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หลักเกณฑ์ / เงือ่ นไข
การใช้ เครื่องหมายรับรองระบบงาน
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หลักเกณฑ์ การใช้ เครื่องหมายรับรองระบบงาน
1. ขอบข่ าย
เอกสารฉบับนี้กาํ หนดหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้เครื่ องหมายรับรองระบบงานสําหรับหน่วยรับรองที่
ได้รับการรับรองระบบงานจาก สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2. เอกสารอ้ างอิง
หลั ก เกณฑ์ /เงื่ อ นไข ในการรั บ รองความสามารถของหน่ ว ยรั บ รองสิ นค้ า เกษตรและอาหาร
(ACFS-CSSA-R-SD-01)
หลัก เกณฑ์/ เงื่ อ นไข ในการรั บ รองความสามารถของหน่ ว ยรั บ รองสิ น ค้า เกษตรและอาหารขอบข่ า ย
เกษตรอินทรี ย ์ (ACFS-CSSA-R-SD-09)
หลัก เกณฑ์/ เงื่ อ นไข ในการรั บ รองความสามารถของหน่ ว ยรั บ รองสิ น ค้า เกษตรและอาหาร ขอบข่ า ย
การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (GAP) (ACFS-CSSA-R-SD-10)
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เกณฑ์ประกอบการตัดสิ นใจให้การรับรองระบบงานในขอบข่าย หลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) และระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและ
จุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) (ACFS-CSSA-R-SD-14)
หลักเกณฑ์/ เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่ วยรับรอง ขอบข่ายระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร (Food Safety Management System) (ACFS-CSSA-R-SD-15)
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534
หลัก เกณฑ์/ เงื่ อ นไขในการรั บ รองความสามารถของหน่ ว ยรั บ รองสิ น ค้า เกษตรและอาหารขอบข่ า ย
Preventive Control for Human Food and Preventive Control for Animal Food ภายใต้ FDA Third-Party
Certification Program
IAF Resolution 2016 – 17
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3. นิยาม
มกอช. หมายความว่า สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
การรั บรองความสามารถ หรื อ การรั บรองระบบงาน (Accreditation) หมายความว่า กระบวนการซึ่ ง
มกอช. หรื อผูท้ ี่ มกอช. มอบหมายได้ทาํ การประเมิน และคณะทบทวนได้พิจารณานําเสนอความเห็นให้
เลขาธิ ก าร มกอช. ตัด สิ น ใจว่ า หน่ ว ยงานที่ ป ระกอบการตรวจสอบรั บ รองสิ น ค้า เกษตรและอาหารมี
ความสามารถในการดําเนินการรับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ
การรั บรอง (Certification) หมายความว่า การที่ หน่ วยรั บรองให้การรั บรองระบบการผลิ ต การรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ /สิ นค้า หรื อการรับรองกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่กาํ หนด
แก่ผปู ้ ระกอบการ
คณะทบทวนด้ านการรั บรองระบบงาน (Accreditation Review Panel: ARP) หรื อ คณะทบทวน
หมายความว่า คณะบุคคลที่ มกอช. แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ทาํ หน้าที่ทบทวนผลการตรวจประเมิน และเสนอผล
การพิจารณาให้ เลขาธิการ มกอช. ตัดสิ นใจให้การ รับรองความสามารถ การขยายขอบข่าย การลดขอบข่าย
การพักใช้หรื อเพิกถอนการรับรอง หรื ออื่นๆ
เครื่ องหมายรั บรองระบบงาน (Accreditation symbol) หมายความว่า เครื่ องหมายที่กาํ หนดโดย มกอช.
เพื่อให้หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจใช้แสดงถึงสถานะการรับรองระบบงานด้านสิ นค้าเกษตรและอาหาร
ผู้ประกอบการ หมายความว่า ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองกิจกรรมจากหน่วยรับรอง
ผู้ยนื่ คําขอ (Applicant) หมายความว่า นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรอง
หรื อ หน่วยตรวจ
เลขาธิการ มกอช. หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
หน่ วยรับรอง (Certification Body : CB) หมายความว่า ผูย้ นื่ คําขอที่ผา่ นการตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ
ผ่านการประเมิน และได้รับการให้การรับรองความสามารถ เป็ นหน่วยรับรองจาก มกอช. แล้ว
U.S. Food and Drug Administration หรือ USFDA หมายความว่า องค์การอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริ กา ซึ่งใน
เอกสารฉบับนี้จะใช้คาํ ว่า “FDA”
FDA Third-Party Certification Program หมายความว่า โปรแกรมการรับรองระบบงานด้านความปลอดภัย
อาหาร ซึ่ง มกอช ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองที่ประสงค์จะเป็ นหน่วยรับรองภายใต้ FDA Third-Party
Certification Bodies Rule
FDA Third-Party Certification Bodies Rule หมายความว่า กฎหมาย เรื่ อง Accreditation of Third-Party
Certification Bodies To Conduct Food Safety Audits and To Issue Certifications ซึ่ งเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน
และการรับรอง
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3.13 Preventive Controls for Human Food (PCHF) หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเชิงป้ องกันสําหรับ
อาหารมนุษย์ (Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk Base Preventive Controls
for Human Food : 21 CFR 117) ซึ่งออกภายใต้ FD & C Act
3.14 Preventive Controls for Animal Food (PCAF) หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเชิงป้ องกันสําหรับ
อาหารสัตว์ ( Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk Based Preventive Controls for
Food for Animals :21 CFR 507) ซึ่งออกภายใต้ FD & C Act
3.15 Regulatory audit หมายความว่า การตรวจสอบรับรองสถานประกอบการอาหารว่ามีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องตาม
FD&C Act และ กฎหมายของ FDA โดยผลการรับรองสามารถนําไปใช้ออกใบรับรองภายใต้ FDA Third-Party
Certification Bodies Rule

4. การอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองระบบงาน
4.1 เครื่ อ งหมายรั บ รองระบบงานถื อ เป็ นทรั พ ย์สิ น ของ มกอช. ได้รั บ ความคุ ้ม ครองตามพระราชบัญ ญัติ
เครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่ง มกอช. สามารถนําไปใช้ในการแสดงบนเอกสาร สิ่ งพิมพ์ และสื่ ออื่นๆ ได้
4.2 มกอช. จะอนุ ญาตให้เฉพาะหน่ วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. หรื อผูป้ ระกอบการที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองนําเครื่ องหมายรับรองระบบงานไปใช้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อ 6 ของ
เอกสารฉบับนี้

5. ลักษณะและแนวทางการใช้ เครื่องหมายรับรองระบบงาน
5.1 เครื่ องหมายการรับรองระบบงาน จะมีลกั ษณะดังนี้ คือ

อักษร ACFS คือ ตัวย่อของ National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
(สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ: มกอช.) มีอกั ษร Thailand Accreditation เพื่อสื่ อถึง
ความไว้วางใจได้ ความน่ าเชื่ อถื อ รวมทั้งสื่ อความหมายถึง มาตรฐานการยอมรั บจากหน่ วยงาน
ระดับประเทศ โดยมีความหมายของลายเส้นแต่ละลายเส้น ดังนี้
ลายเส้นสี เขียวเข้ม แสดงความเป็ นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการเกษตร
ลายเส้นสี เขียวอ่อน แสดงความเคลื่อนไหว ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดนิ่ง
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สี ของเครื่ องหมายการรับรองระบบงาน
สี
สี เขียวอ่อน
สี เขียวเข้ม
สี ดาํ

