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หลักเกณฑ์ / เงือ่ นไข
ในการรับรองความสามารถของหน่ วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
ขอบข่ าย GMP/ HACCP
1. ขอบข่ าย
เอกสารนี้ ก าหนดนิ ย าม คุ ณ สมบัติ ข องผู ้ยื่ น ค าขอ การรั บ รอง เงื่ อ นไข การพัก ใช้ แ ละการเพิ ก ถอน
การอุทธรณ์ การร้ องเรี ยนการยกเลิ กการรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องในการรับรองความสามารถ
ในฐานะหน่วยรับรองด้านสิ นค้าเกษตรและอาหารขอบข่ายการปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกระบวนการผลิต (Good
Manufacturing Practice : GMP) และระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard
Analysis and Critical Control Point : HACCP)
โดย มกอช. จะดาเนินการรับรองระบบงานหน่วยรับรองที่ให้การรับรองตามมาตรฐานที่กาหนด ได้แก่
1) มาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกระบวนการผลิต (GMP) เช่น หลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับสุ ขลักษณะ
อาหาร (มกษ. 9023) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ (มกษ.9004) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับโรงคัด
บรรจุผกั และผลไม้สด (มกษ. 9035) เป็ นต้น
2) มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุ ดวิก ฤตที่ ตอ้ งควบคุ ม (HACCP) เช่ น ระบบการ
วิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมและแนวทางในการนาไปใช้ (มกษ. 9024) เป็ นต้น
3) มาตรฐานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับประเทศ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรื อมาตรฐานที่
มกอช. ให้การยอมรับ
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่ อง น้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3)
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิ ต และการเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์นมพร้ อมบริ โภคชนิ ดเหลว ที่ผา่ นกรรมวิธีฆ่าเชื้ อ
ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย
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(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิ ต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิ ทชนิ ดที่ มีความเป็ นกรดต่ า
และชนิดที่ปรับกรด
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง เกลือบริ โภค ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554 เป็ นต้น

