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สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะอนุกรรมการรบัรองระบบในการประชุมครั้งท่ี 4-4/2542  

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2542,  ครั้งท่ี 16-5/2543 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2543,  ครั้งท่ี 66-11/2545 เม่ือวนัท่ี    

24 พฤษภาคม 2545, ครั้งท่ี  68-13/2545 เม่ือวัน ท่ี  18 ตุลาคม 2545, ครั้งท่ี  81-4/2548 เม่ือวัน ท่ี  3 

พฤศจิกายน 2548,  ครั้งท่ี 85-4/2549 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2549,  ครั้งท่ี 96-3/2552 เม่ือวันท่ี 13 

สิงหาคม 2552,  ครั้ง ท่ี  122-1/2559 เม่ือวัน ท่ี  19 มกราคม 2559,  ครั้ ง ท่ี  124-3/2559 เม่ือวัน ท่ี  12 

พฤษภาคม 2559,  ครั้งท่ี 126-5/2559 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559, ครั้งท่ี 129-3/2560 เม่ือวนัท่ี 10 

สิงหาคม 2560,  ครั้งท่ี 133-3/2561 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 และครั้งท่ี 136-2/2562 วนัท่ี 7 มิถุนายน 

2562  และมติคณะอนุกรรมการรบัรองระบบ เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 การ

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองระบบครั้งท่ี 143-1/2564 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งท่ี 148-

2/2565 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ไดก้ าหนดขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าดว้ยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรอง

ระบบการบริหารจดัการเพ่ือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการใหก้ารรบัรองระบบการบริหารจดัการของสถาบนัต่อไป 
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ขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

ในการรบัรองระบบการบริหารจดัการ 

 

1. ขอบข่าย 

1.1 ขอ้ก าหนดน้ี ก าหนดนิยาม คุณสมบติัของผูย้ืน่ค าขอ การรบัรอง เง่ือนไขส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง การตรวจ

ติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่ การลดขอบข่าย การพักใช้และการคืนสิทธ์ิ และการเพิกถอนการ

รบัรอง การอุทธรณ์และการรอ้งเรียน การยกเลิกการรบัรอง การรกัษาความลบั และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

รบัรองระบบการบริหารจดัการดงัต่อไปน้ี  

- ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ QMS” ตาม

มาตรฐาน มอก. 9001 (ISO 9001) และ ISO/TS 29001 ส าหรบัอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี

และก๊าซธรรมชาติ    

- ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ EMS” 

ตามมาตรฐาน มอก. 14001 (ISO 14001)  

- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Occupational Health and Safety Management 

System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ OHSMS” ตามมาตรฐาน มอก . 45001 (ISO 45001) และ 

มอก. 18001” 

- ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า 

“ระบบ FSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 22000 (ISO 22000) 

- ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม  (Hazard Analysis and Critical Control Point 

System) ในการผลิตอาหาร ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ HACCP” ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius 

Commission:  Supplement to Volume 1B, Annex to CAC/RCP 1 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก. 7000 หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ . 9024) หรือมาตรฐาน General Principles of Food 

Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
System หรือมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices และ Chapter Two: Hazard 

Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guideline for its Application) หรือมาตรฐานระบบ 
HACCP ของประเทศคู่คา้ตามท่ีผู้ยื่นค าขอระบุ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบการจัดการสุขลักษณะท่ีดีในสถาน

ประกอบการ 

- ระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System) ซ่ึงต่อไปน้ี

จะเรียกว่า “ระบบ GMP” ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices (GHPs)) 
ห รื อ ม า ต ร ฐ า น  Codex Alimentarius Commission : Recommended International Code of Practice – 

General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1) หรือ  มอก. 34 หรือ มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ . 

