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หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
ในการรับรองความสามารถของหน่ วยรับรองสิ นค้ าเกษตรและอาหาร
ขอบข่ ายเกษตรอินทรีย์
1. ขอบข่ าย
เอกสารนี้ กําหนดนิ ยาม คุ ณ สมบัติของผูย้ ื่น คําขอ การรั บ รอง เงื่ อนไข การพัก ใช้และการเพิ ก ถอนการ
อุทธรณ์ การร้องเรี ยน การยกเลิก การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรองความสามารถใน
ฐานะหน่วยรับรองสิ นค้าเกษตรและอาหารขอบข่ายเกษตรอินทรี ย(์ Organic Agriculture)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2. เอกสารอ้างอิง
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมินของหน่วยรับรอง/
ผูต้ รวจของหน่วยตรวจ/ผูย้ นื่ คําขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFS-CSSA-R-SD-02)
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจสิ นค้า
เกษตรและอาหาร (ACFS-CSSA-R-SD-03)
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การใช้เครื่ องหมายรับรองระบบงาน (ACFS-CSSA-R-SD-04)
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสี ย (ACFS-CSSA-R-SD-05)
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการอุทธรณ์ และการร้องเรี ยน (ACFS-CSSA-R-SD-06)
หลัก เกณฑ์ /เงื่ อ นไขการกําหนดจํานวนสาขาที่ ต ้อ งได้รั บ การตรวจประเมิ น ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ รอง
มีหลายสาขา (ACFS-CSSA-R-SD-12)
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3. นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดงั ต่อไปนี้
3.1 การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) หมายความว่าการตรวจประเมินตามระยะเวลาแต่ไม่รวมการ
ตรวจประเมินใหม่เมื่อสิ้ นอายุการรับรอง เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจที่การรับรอง
ยังไม่สิ้นอายุ ยังมีการดูแลรักษาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
3.2 การตรวจประเมิ น ใหม่ (Reassessment) หมายความว่ า การตรวจประเมิ น เต็ ม รู ป แบบเมื่ อ ครบรอบ
ระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อตัดสิ นว่าองค์กรยังคงไว้ซ่ ึงความเป็ นไปตามข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง
3.3 การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ(Witness Assessment) หมายความว่า การที่ผตู ้ รวจประเมินของ
มกอช. ทําการตรวจประเมินความสามารถผูต้ รวจประเมินของหน่ วยรับรอง หรื อผูต้ รวจของหน่ วยตรวจ
หรื อผูย้ ื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ ตามขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ดําเนิ นการตรวจประเมิน
สอดคล้องกับขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับรอง หรื อหน่วยตรวจ หรื อผูย้ นื่ คําขอ และข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิผล
3.4 การรั บ รองความสามารถ หรื อ การรั บ รองระบบงาน(Accreditation) หมายความว่า กระบวนการซึ่ ง
มกอช.หรื อผูท้ ี่ มกอช.มอบหมายได้ทาํ การประเมิ น และคณะทบทวนได้พิจารณาเสนอความเห็ น ให้
เลขาธิการ มกอช. ตัดสิ นว่า หน่วยงานที่ประกอบการ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
มีความสามารถในการดําเนินการรับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ

3.5

3.6

3.7

3.8

ในเอกสารนี้ มกอช.จะดําเนินการรับรองระบบคุณภาพ หรื อมาตรฐานตามที่กาํ หนด หรื อระบบที่เทียบเท่า
กันของประเทศคู่คา้ ในขอบข่ายเกษตรอินทรี ย ์
การรั บ รอง(Certification) หมายความว่า การที่ ห น่ วยรั บ รองให้ก ารรั บ รองระบบการผลิ ต การรั บ รอง
ผลิตภัณฑ์ / สิ นค้า หรื อ การรับรองกิ จกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่
กําหนดแก่ผปู ้ ระกอบการ
การร้ องเรี ย น (Complaints) หมายความว่ า การแสดงความไม่ พึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การทํ า งานของ
มกอช. หรื อของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ ผูย้ ื่นคําขอแต่ไม่ใช่เป็ นการอุทธรณ์ ซึ่ งการร้องเรี ยนสามารถ
มาจากบุคคลหรื อองค์กรที่แสดงความไม่พึงพอใจต้องการการตอบสนองในเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น
การอุทธรณ์ (Appeals) หมายความว่า การร้องขอจากหน่ วยรับรอง/หน่วยตรวจ หรื อ องค์กรผูย้ นื่ คําขอให้
มกอช. พิจารณาสิ่ งที่หน่ วยรับรอง/หน่ วยตรวจ หรื อ องค์กรผูย้ ื่นคําขอมีความเห็ นที่ขดั แย้งหรื อไม่เห็ น
ด้วยกับการตัดสิ นของ มกอช.เช่น การปฏิเสธการรับคําขอ การปฏิเสธที่จะดําเนิ นการตรวจประเมินต่อ
การร้องขอให้มีการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการให้การรับรอง การตัดสิ นใจไม่ให้การรับรอง พัก
ใช้ หรื อ เพิ ก ถอนการรั บ รอง หรื อ การดําเนิ น การใดๆที่ เป็ นการขัด ขวางกระบวนการให้ ก ารรั บ รอง
ระบบงาน
เกษตรอิ น ทรี ย์ (Organic Agriculture) หมายความว่ า ระบบการจัด การการผลิ ต ด้านการเกษตรแบบ
องค์รวมที่ เกื้ อหนุ น ต่ อ ระบบนิ เวศ รวมถึ งความหลากหลายทางชี วภาพ วงจรชี วภาพโดยเน้น การใช้
หน้า 3 จาก 17