2. เอกสารอ้างอิง
2.1 หลักเกณฑ์/เงื่ อนไข การเลื อกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมิ นความสามารถของผูต้ รวจประเมิ นของหน่ วย
รับรอง/ผูต้ รวจของหน่วยตรวจ/ผูย้ ื่นคาขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFSCSSA-RSD-02)
2.2 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหน่ วยรับรอง/หน่วยตรวจสิ นค้า
เกษตรและอาหาร (ACFS-CSSA-R-SD-03)
2.3 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การใช้เครื่ องหมายรับรองระบบงาน (ACFS-CSSA-R-SD-04)
2.4 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสี ย (ACFS-CSSA-R-SD-05)
2.5 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การอุทธรณ์ และการร้องเรี ยน (ACFS-CSSA-R-SD-06)
2.6 หลักเกณฑ์ /เงื่ อนไข การก าหนดจานวนสาขาที่ ต้องได้รั บการตรวจประเมิ นในกรณี ที่ หน่ วยรั บรอง/
หน่วยตรวจ มีหลายสาขา (ACFS-CSSA-R-SD-12)
2.7 หลักเกณฑ์/เงื่อนไขเกณฑ์ประกอบการตัดสิ นใจให้การรับรองความสามารถในขอบข่ายหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกระบวนการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และระบบ
การวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point :
HACCP) (ACFS-CSSA-R-SD-14)
2.8 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับปรับปรุ ง
แก้ไขล่าสุ ด
2.9 ISO/IEC 17021-1 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems-Part 1 : Requirements
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3. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดงั ต่อไปนี้
3.1 การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) หมายความว่า การตรวจประเมินตามระยะเวลา
แต่ไม่รวมการตรวจประเมินใหม่เมื่อสิ้ นอายุการรับรอง เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบของหน่ วยรับรอง/หน่ วย
ตรวจที่การรับรองยังไม่สิ้นอายุ ยังมีการดูแลรักษาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
3.2 การตรวจประเมินใหม่ (Reassessment) หมายความว่า การตรวจประเมินเต็มรู ปแบบเมื่อครบรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อตัดสิ นว่าองค์กรยังคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไปตามข้อกาหนดอย่างต่อเนื่อง
3.3 การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) หมายความว่า การที่ผตู ้ รวจประเมิน
(Assessor) ของมกอช. ท าการตรวจประเมิ นความสามารถผูต้ รวจประเมิน (Auditor) ของหน่ วย
รับรอง หรื อผูต้ รวจ (Inspector) ของหน่วยตรวจ หรื อผูย้ นื่ คาขอ ณ สถานประกอบการ ตามขอบข่ายที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดาเนิ นการตรวจประเมินสอดคล้องกับขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงานของหน่วย
รับรอง/หน่วยตรวจ/ ผูย้ นื่ คาขอ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ผล
3.4 การรั บรองความสามารถ หรื อ การรั บรองระบบงาน (Accreditation) หมายความว่า กระบวนการซึ่ ง
มกอช. หรื อผูท้ ี่ มกอช. มอบหมายได้ทาการประเมิน และคณะทบทวนได้พิจารณาเสนอความเห็ น
ให้เลขาธิ การ มกอช. ตัดสิ นใจว่า หน่ วยงานที่ ประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
และอาหารมีความสามารถในการดาเนิ นการรับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ
3.5 การรับรอง (Certification) หมายความว่า การที่หน่วยรับรองให้การรับรองระบบการผลิต การรับรอง
ผลิ ตภัณฑ์ / สิ นค้าหรื อการรับรองกิ จกรรมอื่นที่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน
ที่กาหนดแก่ผปู ้ ระกอบการ
3.6 การร้ อ งเรี ยน (Complaints) หมายความว่า การแสดงความไม่ พึ ง พอใจเกี่ ย วกับ การท างานของ
กองรับรองมาตรฐาน มกอช. หรื อของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ผูย้ ื่นคาขอแต่ไม่ใช่เป็ นการอุทธรณ์
ซึ่งการร้องเรี ยนสามารถมาจากบุคคลหรื อองค์กรที่แสดงความไม่พึงพอใจต้องการการตอบสนองใน
เรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น
3.7 การอุทธรณ์ (Appeals) หมายความว่า การร้องขอจากหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจหรื อองค์กรผูย้ ื่นคาขอ
ให้มกอช. พิจารณาสิ่ งที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ หรื อองค์กรผูย้ ื่นคาขอมีความเห็นที่ขดั แย้งหรื อไม่
เห็ นด้วยกับการตัดสิ นใจของมกอช.เช่ น การปฏิ เสธการรั บคาขอ การปฏิ เสธที่จะดาเนิ นการตรวจ
ประเมินต่อการร้ องขอให้มีการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการให้การรับรองการตัดสิ นใจไม่ให้
การรับรอง พักใช้ หรื อเพิกถอนการรับรอง หรื อการดาเนินการใดๆที่เป็ นการขัดขวางกระบวนการให้
การรับรองระบบงาน
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3.8 ขอบข่ ายการรับรองระบบงาน (Scope of accreditation) หมายความว่า ขอบข่ายที่หน่วยรับรอง/หน่วย
ตรวจได้รับการรับรองความสามารถจาก มกอช. เช่น ความสามารถของหน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ ที่
สามารถให้ก ารรั บ รองตามมาตรฐาน GMP/HACCP
หรื อ ISO 22000 หรื อ การปฏิ บ ัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรื อเกษตรอินทรี ย ์ (Organic Agriculture ) หรื อ มาตรฐานหรื อข้อกาหนด
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) หรื อมาตรฐานอื่นๆ ที่ มกอช. ให้การยอมรับเป็ นต้น
3.9 ขอบข่ า ยย่ อ ยที่ไ ด้ รับ การรั บ รองระบบงาน (Sub-Scope of Accreditation) หรื อ ขอบข่ า ยย่ อ ย
หมายความว่า การจาแนกย่อยตามขอบข่ายที่ ได้รับการรั บรองเช่ นสาหรับ GMP/ HACCP ให้ระบุ
ขอบข่ า ยย่ อ ยตามหมายเลขมาตรฐานการจัด ประเภทอุ ต สาหกรรมตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (มอก. 2000-2540) และหรื อ สาหรับขอบข่าย ISO 22000 ให้ระบุ
ขอบข่ายย่อยตามเกณฑ์ที่กาหนดใน Annex A ของมาตรฐาน ISO/TS 22003 หรื อสาหรับขอบข่าย
GAP ให้ระบุขอบข่ายย่อยโดยใช้แนวทางตาม GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance หรื อ
สาหรับขอบข่าย Organic Agricultureให้ระบุขอบข่ายโดยใช้แนวทางตาม IFOAM Norms for
Organic Production and Processing เป็ นต้น
3.10 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Committee) หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
เลขาธิ การ มกอช. ให้มีอานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ในชั้นที่ 1
3.11 คณะกรรมการรับรองระบบงาน (Accreditation Committee) หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก เลขาธิ การ มกอช.ให้มีอานาจทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการให้การรับรอง
ระบบงาน และทาหน้าที่พิจารณาข้ออุทธรณ์ในชั้นที่ 2
3.12 คณะทบทวนด้ านการรับรองระบบงาน (Accreditation Review Panel: ARP) หรื อ คณะทบทวน
หมายความว่า คณะบุคคลที่ มกอช. แต่งตั้งขึ้ นให้ทาหน้าที่ ทบทวนผลการตรวจประเมิ นของคณะ
ผูต้ รวจประเมินและเสนอผลการพิจารณาให้เลขาธิ การ มกอช. ตัดสิ นใจให้การรับรองความสามารถ
การขยายขอบข่าย การลดขอบข่าย การพักใช้หรื อเพิกถอนการรับรอง หรื ออื่น ๆ
3.13 ใบรับรอง (Certificate) หมายความว่า เอกสาร หรื อ ชุดของเอกสารที่ มกอช. ออกให้แก่หน่วยรับรอง/
หน่วยตรวจ เพื่อระบุถึงการรับรองความสามารถในขอบข่ายที่ให้การรับรองระบบงาน
3.14 ผู้เชี่ ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expert) หรื อ ผู้เชี่ ยวชาญด้ านเทคนิคเฉพาะทาง หมายความว่า
บุคลากรภายในหรื อภายนอกกองรั บรองมาตรฐานที่ มีความสามารถตามขอบข่ายที่ ตอ้ งการ และมี
คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก องรั บ รองมาตรฐานก าหนดไว้ ซึ่ งในเอกสารฉบับ นี้ จะใช้ค าว่า
“ผูเ้ ชี่ยวชาญ”
3.15 ผู้ยื่นคาขอ (Applicant) หมายความว่า นิ ติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรองความสามารถในฐานะ
หน่วยรับรองหรื อหน่วยตรวจ
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3.16 เลขาธิการ มกอช. หมายความว่า เลขาธิ การสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3.17 มาตรฐานที่ใช้ อ้างอิงร่ วม (Normative Document) หมายความว่ามาตรฐานที่ มกอช.ใช้ประกอบเป็ น
เกณฑ์ในการตรวจประเมิน เช่ น IAF Guidance, IAF/ILAC Guidance ต่างๆ เอกสารหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขของ มกอช. ที่ใช้เป็ นเกณฑ์การรับรองความสามารถเป็ นต้น
3.18 มาตรฐานที่ใ ห้ ก ารรั บ รองความสามารถ (Accreditation Standard) หมายความว่า ข้อ ก าหนดที่
มกอช. ใช้ให้การรับรองความสามารถแก่หน่ วยรับรอง หรื อหน่ วยตรวจ/ผูย้ ื่นคาขอ เช่ น มาตรฐาน
ISO/IEC 17021-1 หรื อ ISO/TS 22003 หรื อISO/IEC 17065 หรื อ ISO/IEC 17020 เป็ นต้น
3.19 มาตรฐานที่ใ ห้ ก ารรั บ รอง (Certification Standard) หมายความว่า ข้อก าหนดในขอบข่ า ยที่
หน่ วยรั บ รองให้บริ ก ารตรวจประเมิ นกับผูป้ ระกอบการและอยู่ในเงื่ อนไขของการขอการรั บ รอง
ความสามารถจาก มกอช. (เช่น GMP/HACCP, GAP, Organic, ISO 22000) ข้อกาหนดที่นามาระบุ
ต้องเป็ นมาตรฐานระดับประเทศหรื อ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรื อที่ได้รับการยอมรับจาก มกอช.
ให้ใช้เป็ นมาตรฐานสาหรับใช้ตรวจรับรองของผูป้ ระกอบการ รวมทั้งประกาศ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
3.20 การตรวจประเมินเต็มรู ปแบบ (Full System Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินของผูย้ ื่นคาขอ
ครอบคลุมทุกข้อกาหนดตามขอบข่ายที่ลูกค้าขอการรับรอง
