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หลักเกณฑ์/ เงื่อนไข
การรับรองความสามารถของหน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหาร
ขอบข่าย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
1. ขอบข่าย
เอกสารนี้กาหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ การรับรอง เงื่อนไข การพักใช้และการเพิกถอน การอุทธรณ์
การร้องเรียน การยกเลิก การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจ
สินค้าเกษตรและอาหาร (Inspection Body: IB) ในขอบข่ายการรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ทั้งนี้ มกอช. จะให้การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจเฉพาะประเภท A
2. เอกสารอ้างอิง
2.1. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง/
ผู้ตรวจของหน่วยตรวจ/ผู้ยื่นคาขอ ณ สถานประกอบการ (ACFS-CSSA-R-SD-02)
2.2. เอกสารหลักเกณฑ์/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ
สินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS-CSSA-R-SD-03)
2.3. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (ACFS-CSSA-R-SD-05)
2.4. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การอุทธรณ์ และ การร้องเรียน (ACFS-CSSA-R-SD-06)
2.5. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การกาหนดจานวนสาขาที่ต้องได้รับการตรวจประเมินในกรณีที่หน่วยรับรอง/หน่วย
ตรวจมีหลายสาขา (ACFS-CSSA-R-SD-12)
2.6. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานของหน่วยตรวจ (ACFS-CSSA-R-SD-19)
2.7. ISO/IEC 17020 Conformity assessment-Requirements for the operation of various types of bodies
performing inspection
3. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้
3.1 มกอช. หมายความว่า สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3.2 การตรวจ (Inspection) หมายความว่า การตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ผลิตภัณ ฑ์ การบริการ
กระบวนการ หรือ โรงงาน และการพิ จ ารณาความเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดเฉพาะ หรือ ข้ อ ก าหนดทั่ วไป
(บนพื้นฐานการตัดสินโดยผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)
หมายเหตุ 1) การตรวจสอบของกระบวนการต่างๆ จะรวมถึงบุคลากร สิ่งอานวยความสะดวกเทคโนโลยี
และวิธีการ
2) ผลการตรวจอาจใช้เพื่อสนับสนุนการรับรอง
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3.3 การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) หมายความว่า การตรวจประเมินตามระยะเวลา แต่ไม่
รวมการตรวจประเมินใหม่เมื่อสิ้นอายุการรับรอง เพื่อให้มั่ นใจว่าระบบของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจที่การ
รับรองยังไม่สิ้นอายุ ยังมีการดูแลรักษาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
3.4 การตรวจประเมิ น ใหม่ (Reassessment) หมายความว่า การตรวจประเมิ น เต็ ม รูป แบบเมื่ อ ครบรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อตัดสินว่าองค์กรยังคงไว้ซึ่งความเป็นไปตามข้อกาหนดอย่างต่อเนือ่ ง
3.5 การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) หมายความว่า การที่ผู้ตรวจประเมิน
ของ มกอช. ทาการตรวจประเมินความสามารถผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง หรือผู้ตรวจของหน่วยตรวจ
หรือผู้ยื่นคาขอ ณ สถานประกอบการ ตามขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ดาเนินการตรวจประเมิน
สอดคล้องกับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยรับรอง หรือหน่วยตรวจ หรือผู้ยื่นคาขอ และข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล
3.6 การรับรองความสามารถ หรือ การรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายความว่า กระบวนการซึ่ ง
มกอช. หรือผู้ที่ มกอช. มอบหมายได้ทาการประเมิน และคณะทบทวนได้พิจารณานาเสนอความเห็นให้
เลขาธิการ มกอช. ตัดสินใจว่าหน่วยงานที่ประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมี
ความสามารถในการดาเนินการตรวจกิจกรรมใดโดยเฉพาะ
3.7 การตรวจรับรองเต็มรูปแบบ (Full System Audit) ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง หมายความว่า การ
ตรวจประเมินเต็มรูปแบบครบทุกหัวข้อ ณ สถานประกอบการ
3.8 การร้องเรียน (Complaints) หมายความว่า การแสดงความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการทางานของกองรับรอง
มาตรฐาน มกอช. หรือของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ แต่ไม่ใช่เป็นการอุทธรณ์ ซึ่งการร้องเรียนสามารถมา
จากบุคคลหรือองค์กรที่แสดงความไม่พึงพอใจและต้องการการตอบสนองในเรื่องที่ร้องเรียนนั้น
3.9 การอุทธรณ์ (Appeals) หมายความว่า การร้องขอจากหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ หรือ องค์กรผู้ยื่นคาขอให้
มกอช. พิจารณาสิ่งที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ หรือองค์กรผู้ยื่นคาขอ มีความเห็นที่ขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วย
กั บ การตั ด สิ น ของ มกอช. เช่ น การปฏิ เสธการรั บ ค าขอ การปฏิ เสธที่ จ ะด าเนิ น การตรวจประเมิ น ต่ อ
การร้องขอให้มีการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการให้การรับรอง การตัดสินไม่ให้การรับรอง พักใช้ หรือ