9023) หรือ มาตรฐานสินคา้เกษตร ดงัต่อไปน้ี 

1) หลกัการปฏิบติัส าหรบักระบวนการรมผลไมส้ดดว้ยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(มกษ. 1004) 

2) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัโรงสีขา้ว (มกษ. 4403) 

3) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัศนูยร์วบรวมน ้านมดิบ (มกษ. 6401) 

4) การปฏิบติัท่ีดีดา้นสุขลกัษณะส าหรบัการแปรรปูสตัวน์ ้าเบ้ืองตน้ (มกษ. 7420) 

5) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัโรงคดับรรจุผกัและผลไมส้ด (มกษ. 9035) 

6) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัการผลิตผกัและผลไมส้ดตดัแต่งพรอ้มบริโภค (มกษ. 9039) 

7) หลกัปฏิบติัส าหรบัการผลิตสินคา้เกษตรแช่เยอืกแข็ง (มกษ. 9041) 

8) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัการผลิตทุเรียนแช่เยอืกแข็ง (มกษ. 9046) 

9) การปฏิบติัท่ีดีส าหรบัโรงรวบรวมผกัและผลไมส้ด (มกษ. 9047) 
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หรือมาตรฐานระบบ GMP อ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากลตามท่ีผู้ยื่นค าขอระบุ  

ยกเวน้การรบัรองในกิจกรรมมาตรฐานฟารม์และยารกัษาโรค 

- ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (Security 

Management System – Requirements for Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)) ซ่ึ ง

ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ MSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 22300 

- ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ EnMS” ตาม

มาตรฐาน มอก. 50001 (ISO 50001)  

- ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ 

“ระบบ BCMS” ตามมาตรฐาน มอก. 22301 หรือ ISO 22301 

- ระบบการบริหารความมัน่คงปลอดภัยในโซ่อุปทาน (Security Management System for Supply Chain) 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ SeMS” ตามมาตรฐาน ISO 28000 

- ระบบการจัดการความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  (Information Security Management System) ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ ISMS” ตามมาตรฐาน ISO 27001 

- ระบบบริหารงานคุณภาพส าหรบัเคร่ืองมือแพทย์ (Quality Management System for Medical Devices) 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ MDMS” ตามมาตรฐาน มอก. 13485 (ISO 13485) 

- ระบบบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยืน (Event Sustainability Management Systems) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า 

“ระบบ ESMS” ตามมาตรฐาน ISO 20121  

- ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัของหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี (Safety Management System 

for Chemical Laboratories) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ระบบ LSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 

- ระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Management System) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ KMS” ตาม

มาตรฐาน ISO 30401 

- ระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System) ซ่ึงต่อไปน้ี

จะเรียกวา่ “ระบบ RTSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 39001 (ISO 39001) 

- ระบบการจดัการงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – Service Management 

System) ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ SMS” ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 

- ระบบการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก (Facility Management – Management Systems) ซ่ึงต่อไปน้ีจะ

เรียกว่า ระบบ FMS””ตามมาตรฐาน ISO 41001  

- ระบบการจดัการอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัจะใหก้ารรบัรองในอนาคต 

1.2 ขอ้ก าหนดน้ีใชส้ าหรบัการรบัรองระบบการบริหารจดัการของผูป้ระกอบกิจการทั้งท่ีเป็นการผลิตและการ

บริการ 

 

2. นิยาม 

 ความหมายของค าท่ีใชใ้นขอ้ก าหนดน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ระบบการบริหารจดัการ หมายถึง ระบบการจดัการท่ีองค์กรผูย้ื่นค าขอน าไปปฏิบัติ ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบ  QMS 

(มอก . 9001 (ISO 9001) และ ISO/TS 29001) ระบบ EMS (มอก . 14001 (ISO 14001)) ระบบ 

OHSMS (มอก. 45001 (ISO 45001) และ มอก.18001) ระบบ MSMS (มอก. 22300) ระบบ FSMS 

(มอก. 22000 (ISO 22000)) ระบบ HACCP (Codex หรือ มอก. 7000 หรือ มกษ. 9024) ระบบ GMP 

(Codex  หรือ มอก. 34 หรือ มกษ. 9023 หรือ มกษ. 1004 หรือ มกษ. 4403 หรือ มกษ. 6401 หรือ 