3.21 มกอช. หมายความว่า สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3.22 หน่ วยรั บรอง (Certification Body: CB) หมายความว่า ผูย้ ื่นคาขอที่ผา่ นการตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบคาขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองความสามารถจาก มกอช. แล้ว
3.23 กรม หรือ กรมเจ้ าของเรื่อง (Competent Authorities: CA) หมายถึง กรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของผูผ้ ลิ ตเฉพาะขอบข่ายมาตรฐาน
สิ นค้าเกษตร (มกษ.) ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เช่น กรมการข้าว
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ เป็ นต้น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ระดับกรมและ
มีฐานะเทียบเท่ากรม เช่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นต้น
4. คุณสมบัติของผู้ยนื่ คาขอ
4.1 ผูย้ นื่ คาขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีกระบวนการตัดสิ นใจให้การรับรอง การขยาย
ขอบข่าย การลดขอบข่าย การพักใช้หรื อเพิกถอนการรับรองในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสาขา
ที่มีในต่างประเทศ
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2) ไม่เป็ นผูถ้ ูกเพิกถอนการรับรองระบบงานโดยหน่วยงาน หรื อองค์กรระหว่างประเทศใดๆ เว้นแต่
พ้นระยะ 6 เดือนมาแล้ว
3) เป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน
(International Accreditation Forum : IAF) มาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 และหลักเกณฑ์/เงื่อนไข
เกณฑ์ ป ระกอบการตัด สิ นใจให้ ก ารรั บ รองความสามารถในขอบข่ า ยการปฏิ บ ัติ ที่ ดี ส าหรั บ
กระบวนการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและ
จุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) (ACFS-CSSAR-SD-14) ซึ่ งอ้างอิง ISO/TS 22003 และข้อกาหนดภาคบังคับขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การรับรองระบบงาน (IAF Mandatory Document)
4) มีผลการรับรองที่ได้จากการตรวจประเมินเต็มรู ปแบบ (Full System Audit) ในขอบข่ายที่ขอรับ
การรั บรองมาแล้วอย่างน้อย 1 ราย และผูย้ ื่ นค าขอจะต้องมี ลู กค้าที่ สามารถให้ มกอช. เข้าตรวจ
ประเมิ นความสามารถของผูต้ รวจประเมิ นของหน่ วยรั บรอง ณ สถานประกอบการ (Witness
Assessment) ได้อย่างน้อย 1 แห่ ง ภายใน 180 วัน นับจากการตรวจประเมิ น ณ สานักงาน (Office
Assessment) ซึ่ ง มกอช. จะเป็ นผูเ้ ลือกสถานประกอบการที่จะทาการตรวจประเมินความสามารถ
ของผูต้ รวจประเมินของหน่วยรับรองเองโดยอาจสลับลาดับการตรวจประเมิน ณ สานักงาน และ
การตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมิ นของหน่ วยรั บ รอง ณ สถานประกอบการ
แต่ท้ งั นี้ตอ้ งอยูใ่ นดุลยพินิจของ มกอช. ในการพิจารณาความเหมาะสม
5) กรณี ได้รับการรับรองระบบงานในขอบข่ายที่ยื่นขอจากหน่ วยรับรองระบบงาน (Accreditation
Body: AB) ใดๆ ที่เป็ นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
ระบบงาน (IAF) ให้ส่งมอบสาเนาใบรับรองพร้ อมขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย
6) ต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกดาเนิ นคดี หรื อเป็ นผูท้ ี่มีตวั แทนที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนิ นคดี ในความผิดฐานปลอม
แปลงเอกสารที่จะนามาใช้ประกอบการยื่นขอรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรอง เว้นแต่
คดี จะยุติ ว่า ผูย้ ื่น ค าขอ หรื อตัวแทนไม่ มี ค วามผิด ตามข้อ กล่ า วหานั้น และในกรณี ที่ ศ าลมี ค า
พิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด ผูย้ ื่นคาขอหรื อตัวแทนสามารถยื่นคาขอได้เมื่อพ้นกาหนด 2 ปี นับ
แต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีดงั กล่าว
7) ต้องไม่เป็ นผูอ้ ยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริ งของเอกสารฉบับใดฉบับ
หนึ่ งอันเนื่ องมาจากมี พฤติการณ์ หรื อมี มูลเหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่าผูย้ ื่นคาขอ หรื อตัวแทนกระทาการ
ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่ เกี่ยวข้องกับการรับรอง หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องหรื อรู ้เห็นเป็ น
ใจในการกระทาผิดดังกล่าว
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5. การดาเนินการเพือ่ ให้ การรับรองความสามารถ
5.1 การยื่น ค าขอ ให้ยื่น ค าขอต่ อ มกอช. โดยใช้ใ บสมัค รเพื่ อขอรั บ ใบรั บ รองความสามารถในการ
ตรวจสอบรับรองสิ นค้าเกษตรและอาหารพร้อมแนบหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
ภาคผนวก ก และผูย้ นื่ คาขอต้องส่ งมอบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ให้กบั มกอช.
5.2 ผูย้ ื่นคาขอจะต้องปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย กฎ ประกาศ คาสั่ ง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไข
ที่ มกอช. กาหนด
5.3 ผูย้ ื่นคาขอต้องอนุ ญาตให้มีการสอบถามข้อมูล หลักฐาน ขององค์กรผูย้ ื่นคาขอและการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง หรื อเมื่อได้รับการร้องขอ
5.4 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 5.1 แล้ว มกอช. จะตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของค าขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรื อจาเป็ นต้องขอให้ส่งเพิ่มเติม มกอช. จะแจ้งให้ผยู้ ื่น
คาขอทราบเพื่อดาเนินการตามที่ได้รับแจ้งต่อไป และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาคาขอต่อเมื่อได้รับหลักฐาน
ครบถ้วนตามที่แจ้งเพิ่มเติมไว้แล้ว
5.5 มกอช. จะทาการคัดเลือกผูต้ รวจประเมินหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความสามารถเหมาะสมและไม่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับหน่วยรับรอง/ผูย้ นื่ คาขอ เพื่อทาหน้าที่ตรวจประเมินความสามารถของหน่วยรับรอง /ผูย้ นื่ คาขอ
กรณี ที่ หน่วยรับรอง/ผูย้ ื่นคาขอ ไม่ยอมรับผูต้ รวจประเมินหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มกอช. แต่งตั้งเนื่ องจาก
มีหลักฐานหรื อข้อมูลชี้ ชดั ว่าผูต้ รวจประเมินหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่แต่งตั้งนั้นมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อ
เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถไม่เหมาะสม หน่ วยรับรอง/ผูย้ ื่นคาขอ สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ อได้โดย
ต้องระบุเหตุผลและแจ้งต่อ มกอช. โดย มกอช. จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการเปลี่ยนแปลงรายชื่ อตาม
เหตุผลอันสมควร และการตัดสิ นใจของ มกอช. ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5.6 หน่ วยรับรอง/ผูย้ ื่นคาขอยินยอมที่จะให้ มกอช. ตรวจประเมิน ณ สานักงาน และ ตรวจประเมิน
ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) และ ผู้ยื่น ค าขอจะต้อ งท าข้อ ผูก พัน หรื อ สั ญ ญา
(Enforcement) เพื่อให้ลูกค้ายินยอมให้ มกอช. และสามารถทาการตรวจประเมินได้ในทุกครั้งที่มีการ
ตรวจประเมิน
5.7 เมื่อ มกอช. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและหลักฐานครบถ้วนแล้ว มกอช. จะดาเนินการดังนี้
1) ตรวจประเมิน ณ สานักงาน (Office Assessment) กรณี ที่มีสาขาจะตรวจประเมิน ณ สานักงานใหญ่
และสานักงานสาขาอื่ นที่เห็ นว่าจาเป็ น ตามที่ ระบุ ไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์/เงื่ อนไข เรื่ อง การ
กาหนดจานวนสาขาที่ตอ้ งได้รับการตรวจประเมินในกรณี ที่หน่ วยรั บรองมีหลายสาขา (ACFSCSSA-R-SD-12) พร้ อมทั้งตรวจประเมิ น ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) ตาม
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การเลื อกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมิ นของ
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หน่ วยรั บ รอง/ผูต้ รวจของหน่ วยตรวจ/ผูย้ ื่นคาขอ ณ สถานประกอบการ/ผูย้ ื่นค าขอ (Witness
Assessment) (ACFS-CSSA-R-SD-02)
2) นาเสนอผลการตรวจประเมินตามข้อ 1) ต่อคณะทบทวนเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน
5.8 เมื่อคณะทบทวนได้พิจารณาผลการตรวจประเมิน ตามข้อ 5.7 แล้วจะนาเสนอผลการพิจารณาดังกล่าว
ให้ เลขาธิ การ มกอช. ตัดสิ นใจให้การรับรองความสามารถของผูย้ ื่นคาขอ และ มกอช. จะดาเนินการ
ออกใบรั บ รองให้ แ ก่ ห น่ ว ยรั บ รองต่ อ ไป โดยใบรั บ รองมี อ ายุ ค ราวละ 3 ปี นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ อ อก
ใบรับรอง ให้ใช้ตามแบบที่ มกอช. กาหนด ในภาคผนวก ข.
และหลัง จากได้ใ บรั บ รองแล้ว มกอช. จะด าเนิ น การตรวจติ ดตาม (Surveillance Assessment)
หน่ วยรั บรองทุ กปี โดยในปี แรกจะมี การตรวจติ ดตามอย่างน้อย 2 ครั้ ง ซึ่ งการตรวจติ ดตาม 1 ครั้ ง
ประกอบด้วยการตรวจประเมิ น ณ สานักงาน 1 ครั้ งและการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
(Witness Assessment) อย่างน้อย 1 ครั้ง ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์/เงื่ อนไข การเลื อกตัวอย่าง
เพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมินของหน่วยรับรอง/ผูต้ รวจของหน่วยตรวจ/ผูย้ ื่นคา
ขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFS-CSSA-R-SD-02) และเอกสารหลักเกณฑ์/
เงื่ อนไข เรื่ อง การกาหนดจานวนสาขาที่ตอ้ งได้รับการตรวจประเมินในกรณี ที่หน่ วยรับรองมีหลาย
สาขา(ACFS-CSSA-R-SD-12)
หมายเหตุ การดาเนิ นการเพื่ อให้การรั บ รองความสามารถให้อา้ งอิ งตามเอกสารหลักเกณฑ์/เงื่ อนไข
การตรวจประเมิ นเพื่อการรั บรองความสามารถของหน่ วยรั บรอง/หน่ วยตรวจสิ นค้าเกษตรและ
อาหาร (ACFS-CSSA-R-SD-03)