รหัสสี ทกี่ าํ หนด
C50 Y100
C100 Y100 K50
K100

กรณี ที่ไม่ใช้สีตามที่กาํ หนดไว้ อาจใช้สีอื่นที่เป็ นสี เดียว (Single Color) แต่ตอ้ งใช้สีที่สามารถเห็นได้ชดั
เมื่อเทียบกับสี พ้นื ด้านหลัง
5.2 ขนาดเล็กที่สุดของเครื่ องหมายรับรองระบบงานมีขนาดไม่ต่าํ กว่า 15 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนและอ่านได้ดว้ ยตาเปล่า โดยมีรายละเอียดของขนาดจริ งและตัวอักษรที่ใช้ในเครื่ องหมายรับรอง
ระบบงาน ดังนี้

5.3 การแสดงเครื่ องหมายรับรองระบบงาน
5.3.1 กรณี ของ มกอช.
เมื่อหน่ วยรับรองได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. แล้ว มกอช.จะออกใบรับรองและรายละเอียด
การรับรองระบบงานให้หน่วยรับรอง ดังแสดง
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5.3.2 กรณี หน่วยรับรอง
หน่วยรับรองสามารถนําเครื่ องหมายรับรองระบบงาน ที่ มกอช.ออกให้ไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
เช่น แผ่นพับ หัวกระดาษ ให้แสดงเครื่ องหมาย ดังนี้
ตัวอย่ าง การแสดงเครื่ องหมายของหน่วยรับรองพร้อมกับเครื่ องหมายรับรองระบบงานของ มกอช.

เครื่ องหมายของ
หน่วยรับรอง
เลขรหัสหน่ วยรับรอง ขอบข่ ายทีไ่ ด้ รับการรับรอง

(1) กรณี ของใบรับรอง ให้ระบุเลขรหัสที่ มกอช. กําหนดให้แก่หน่ วยรับรอง ตามด้วยขอบข่ายที่ได้รับ
การรับรองระบบงานแต่ละประเภทการรับรอง
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ตัวอย่าง
เครื่ องหมายของ
หน่วยรับรอง

หรื อ

เครื่ องหมายของ
หน่วยรับรอง

0000 ORGANIC

0000 GMP

(2) กรณี ของสื่ อโฆษณา หน่ วยรับรองสามารถระบุขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานทั้งหมด เช่ น
GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, GAP, Organic, Geographical Indication : GI, PCHF/PCAF เป็ นต้น โดยมี
เครื่ องหมาย “ / ” คัน่ ในแต่ละขอบข่าย
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายของ
หน่วยรับรอง

