพรหรือโฆษณาไดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับขอบขายที่ไดรับการรับรองเทานั้น โดยตองปฏิบัติตามเอกสาร
หลักเกณฑ/เงื่อนไขการใชเครื่องหมายรับรองระบบงานที่ มกอช.กําหนด และตองไมแสดงเครื่องหมายรับรอง
ระบบงาน ในลักษณะที่ทําใหเขาใจวาเปนการใหการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ เมื่อเปนการรับรองระบบการผลิต
คือ ตองไมนําไปใชในทางที่กอใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดการเขาใจผิด หากฝาฝน มกอช.มีอํานาจพิจารณา
ดําเนินการลดขอบขาย พักใช เพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรองความสามารถของหนวยรับรอง/หนวยตรวจ ทั้งนี้สิทธิ
ในการใชเครื่องหมายรับรองระบบงานไมสามารถถายโอนใหกับผูอื่นได

20

ภาคผนวก ก
คําจํากัดความ
มกอช.

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

เลขาธิการ มกอช.

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กรร.

กองรับรองมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ผอ.กรร.

ผูอํานวยการกองรับรองมาตรฐาน

การรับรองระบบงาน/
การรับรองความสามารถ

กระบวนการที่ มกอช. หรือผูที่ มกอช. มอบหมายไดทําการประเมินและคณะ
ทบทวนไดพิจารณาเสนอความเห็นใหเลขาธิการ มกอช.ตัดสินใจวาหนวยงาน
ที่ประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารมีความสามารถ
ในการดําเนินการรับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ

หนวยรับรองระบบงาน

หนวยงานที่ทําหนาที่ใหการรับรองความสามารถของหนวยรับรอง/หนวยตรวจ

หนวยรับรอง

หนวยงานที่ทําหนาที่ในการประเมินและรับรองวาผลิตภัณฑ กระบวนการ ระบบ
บุคลากร หรือองคกรเปนไปตามขอกําหนด/มาตรฐานอางอิงที่เกี่ยวของ

หนวยตรวจ

หน ว ยงานที่ ทํ าหน าที่ ใ นการตรวจสอบการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ / ผลิ ตภั ณ ฑ /
การบริการ/กระบวนการ วาเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะหรือขอกําหนดทั่วไป
ในเรื่องนั้นๆ

ผูประกอบการ

ผูประกอบการที่ไดรับการรับรองกิจกรรมจากหนวยรับรอง/หนวยตรวจ

กรม/กรมเจาของเรื่อง

กรมตางๆ ภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่รับผิดชอบในการ
ตรวจประเมินเพื่อการรับรองของผูผลิตเฉพาะขอบขายมาตรฐานสินคาเกษตร
(มกษ.) ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ.2551 เชน
กรมการขาว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว เปนตน
กิจ กรรมทั้งหมดที่เกี่ย วกับ การรับ รององคกรเพื่อตัดสินวาองคกรเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานที่กําหนดไวและสามารถใหการรับรองไดหรือไมและ
ตัดสินไดวาองคกรมีการนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทบทวน
เอกสารของลูกคา การตรวจประเมิน การเตรียมการและการพิจารณารายงาน
การประเมิ น ตลอดถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆที่ จํ า เป น เพื่ อ จั ด หาข อ มู ล ที่
เพียงพอสําหรับการตัดสินใจใหการรับรอง

การตรวจประเมิน
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การตรวจประเมินใหม

การตรวจประเมินเต็มรูป แบบเมื่อครบรอบระยะเวลาที่กําหนดเพื่อตัดสิน วา
องคกรยังคงไวซึ่งความเปนไปตามขอกําหนดอยางตอเนื่อง

การตรวจติดตาม

การตรวจประเมินตามระยะเวลาแตไมรวมการตรวจประเมินใหมเมื่อหมดอายุ
การรับรองเพื่อใหมั่น ใจวาระบบของหนว ยรับ รอง/หนว ยตรวจ ที่การรับรอง
ยังไมหมดอายุ ยังมีการดูแลรักษาระบบใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ผูยื่นคําขอ