เพิกถอนการรับรองหรือ การดาเนินการ ใดๆที่เป็นการขัดขวางกระบวนการให้การรับรองระบบงาน
3.10 ขอบข่ายการรับรองระบบงาน (Scope of Accreditation) หมายความว่า ขอบข่ายที่หน่วยรับรอง/หน่วย
ตรวจ ได้รับการรับรองความสามารถจาก มกอช. เช่น ความสามารถของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจที่สามารถ
ให้ ก ารรั บ รอง/การตรวจตามมาตรฐาน GMP/GHP, HACCP หรื อ ISO 22000 หรื อ การปฏิ บั ติ ท าง
การเกษตรที่ดี (GAP) หรือเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) หรือ มาตรฐานหรือข้อกาหนดสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) หรือมาตรฐานอื่นๆที่ มกอช. ให้การยอมรับ เป็นต้น
3.11 ขอบข่ า ยย่ อ ยที่ ได้ รั บ การรั บ รองระบบงาน (Sub-Scope of Accreditation) หรื อ ขอบข่ า ยย่ อ ย
หมายความว่า การจาแนกย่อยตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง เช่นสาหรับ GMP/GHP, HACCP ให้ระบุ
ขอบข่ายย่อยตามหมายเลขมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท
ตามมาตรฐานสากล (มอก. 2000-2540) หรือ สาหรับขอบข่าย ISO 22000 ให้ระบุขอบข่ายย่อยตามเกณฑ์ที่
กาหนดใน Annex A ของมาตรฐาน ISO/TS 22003 สาหรับขอบข่าย GAP ให้ใช้แนวทางตามหลักเกณฑ์
การรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี (Certification Scheme for Good Agricultural
Practices) และส าหรั บ ขอบข่ า ย GLOBALG.A.P. ใช้ แ นวทางตาม GLOBALG.A.P. Integrated Farm
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Assurance-Introduction version 4 หรือสาหรับขอบข่าย Organic Agriculture ให้ระบุขอบข่ายย่อย
โดยใช้แนวทางตาม IFOAM Norms for Organic Production and Processing เป็นต้น
3.12 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Committee) หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเลขาธิการ มกอช.ให้มีอานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ในชั้นที่ 1
3.13 คณะกรรมการรับรองระบบงาน (Accreditation Committee) หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเลขาธิการ มกอช. ให้มีอานาจทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการให้การรับรอง
ระบบงาน และทาหน้าที่พิจารณาข้ออุทธรณ์ในชั้นที่ 2
3.14 คณะทบทวนด้ า นการรั บ รองระบบงาน (Accreditation Review Panel: ARP) หรือ คณะทบทวน
หมายความว่า คณะบุคคลที่ มกอช. แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ทาหน้าที่ทบทวนผลการตรวจประเมินและเสนอผลการ
พิ จารณาให้ เลขาธิก าร มกอช. ตัด สิ น ให้ ก ารรับ รองความสามารถ การขยายขอบข่ าย การลดขอบข่าย
การพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง หรืออื่นๆ
3.15 ใบรับรอง (Accreditation Certificate) หมายความว่า เอกสาร หรือ ชุดของเอกสารที่ มกอช. ออกให้แก่
หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจเพื่อระบุถึงการรับรองความสามารถในขอบข่ายที่ให้การรับรองระบบงาน
3.16 ประเภทของหน่วยตรวจ (Type of Inspection) หมายความว่า ลักษณะกิจกรรมหรือองค์กรของหน่วยตรวจ
ที่แบ่งตามภาคผนวก A (Annex A) ของมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012
3.17 ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expert) หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะทาง หมายความว่า
บุคลากรภายในหรือภายนอกกองรับรองมาตรฐานที่มีความสามารถตามขอบข่ายที่ต้องการและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองรับรองมาตรฐานกาหนดไว้ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะใช้คาว่า “ผู้เชี่ยวชาญ”
3.18 ผู้ยื่นคาขอ (Applicant) หมายความว่า นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรองความสามารถในฐานะหน่วย
รับรอง หรือหน่วยตรวจ
3.19 มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงร่วม (Normative Document) หมายความว่า มาตรฐานที่ มกอช. ใช้ประกอบเป็น
เกณฑ์ในการตรวจประเมิน เช่น IAF Guidance, IAF/ILAC Guidance ต่างๆ เอกสารหลักเกณฑ์/เงื่อนไข
ของ มกอช. ที่ใช้เป็นเกณฑ์การตรวจ เป็นต้น
3.20 มาตรฐานที่ให้การรับรองความสามารถ (Accreditation Standard) หมายความว่า ข้อกาหนดที่ มกอช.
ให้การรับรองความสามารถแก่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ/ผู้ยื่นคาขอ เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 17021 หรือ
ISO/TS 22003 หรือ ISO/IEC 17065 หรือ ISO/IEC 17020 เป็นต้น
3.21 หน่วยตรวจ (Inspection Body: IB) หมายความว่า ผู้ยื่นคาขอที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ
ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองความสามารถเป็นหน่วยตรวจจาก มกอช. แล้ว
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4. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นคาขอ
4.1 ผู้ยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมถึงสาขาที่มีในต่างประเทศ
(2) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองระบบงาน (Accredited) โดยหน่วยงาน หรือองค์กรสากลใดๆ เว้นแต่
พ้นระยะ 6 เดือนมาแล้ว
(3) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตาม
(3.1) ข้อกาหนดขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (The International
Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น