ACFS-CSSA-R-SD-09
Rev. 08 Date : 15/01/16

3.9

3.10

3.11
3.12

3.13

3.14
3.15

3.16

วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วตั ถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรื อ จุลินทรี ย ์ ที่ได้มาจาก
เทคนิ คการดั ด แปรพั น ธุ ก รรม (Genetic Modification) หรื อพั น ธุ วิ ศ วกรรม (Genetic Engineering)
มี ก ารจัด การกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ โดยเน้น การแปรรู ป ด้วยความระมัดระวัง เพื่ อรั ก ษาสภาพการเป็ นเกษตร
อินทรี ย ์ และคุณภาพที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน
ขอบข่ ายการรั บรองระบบงาน (Scope of Accreditation) หมายความว่าขอบข่ายที่ หน่ วยรั บรอง/หน่ วย
ตรวจได้รับ การรั บรองความสามารถจากมกอช. เช่ น ความสามารถของหน่ วยรั บ รอง/หน่ วยตรวจที่
สามารถให้การรับรองตามมาตรฐาน GMP/HACCP หรื อISO 22000 หรื อ การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี
(GAP) หรื อเกษตรอินทรี ย ์ (Organic Agriculture) หรื อ มาตรฐานหรื อข้อกําหนดสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indication : GI) หรื อมาตรฐานอื่นๆ ที่ มกอช. ให้การยอมรับเป็ นต้น
ขอบข่ ายย่ อยที่ได้ รับการรับรองระบบงาน (Sub-Scope of accreditation) หรื อ ขอบข่ ายย่ อยหมายความว่า
การที่จาํ แนกย่อย ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง เช่น สําหรับ GMP/HACCP ให้ระบุขอบข่ายย่อยตาม
หมายเลขมาตรฐานการจัด ประเภทอุ ต สาหกรรมตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทุ ก ประเภทตาม
มาตรฐานสากล (มอก. 2000-2540) หรื อ สําหรับขอบข่าย ISO 22000 ให้ระบุขอบข่ายย่อยตามเกณฑ์ที่
กําหนดใน Annex A ของมาตรฐาน ISO/TS 22003 หรื อสําหรับขอบข่าย GAP ให้ระบุขอบข่ายย่อยโดยใช้
แนวทางตาม GLOBAL G.A.P. Integrated Farm Assurance-Introduction หรื อสําหรั บขอบข่าย Organic
ให้ระบุขอบข่ายโดยใช้แนวทางตาม IFOAM Norms for Organic Production and Processingเป็ นต้น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Committee) หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเลขาธิการ มกอช. ให้มีอาํ นาจในการพิจารณาอุทธรณ์ในชั้นที่ 1
คณะกรรมการรั บ รองระบบงาน (Accreditation Committee) หมายความว่ า คณะกรรมการที่ ไ ด้รั บ
การแต่งตั้งจาก เลขาธิ การ มกอช. ให้มีอาํ นาจทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการให้การรับรอง
ความสามารถ และทําหน้าที่พิจารณาข้ออุทธรณ์ในชั้นที่ 2
คณะทบทวนด้ านการรั บ รองระบบงาน (Accreditation Review Panel: ARP) หรื อ คณะทบทวน
หมายความว่า คณะบุคคลที่ มกอช. แต่งตั้งขึ้นให้ทาํ หน้าที่ทบทวนผลการตรวจประเมินของคณะผูต้ รวจ
ประเมินและเสนอผลการพิจารณาให้ เลขาธิ การ มกอช. ตัดสิ นใจให้การรับรองความสามารถการขยาย
ขอบข่าย การลดขอบข่าย การพักใช้หรื อเพิกถอนการรับรอง หรื ออื่นๆ
ใบรั บรอง (Certificate) หมายความว่า เอกสารหรื อ ชุ ดของเอกสารที่ มกอช. ออกให้แก่ หน่ วยรับรอง/
หน่วยตรวจเพื่อระบุถึงการรับรองความสามารถในขอบข่ายที่ให้การรับรองระบบงาน
ผู้เชี่ ยวชาญทางเทคนิ ค (Technical Expert) หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคนิ คเฉพาะทาง หมายความว่า บุคลากร
ภายในหรื อภายนอกกองรับรองมาตรฐานที่มีความสามารถตามขอบข่ายที่ตอ้ งการและมีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ซ่ ึงในเอกสารฉบับนี้จะใช้คาํ ว่า “ผูเ้ ชี่ยวชาญ”
ผู้ยื่นคําขอ (Applicant) หมายความว่า นิ ติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรองความสามารถในฐานะหน่วย
รับรองหรื อหน่วยตรวจ
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3.17 เลขาธิการ มกอช.หมายความว่าเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3.18 มาตรฐานที่ใช้ อ้างอิงร่ วม (Normative Document) หมายความว่ามาตรฐานที่ มกอช.ใช้ประกอบเป็ นเกณฑ์
ในการตรวจประเมิ น เช่ น IAF Guidance, IAF/ILAC Guidance ต่าง ๆเอกสารหลักเกณฑ์/เงื่อนไข ของ
มกอช. ที่ใช้เป็ นเกณฑ์การรับรองความสามารถ เป็ นต้น
3.19 มาตรฐานที่ ให้ การรั บ รองความสามารถ (Accreditation Standard) หมายความว่าข้อกําหนดที่ มกอช.
ให้การรับรองความสามารถแก่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ผูย้ นื่ คําขอ เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 17021 หรื อ
ISO/TS 22003 หรื อ ISO/IEC 17065 หรื อ ISO/IEC 17020 เป็ นต้น
3.20 มาตรฐานที่ให้ การรั บรอง (Certification Standard) หมายความว่า ข้อกําหนดในขอบข่ายที่หน่ วยรับรอง
ให้บริ การตรวจประเมิ นกับผูป้ ระกอบการและอยู่ในเงื่อนไขของการขอการรั บรองความสามารถจาก
มกอช. (เช่ น GMP/HACCP, GAP, Organic, ISO 22000) ข้อ กํา หนดที่ นํ า มาระบุ ต้อ งเป็ นมาตรฐาน
ระดับ ชาติ หรื อ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรื อที่ ได้รับ การยอมรั บ จาก มกอช. ให้ ใช้เป็ นมาตรฐาน
สําหรับใช้ตรวจรับรองผูป้ ระกอบการ
3.21 การตรวจประเมิ น เต็ ม รู ป แบบ (Full System Audit) หมายความว่า การตรวจประเมิ น ของผูย้ ื่น คําขอ
ครอบคลุมทุกข้อกําหนดตามขอบข่ายที่ลูกค้าขอการรับรอง
3.22 มกอช.หมายความว่า สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3.23 หน่ วยรับรอง(Certification Body: CB) หมายความว่า ผูย้ นื่ คําขอที่ผา่ นการตรวจสอบหลักฐานประกอบคํา
ขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองความสามารถจากมกอช. แล้ว