นิติบุคคลที่ประสงคจะขอการรับรองระบบงาน/รับรองความสามารถในฐานะ
หนวยรับรองหรือหนวยตรวจ

คณะผูตรวจประเมิน

ผูตรวจประเมินของ กรร. ซึ่งประกอบดวยหัวหนาผูตรวจประเมินและผูต รวจ
ประเมินที่เปนสมาชิกในคณะนั้นๆ ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ
คุณสมบัติที่ กรร.กําหนด

ขอบกพรองรายแรง

การไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองระบบงาน ซึ่งมีผล
ทําใหไมเปนไปตามขอกําหนดในการรับรองระบบงานและนําไปสูการไมสามารถ
สรางความนาเชื่อถือในผลการรับรองกิจกรรม

ขอบกพรองเล็กนอย

การไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองระบบงาน ซึ่งมีผลทําให
ไม เ ป นไปตามขอกําหนดในการรับ รองระบบงาน หรือไมเปน ไปตามเอกสาร
ระบบการบริหารงานคุณภาพของหนวยรับรอง/ หนวยตรวจ ซึ่งเมื่อพิจารณา
แลวไมสงผลตอความนาเชื่อถือในผลของการรับรองกิจกรรม

ใบรับรอง

เอกสารหรือชุดเอกสารที่ มกอช.ออกใหแกหนวยรับรอง/หนวยตรวจ เพื่อระบุถึง
การรับรองความสามารถในขอบขายที่ใหการรับรองระบบงาน

เครื่องหมายการรับรอง
ระบบงาน

เครื่องหมายที่กําหนดโดย มกอช. เพื่อใหหนวยรับรอง/หนวยตรวจ ใชแสดงถึง
สถานะการรับรองระบบงานดานสินคาเกษตรและอาหาร

การรองเรียน

การแสดงความไมพึงพอใจเกี่ยวกับการทํางานของ มกอช. หรือของหนวยรับรอง/
หนวยตรวจ แตไมใชเปนการอุทธรณ ซึ่งการรองเรียนสามารถมาจากบุคคลหรือ
องคก ร ที ่แ สดงความไมพึง พอใจดัง กลา วตอ งการการตอบสนองในเรื ่อ งที่
รองเรียนนั้น

การอุทธรณ

การร องขอจากหนว ยรับ รอง/หนวยตรวจ หรือองคกรผูยื่น คํา ขอ ให มกอช.
พิ จ ารณาสิ่ ง ที่ ห น ว ยรั บ รอง/หน ว ยตรวจ หรื อ องค ก รผู ยื่น คํ า ขอมีค วามเห็ น
ที่ขัดแยง หรือไมเห็นดวยกับการตัดสินของ มกอช. เชน การปฏิเสธการรับคําขอ
การปฏิ เ สธที่ จ ะดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น ต อ การร อ งขอให มี ก ารแก ไ ข
การเปลี่ยนแปลงขอบขายการใหการรับรอง การตัดสินไมใหการรับรอง พักใช
หรือเพิกถอนการรับรอง หรือการดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดขวางกระบวนการ
ใหการรับรองระบบงาน
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ขอบขายที่ มกอช. เปดใหการรับรอง
สํานั กงานมาตรฐานสิน ค า เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดเปดใหบ ริการรับ รองระบบงานแก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในดานตางๆ ดังนี้
1. การรับรองผลิตภัณฑ (Product Certification) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ขอบขาย Code of
Conduct (CoC) การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice : GAP) เกษตรอินทรีย
(Organic Agriculture) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication : GI) และ GLOBALG.A.P.
2. การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 ขอบขาย GMP/HACCP
3. การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐาน ISO/TS 22003 ขอบขายมาตรฐาน
ISO 22000
4. การรับรองระบบงานหนวยตรวจ(Inspection Bodies : IB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ขอบขาย
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ดาน พืช ประมง และปศุสัตว
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ภาคผนวก ค

แบบฟอรมคําขอการรับรองความสามารถ
ในการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหาร
Application form for agricultural commodity and food accreditation
1. ขอมูลทั่วไป (General Information)
ชื่อบริษัท/ หนวยงาน (Company Name):

ที่อยูที่จดทะเบียน (Registered Company/Organization Address of Head Office) :