ISO/IEC 17020 (Conformity assessment - Requirements for the operation
of various types of bodies performing inspection)



ข้อกาหนดภาคบังคับของ องค์ก ารระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ
(ILAC Mandatory Documents)

(3.2) หลักเกณฑ์สาหรับการรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ มกอช. กาหนด ได้แก่
 ประกาศสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน - หลักเกณฑ์ทั่วไป
ส าหรั บ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ผลหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตร (General
Certification Scheme for Agricultural Products)
 ประกาศสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน – หลักเกณฑ์เฉพาะ
ส าหรั บ การรั บ รองผลิ ต ผลหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร (Specific
Certification Scheme for Agricultural Products) ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- หลั กเกณฑ์ เฉพาะสาหรับ การรับ รองผลิตภั ณ ฑ์ ต ามมาตรฐานสิ น ค้าเกษตรเรื่อ ง
เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกาหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
- หลักเกณฑ์เฉพาะสาหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว
(3.3) มาตรฐานผลิ ต ผลและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตรที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ น ค้ า เกษตร
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 ต้องมีรายงานผลการตรวจในขอบข่ายที่ขอรับการรับรองระบบงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ราย และจะต้องมี
ลู ก ค้ า ที่ ส ามารถให้ มกอช. เข้ า ตรวจประเมิ น ความสามารถของผู้ ต รวจของหน่ ว ยตรวจ/ผู้ ยื่ น ค าขอ
(Witness Assessment) ได้ อ ย่ างน้ อ ย 1 แห่ ง ภายใน 180 วัน นั บ จากวัน ตรวจประเมิ น ณ ส านั ก งาน
(Office Assessment)
ซึ่ ง มกอช. จะเป็ น ผู้ เลื อ กสถานประกอบการที่ จ ะท าการตรวจประเมิ น ความสามารถของผู้ ต รวจของ
หน่ ว ยตรวจ/ผู้ ยื่ น ค าขอ (Witness Assessment) เอง ทั้ ง นี้ มกอช. อาจสลั บ ล าดั บ การตรวจประเมิ น
ณ สานักงาน และการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการก็ได้ตามความเหมาะสม
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4.3 กรณีได้รับการรับรองระบบงานในขอบข่ายที่ยื่นขอจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB)
ใดๆ ที่เป็นสมาชิกและได้รับ การยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้ องปฏิบัติการ
(ILAC) ให้ผู้ยื่นคาขอ/หน่วยตรวจส่งมอบสาเนาใบรับรองพร้อมขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย
4.4 ต้องไม่เป็นผู้ถูกดาเนินคดี หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลง
เอกสาร ที่จะนามาใช้ประกอบการยื่นขอการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจ เว้นแต่คดีจะยุติว่า
ผู้ยื่นคาขอหรือตัวแทนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานั้น และในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
ผู้ยื่นคาขอหรือตัวแทนสามารถยื่นคาขอได้ เมื่อพ้นกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ศาลมี คาพิพากษาถึงที่สุดในคดี
ดังกล่าว
4.5 ต้องไม่ เป็ น ผู้ อยู่ ระหว่างการถู กตรวจสอบเพื่ อ รับ รองความถูก ต้อ งแท้ จริงของเอกสารฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง
อันเนื่องมาจากมีพฤติการณ์ หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ยื่นคาขอ หรือตัวแทนกระทาการปลอมแปลง
เอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทาผิด
ดังกล่าว
5. การดาเนินการเพื่อให้การรับรองความสามารถ
5.1 การยื่นคาขอ ให้ยื่นคาขอต่อ มกอช. โดยใช้ใบสมัครเพื่อขอรับใบรับรองความสามารถในการตรวจสอบ
รับรองสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมแนบหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน ภาคผนวก ก
ผู้ยื่นคาขอต้องส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้กับ มกอช.
5.2 ผู้ยื่นคาขอจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ คาสั่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ มกอช.
กาหนด
5.3 ผู้ ยื่ น ค าขอต้ อ งยิ น ยอมให้ มี ก ารสอบถามข้ อ มู ล หลั ก ฐาน ขององค์ ก รผู้ ยื่ น ค าขอ และการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
5.4 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 5.1 แล้ว มกอช. จะตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคาขอและเอกสารประกอบ
คาขอ หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือจาเป็นต้องขอให้ส่งเพิ่มเติม มกอช.จะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบเพื่อ
ดาเนินการตามที่ได้รับแจ้งต่อไปและเจ้าหน้าที่จะพิจารณาคาขอต่อเมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วนตามที่แจ้ง
เพิ่มเติมไว้แล้ว
5.5 มกอช.จะทาการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน ของ มกอช. หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเหมาะสม และไม่มีส่วน
ได้ ส่ วนเสี ยกั บ หน่ ว ยตรวจ/ ผู้ ยื่ น ค าขอ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต รวจประเมิ น ความสามารถของหน่ ว ยตรวจ/
ผู้ยื่น ค าขอ กรณี ที่ ห น่ วยตรวจ/ผู้ ยื่น ค าขอ ไม่ยอมรับ ผู้ต รวจประเมิ น หรือผู้ เชี่ ยวชาญที่ มกอช. แต่ งตั้ ง
เนื่องจากมีหลักฐานหรือข้อมูลชี้ชัดว่าผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้ งนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถไม่ เหมาะสม หน่ ว ยตรวจ/ผู้ ยื่ น ค าขอ สามารถขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ได้
โดยต้ อ งระบุ เหตุ ผ ลและแจ้ ง ต่ อ มกอช. โดย มกอช. จะเป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ
ตามเหตุผลอันสมควรและการตัดสินใจของ มกอช. ถือเป็นที่สิ้นสุด
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5.6 ผู้ยื่นคาขอยินยอมที่จะให้ มกอช. ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ และผู้ยื่นคาขอจะต้องทาข้อผูกพัน
หรือ สั ญ ญา (Enforcement) เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ายิ น ยอม ให้ มกอช. ตรวจประเมิ น ณ สถานประกอบการ
(Witness Assessment) ได้เมื่อมีการร้องขอ
5.7 เมื่อ มกอช.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและหลักฐานครบถ้วนแล้ว มกอช. จะดาเนินการ ดังนี้
(1) การตรวจประเมิน ณ สานักงาน (Office Assessment) มกอช. จะตรวจประเมินสานักงานใหญ่และ
สานักงานสาขาที่มีกิจกรรมหลัก (Key Activity) ในขอบข่ายที่ยื่นคาขอรับรองระบบงาน และกาหนด
จ านวนสาขาที่ ต้ อ งได้ รั บ การตรวจโดยใช้ แ นวทางระบุ ไว้ ในเอกสาร หลั ก เกณฑ์ /เงื่ อ นไข เรื่ อ ง