6. เงื่อนไข
หน่วยรับรองต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1 ต้อ งคงไว้ซ่ ึ งการรั ก ษาระบบงาน ตามมาตรฐานที่ ใ ห้ก ารรั บ รองความสามารถ (Accreditation
Standard) ที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
6.2 ต้องอ้างถึ งการรับรองความสามารถเฉพาะขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานตามที่ ระบุไว้ใน
ใบรับรองเท่านั้น
6.3 หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขในสาระสาคัญที่ มี ผลต่อการรั บรองความสามารถ ให้แจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรต่อ มกอช. โดยทันที ได้แก่
 มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การค้า
 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร หรื อมีการปรับโครงสร้างองค์กร (Reorganization)
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มี การเปลี่ ยนแปลงการบริ หารในองค์กร เช่ น การเปลี่ ยนแปลงบุคคลที่เป็ นหลักในการบริ หาร
จัดการ
 มีผต
ู ้ รวจประเมินเข้ามาใหม่จานวนมาก
 มีการเปลี่ ยนแปลงบุค ลากร เครื่ องมื อ สิ่ งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมในการทางาน
และทรั พยากรอื่ นๆ ที่ ส าคัญที่ อาจจะมี ผลกระทบต่ อขอบข่ ายที่ หน่ วยรั บรองได้รับการรั บรอง
ระบบงานแล้ว
 หน่วยรับรองขอขยายขอบข่ายการรับรอง
 จานวนลูกค้าและขอบข่า ยที่ ลูกค้าได้รับการรั บรอง โดยหน่ วยรับ รองต้องส่ งข้อมูล ให้ มกอช.
ทุ ก 3 เดื อน (ตามรอบไตรมาสของปี งบประมาณของราชการ) นับจากที่ ไ ด้รั บการรั บรอง
ระบบงาน
6.4 ต้องไม่นาใบรับรองไปใช้ หรื ออ้างถึงในทางที่ทาให้เกิ ดความเสี ยหาย หรื ออาจทาให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในการได้รับการรับรองความสามารถ ตามใบรับรองนั้นๆ
6.5 ให้ความร่ วมมือแก่ มกอช. ในการดาเนินการตรวจประเมินที่อาจมีข้ ึนในภายหลัง
6.6 ต้องส่ งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น บันทึกข้อร้องเรี ยนของลูกค้า บันทึกการอุทธรณ์ให้แก่ มกอช.
เมื่อได้รับการร้องขอ
6.7 หากประสงค์จะให้มีการรับรองความสามารถอย่างต่อเนื่ อง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้มกอช.
ทราบล่วงหน้าก่อนหมดอายุ ไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
6.8 หากประสงค์ยกเลิกใบรับรองให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้มกอช. ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน
6.9 หากประสงค์เพิ่มเติม/ขยายขอบข่ายใบรับรอง หรื อการเปลี่ ยนแปลงอื่นใดอันมีผลกระทบต่อระบบ
การบริ หารงานคุ ณภาพของหน่ วยรับรอง ให้แจ้งให้ มกอช. ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรด้วยทุกครั้ ง
เพื่อขอความเห็นชอบในการรับรองระบบงานต่อไป
6.10 ต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข ข้อกาหนด หรื อแนวทางการปฏิ บตั ิ ใดๆที่ กรมเจ้าของเรื่ อง
กาหนดขึ้น