ที่อยูที่ใชในการติดตอ (Mailing Address)

โทรศัพท (Phone) :

โทรสาร (Fax) :

E-mail :
2. สํานักงานสาขาหรือภูมิภาค (Branch or Regional office)
โปรดแนบเอกสารระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) Please attach additional information (if any)
จํานวนสาขา (Number of branch(s)) :
ชื่อบริษัท/หนวยงาน (Company Name) :
ที่อยู (Address) :
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โทรศัพท (Phone) :

โทรสาร (Fax) :

E-mail :
3. สถานะทางกฎหมาย (Legal Status)

 หนวยงานของรัฐ (Governmental

 บริษัท จํากัด (มหาชน) (Public Company Limited)

Organization)

 อื่นๆ (โปรดระบุ) : …………………………………………………..

 บริษัท (Company Limited)

Other ( Please Specify)

4. ผูที่สามารถติดตอได (Contact Person)
ชื่อ (Name) :

โทรศัพท (Phone) :

โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) :

โทรสาร (Fax) :

E-mail :
5. มาตรฐานที่ขอการรับรองความสามารถ (Accreditation Standard)

 ISO/IEC 17021
 ISO/IEC 17020

 ISO/TS 22003
 ISO/IEC 17065
 อื่นๆ (OTHERS)…………...................................................................

6. ขอบขายที่ขอการยอมรับความสามารถ (Scope of Accreditation)

 GMP/GHP

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

 อื่นๆ (OTHERS)…………………..…

 HACCP

 เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture )

……………………………………………………

 ISO 22000

 GLOBALG.A.P.

……………………………………………………
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ขอบขายยอย (Sub-Scope of Accreditation )

7. มาตรฐานที่ใหการรับรอง (Certification Standard)

 มาตรฐาน มกษ. 9023 (GMP)
 มาตรฐาน มกษ. 9024 (HACCP)
 มาตรฐาน ISO 22000
 มาตรฐาน มกษ. (ระบุ) ACFS standards (Specify) ...........................................................................
 มาตรฐาน อื่นๆ (ระบุ) Other standards (Specify)............................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
8. การรับรองระบบงานจากหนวยงานสากล * (Accredited by others)
ชื่อหนวยงานสากล

หมายเลขใบรับรอง

วันที่ใหการรับรอง

มีผลถึงวันที่

(Name of International
Accreditation Body)

(Accreditation Certificate No.)

(Date of granting)

(Valid Until)

* โปรดแนบสําเนาหนังสือรับรอง (Please provide a copy of the memorandum and articles of
association or equivalent document.)
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9. พนักงาน (Employees)
จํานวนผูตรวจประเมิน/ผูตรวจทั้งหมด
(Number of all auditors/inspectors) :
…………………………………………………………..

จํานวนผูตรวจประเมิน/ผูตรวจที่ไดขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาค :
(Number of local registered lead auditors/ auditors/
lead inspectors /inspectors)
.……………………………………………………………………………………..
จํานวนผูตรวจประเมิน/ผูตรวจที่ไดขึ้นทะเบียนในระดับสากล
(Number of worldwide registered lead auditors/
auditors/lead inspectors/inspectors) :
……………………………………………………………………………………..

10. รายชื่อของผูตรวจประเมิน/ผูตรวจ ผูรับเหมาชวง ผูเชี่ยวชาญ
(Reference lists of Auditors/Inspectors , Sub-contractors, Contractors and Experts)
 การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ี (GAP)

 GMP/GHP
 HACCP

 เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture )

 ISO 22000

 GLOBALG.A.P.