การกาหนดจานวนสาขาที่ต้องได้รับการตรวจประเมินในกรณีที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ มีหลายสาขา
(ACFS-CSSA-R-SD-12)
(2) การตรวจประเมิ น ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) มกอช. จะด าเนิ น การตรวจ
ประเมินความสามารถของผู้ตรวจของหน่วยตรวจ/ผู้ยื่นคาขอ โดยการเลือกตัวอย่างและกาหนด
จานวนการตรวจประเมินความสามารถตามแนวทางที่ระบุไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์/เงื่อนไข การเลือก
ตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง/ผู้ตรวจของหน่วยตรวจ/
ผู้ยื่นคาขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFS-CSSA-R-SD-02)
(3) หลังจากดาเนินการตรวจประเมิน ณ สานักงานและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแล้ว มกอช.
จะนาเสนอผลการประเมินให้คณะทบทวนต่อไป
5.8 เมื่อคณะทบทวนได้รับผลการตรวจประเมินตามข้อ 5.7 แล้ว จะพิจารณาผลการตรวจประเมินและเสนอผล
การพิ จ ารณาให้ เลขาธิ ก าร มกอช. ตั ด สิ น ให้ ก ารรั บ รองความสามารถ และใบรั บ รองที่ อ อกให้ แ ก่
หน่วยตรวจมีอายุคราวละ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง มีรายละเอียดตามที่กาหนดใน ภาคผนวก ข
5.9 หลังจากได้ใบรับ รองแล้ ว มกอช. จะดาเนิ น การตรวจติดตาม (Surveillance) โดยในปี แรกหน่วยตรวจ
จะได้รับการตรวจติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งการตรวจติดตาม 1 ครั้ง ประกอบด้วยการตรวจประเมิน
ณ สานักงาน 1 ครั้งและการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามที่กาหนดไว้ใน
เอกสารหลักเกณฑ์ /เงื่อนไข การเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินของ
หน่วยรับรอง/ผู้ตรวจของหน่วยตรวจ/ผู้ยื่นคาขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFSCSSA-R-SD-02) และเอกสารหลั ก เกณฑ์ / เงื่อ นไข เรื่อ ง การก าหนดจ านวนสาขาที่ ต้ อ งได้ รับ การตรวจ
ประเมินในกรณีที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจมีหลายสาขา (ACFS-CSSA-R-SD-12)
ในปีถัดไป มกอช. จะพิ จารณาตรวจติดตาม โดยจานวนครั้งของการตรวจอาจนาผลการตรวจประเมิน
ณ สถานประกอบการของการตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) ในรอบการรับรองที่ผ่านมาใช้
ประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะทบทวนพิจารณาผลการดาเนินการดังกล่าว
5.10 กรณีที่หน่วยตรวจไม่มีลูกค้าให้ มกอช. ประเมินความสามารถของผู้ตรวจ มกอช. อาจพิจารณาเข้าไปตรวจ
ประเมิน ณ สานักงานเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยตรวจ โดยคานึงถึงจานวนลูกค้าที่
ระบุในรายงานที่หน่วยตรวจต้องส่งให้ มกอช. ทุก 3 เดือน (ตามรอบไตรมาสของปีงบประมาณของราชการ)
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6. เงื่อนไข
หน่วยตรวจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งการรักษาระบบงาน ตามมาตรฐานที่ให้การรับรองความสามารถ (Accreditation Standard)
ที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. และหลักเกณฑ์ที่ มกอช. กาหนดตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
6.2 ต้องอ้างถึงการรับรองความสามารถเฉพาะขอบข่ายที่ได้รับการรับรองตามที่ระบุไว้ในใบรับรองเท่านั้น
6.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระสาคัญที่มีผลต่อการ รับรองความสามารถ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อ มกอช. โดยทันที ได้แก่


มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การค้า



มีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กร (Reorganization)



มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารในองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เป็นหลักในการบริหารจัดการ



มีผู้ตรวจเข้ามาใหม่จานวนมาก



มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เครื่องมือ สิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่สาคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อขอบข่ายที่หน่วยตรวจได้รับการรับรองแล้ว



หน่วยตรวจขอขยายขอบข่ายการรับรองระบบงาน

6.4 หน่วยตรวจต้องจัดส่งบัญชีรายชื่อลูกค้าที่ได้รับการตรวจ รวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การลด/ขยายขอบข่าย
การพักใช้ การเพิกถอนการรับรอง ให้แก่ มกอช. ทุก 3 เดือน (ตามรอบไตรมาสของปีงบประมาณของ
ราชการ) นับจากที่ได้รับการรับรองระบบงาน
6.5 ต้องไม่นาใบรับรองไปใช้ หรืออ้างถึงในทางที่ทาให้เกิดความเสียหาย หรืออาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดในการ
ได้รับการรับรองความสามารถ ตามใบรับรองนั้น
6.6 ให้ความร่วมมือแก่ มกอช. ในการดาเนินการตรวจประเมินที่อาจมีขึ้นในภายหลัง
6.7 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น บันทึกข้อร้องเรียนของลูกค้า บันทึกการอุทธรณ์ ให้แก่ มกอช.
เมื่อได้รับการร้องขอ
6.8 หากประสงค์ จ ะให้ มี ก ารยอมรั บ ความสามารถอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ให้ แ จ้ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ มกอช.
ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน
6.9 หากประสงค์จะยกเลิกใบรับรองให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ มกอช. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน
6.10 หากประสงค์จะเพิ่ มเติม /ขยายขอบข่ายใบรับรอง หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดอันมีผลกระทบต่อระบบ
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพของหน่ ว ยตรวจ ให้ แ จ้ งให้ มกอช. ทราบ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรด้ ว ยทุ ก ครั้ ง
เพื่อขอความเห็นชอบในการรับรองต่อไป
6.11 หน่วยตรวจต้องปฏิบัติตาม มาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่
กาหนดโดย มกอช. ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจ เช่น เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ตรวจ มาตรฐานผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์สินค้า การชักตัวอย่างและวิธวี ิเคราะห์ รายการตรวจประเมิน เป็นต้น
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7. การขยายขอบข่าย
ในกรณีที่ประสงค์ขยายขอบข่ายการรับรองระบบงาน ให้หน่วยตรวจยื่นคาขอต่อ มกอช. โดยใช้ใบสมัครเพื่อขอรับ
ใบรับรองความสามารถในการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร และดาเนินการเช่นเดียวกับการขอตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองระบบงาน
8. การลดขอบข่าย การพักใช้ และ การเพิกถอนใบรับรอง
หากหน่วยตรวจไม่สามารถรักษาระบบตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 6 และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนด มกอช. อาจดาเนินการดังต่อไปนี้
8.1 การลดขอบข่ายการรับรองระบบงาน
หากตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาคัญใดๆ ภายในองค์กรอันมีผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินการ
ตรวจสอบรับรองของหน่วยงานนั้น
8.2 การพักใช้ใบรับรอง
(1) กรณีการตรวจติดตามที่หน่วยตรวจไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องร้ายแรงที่ มกอช. แจ้งให้ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด มกอช. จะสั่งพักใช้ใบรับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน
(2) กรณี การตรวจติดตามที่ พบข้อบกพร่องเล็กน้อยแต่หน่วยตรวจใช้เวลาแก้ไขเกินกว่าระยะเวลาที่
กาหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือแก้ไขแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพ มกอช. สามารถสั่งพักใช้ใบรับรอง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ตามมติคณะทบทวน
8.3 การเพิกถอนใบรับรอง จะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) หน่วยตรวจที่อยู่ในระหว่างการพักใช้ใบรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง และ/หรือ ไม่สามารถ
ทาตามเงื่อนไขที่ มกอช. กาหนด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) การตรวจติ ด ตามของ มกอช. ชี้บ่ งว่าหน่ วยตรวจปฏิ บั ติ ไม่ ส อดคล้ องกั บ ข้อ ก าหนดในมาตรฐาน
การรับรองตาม ข้อ 4.1 (3) ในสาระสาคัญ
(3) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดโดย มกอช. ในสาระสาคัญซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายใน
ด้านเศรษฐกิจ หรือชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค
8.4 ในกรณี ที่มีการเพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรอง หน่วยตรวจต้องส่งใบรับรองที่ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกนั้น
คืนให้แก่ มกอช. ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มกอช.
8.5 ผู้ถูกพักใช้ ถูกเพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรอง ต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับ
การรับรองความสามารถตามขอบข่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
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9. การอุทธรณ์
9.1 ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ การรั บ รอง หรื อ หน่ ว ยตรวจที่ ถู ก พั ก ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนตามข้ อ 8 อาจยื่ น ค าอุ ท ธรณ์ เป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ เลขาธิ ก าร มกอช.ได้ ภ ายใน 15 วั น ท าการ นั บ แต่ วั น ที่ มกอช. มี ห นั งสื อ แจ้ งผล
การพิจารณาตัดสินหรือมาตรการนั้นให้ทราบ
9.2 เลขาธิ ก าร มกอช. จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ เพื่ อ พิ จ ารณาค าอุ ท ธรณ์ และแจ้ ง ผล
การพิ จ ารณาให้ ผู้ ยื่ น ค าอุ ท ธรณ์ ท ราบภายใน 30 วั น ท าการ นั บ จากวั น ที่ มกอช. ได้ รั บ ค าอุ ท ธรณ์
หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพออาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทาการ
9.3 ในกรณีที่ผู้ยื่นคาอุทธรณ์ไม่ยอมรับคาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ยื่นคาอุทธรณ์สามารถ
ยื่น อุ ท ธรณ์ ได้ เป็ น ครั้งที่ 2 กั บ คณะกรรมการรับ รองระบบงานได้ ภ ายใน 15 วัน ท าการ นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่
มกอช. มีหนังสือแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทราบ
9.4 ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บังคับอยู่
9.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรองระบบงานให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การร้องเรียน
10.1 การร้องเรียนสามารถยื่นต่อเลขาธิการ มกอช. หรือผู้อานวยการสานักรับรองมาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
10.2 มกอช. จะดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว แล้วแจ้งผลให้ผู้ที่ร้องเรียนทราบ
11. การยกเลิกใบรับรอง
ใบรับรอง จะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้
11.1 หน่วยตรวจเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
11.2 หน่วยตรวจที่เป็นนิตบิ ุคคลนัน้ ล้มละลาย
11.3 หน่วยตรวจแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ มกอช. ตามข้อ 6.10
11.4 มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดกฎเกณฑ์สากลด้านการตรวจสอบรับรอง หรือ ยกเลิกมาตรฐาน
ที่ได้รับใบรับรอง
12. การรักษาความลับ
12.1 มกอช. และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากผู้ยื่นคาขอ/หน่วยตรวจ ภายใต้กิจกรรม
การตรวจรับรองระบบงานสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารนั้นๆไว้เป็นความลับไม่นาไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ยื่นคาขอและ/หรือ ผู้ได้รับการรับรองระบบงานเป็นลายลักษณ์อักษร
12.2 มกอช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคาขอ/หน่วยตรวจ อันเนื่องมาจากความลับนี้ได้
แพร่งพรายสู่บุคคลภายนอก เว้นแต่เกิดจากความบกพร่องของ มกอช.
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13. การใช้เครื่องหมาย
หน่วยตรวจสามารถใช้เครื่องหมายเพื่อแสดงถึงการรับรองความสามารถ เฉพาะที่ มกอช. กาหนดไว้ตาม หลักเกณฑ์/
เงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานสาหรับหน่วยตรวจ (ACFS-CSSA-R-SD-19) โดยต้องไม่นาไปใช้
ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หากฝ่าฝืน มกอช. มีอานาจพิจารณาดาเนินการลดขอบข่าย
พักใช้ เพิกถอนใบรับรองกับหน่วยตรวจ
14. ค่าธรรมเนียม
มกอช. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดาเนินการโดยไม่หวังผลกาไร ดังนั้น มกอช. จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
รับรองระบบงาน
15. การสนับสนุนทางด้านการเงิน
มกอช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงมีความมั่นคงด้านการเงิน
16. อื่น ๆ
16.1 ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถของ
หน่วยตรวจ มกอช. จะแจ้งให้หน่วยตรวจทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดาเนินการภายในเวลาที่ มกอช. กาหนด
16.2 ในกรณีที่หน่วยตรวจย้ายสถานที่ประกอบกิจการ หรือโอนกิจการที่ได้รับ การรับรองระบบงานให้แก่ผู้อื่น
ให้ถือว่าใบรับรองนั้นสิ้นสุดลง และต้องส่งใบรับรองคืนแก่ มกอช. ภายใน 30 วันทาการ นับจากวันย้ายสถานที่
หรือโอนกิจการ
16.3 มกอช. ไม่รับผิดชอบในการกระทาใดๆ ของหน่วยตรวจที่ได้กระทาไปโดยไม่สุจริตหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสาร และหลักฐานประกอบคาขอ
1.