มกษ. 7420 หรือ มกษ. 9035 หรือ มกษ. 9039 หรือ มกษ. 9041 หรือ มกษ. 9046 หรือ มกษ. 9047 

หรือ GHPs) ระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) ระบบ BCMS (มอก. 22301 หรือ ISO 22301) 

ระบบ SeMS (ISO 28000) ระบบ ISMS (ISO 27001) ระบบ MDMS (มอก. 13485 (ISO 13485)) 
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ระบบ ESMS (ISO 20121) ระบบ LSMS (มอก. 2677 เล่ม 1) ระบบ KMS (ISO 30401) ระบบ RTSMS 

(มอก. 39001 (ISO 39001)) ระบบ SMS (ISO/IEC 20000-1) ระบบ FMS (ISO 41001) และระบบ

การจดัการอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัจะใหก้ารรบัรองในอนาคต 

2.2 ระบบ QMS หมายถึง ระบบท่ีมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการด าเนินการให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์เพ่ือก าหนดทิศทางและควบคุมองคก์รในเร่ืองคุณภาพ 

2.3 ระบบ EMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการจดัการทั้งหมดท่ีรวมถึงโครงสรา้งองค์กร กิจกรรม การวางแผน 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ การปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการและทรพัยากรส าหรบัการพัฒนา การ

น าไปปฏิบติั การท าใหบ้รรลุ การทบทวนและการรกัษาไวซ่ึ้งนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.4 ระบบ OHSMS หมายถึง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กรซ่ึงประกอบดว้ย

บุคลากร ทรพัยากร นโยบายและขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีการท างานประสานกนัอยา่งมีระเบียบและ

แบบแผน เพ่ือปฏิบติังานท่ีก าหนดไวห้รือเพ่ือใหบ้รรลุหรือรกัษาเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2.5 ระบบ MSMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการบริหารงานขององค์กร ซ่ึงใชใ้นการก าหนดและน านโยบาย

ด้านการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติ และบริหารความเส่ียง และภัยคุกคามขององค์ กร ซ่ึงรวมถึง 

โครงสรา้งองคก์ร กิจกรรม การวางแผน การจดัสรรความรบัผิดชอบ วิธีการปฏิบติั ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กระบวนการและทรพัยากร 

2.6 ระบบ FSMS หมายถึง ระบบการจัดการท่ีมีการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ดา้นความปลอดภัยของ

อาหารและการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว โดยใชห้ลกัการระบบ HACCP เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้

มัน่ใจในความปลอดภยัของอาหารตลอดหว่งโซ่อาหาร (Food chain) 

2.7 ระบบ HACCP หมายถึง ระบบการจดัการดา้นการวิเคราะหอ์นัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม โดยมุ่งเน้นการ

ป้องกนัปัญหาและอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นในการผลิตอาหาร 

2.8 ระบบ GMP หมายถึง ระบบการจดัการดา้นสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ เพ่ือใหมี้ความปลอดภยัต่อการ

อุปโภคและบริโภค 

2.9 ระบบ EnMS หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในการจดัท านโยบายพลงังาน และวตัถุประสงคด์า้น

พลงังาน และกระบวนการ และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์หล่าน้ัน 

2.10 ระบบ BCMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยการจัดท า การน าไปปฏิบัติ การ

ด าเนินการ การติดตาม การทบทวน รกัษา และปรบัปรุงใหเ้กิดความต่อเน่ืองของธุรกิจ 

2.11 ระบบ SeMS หมายถึง การบริหารจดัการระบบหรือกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ ซ่ึงองค์กรจะตอ้งจดัการกับ

ความเส่ียง หรือแนวโน้มของภยัคุกคาม รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นในโซ่อุปทาน 

2.12 ระบบ ISMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยการจัดท า การน าไปปฏิบัติ การ

ด าเนินการ การติดตาม การทบทวน รกัษา และปรบัปรุง โดยมุ่งเน้นเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มลู 