ชื่อผูตรวจ
ประเมิน/ผูตรวจ
(Auditor’s
Name /
Inspector’s
Name)

หมายเลข
ทะเบียน
(Registration
Number)

ประวัติการศึกษา
(Academic
Qualifications)

ประวัติการฝกอบรม
(Training Courses)

 อื่นๆ
(OTHERS)…………..............................
……………………………………………….....
ประสบการณ
(Work
Experiences)

สถานะผูต รวจ
ประเมิน/ผูตรวจ/
ผูรับเหมาชวง/
ผูเชี่ยวชาญ
(Status :
Auditors/Inspect
ors /Sub
Contractors/
Contractors and
Experts)

* โปรดแนบสําเนาหนังสือรับรอง (Please provide a copy of the memorandum and articles of association or
equivalent document)
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11. ผูรับเหมาชวง (Sub – contractors / Contractors)

12. บริษัทรวมกิจการ (Co – operation/ Related body)

13. รายชื่อองคกรที่ผานการตรวจรับรองจากผูยื่นคําขอ (Name list of organizations certified by applicant)
ระบบที่ตรวจรับรอง :
(Certification System)

องคกร
(Organization Name)

 GMP/GHP
 HACCP
 GLOBALG.A.P.
 มาตรฐาน มกษ. GAP
หมายเลข
ทะเบียน
(Certification
Number)






เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture)
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ISO 22000
อื่นๆ (Others) …………….....................

ที่อยู

ขอบขาย

(Address)

(Scope)

วันที่ใหการ มีผลถึง
รับรอง
วันที่
(Date of
granting)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
Note Please attach any documents describing additional information (if available)

(Valid
Until)
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14. บันทึกขอตกลงสําหรับผูยื่นคําขอ (Memorandum of Understanding)
ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและขอกําหนดที่กองรับรองมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดกําหนดไว ทั้งที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ และเอกสารอื่นๆ ที่ออกไว โดย มกอช.
The applicant understands and agrees to comply with the criteria/conditions and
requirements set by the Office of Standard Accreditation (OSA), National Bureau of Agricultural
Commodity and Food Standards (ACFS), specified both in this document and any other
documents issued by ACFS.
14.1 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะแจงให มกอช. ทราบถึงความสัมพันธกับหนวยงานอื่นหรือกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยผูยื่นคําขอเองที่อาจทําใหเกิดการมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนทับซอน ซึ่งกิจกรรมหรือความสัมพันธ
ดังกลาวอาจมีผลตอความนาเชื่อถือในการใหบริการของผูยื่นคําขอ ไดแก
The applicant understands and agrees to notify ACFS for the relationship with
related bodies or activities carried out by the applicant that might cause conflict of interest.
Such activities or relationships that might affect impartiality of applicant’s services are;
 ผูยื่นคําขอมีลักษณะเปนบริษัทเครือขายที่มีบริษัทในเครือที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
การฝกอบรม
The applicant is a cooperate company with a subsidiary that provides consulting
or training business services.
 ผูยื่นคําขอมีการดําเนินกิจกรรมการใหคําปรึกษา หรือฝกอบรมควบคูไปกับงานการตรวจรับรอง
กิจกรรม
The applicant is undertaking some consultations or training along with accreditation
activities.
 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการตรวจประเมิน การตัดสินผลการตรวจประเมิน หรือ ผูตรวจประเมินของ
ผูยื่น คําขอมีความสัมพันธห รือมีสวนไดสว นเสีย กับลูกคา เชน เปนผูถือหุนในองคกรของลูกคา
เปนคูแขงทางการคา เคยเปนที่ปรึกษาใหกับลูกคา เคยทํางานในหนวยงานของลูกคา เปนตน
Personnel involved with such an assessment including a decision making on the
certification result or the applicant’s assessors who may have conflict of interest
with a client, such as being a shareholder in the client’s organization, being a
business competitor, being a former consultant, or used to work with the client, etc.