7. การขยายขอบข่ าย
ในกรณี ที่ประสงค์ขยายขอบข่ายใบรับรอง ให้หน่วยรับรองยืน่ คาขอต่อ มกอช. โดยใช้ใบสมัครเพื่อขอรับ
ใบรับรองความสามารถในการตรวจสอบรับรองสิ นค้าเกษตรและอาหารและดาเนิ นการเช่ นเดียวกับการ
ขอตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงาน
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8. การลดขอบข่ าย การพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรอง
หากหน่วยรับรองไม่สามารถรักษาระบบตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 6 และ/หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนด มกอช. อาจดาเนินการดังต่อไปนี้
8.1 การลดขอบข่ ายใบรับรอง
หากตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาคัญใดๆ ภายในองค์กรอันมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การดาเนิ นการตรวจสอบรับรองของหน่วยงานนั้น
8.2 การพักใช้ ใบรับรอง
1) กรณี การตรวจติดตามที่ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องร้ายแรงที่ มกอช. ให้การรับรองในขอบข่าย
นั้นๆ ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กาหนด มกอช. จะสั่งพักใช้ใบรับรองเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
60 วันแต่ไม่เกิน 120 วัน
2) กรณี การตรวจติดตามที่พบข้อบกพร่ องเล็กน้อยแต่หน่ วยรับรองใช้เวลาแก้ไขเกิ นกว่าระยะเวลา
ที่กาหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรื อ แก้ไขแล้วแต่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพมกอช. สามารถสั่งพักใช้
ใบรับรองเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ตามมติคณะทบทวน
8.3 การเพิกถอนใบรับรอง จะใช้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) หน่วยรับรองที่อยูใ่ นระหว่างการพักใช้ใบรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องและไม่สามารถทา
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) การตรวจติดตามของ มกอช. ชี้ บ่งว่าหน่วยรับรองปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดในมาตรฐาน
ที่ขอการรับรองตาม ข้อ 4.1 (3) ในสาระสาคัญ
3) หน่วยรับรองไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ มกอช. กาหนด
8.4 ในกรณี ที่มีการเพิกถอน หรื อยกเลิกใบรับรอง หน่วยรับรองต้องส่ งใบรับรองคืนให้แก่ มกอช. ภายใน
ระยะเวลา 15 วันทาการ
8.5 ผูถ้ ู กพักใช้ ถู กเพิกถอน หรื อยกเลิ กใบรับรอง ต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่ อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึ ง
การได้รับการรับรองความสามารถทั้งหมด