2.13 ระบบ MDMS หมายถึง ระบบท่ีมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการด าเนินการให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์เพ่ือก าหนดทิศทางและควบคุมองคก์รในเร่ืองคุณภาพของเครื่องมือแพทย ์

2.14 ระบบ ESMS หมายถึง ระบบท่ีมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการด า เนินการให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ เพ่ือก าหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเร่ืองการบริหารการจัดงานอย่างยัง่ยืน เช่น งาน

ประชุม สมัมนา นิทรรศการ เป็นตน้ โดยด าเนินงานภายใตก้ารควบคุมดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และ

สงัคม 

2.15 ระบบ LSMS หมายถึง ระบบท่ีมีการวางแผน น าไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และทบทวนการจดัการ บน

พ้ืนฐานของขอ้มลูจริง อยา่งต่อเน่ืองและสม า่เสมอ 

2.16 ระบบ KMS หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการจดัการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรู ้

2.17 ระบบ RTSMS หมายถึง ระบบท่ีมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการด าเนินการให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์เพ่ือก าหนดทิศทางและควบคุมองคก์รในเร่ืองความปลอดภยัการจราจรทางถนน 
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2.18 ระบบ SMS หมายถึง ระบบการจดัการเพ่ือก ากบัและควบคุมกิจกรรมการจดัการบริการขององคก์ร ซ่ึง

รวมถึงนโยบายการจดัการบริการ วัตถุประสงค ์วางแผน กระบวรการ ขอ้มูลท่ีเป็นลายลักษณอ์ักษร 

และทรัพยากรท่ีตอ้งการส าหรับการวางแผน การออกแบบ การเปล่ียนแปลง การจดัส่ง และการ

ปรบัปรุงบริการเพ่ือใหบ้รรลตุามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 

2.19 ระบบ FMS หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธก์ันในการจดัท านโยบาย และวตัถุประสงคด์า้นการ

จดัการสิ่งอ  านวยความสะดวก และกระบวนการท่ีท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้น โดยมุ่งเนน้บทบาท

หนา้ท่ีขององคก์รในการบูรณาการบุคลากร สถานท่ี และกระบวนการ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีสรา้งข้ึน

ตามจุดมุ่งหมายในการปรบัปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลผลิตของธุรกิจหลกั 

2.20 การรบัรองระบบการบริหารจดัการ หมายถึง การใหก้ารยอมรบัความสามารถขององคก์รในการปฏิบติัตาม

มาตรฐานระบบการจดัการ เช่น ระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ MSMS ระบบ FSMS ระบบ 

HACCP ระบบ GMP ระบบ EnMS ระบบ BCMS ระบบ SeMS ระบบ ISMS ระบบ MDMS ระบบ ESMS 

ระบบ LSMS ระบบ KMS ระบบ RTSMS ระบบ SMS และระบบ FMS ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “การรบัรอง” 

2.21 สถาบนั หมายถึง สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 

2.22 ผูย้ืน่ค าขอ หมายถึง ผูป้ระสงคท่ี์จะขอรบัการรบัรอง  

2.23 ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผูย้ืน่ค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมิน และไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั 

2.24 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2.25 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรบัรองระบบท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ือก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรอง เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรบัรอง ตัดสินการพกัใช ้การคืน

สิทธ์ิ และเพิกถอนการรบัรองระบบการจดัการ แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ีตัดสินใหก้ารรบัรอง 

เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหม้ัน่ใจในความเป็นกลางในการให้

การรับรองระบบการจัดการและเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

2.26 คณะท างานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตดัสินใหก้าร

รบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งและด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

2.27 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลท่ีแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาค าอุทธรณ์ และ

เสนอแนะการด าเนินการต่อคณะกรรมการ 

2.28 การอุทธรณ์  หมายถึง การไม่ เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ท่ีคณะกรรมการ /