29

14. บันทึกขอตกลงสําหรับผูยื่นคําขอ (Memorandum of Understanding)
 กรณีที่ไมแนใจวามีหรืออาจมีสวนไดสวนเสียหรือไม ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะแจงความจริงให มกอช.
พิจารณา
Any of an uncertainty about conflict of interest, the applicant understands and
agrees to disclose the fact to ACFS for consideration.
 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะอํานวยความสะดวกใหแกคณะผูตรวจประเมินของ มกอช. เมื่อมีการขอ
ตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจเปนการรองขอตรวจสอบขอมูลของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
ผูยื่นคําขอดวยก็ได
The applicant understands and agrees to facilitate ACFS ’s assessor team upon
request of related information. It could be the request to examine the
information of other body that involved with the applicant.
14.2 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะให มกอช. เขาตรวจประเมินในพื้นที่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับขอบขายของ
การยอมรั บ ความสามารถ รวมทั้ งยิ น ยอมให มกอช. สอบถามและตรวจสอบขอ มู ล สัง เกตการปฏิ บั ติง าน
จดบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อการยอมรับความสามารถได
The applicant understands and agrees to allow ACFS to assess the operation sites
related to the accreditation scope, to ask and check the information, to observe the
applicant’s operation and to record the information related to the accreditation assessment.
14.3 ผูยื่นคําขอยินยอมและยอมรับที่จะปฏิบัติตามการวินิจฉัยของคณะผูตรวจประเมินของ มกอช. เชน
การเลือกผูตรวจของผูยื่นคําขอที่จะตรวจประเมินความสามารถและการเลือกตัวอยางลูกคาที่ มกอช. จะเขารวม
Witness เปนตน
The applicant understands and agrees to perform according to the decision of ACFS ’s
assessor team such as a selection of the applicant’s assessor to be a witness and a sampling
of applicant’s clients for the witness assessment etc.
14.4 ผูยื่นคําขอเขาใจและยินยอมให มกอช. เขาทวนสอบความสามารถของผูตรวจประเมินของผูยื่นคําขอ
ในขณะทําการตรวจประเมินลูกคา (Witness) และผูยื่นคําขอจะตองทําขอผูกพันหรือสัญญา (Enforcement)
เพื่อใหลูกคายินยอมให มกอช. สามารถทําการตรวจประเมินไดในทุกครั้งที่มีการตรวจประเมิน
The applicant understands and agrees to allow ACFS to evaluate the competency of
the applicant’s auditor while auditing the client (Witness). The applicant must make a contract
or agreement with its client to allow ACFS to be able to witness upon request.
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14. บันทึกขอตกลงสําหรับผูยื่นคําขอ (Memorandum of Understanding)
14.5 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะใหความรวมมือแกสํานักงานในการดําเนินการตรวจประเมินที่อาจมีขึ้นใน
ภายหลัง
The applicant understands and agrees to co-operate with ACFS for further assessment
that might occur.
14.6 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะแจงให มกอช. ทราบอยางเปนลายลักษณอักษรทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แก ไ ขในสาระสํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การยอมรั บ ความสามารถ เช น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด า นกฎหมายการค า
การเปลี่ยนแปลงสถานะองคกร ปรับโครงสรางองคกร (Re-organization) การเปลี่ยนแปลงการบริหารในองคกร
เช น การเปลี่ ยนแปลงบุ คคลที่ เป นหลั กในการบริ หารจัดการ, การรั บผูตรวจประเมินเขามาใหมจํานวนมาก การ
เปลี่ยนแปลงบุคลากร เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมในการทํางาน และทรัพยากรอื่นๆ ที่สําคัญ
ที่อาจจะมีผลกระทบตอขอบขายที่หนวยรับรอง/หนวยตรวจไดรับการรับรองแลว หรือหนวยรับรอง/หนวยตรวจ
ขอขยายขอบขาย
The applicant understands and agrees to notify ACFS in writing immediately when
there is a change of major issues, that affect applicant’s competency , such as changes on
trade regulations, changes on organization status, re-organization, changes on a key person of
management or many new coming assessors, changes on personnel or equipment or facility or
work environment and other important resources that may have a significant impact on the
scopes already accredited or extending scopes of accreditation requested.
14.7 ผู ยื่ น คํ า ขอยิ น ยอมที่ จ ะแจ ง รายชื่ อ ลู ก ค า รวมทั้ ง ขอบข า ยที่ ผู ยื่ น คํ า ขอให ก ารรั บ รองให กั บ มกอช.
ทราบทุก 3 เดือน(ตามรอบไตรมาสของปงบประมาณของราชการ)อยางตอเนื่องจนกวาใบรับรองความสามารถ
ที่ออกโดยสํานักงาน จะสิ้นสุดผลบังคับใช
The applicant understands and agrees to notify ACFS the clients list including their