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ
4.1 ผูย้ นื่ คําขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ที่มีกระบวนการตัดสิ นใจให้การรั บรอง การขยาย
ขอบข่าย การลดขอบข่าย การพักใช้หรื อเพิกถอนการรั บรองในประเทศไทยทั้งนี้ ไม่รวมถึงสาขาที่ มีใน
ต่างประเทศ
(2) ไม่เป็ นผูถ้ ูกเพิกถอนการรับรองระบบงานโดยหน่วยงาน หรื อองค์กรระหว่างประเทศใดๆ เว้นแต่
พ้นระยะ 6 เดือนมาแล้ว
(3) เป็ นผูท้ ี่สามารถ
(3.1) ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน
(International Accreditation Forum:IAF) (General requirements for bodies operating product certification
systems) มาตรฐาน ISO/IEC 17065 (Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying
products, processes and services)หรื อระบบที่ เที ยบเท่ าสําหรั บ หน่ วยรั บรองสาขาเกษตรอิ น ทรี ย ์ และ
ข้อกําหนดภาคบังคับขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF Mandatory Document)
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ที่เกี่ยวข้อง และ
(3.2)ในกรณี ขอการรั บ รองระบบงานในขอบข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย์ (Organic
Agriculture) มกษ. ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (Certification Schemefor
Organic Agriculture) ที่ มกอช.ประกาศส่ วนกรณี ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยอ์ ื่นให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การรับรองของมาตรฐานนั้น ตามที่ มกอช. เห็นสมควร
(4)มีผลการรับรองที่ได้จากการตรวจประเมินเต็มรู ปแบบ (Full System Audit) ในขอบข่ายที่ขอรับการ
รั บ รองมาแล้วอย่างน้ อย 1 ราย และ ผู ย้ ื่น คําขอจะต้อ งมี ลู ก ค้าที่ ส ามารถให้ มกอช.เข้าตรวจประเมิ น
ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) ได้อย่างน้อย 1 แห่ง ภายใน 180 วัน นับจากการตรวจประเมิน
ณ สํานักงาน (Office Assessment) ซึ่ งมกอช.จะเป็ นผูเ้ ลือกสถานประกอบการที่ จะทําการตรวจประเมิ น
ความสามารถของผูต้ รวจประเมินของหน่ วยรับรองเองโดยอาจสลับลําดับการตรวจประเมิน ณ สํานักงาน
และการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งอยูใ่ นดุลยพินิจของ มกอช.ในการพิจารณาความ
เหมาะสม
(5) กรณี ได้รับ การรั บ รองระบบงานในขอบข่ ายที่ ยื่น ขอหน่ วยรั บ รองระบบงาน (Accreditation
Body: AB)ใดๆ ที่เป็ นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน
(IAF) ให้ส่งมอบสําเนาใบรับรองพร้อมขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย
(6) ต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกดําเนิ นคดี หรื อเป็ นผูท้ ี่มีตวั แทนที่ อยู่ในระหว่างถูกดําเนิ นคดี ในความผิดฐาน
ปลอมแปลงเอกสาร ที่จะนํามาใช้ประกอบการยื่นขอการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรอง เว้นแต่
คดีจะยุติว่า ผูย้ นื่ คําขอหรื อตัวแทนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานั้น และในกรณี ที่ศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สุด
ว่ามีความผิด ผูย้ ื่นคําขอหรื อตัวแทนสามารถยื่นคําขอได้ เมื่อพ้นกําหนด 2 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ พิพากษา
ถึงที่สุดในคดีดงั กล่าว
(7) ต้องไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริ งของเอกสารฉบับใดฉบับ
หนึ่ ง อันเนื่ องมาจากมีพฤติการณ์ หรื อมีมูลเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่าผูย้ ื่นคําขอ หรื อตัวแทนกระทําการปลอม
แปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องหรื อรู ้เห็นเป็ นใจในการกระทํา
ผิดดังกล่าว