คณะอนุกรรมการ/คณะท างานทบทวน ไดพิ้จารณาตดัสินแลว้ หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการ

น้ันๆ และตอ้งการใหค้ณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานทบทวน ท าการทบทวน 

2.29 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเก่ียวกับข้อบกพร่องในการปฏิบั ติ งานของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ คณะท างานทบทวน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ผูต้รวจประเมินของสถาบนั 

หรือบุคลากรของสถาบนั 

2.30 หน่วยรบัรองระบบงาน หมายถึง หน่วยงานท่ีใหก้ารรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรอง เช่น 

- หน่วยรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพ หน่วยรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยรบัรองระบบการ

จดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยรบัรองระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ หน่วย

รบัรองระบบการบริหารความมัน่คงปลอดภัยในโซ่อุปทาน หน่วยรบัรองระบบการบริหารงานคุณภาพ

ส าหรบัเคร่ืองมือแพทย ์หน่วยรบัรองระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร หน่วยรบัรองระบบการ

จดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ หน่วยรบัรองระบบการจดัการดา้นการวเิคราะหอ์นัตรายและ

จุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร หน่วยรบัรองระบบบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยืน หน่วยรบัรอง

ระบบการจดัการความรู ้หน่วยรบัรองการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน หน่วยรบัรองระบบการ



R-001 Iss.3 Rev.1 25/06/65   ฝร.  6/37 

จดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนน หน่วยรบัรองระบบการจดัการสิ่งอ  านวยความสะดวก  ตาม 

ISO/IEC 17021-1  

- หน่วยรบัรองระบบการจดัการพลงังาน ตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003  

- หน่วยรับรองระบบการจัดการความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตาม ISO/IEC 17021-1 และ 

ISO/IEC 27006  

- หน่วยรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย  ตาม ISO/IEC 17021-1 ระเบียบกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง หน่วยตรวจ 

การประเมินและการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย พ .ศ. 2559 และประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการอนุญาตเป็นหน่วยรับรองและหน่วยตรวจมาตรฐาน

แรงงานไทย ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2559  

- หน่วยรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตาม ISO/IEC 17021-1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการได้มาซ่ึงองค์กร

ผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือท าหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบหรือตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ .ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัท่ี 26 กันยายน 

2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การขึ้ นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วย

รบัรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2562 

-  หน่วยรบัรองระบบการจดัการงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม ISO/IEC 17021-1 และ 

ISO/IEC 20000-6  

2.31 องค์กรหลายสาขา (Multi site organization) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ EnMS 

ระบบ SMS และระบบ FMS) หมายถึง องคก์รท่ีด าเนินธุรกิจสาขาท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัหรือไม่ก็ได้ โดย

มีส านักงานส่วนกลางเป็นผูด้ าเนินการวางแผนควบคุม จดัการแก่หน่วยงานเครือข่ายและสาขา  ในกรณีท่ี

เครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับส านักงานส่วนกลาง ตอ้งมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ท่ีแสดงว่า

ส านักงานส่วนกลางมีอ านาจในการตรวจติดตามและการด าเนินการแกไ้ขในเครือขา่ยและสาขาต่างๆ ได ้

 ส าหรบัระบบ EnMS จะตอ้งมีการพิจารณาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีแสดงถึงสมรรถนะดา้นพลงังาน 

(Energy Performance) ท่ีแต่ละสาขาด าเนินการตอ้งถูกจดัเก็บและวิเคราะหโ์ดยส านักงานส่วนกลาง  

2.32 สถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ EnMS 

ระบบ SMS และระบบ FMS)  หมายถึง  สถานด าเนินการ/ท่ีตั้งท่ีนอกเหนือจากสถานด าเนินการ/ท่ีตั้งท่ี

ระบุไวใ้นใบรบัรอง ซ่ึงมีการประยุกต์ใชร้ะบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ OHSMS และ/

หรือระบบ EnMS และ/หรือระบบSMS และ/หรือระบบ FMS กบักิจกรรมท่ีอยูภ่ายใตข้อบข่ายการรบัรอง/