scopes every 3 months continuously until the accreditation certificate issued by ACFS is expired.
14.8 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะใชเอกสารการรับรอง และเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงการยอมรับความสามารถ
เฉพาะในขอบขายที่ผานการประเมินและไดรับการรับรองแลวเทานั้น
The applicant understands and agrees to make use of the certificate and accreditation
symbol to demonstrate the accreditation within the accredited scope only.
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14. บันทึกขอตกลงสําหรับผูยื่นคําขอ (Memorandum of Understanding)
14.9 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะใชเอกสารการรับรอง และเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงการรับรองความสามารถ
เฉพาะตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ มกอช.กําหนดไว โดยจะไมนําไปใชในทางที่กอใหเกิดความเสียหาย หรือ
กอใหเกิดความเขาใจผิด หลอกลวง หรือ กลาวอางเกินกวาขอบขายที่ไดรับการรับรอง หากฝาฝน มกอช.จะ
พิจารณาลดขอบขาย หรือ พักใช เพิกถอน หรือ ยกเลิกใบรับรอง หรือดําเนินการตามความเหมาะสม
The applicant understands and agrees to use the certificate and accreditation
symbol according to the criteria and condition defined by ACFS without utilizing them in the
way that will cause deterioration or misunderstanding, misleading or exaggerating the
accredited scope. Disobedience will cause ACFS to consider a reduction of accreditation scope,
suspension or withdrawal of its certificate, or carry out any other appropriate means.
14.10 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะใชเอกสารการรับรอง เครื่องหมายเพื่อแสดงถึงการรับรองความสามารถ หรือ
อื่นๆ ที่เปนการระบุสถานะของการรับรอง ในการโฆษณา ประชาสัมพันธตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและขอกําหนด
ของ มกอช.
The applicant understands and agrees to use the certificate, accreditation symbol,
or others that could demonstrate status of accreditation in advertising matters under ACFS ’s
criteria, conditions, and requirements.
14.11 กรณีที่ผูยื่นคําขอถูกพักใช ยกเลิก เพิกถอน หรือไมไดรับการตออายุใบรับรอง ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะ
ยุติการโฆษณา หรือ การอางอิงถึงผลการรับรอง และจะสงเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับรองคืนให มกอช.
In case that the applicant’s certificate was suspended, cancelled, withdrawn, or did
not get the certification renewal, the applicant understands and agrees to discontinue its use
of all advertising matters or referral to the accreditation. The applicant shall return the
documents related to the certification to ACFS.
14.12 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะใหขอมูลที่เปนจริงที่เกี่ยวกับการรองเรียน และ การอุทธรณของลูกคา และสง
มอบเอกสารที่เกี่ยวของใหแก มกอช.เมื่อมีการรองขอ
The applicant understands and agrees to provide the facts related to the client’s
complaint and appeal, and submit such related documents to ACFS upon request.
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14. บันทึกขอตกลงสําหรับผูยื่นคําขอ (Memorandum of Understanding)
มกอช. และผูที่เกี่ยวของทั้งหมดจะเก็บรักษาขอมูล ตางๆ ที่ไดจากผูยื่นคําขอภายใตกิจกรรมการรับรอง
ระบบงานไวเปนความลับและจะไมนําไปเปดเผยตอบุคคลที่ส าม เวน แตจะไดรับความยินยอมจากผูยื่น คําขอ
อยางเปนลายลักษณอักษร
ACFS and those involved persons shall keep confidential of any applicant’s information,
and shall not disclose to the third party, unless the applicant’s written consent has been received.
ขาพเจาขอรับรองวา (ก) ผูที่ลงนามเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการใดๆในฐานะตัวแทนของบริษัท/หนวยงาน
(ข) สิ่งที่ปรากฏอยูในใบสมัครเปนความจริง หากเอกสารไมสมบูรณขาพเจาจะจัดหาเอกสารที่ถูกตองสมบูรณของ
บริษัทมาสงใหครบถวนสมบูรณตามเงื่อนไขในการขอการรับรอง และขาพเจายินยอมให มกอช.ติดตอสอบถาม
บุคคลที่ขาพเจาไดอางถึงไว (ค) ขาพเจาไดอานและเขาใจบันทึกขอตกลงสําหรับผูยื่นคําขอแลว และยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงที่ระบุไว
I hereby certify that (a) the undersigned is authorized to take any action on behalf of the
company (b) the information provided herein is true. If the document is found to be
incompleted, I will provide accurate document as required by condition terms. I expressly
authorize ACFS to contact the above reference to determine credit worthiness. (c) I have read,
understood and agreed to follow the terms and conditions of the agreement.
ลงชื่อ :