9. การอุทธรณ์
9.1 ผูย้ นื่ คาขอ / หน่วยรับรองที่ถูกพักใช้หรื อเพิกถอนตามข้อ 8 อาจยื่นคาอุทธรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
เลขาธิ การ มกอช. ได้ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาตัดสิ นจาก มก
อช.
9.2 เลขาธิ ก าร มกอช. จะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ เพื่ อพิ จ ารณาค าอุ ท ธรณ์ และแจ้ง ผล
การพิจารณาให้ผยู ้ ื่นคาอุทธรณ์ ทราบภายใน 30 วันทาการ นับตั้งแต่วนั ที่ มกอช. ได้รับคาอุทธรณ์
หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพออาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทาการ
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9.3 ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาอุทธรณ์ไม่ยอมรับคาตัดสิ นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผูย้ นื่ คาอุทธรณ์
สามารถยืน่ อุทธรณ์ได้เป็ นครั้งที่ 2 กับคณะกรรมการรับรองระบบงานได้ภายใน 15 วันทาการ นับจาก
วันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จาก มกอช.
9.4 ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยงั ไม่สิ้นสุ ด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บงั คับอยู่
9.5 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการรับรองระบบงานให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

10. การร้ องเรียน
10.1 การร้ องเรี ยนสามารถยื่นต่อ เลขาธิการ มกอช. หรื อผูอ้ านวยการกองรับรองมาตรฐาน เป็ นลายลักษณ์
อักษร
10.2 มกอช. จะดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรี ยนดังกล่าว แล้วแจ้งผลให้ผทู ้ ี่ร้องเรี ยนทราบ