5. การดําเนินการเพื่อให้ การรับรองความสามารถ
5.1 การยื่นคําขอ ให้ยื่นคําขอต่อมกอช.โดยใช้ใบสมัครเพื่อขอรับใบรับรองความสามารถในการตรวจสอบ
รับรองสิ นค้าเกษตรและอาหารพร้อมแนบหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ในภาคผนวกกผู ้
ยืน่ คําขอต้องส่ งมอบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ให้กบั มกอช.
5.2 ผูย้ ื่น คําขอจัก ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎ ประกาศ คําสั่ ง รวมทั้งหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่มกอช.กําหนด
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5.3 ผูย้ ื่น คําขอต้อ งอนุ ญ าตให้ มี ก ารสอบถามข้อมู ล หลัก ฐานขององค์ก รผูย้ ื่น คําขอและการปฏิ บ ัติ งาน
ตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง หรื อเมื่อได้รับการร้องขอ
5.4 เมื่ อ ได้รั บ คําขอตามข้อ 5.1 แล้ว มกอช.จะตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ข องคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรื อจําเป็ นต้องขอให้ส่งเพิ่มเติมมกอช.จะแจ้งให้ผยู ้ ื่นคํา
ขอทราบเพื่อดําเนิ นการตามที่ได้รับแจ้งต่อไปและเจ้าหน้าที่ จะพิจารณาคําขอต่อเมื่อได้รับหลักฐาน
ครบถ้วนตามที่แจ้งเพิ่มเติมไว้แล้ว
5.5 มกอช. จะทําการคัดเลือกผูต้ รวจประเมินหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความสามารถเหมาะสมและไม่มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย กับ หน่ ว ยรั บ รอง/ผูย้ ื่น คําขอเพื่ อ ทําหน้ าที่ ต รวจประเมิ น ความสามารถของหน่ ว ยรั บ รอง
/ผูย้ ื่นคําขอกรณี ที่หน่ วยรับรอง /ผูย้ ื่นคําขอไม่ยอมรับผูต้ รวจประเมินหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มกอช. แต่งตั้ง
เนื่ อ งจากมี ห ลัก ฐานหรื อข้อ มู ลชี้ ชัด ว่าผูต้ รวจประเมิ น หรื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ แ ต่ งตั้งนั้น มี ผ ลประโยชน์
ทับซ้อน หรื อ เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถไม่เหมาะสม หน่ วยรับรอง /ผูย้ ื่นคําขอสามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ อได้โดยต้องระบุ เหตุ ผลและแจ้งต่ อมกอช. โดย มกอช.จะเป็ นผูต้ ดั สิ น ใจในการเปลี่ ยนแปลง
รายชื่อตามเหตุผลอันสมควร และการตัดสิ นใจของ มกอช.ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5.6 ผู ้ยื่ น คํา ขอยิ น ยอมที่ จ ะให้ มกอช.ตรวจประเมิ น ความสามารถ ณ สถานประกอบการ (Witness
Assessment) และ ผูย้ ื่น คําขอจะต้องทําข้อผูก พัน หรื อสัญ ญา(Enforcement) เพื่ อให้ลูก ค้ายิน ยอมให้
มกอช.สามารถทําการตรวจประเมินได้ในทุกครั้งที่มีการตรวจประเมิน
5.7 เมื่อ มกอช.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว มกอช.จะดําเนินการ
ดังนี้ คือ
(1) ตรวจประเมิน ณ สํานักงาน (Office Assessment)กรณี ที่มีสาขา จะตรวจประเมิ น ณ สํานักงาน
ใหญ่ และสํานักงานสาขาอื่นที่ เห็ นว่าจําเป็ นตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์/เงื่อนไข เรื่ อง
การกําหนดจํานวนสาขาที่ ต ้อ งได้รับ การตรวจประเมิ น ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ รองมี ห ลายสาขา
(ACFS-CSSA-R-SD-12) พร้ อมทั้งตรวจประเมิ น ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment)
ตามขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิงานที่ มกอช.กําหนด
(2) นําผลการตรวจประเมิน ตามข้อ (1) เสนอคณะทบทวน เพื่อพิจารณา
5.8 เมื่อคณะทบทวนได้พิจารณาผลการตรวจประเมิน ตามข้อ 5.7 แล้วจะนําเสนอผลการพิจารณาดังกล่าว
ให้เลขาธิ การมกอช.ตัดสิ นใจให้การรับรองความสามารถของผูย้ ื่นคําขอ และมกอช.จะดําเนิ นการออก
ใบรับรองให้แก่หน่ วยรับรองต่อไป โดยใบรับรองมีอายุคราวละ 3ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบรับรองให้ใช้
ตามแบบที่ มกอช.กําหนด ในภาคผนวก ข. และหลังจากได้ใบรั บรองแล้วมกอช.จะดําเนิ นการตรวจ
ติดตาม (Surveillance Assessment) หน่วยรับรองทุกปี โดยในปี แรกจะมีการตรวจติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง
ซึ่ งการตรวจติ ดตาม 1 ครั้ ง ประกอบด้วยการตรวจประเมิ น ณ สํานั กงาน1 ครั้ งและการตรวจประเมิ น
ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) อย่างน้อย 1 ครั้ ง ตามที่ กาํ หนดไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์/
เงื่อนไข การเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFS-CSSAหน้า 7 จาก 17
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R-SD-02) และเอกสารหลักเกณฑ์/ เงื่อนไข เรื่ อง การกําหนดจํานวนสาขาที่ตอ้ งได้รับการตรวจประเมิน
ในกรณี ที่หน่วยรับรองมีหลายสาขา(ACFS-CSSA-R-SD-12)
หมายเหตุ ก ารดําเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารรั บ รองความสามารถให้อ ้างอิ งตามเอกสารหลักเกณฑ์/เงื่ อนไข
การตรวจประเมิ นเพื่ อการรั บรองความสามารถของหน่ วยรั บรอง/หน่ วยตรวจ สิ นค้าเกษตรและอาหาร
(ACFS-CSSA-R-SD-03)