ตราประทับ :

(Signature)

(Seal)

ตัวบรรจง :
(Print Name)
ตําแหนง :
(Position)
For the officer สําหรับเจาหนาที่สํานักงานฯ
Application number เลขที่คําขอ
..............................................

Received date รับเมื่อ
.............................................

Receiver: ผูรับคําขอ.

วัน/เดือน/ป :
(Date)
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ภาคผนวก ง
ตัวอยางใบรับรองความสามารถในฐานะหนวยรับรอง (CB)
ในการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหาร
(ใบรับรองฉบับภาษาไทย หนาที่ 1 จาก 2)

เลขที่ : ACFS ……….. /…….

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใบรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

ไดรับการรับรองความสามารถในฐานะหนวยรับรอง
โดยมีรายละเอียดการรับรองระบบงานตามเอกสารแนบทาย
วันที่ใหการรับรอง
มีผลถึงวันที่
การแกไขครั้งที่ ออกให ณ วันที่
ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่อ
(.....................................................)
เลขาธิการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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(ใบรับรองฉบับภาษาไทย หนาที่ 2 จาก 2)

รายละเอียดการรับรองระบบงาน
แนบทายใบรับรองความสามารถของหนวยรับรอง :
เลขที่ : ACFS ................. / ……
หนวยรับรอง :
ขอบขายที่ไดรับการรับรอง :
ขอบขายยอย
:
รายละเอียด: (1) Accreditation Standard

(2) Certification Standard

วันที่ใหการรับรอง
มีผลถึงวันที่
การแกไขครั้งที่

ออกให ณ วันที่

ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่อ

(…………………..)
เลขาธิการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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(ใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ หนาที่ 1 จาก 2)

No. : ACFS ……. / ……

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
Ministry of Agriculture and Cooperatives
Thailand

This is to certify that

has been accredited as detailed in the accreditation schedule for
Certification Body

Date of granting
Valid until
Revision No.

Date of issue

Initial Accreditation

Signature :
( …………….……………….. )
Secretary General
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

36

(ใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ หนาที่ 2 จาก 2)
Accreditation Schedule

Attachment to Certificate of Accreditation :
No. : ACFS …….. / …..
Organisation :
Scope of accreditation

:

Sub-Scope of Accreditation :
Description:

(1) Accreditation Standard

(2) Certification Standard

Date of granting
Valid until
Revision No.

Date of issue

Initial Accreditation

Signature :
( …………………………)
Secretary General
National Bureau of Agricultural Commodity
and Food Standards
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ภาคผนวก จ

ตัวอยางใบรับรองความสามารถในฐานะหนวยตรวจ (IB)
ในการตรวจสินคาเกษตรและอาหาร
(ใบรับรองฉบับภาษาไทย หนาที่ 1 จาก 2)

เลขที่ : ACFS IB ….. /...

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใบรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

ไดรับการรับรองความสามารถในฐานะหนวยตรวจ
โดยมีรายละเอียดการรับรองระบบงานตามเอกสารแนบทาย
วันที่ใหการรับรอง
มีผลถึงวันที่
การแกไขครั้งที่ ออกให ณ วันที่
ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่อ
(.....................................................)
เลขาธิการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

(ใบรับรองฉบับภาษาไทย หนาที่ 2 จาก 2)
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รายละเอียดการรับรองระบบงาน
แนบทายใบรับรองความสามารถของของหนวยตรวจ : ประเภท A
เลขที่ : ACFS IB ......... / ……
หนวยตรวจ :
ขอบขายที่ไดรับการรับรอง :
ขอบขายยอย
:
รายละเอียด: (1) Accreditation Standard
(2) Inspection Standard

วันที่ใหการรับรอง
มีผลถึงวันที่
การแกไขครั้งที่

ออกให ณ วันที่

ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่อ

(…………………..)
เลขาธิการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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(ใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ หนาที่ 1 จาก 2)

No. : ACFS IB …... / ….