11. การยกเลิกใบรับรอง
ใบรับรองจะถูกยกเลิกในกรณี ดงั ต่อไปนี้
11.1 หน่วยรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองระบบงาน
11.2 หน่วยรับรองที่เป็ นนิติบุคคลนั้นล้มละลาย
11.3 หน่วยรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อ 6.8
11.4 มีการประกาศแก้ไข เปลี่ ยนแปลงข้อกาหนดกฎเกณฑ์สากลด้านการตรวจสอบรั บรอง หรื อ ยกเลิ ก
มาตรฐานที่ได้รับใบรับรอง

12. การรักษาความลับ
12.1. มกอช. และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งหมด จะเก็บรั กษาข้อมูลต่างๆ ที่ ได้จากผูย้ ื่นคาขอ/หน่ วยรั บรองภายใต้
กิจกรรมการตรวจรับรองระบบงาน สาหรับสิ นค้าเกษตรและอาหารไว้เป็ นความลับไม่นาไปเปิ ดเผย
กับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผูย้ ื่นคาขอและ/หรื อ ผูไ้ ด้รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์
อักษร
12.2. มกอช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆที่ เกิ ดขึ้ นกับผูย้ ื่นคาขอ/หน่ วยรั บรองอันเนื่ องมาจาก
ความลับนี้ได้แพร่ งพรายสู่ บุคคลภายนอก เว้นแต่เกิดจากความบกพร่ องของ มกอช.
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13. การใช้ เครื่องหมาย
13.1 หน่วยรับรองสามารถใช้เครื่ องหมายเพื่อแสดงถึงการรับรองความสามารถเฉพาะที่ มกอช. กาหนดไว้
โดยต้องไม่นาไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหากฝ่ าฝื น มกอช. มี
อานาจพิจารณาดาเนินการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอนใบรับรองกับหน่วยรับรอง
13.2 หน่ วยรั บรองที่ ได้รับการรั บรองความสามารถ สามารถมอบอานาจให้ผูป้ ระกอบการที่ ได้รับการ
รั บ รองจากหน่ ว ยรั บ รองใช้เ ครื่ อ งหมายรั บ รองระบบงานได้ต ามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขการใช้
เครื่ องหมายรับรองระบบงาน (ACFS-CSSA-R-SD-04) ตามที่ มกอช. กาหนด

14. ค่ าธรรมเนียม
มกอช. เป็ นหน่ วยงานภาครั ฐที่ ดาเนิ นการโดยไม่หวังผลกาไร และในการขอรับบริ ก ารการตรวจรับรอง
ระบบงาน ของหน่วยรับรองจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในปัจจุบนั
หากในอนาคตนโยบายของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ ยนให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม รายได้จากการตรวจรับรอง
ระบบงาน ต้องส่ งคืนให้แก่รัฐบาล