6. เงื่อนไข
หน่วยรับรองต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1 ต้องรักษาไว้ซ่ ึงการรักษาระบบงานตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับการรับรอง
6.2 ต้องอ้างถึงการรับรองความสามารถเฉพาะขอบข่ายที่ผา่ นการประเมินและได้รับใบรับรองไว้เท่านั้น
6.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระสําคัญที่มีผลต่อการรับรองความสามารถ ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อ มกอช.ทันที ได้แก่
 มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การค้า
 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร หรื อมีการปรับโครงสร้างองค์กร (Reorganization)
 มีการเปลี่ยนแปลงการบริ หารในองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เป็ นหลักในการบริ หารจัดการ
 มีผตู ้ รวจประเมินเข้ามาใหม่จาํ นวนมาก
 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลากร เครื่ องมื อ สิ่ งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อ มในการทํางานและ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่สาํ คัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อขอบข่ายที่หน่วยรับรองได้รับการรับรองแล้ว
 หน่วยรับรองขอขยายขอบข่ายการรับรอง
 จํานวนลูกค้า และขอบข่ายที่ลูกค้าได้รับการรับรอง โดยหน่ วยรับรองต้องส่ งข้อมูลให้มกอช.ทุก 3 เดือน
(ตามรอบไตรมาสของปี งบประมาณของราชการ) นับจากที่ได้รับการรับรองระบบงาน
6.4 ต้องไม่นาํ ใบรับรองไปใช้ หรื ออ้างถึงในทางที่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหาย หรื ออาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดใน
การได้รับการรับรองความสามารถ ตามใบรับรองนั้นๆ
6.5 ให้ความร่ วมมือแก่มกอช.ในการดําเนินการตรวจประเมินที่อาจมีข้ ึนในภายหลัง
6.6 ต้องส่ งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น บันทึกข้อร้องเรี ยนของลูกค้า บันทึกการอุทธรณ์ให้แก่มกอช.เมื่อ
ได้รับการร้องขอ
6.7 หากประสงค์จะให้มีการรับรองความสามารถอย่างต่อเนื่ อง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้มกอช.ทราบ
ล่วงหน้าก่อนหมดอายุ ไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
6.8 หากประสงค์จะยกเลิกใบรับรองให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ มกอช.ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน
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6.9 หากประสงค์จะเพิ่มเติ ม/ขยายขอบข่ายใบรับรอง หรื อการเปลี่ยนแปลงอื่ นใดอันมีผลกระทบต่อระบบ
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพของหน่ ว ยรั บ รอง ให้ แ จ้ง ให้ ม กอช.ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรด้ว ยทุ ก ครั้ ง
เพื่อขอความเห็นชอบในการรับรองระบบงานต่อไป
7. การขยายขอบข่ าย
7.1 ในกรณี ที่ ป ระสงค์ข ยายขอบข่ ายใบรั บ รอง ให้ ห น่ ว ยรั บ รองยื่น คําขอต่ อ มกอช.โดยใช้ใ บสมัค ร
เพื่อขอรั บใบรั บรองความสามารถในการตรวจสอบรั บรองสิ น ค้าเกษตรและอาหาร และดําเนิ นการ
เช่นเดียวกับการขอตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงาน

8. การลดขอบข่ าย การพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรอง
หากหน่ วยรับรองไม่สามารถรักษาระบบตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อ 6 และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํ หนด มกอช. อาจดําเนินการดังต่อไปนี้
8.1 การลดขอบข่ ายใบรับรอง
กรณี หน่ วยรับรองประสงค์จะขอลดขอบข่ายการรับรองหรื อกรณี ที่ มกอช. ตรวจสอบพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญใดๆ ภายในองค์กรอันมีผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนิ นการตรวจสอบรับรอง
ของหน่วยรับรองในขอบข่ายใด มกอช. จะดําเนินการเสนอคณะทบทวนเพื่อพิจารณาลดขอบข่ายนั้น
8.2 การพักใช้ ใบรับรอง
(1) กรณี การตรวจติดตามที่ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องร้ายแรงที่ มกอช. แจ้งให้ดาํ เนินการในขอบข่ายนั้น ๆ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด มกอช.จะสัง่ พักใช้ใบรับรองเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน
(2) กรณี การตรวจติ ดตามที่ พบข้อบกพร่ องเล็กน้อยแต่ ห น่ วยรั บรองใช้เวลาแก้ไขเกิ น กว่าระยะเวลาที่
กําหนดโดยไม่ มี เหตุ ผ ลสมควร หรื อ แก้ไ ขแล้ว แต่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มกอช.สามารถสั่ งพัก ใช้
ใบรับรองเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ตามมติคณะทบทวน
8.3 การเพิกถอนใบรับรอง จะใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) หน่ วยรั บรองที่ อยู่ในระหว่างการพักใช้ใบรั บรอง ไม่ สามารถแก้ไขข้อบกพร่ อง และไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
(2) การตรวจติดตามของ มกอช. บ่งชี้ ว่าหน่ วยรับรองปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดในมาตรฐาน
ที่ขอการรับรองตาม ข้อ 4.1 (3) ในสาระสําคัญ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ มกอช. กําหนด ซึ่ งส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ ในผลการรับรอง
เช่น จงใจให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อ ภาพรวมของระบบคุณภาพล้มเหลว เป็ นต้น
8.4 ในกรณี ที่มีการเพิกถอน หรื อยกเลิ กใบรั บรอง หน่ วยรั บรองต้องส่ งใบรั บรองคืนให้แก่ มกอช. ภายใน
ระยะเวลา 15 วันทําการ
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8.5 ผูถ้ ูกลดขอบข่าย ถูกพักใช้ ถูกเพิก ถอน หรื อยกเลิกใบรับรอง ต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่ อโฆษณา ที่มีการ
อ้างอิงถึงการได้รับการรับรองความสามารถที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