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
Ministry of Agriculture and Cooperatives
Thailand

This is to certify that

has been accredited as detailed in the accreditation schedule for
Inspection Body

Date of granting
Valid until
Revision No.

Date of issue

Initial Accreditation

Signature :
( …………….……………….. )
Secretary General
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
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(ใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ หนาที่ 2 จาก 2)
Accreditation Schedule

Attachment to Certificate of Accreditation : Inspection Body : Type A
No. : ACFS IB …….. / …..
Organisation :
Scope of accreditation

:

Sub-Scope of Accreditation :
Description:

(1) Accreditation Standard

(2 ) Inspection Standard

Date of granting
Valid until
Revision No.

Date of issue

Initial Accreditation

Signature :
( …………………………)
Secretary General
National Bureau of Agricultural Commodity
and Food Standards
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อเอกสารหลักเกณฑ/เงื่อนไข
1. หลักเกณฑ / เงื่อนไขในการรับรองความสามารถของหนวยรับรองสินคาเกษตรและอาหาร
ขอบขาย GMP/ HACCP
2. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การเลือกตัวอยางเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมิน
ของหนวยรับรอง/ ผูตรวจของหนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ (Witness
Assessment)
3. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหนวยรับรอง/
หนวยตรวจสินคาเกษตรและอาหาร
4. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การใชเครือ่ งหมายรับรองระบบงาน
5. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การรักษาความลับและการแจงการมีสวนไดสวนเสีย
6. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การอุทธรณและการรองเรียน
8. หลักเกณฑ/เงื่อนไข ในการรับรองความสามารถของหนวยรับรองสินคาเกษตรและอาหาร
ขอบขายเกษตรอินทรีย
9. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหนวยรับรองสินคาเกษตรและอาหาร
ขอบขายการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี GAP
10. หลักเกณฑ/เงื่อนไข เอกสารอางอิงประกอบการตรวจประเมินหนวยรับรอง GAP และ
Organic
11. หลั ก เกณฑ / เงื่ อ นไข การกํา หนดจํา นวนสาขาที่ ต อ งได รั บ การตรวจประเมิ น
ในกรณีที่หนวยรับรองมีหลายสาขา
12. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กับหนวยงานตางๆ ที่อยูภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานอื่น
ที่มีความสัมพันธกัน
13. หลักเกณฑ/เงื่อนไข เกณฑประกอบการตัดสินใจใหการรับรองระบบงานในขอบขาย
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP)
และระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and
Critical Control Point : HACCP)
14. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การรับรองความสามารถหนวยรับรอง สาขาระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร
15. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถหนวยรับรอง
ขอบขายระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
16. หลักเกณฑ / เงื่อนไข การเลือกตัวอยางเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมิน
ของหนวยรับรอง/ผูย ื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) ขอบขายระบบ
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
17. หลักเกณฑ / เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหนวยตรวจสินคาเกษตรและอาหาร
18. หลักเกณฑ / เงื่อนไข การใชเครื่องหมายรับรองระบบงานสําหรับหนวยตรวจ
19. หลักเกณฑการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Certification Scheme for
Good Agricultural Practices)

ACFS-CSSA-R-SD-01
ACFS-CSSA-R-SD-02

ACFS-CSSA-R-SD-03
ACFS-CSSA-R-SD-04
ACFS-CSSA-R-SD-05
ACFS-CSSA-R-SD-06
ACFS-CSSA-R-SD-09
ACFS-CSSA-R-SD-10
ACFS-CSSA-R-SD-11
ACFS-CSSA-R-SD-12
ACFS-CSSA-R-SD-13

ACFS-CSSA-R-SD-14

ACFS-CSSA-R-SD-15
ACFS-CSSA-R-SD-16
ACFS-CSSA-R-SD-17

ACFS-CSSA-R-SD-18
ACFS-CSSA-R-SD-19
-
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สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0 2561 2277 โทรสาร 0 2579 8427
www.acfs.go.th