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนาหนัง สือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท และ/หรือ สาเนา
ทะเบียนการค้าต้องออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน กรณีผู้ มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิได้ยื่นคาขอด้วย
ตัวเองให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือมอบอานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท)
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับอานาจ หรือ
เอกสารอื่นที่ เที ยบเท่ า ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับของหน่ วยงานราชการ เช่น สาเนาหนั งสือเดินทาง สาเนา
ใบอนุญาตขับรถ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสมาคมต่างด้าว เป็นต้น

2.

สาเนาแผนที่ตั้งสานักงานใหญ่ สานักงานสาขาในประเทศไทยของผูข้ อรับใบรับรองโดยละเอียด

3.

สาเนาใบรับรองระบบงาน (Accreditation Certificate) จากหน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล (ถ้ามี)

4.

หลักฐาน เอกสารรายงานผลการตรวจกิจกรรมให้ลูกค้าอย่างน้อย 1 ราย

5.

เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนะนาองค์กร/หน่วยงาน (ถ้ามี)

6.

สาเนาเอกสารการทาความตกลงยอมรับร่วม หรือข้อตกลงกับรัฐบาล/หน่วยงานภาครัฐในระดับประเทศ หรือ
ระดับสากล (ถ้ามี)

7.

สาเนาเอกสารคู่มือคุณภาพ หรือเทียบเท่า (Quality Manual or Equivalent)

8.

สาเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) เป็นต้น

9.

รายงานผลการทบทวนเอกสารขององค์กร (Self Document Review) ตามแบบฟอร์มที่ มกอช. กาหนด
หมายเหตุ เอกสารสาเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างใบรับรองและใบแนบ
ภาษาไทย

เลขที่ : ACFS

สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจ
โดยมีรายละเอียดการรับรองระบบงานตามเอกสารแนบท้าย
วันที่ให้การรับรอง
วันที่สิ้นอายุการรับรอง
การแก้ไขครั้งที่
ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่อ
(

)

เลขาธิการ
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ออกให้ ณ วันที่

ACFS-CSSA-R-SD-22
Rev. 00 Date: 30/09/16

รายละเอียดการรับรองระบบงาน
แนบท้ายใบรับรองความสามารถของหน่วยตรวจ :
เลขที่ :
หน่วยตรวจ :
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน:
ขอบข่ายย่อย
รายละเอียด : (1) Accreditation Standard :

Normative Document
:

(2) Inspection Standard

วันที่ให้การรับรอง
วันที่สิ้นอายุการรับรอง
การแก้ไขครั้งที่
ออกให้ ณ วันที่
ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่
ลงชื่อ
(

)

เลขาธิการ
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างใบรับรองและใบแนบ
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
Inspection Body
Date of granting:
Valid until:
Revision No.:
Initial Accreditation :
Signature :
(

)

Secretary General
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
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Date of issue:

ACFS-CSSA-R-SD-22
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Accreditation Schedule
Attachment to Certificate of Accreditation :
No. : ACFS
Inspection Body :
Scope of accreditation :
Sub-scope of accreditation :
(1) Accreditation Standard
Description :
(2) Inspection Standard

:
Normative Document
:

Date of granting:
Valid until:
Revision No.:

Date of issue:

Signature :
(

)

Secretary General
National Bureau of Agricultural Commodity
and Food Standards
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