9. การอุทธรณ์
9.1 ผูย้ ื่น คําขอรั บการรั บรองหรื อหน่ วยรับรองที่ ถูกพักใช้ห รื อเพิกถอนตามข้อ 8อาจยื่นคําอุทธรณ์ เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรต่อเลขาธิ การ มกอช.ได้ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั ที่ มกอช.หรื อ มกอช. มีหนังสื อแจ้ง
ผลการพิจารณาตัดสิ นหรื อมาตรการนั้นให้ทราบ
9.2 เลขาธิ การ มกอช.จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผยู ้ นื่ คําอุทธรณ์ทราบภายใน30วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่มกอช.ได้รับคําอุทธรณ์หากระยะเวลาดังกล่าวไม่
เพียงพออาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน2ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทําการ
9.3 ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คําอุทธรณ์ไม่ยอมรับคําตัดสิ นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผูย้ นื่ คําอุทธรณ์สามารถยืน่
อุทธรณ์ได้เป็ นครั้งที่ 2ต่อคณะกรรมการรับรองระบบงานได้ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่มกอช.มี
หนังสื อแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทราบ
9.4 ระหว่างการพิจารณาคําอุทธรณ์ยงั ไม่สิ้นสุ ด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บงั คับอยู่
9.5 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการรับรองระบบงานให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

10. การร้ องเรียน
10.1 การร้องเรี ยนสามารถยืน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขาธิการ มกอช.หรื อผูอ้ าํ นวยการกองรับรองมาตรฐาน
10.2 มกอช.จะดําเนินการพิจารณาข้อร้องเรี ยนดังกล่าว แล้วแจ้งผลให้ผทู ้ ี่ร้องเรี ยนทราบ

11. การยกเลิกใบรับรอง
ใบรับรองจะถูกยกเลิกในกรณี ดงั ต่อไปนี้
11.1 หน่วยรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
11.2 หน่วยรับรองที่เป็ นนิติบุคคลนั้นล้มละลาย
11.3 หน่วยรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อ 6.8
11.4 มี ก ารประกาศแก้ไข เปลี่ ยนแปลงข้อกําหนด กฎเกณฑ์ส ากลด้านการตรวจสอบรั บ รอง หรื อยกเลิ ก
มาตรฐานที่ได้รับใบรับรอง
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12. การรักษาความลับ
12.1 มกอช. และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด จะเก็บ รั ก ษาข้อ มู ล ต่ าง ๆ ที่ ได้จากผูย้ ื่น คําขอ/หน่ วยรั บ รองภายใต้
กิ จ กรรมการตรวจรั บ รองระบบผลิ ต ภัณ ฑ์/ สิ น ค้า สํา หรั บ สิ น ค้า เกษตรและอาหารไว้เ ป็ นความลับ
ไม่นาํ ไปเปิ ดเผยกับบุ คคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผูย้ ื่นคําขอ/หน่ วยรั บรองเป็ นลายลักษณ์
อักษร
12.2 มกอช.จะไม่ รับ ผิด ชอบต่ อ ความเสี ย หายใดๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ผูย้ ื่น คําขอ/หน่ ว ยรั บ รองอัน เนื่ อ งมาจาก
ความลับนี้ได้แพร่ งพรายสู่ บุคคลภายนอก เว้นแต่เกิดจากความบกพร่ องของมกอช.

13. การใช้ เครื่ องหมาย
13.1 หน่ วยรับรองสามารถใช้เครื่ องหมายเพื่อแสดงถึงการรับรองความสามารถ เฉพาะที่มกอช.กําหนดไว้
เท่ า นั้ น โดยต้ อ งไม่ นํ า ไปใช้ ใ นทางที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ยหาย หรื อก่ อ ให้ เ กิ ด การเข้ า ใจผิ ด
หากฝ่ าฝื นมกอช.มีอาํ นาจพิจารณาดําเนินการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน ใบรับรองกับหน่วยรับรอง
13.2 หน่ วยรับรองที่ได้รับการรับรองความสามารถ สามารถมอบอํานาจให้ผปู ้ ระกอบการที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยรับรอง ใช้เครื่ องหมายรับรองสิ นค้า โดยแสดงไว้ที่ ฉลาก สิ่ งบรรจุ สิ่ งห่อหุ ม้ สิ่ งผูกมัดหรื อบน
สิ น ค้า เกษตรอิ น ทรี ยต์ ามหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขการใช้เครื่ องหมายรั บ รองระบบงานตามที่ มกอช.
กําหนด