15. การสนับสนุนทางด้ านการเงิน
มกอช. เป็ นหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล ภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงมีความมัน่ คงด้านการเงิน

16. อืน่ ๆ
16.1 ในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ ก าหนดหรื อหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขใดๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การรั บ รอง
ความสามารถในฐานะหน่ วยรั บรองมกอช. จะแจ้งให้หน่ วยรั บรองทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อ
ดาเนินการภายในเวลาที่ มกอช. กาหนด
16.2 ในกรณี ที่หน่วยรับรองย้ายสถานที่ประกอบกิจการ หรื อโอนกิจการที่ได้รับใบรับรองให้แก่ผอู ้ ื่น ให้ถือ
ว่าใบรับรองนั้นสิ้ นสุ ดลง และต้องส่ งใบรับรองคืนแก่ มกอช. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันทาการ
16.3 มกอช. ไม่รับผิดชอบในการกระทาใดๆ ของหน่ วยรับรองที่ได้กระทาไปโดยไม่สุจริ ตหรื อไม่ปฏิ บตั ิ
ตามหรื อฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสาร และหลักฐานประกอบคาขอ
1. สาเนาหนัง สื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล สาเนาหนังสื อรั บ รองห้างหุ ้นส่ วนบริ ษทั และ/หรื อ
สาเนาทะเบียนการค้าต้องออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคล มิได้ยื่นคาขอ
ด้วยตัวเองให้จดั เตรี ยมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสื อมอบอานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ 30บาท)
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ หรื อ
เอกสารอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของหน่ วยงานราชการ เช่ น สาเนาหนังสื อเดิ นทาง สาเนา
ใบอนุ ญาตขับรถ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ สาเนาใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว
เป็ นต้น
(3) แผนที่ต้ งั สานักงานใหญ่ สานักงานสาขาในประเทศไทยของผูข้ อรับใบรับรองโดยละเอียด
2. สาเนาใบรับรองระบบงาน(Accreditation Certificate) จากหน่ วยงาน/องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล (ถ้ามี)
3. หลักฐานการรับรองให้ลูกค้าอย่างน้อย 1ราย
4. เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนะนาองค์กร/หน่วยงาน (ถ้ามี)
5. สาเนาเอกสารการทาความตกลงยอมรับร่ วม หรื อข้อตกลงกับรัฐบาล/หน่วยงานภาครัฐในระดับประเทศ
หรื อระดับสากล (ถ้ามี)
6. สาเนาเอกสารคู่มือคุณภาพ หรื อเทียบเท่า (Quality Manual or Equivalent)
7. สาเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงาน (Procedure)เป็ นต้น
8. เอกสารผลการทบทวนเอกสารขององค์กร (Self Document Review) ตามแบบฟอร์ มที่มกอช. กาหนด
หมายเหตุ เอกสารสาเนาทุกฉบับต้ องลงนามรั บรองสาเนา โดยผู้มีอานาจลงนาม
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างใบรับรองและใบแนบ
ภาษาไทย

เลขที่ : มกอช.

สานักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ได้ รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่ วยรับรอง
โดยมีรายละเอียดการรับรองระบบงานตามเอกสารแนบท้าย
วันทีใ่ ห้ การรับรอง
วันทีส่ ิ้นอายุการรับรอง
การแก้ไขครั้งที่
ออกให้ ณ วันที่
ออกให้ ครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่อ
(

)

เลขาธิการ
สานักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
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รายละเอียดการรับรองระบบงาน
แนบท้ ายใบรับรองความสามารถของหน่ วยรับรอง:
เลขที่ : มกอช.
หน่ วยรับรอง:
ขอบข่ ายการรับรองระบบงาน :
ขอบข่ ายย่อย
รายละเอียด : (1) Accreditation Standard

:
Normative Document
:

(2) Certification Standard

วันทีใ่ ห้ การรับรอง
วันทีส่ ิ้นอายุการรับรอง
การแก้ไขครั้งทีอ่ อกให้ ณ วันที่
ออกให้ ครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่อ
(

)

เลขาธิการ
สานักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
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ตัวอย่างใบรับรองและใบแนบ
ภาษาอังกฤษ
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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:

Date of Initial Accreditation
Signature:
(

)

Secretary General
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
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Accreditation Schedule
Attachment to Certificate of Accreditation :
No. :ACFS
Certification Body :
Scope of accreditation :

:

Sub-scope of accreditation

:
:

Description :

(1)

Accreditation Standard

:

Normative Document
(2)

:

Certification Standard
Date of granting:
Valid until:
Revision No.:

Date of issue:

Date of Initial Accreditation
Signature :
(

)
Secretary General

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
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