หรื อ

เครื่ องหมายของ
หน่วยรับรอง

0000 ORGANIC/GAP

0000 GMP/HACCP

6. เงื่อนไขการใช้ เครื่องหมายรับรองระบบงาน
6.1 ทัว่ ไป
6.1.1 หน่ วยรั บรองที่ ได้รับการรั บรองความสามารถ หรื อ การรั บรองระบบงาน จาก มกอช. สามารถนํา
เครื่ องหมายรับรองระบบงานไปใช้กบั เอกสาร ประกาศนี ยบัตร และ/หรื อ วัสดุเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ
แผ่นป้ าย นามบัตร (สื่ อเพื่อการเผยแพร่ หรื อโฆษณา) ได้เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ได้รับ
การรับรองเท่านั้น
6.1.2 หน่ ว ยรั บ รองต้อ งไม่ แ สดงเครื่ อ งหมายรั บ รองระบบงาน ในลัก ษณะที่ ท าํ ให้เ ข้า ใจว่ า เป็ นการให้
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อเป็ นการรับรองระบบการผลิต คือ ต้องไม่นาํ ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายหรื อก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หากฝ่ าฝื น มกอช.มีอาํ นาจพิจารณาดําเนิ นการลดขอบข่าย
พักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกใบรับรองความสามารถของหน่วยรับรอง
6.1.3 สิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายรับรองระบบงานไม่สามารถถ่ายโอนให้กบั ผูอ้ ื่นได้
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6.1.4 ในกรณี ที่จาํ เป็ น มกอช.อาจกําหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการใช้เครื่ องหมายการรับรองระบบงานอื่นๆ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
6.1.5 หน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานขอบข่ายระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000)
ซึ่งอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงการยอมรับร่ วมพหุ ภาคีของ IAF จะต้องแสดงเครื่ องหมาย ACFS บนใบรับรองที่
ออกให้กบั ผูป้ ระกอบการทุกราย
6.2 หน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
6.2.1 กรณี ที่นาํ เครื่ องหมายรับรองระบบงานไปแสดงบนใบรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง ต้องแสดงควบคู่
กับเครื่ องหมายการรับรองของหน่วยรับรองนั้น ตามตัวอย่างที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5.3.2 โดยหน่วยรับรอง
ต้องส่ งรู ปแบบตัวอย่างการใช้เครื่ องหมายรับรองระบบงานในใบรับรองของหน่วยรับรอง เพื่อขอความ
เห็นชอบจาก มกอช. ก่อนจะนําเครื่ องหมายรับรองระบบงานไปใช้
6.2.2 หน่ วยรั บรองที่ ได้รับการรั บรองระบบงานและผูป้ ระกอบการที่ ได้รับการรั บรองจากหน่ วยรั บรอง
สามารถนําเครื่ องหมายรับรองระบบงานไปแสดงบนเอกสารการรับรอง ประกาศนี ยบัตร เอกสารการ
โฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งต้องแสดงควบคู่กบั เครื่ องหมายของหน่ วยรับรอง (ตามตัวอย่าง
ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5.3.2) โดยไม่แสดงที่ตวั สิ นค้า และการใช้เครื่ องหมายรับรองระบบงานต้องไม่สื่อ
ให้เข้าใจว่าเป็ นการรับรองผลิตภัณฑ์
6.2.3 กรณี ผปู ้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง หน่วยรับรองต้องกําหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไข
และควบคุ ม การใช้เ ครื่ อ งหมายรั บ รองระบบงาน เพื่ อ ให้ผูป้ ระกอบการปฏิ บ ัติ ให้ส อดคล้อ งกับ
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่ มกอช.กําหนดไว้

7. การระงับการใช้ เครื่องหมายรับรองระบบงาน
7.1 หน่ วยรั บรองที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่ องหมายรั บรอง
ระบบงาน และหยุดแจกจ่ายสิ่ งพิมพ์ สื่ อโฆษณาใดๆ ที่มีเครื่ องหมายรับรองระบบงานแสดงอยูท่ นั ที
และกรณี ถูกเพิกถอน หรื อยกเลิกการรับรองระบบงาน หน่วยรับรองต้องส่ งใบรับรองระบบงานคืน ให้แก่
มกอช. ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก มกอช.
7.2 หน่ วยรั บรองที่ ถูกลดขอบข่ายการรั บรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่ องหมายการรั บรองระบบงาน
รวมถึงการใช้เอกสารและสื่ อโฆษณาใดๆ ที่ระบุหรื อมีเครื่ องหมายรับรองระบบงานในขอบข่ายที่ถูกลดทันที
เว้นแต่ในส่ วนที่ยงั คงได้รับการรับรองระบบงาน
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7.3 หน่ วยรั บรองที่ ถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิ กการรั บรองระบบงาน ต้องดําเนิ นการเพื่อให้
ผู ้ป ระกอบการที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองยุ ติ ก ารใช้ เ ครื่ องหมายรั บ รองระบบงาน รวมทั้ง การใช้ เ อกสาร
และสื่ อโฆษณาใดๆ ที่ระบุหรื อมีเครื่ องหมายรับรองระบบงานอยู่
กรณี ถูกลดขอบข่ายการรับรองให้ส่งเอกสารแนบใบรับรองคืนให้แก่ มกอช. ภายใน 15 วันทําการนับจาก
วันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก มกอช.
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