14. ค่ าธรรมเนียม
มกอช.เป็ นหน่ วยงานภาครัฐที่ดาํ เนิ นการโดยไม่หวังผลกําไร และ ในการขอรับบริ การการรับรอง
ระบบงานจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆในปัจจุบนั
หากในอนาคตนโยบาย ของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม รายได้จากการรับรอง
ระบบงาน ต้องส่ งคืนให้แก่รัฐบาล

15. การสนับสนุนทางด้ านการเงิน
มกอช. เป็ นหน่ วยงานภาครั ฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิ นจากรัฐบาล ภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงมีความมัน่ คงด้านการเงิน

หน้า 11 จาก 17

ACFS-CSSA-R-SD-09
Rev. 08 Date : 15/01/16

16. อื่น ๆ
16.1 ในกรณี ที่มีการแก้ไขข้อกําหนด หรื อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถ
ในฐานะหน่วยรับรองมกอช.จะแจ้งให้หน่วยรับรองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อดําเนินการภายในเวลา
ที่ มกอช.กําหนด
16.2 ในกรณี ที่หน่วยรับรองย้ายสถานที่ประกอบกิจการ หรื อโอนกิจการที่ได้รับใบรับรองให้แก่ผอู ้ ื่น ให้ถือว่า
ใบรับรองนั้นสิ้ นสุ ดลง และต้องส่ งใบรับรองคืนแก่ มกอช.ภายในระยะเวลาไม่เกิน30 วันทําการ
16.3 มกอช.ไม่รับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของหน่วยรับรองที่ได้กระทําไปโดยไม่สุจริ ตหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หรื อฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาํ หนด
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสาร และหลักฐานประกอบคําขอ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล สําเนาหนังสื อรั บรองห้างหุ ้น ส่ วนบริ ษ ัท และ/หรื อ
สําเนาทะเบียนการค้าต้องออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลมิได้ยนื่ คําขอ
ด้วยตัวเองให้จดั เตรี ยมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสื อมอบอํานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ 30บาท)
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ หรื อ
เอกสารอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับของหน่ วยงานราชการ เช่ น สําเนาหนังสื อเดิ นทาง สําเนา
ใบอนุ ญาตขับรถ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ สําเนาใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จของคนต่ างด้าว
เป็ นต้น
แผนที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขาในประเทศไทยของผูข้ อรับใบรับรองโดยละเอียด
สําเนาใบรับรองระบบงาน(Accreditation Certificate) จากหน่ วยงาน / องค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล (ถ้ามี)
หลักฐานการรับรอง (Certification) ให้ลูกค้าอย่างน้อย 1ราย
เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนะนําองค์กร / หน่วยงาน (ถ้ามี)
สําเนาเอกสารการทําความตกลงยอมรับร่ วม หรื อข้อตกลงกับรัฐบาล / หน่วยงานภาครัฐ ในระดับประเทศ หรื อ
ระดับสากล (ถ้ามี)
สําเนาเอกสารคู่มือคุณภาพ หรื อเทียบเท่า (Quality Manual or Equivalent)
สําเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงาน (Procedure) เป็ นต้น
รายงานผลการทบทวนเอกสารขององค์กร (Self Document Review) ตามแบบฟอร์มที่ มกอช.กําหนด
หมายเหตุ เอกสารสําเนาทุกฉบับต้ องลงนามรั บรองสําเนา โดยผู้มอี าํ นาจลงนาม
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เลขที่ :มกอช.

สํ านักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ได้ รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่ วยรับรอง
โดยมีรายละเอียดการรับรองระบบงานตามเอกสารแนบท้าย
วันทีใ่ ห้ การรับรอง
มีผลถึงวันที่
การแก้ ไขครั้งที่
ออกให้ ณ วันที่
ออกให้ ครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่ อ
(

)

เลขาธิการ
สํ านักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
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รายละเอียดการรับรองระบบงาน
แนบท้ ายใบรับรองความสามารถของหน่ วยรับรอง:
เลขที่ : มกอช.
หน่ วยรับรอง :
ขอบข่ ายการรับรองระบบงาน :
ขอบข่ ายย่ อย
รายละเอียด :

(1) Accreditation Standard

:
Normative Document

(2) Certification Standard

:

วันทีใ่ ห้ การรับรอง
มีผลถึงวันที่
การแก้ไขครั้งที่

ออกให้ ณ วันที่

ออกให้ ครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่ อ
(

)

เลขาธิการ
สํ านักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
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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 Commodityand 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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