ขอรบัการรับรอง  โดยมีการก าหนดช่วงเวลาไวช้ัดเจน  ซ่ึงสถานด าเนินการ/ท่ีตั้งดังกล่าวมี ตั้งแต่สถาน

ด าเนินการในการบริหารโครงการหลัก (Major project management site) จนถึงสถานด าเนินการในการ

บริการ/ติดตั้งย่อย (Minor service/installation site) โดยระบบ EnMS สถานด าเนินการชัว่คราวน้ันจะมี

การพิจารณาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะการใชพ้ลังงาน  และปริมาณการใชพ้ลังงานท่ีมีนัยส าคัญของ

องคก์ร 

2.33 องคก์รท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว (Temporary site organization) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ 

OHSMS ระบบ EnMS ระบบ SMS และระบบ FMS) หมายถึง องค์กรท่ีด าเนินธุรกิจโดยมีส านักงาน

ส่วนกลางเป็นศูนยก์ลางของการบริหารจดัการ ก ากบั ควบคุม และดูแลการด าเนินการของสถานด าเนินการ

ชัว่คราวภายนอก ส านักงานส่วนกลาง เช่น โครงการก่อสรา้ง  

2.34 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หมายถึง การตรวจประเมินเบ้ืองตน้และการตรวจประเมินเอกสาร โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจประเมินความพรอ้มขององค์กรทั้ งทางด้านเอกสาร ความรูแ้ละความเขา้ใจใน

ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง รวมถึงการน าไปปฏิบติั เพ่ือประกอบการนัดหมายในการ

ตรวจประเมินในขั้นตอนท่ี 2  
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2.35 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (ซ่ึงจะด าเนินการตรวจประเมิน ณ 

สถานประกอบการ) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน าระบบการ

จดัการท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั 

 

3. คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ 

3.1 ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูป้ระกอบกิจการท่ีขอรบัการรบัรอง  

(2) ไม่เป็นผูถ้กูเพิกถอนการรบัรองจากสถาบนั เวน้แต่พน้ระยะเวลา 6 เดือนมาแลว้ 

(3) อยูใ่นขอบขา่ยและพ้ืนท่ีตามประกาศสถาบนั เร่ือง ขอบขา่ยและพ้ืนท่ีท่ีใหก้ารรบัรอง 

สถาบนัสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกค าขอรบัการรบัรอง ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอไม่พรอ้มท่ีจะรบัการตรวจประเมิน

หรือไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัยื่นค าขอรบัการรบัรอง และหลังจากท่ี

สถาบนัไดมี้การด าเนินการติดตามความคืบหน้าจากผูย้ืน่ค าขอแลว้ 

 

4. การรบัรอง 

4.1 สถาบนัด าเนินการใหก้ารรบัรองระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ MSMS ระบบ FSMS ระบบ 

HACCP ระบบ GMP ระบบ EnMS ระบบ BCMS ระบบ SeMS ระบบ ISMS ระบบ MDMS ระบบ ESMS 

ระบบ LSMS ระบบ KMS ระบบ RTSMS ระบบ SMS และ/หรือระบบ FMS ตามขอบข่ายท่ีสถาบัน

ประกาศและ/หรือตามขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

4.2 ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีการน าระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบัติ

แลว้ รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหารแลว้  (ยกเวน้

ระบบ HACCP และระบบ GMP) 

4.3 การขอรับการรับรอง ใหย้ื่นค าขอต่อสถาบันพรอ้มหลักฐานและเอกสารต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบัน ซ่ึงรวมถึง

เอกสารระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองของผูย้ื่นค าขอ ตามแบบค าขอรบัการรบัรองระบบการจดัการ

น้ันๆ ท่ีสถาบนัก าหนด 

4.4 เม่ือไดร้บัค าขอตามขอ้ 4.3 แลว้ สถาบนัจะด าเนินการดงัน้ี 

(1) พิจารณาค าขอและรายละเอียดต่างๆ ของผูย้ื่นค าขอ หากมีรายละเอียดท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุงแกไ้ข

จะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

(2) ตรวจประเมินระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง ตามขั้นตอนท่ีก าหนดในเอกสาร R-002 : การตรวจ

ประเมินเพ่ือการรับรองระบบการบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 โดยระบบ FSMS ระบบ HACCP และระบบ GMP ให้

ด าเนินการตรวจประเมินครอบคลุมถึงการตรวจประเมินจรรยาบรรณในการผลิตอาหาร การตรวจ

ประเมินกระบวนการผลิต โดยไม่มีการสุ่มตวัอย่างผลิตภณัฑเ์พ่ือตรวจสอบ/ทดสอบ 

ภาษาท่ีใชใ้นการตรวจประเมินใชภ้าษาไทยเป็นหลกั หากผูย้ื่นค าขอประสงคจ์ะใหใ้ชภ้าษาต่างประเทศ

ในการตรวจประเมิน สถาบนัสงวนสิทธิท่ีจะใหมี้การตกลงเป็นแต่ละกรณีไป 

(3) สรุปขอ้คิดเห็นน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาตดัสินใหก้ารรบัรองหรือปฏิเสธการรบัรอง 

4.5 ผูย้ื่นค าขอตอ้งยินยอมใหห้น่วยรบัรองระบบงานเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้รวจประเมิน

ของสถาบัน ณ สถานประกอบการของผูย้ื่นค าขอภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบันขอรบัการรบัรองระบบงานหรือ

ไดร้บัการรบัรองระบบงานแลว้ไดต้ลอดเวลาเม่ือถกูเลือกจากสถาบนัและหน่วยรบัรองระบบงาน 

4.6   ผู ้ยื่นค าขอตอ้งจัดเตรียมส่ิงจ  าเป็นทั้งหมดส าหรับการด าเนินการตรวจประเมิน ซ่ีงรวมถึงการ

จดัเตรียมเอกสารเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบ การเขา้ถึงกระบวนการและพ้ืนท่ี บันทึกคุณภาพ และ
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บุคลากรทั้งหมด เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก การ

ตรวจประเมินใหม่ และการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน  

4.7 เม่ือคณะท างานทบทวนไดอ้นุมติัใหก้ารรบัรองแลว้ สถาบนัจะออกใบรบัรองแต่ละระบบการจดัการท่ีขอรบั

การรบัรอง (ส าหรบัการออกใบรบัรองระบบ HACCP ขอ้มลูในใบรบัรองจะครอบคลุมการรบัรองระบบ GMP) 

ให ้โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีคณะท างานทบทวนอนุมติัใหก้ารรบัรอง ใบรบัรองมีอายุคราวละ 3 ปี และไม่สามารถ

โอนใบรบัรองใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้

การออกใบรับรองส าหรับผู้ได้รับการรับรองระบบการจัดการใดๆ  ในขอบข่ายท่ีสถาบันได้รับการรับรอง

ระบบงานจากหน่วยรบัรองระบบงาน จะมีการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองของสถาบันควบคู่กับเคร่ืองหมาย

รบัรองระบบงานของหน่วยรบัรองระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีขอบข่ายการรบัรองของผูไ้ดร้บัการรบัรอง

จากสถาบนัไม่อยูภ่ายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน สถาบนัจะออกใบรบัรองท่ีแสดงเฉพาะ

เครื่องหมายรบัรองของสถาบนั 

 ผูไ้ด้รับการรับรองสามารถใชช่ื้อสถาบันในการอา้งอิงถึงการได้รับการรับรองระบบการจัดการได้ตามท่ี

ก าหนดในภาคผนวก ก. 

ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถแสดงเคร่ืองหมายรบัรองเฉพาะระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง และแสดง

เครื่องหมายรบัรองระบบงานไดใ้นขอบขา่ยและระบบการจดัการท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

การแสดงเคร่ืองหมายรับรองและ/หรือเคร่ืองหมายรับรองระบบงานใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและวิธีแสดง

เครื่องหมายรบัรองและเครื่องหมายรบัรองระบบงานท่ีก าหนดในภาคผนวก ข. 

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการขอยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการใดๆ ท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบนัหรือผู้

ไดร้บัการรบัรองไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีสถาบันก าหนด  และส่งผลต่อการเพิกถอน

การรับรอง ผู้ไดร้ับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองใหแ้ก่สถาบัน และหา้มผูไ้ด้รับการรับรองดังกล่าวน า

เครื่องหมายรบัรองและ/หรือเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานไปใชห้รือแสดง ณ ท่ีใดๆ  

4.8 การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรบัรองใหด้ าเนินการแจง้สถาบันพิจารณา หากไม่มีผลกระทบต่อระบบการ

จดัการ (เช่น การลดขอบข่ายการรบัรอง) สถาบนัจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณา เม่ือคณะท างาน

ทบทวนอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอบข่ายแลว้ สถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุ

เท่ากบัใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบัน หากมี

ผลกระทบต่อระบบการจดัการ (เช่น การขยายขอบขา่ยการรบัรอง) สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินเป็น

กรณีพิเศษ (Special audit) ส าหรบักิจกรรมท่ีขยายขอบข่ายการรบัรอง โดยการด าเนินการตรวจประเมิน

เช่นเดียวกับการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ตามท่ีก าหนดใน R-002 โดยอนุโลม หรือด าเนินการตรวจ

ประเมินพรอ้มกบัการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ ก่อนท่ีจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาอนุมติั

การขยายขอบขา่ยการรบัรองดงักล่าว รวมถึงสถาบนัจะออกใบรับรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม โดยมีอายุการ

รบัรองเท่ากบัฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั  

4.9 การโอนกิจการและการยา้ยสถานท่ีประกอบการ ใหผู้ไ้ดร้ับการรับรองแจง้สถาบันทราบเป็นลายลักษณ์

อกัษร เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรองใหม่ และพิจารณา

ยกเลิกใบรบัรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากับใบรบัรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูไ้ดร้ับการ

รบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

4.10 กรณีองค์กรหลายสาขา (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ EnMS ระบบ SMS และระบบ FMS) มี

ความประสงค์ท่ีจะขอการรับรองโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างสาขา ใหแ้จง้ความจ านงในค าขอต่อสถาบัน เพ่ือ

สถาบนัจะไดพิ้จารณาด าเนินการตรวจประเมิน ณ ส านักงานส่วนกลางและสุ่มตรวจประเมินหน่วยงานสาขา

ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดใน R-002 

4.11 กรณีองค์กรท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ EnMS ระบบ SMS และ

ระบบ FMS) มีความประสงค์จะขอการรับรอง ใหแ้จง้ความจ านงในค าขอต่อสถาบันเพ่ือสถาบันจะได้



R-001 Iss.3 Rev.1 25/06/65   ฝร.  9/37 

พิจารณาด าเนินการตรวจประเมิน ณ ส านักงานส่วนกลาง และสุ่มตรวจประเมินส านักงานชัว่คราวตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดใน R-002 

4.12 กรณีท่ีผูย้ื่นค าขอรบัการรบัรองมีหลายนิติบุคคล และตอ้งการใหอ้อกใบรบัรองเป็นฉบบัเดียวกนัใหแ้จง้ความ

จ านงต่อสถาบัน เพ่ือสถาบันจะไดพิ้จารณาด าเนินการตรวจประเมินใหเ้ป็นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

ก าหนดใน R-002 (กรณีท่ีเป็นการตรวจประเมินแบบองค์กรเดียว การใหก้ารรับรองจะไม่อยู่ภายใต้

ขอบขา่ยการรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรองระบบงาน) 

4.13 ผูท่ี้ขอรับการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/TS 29001:2007 โดยไม่เคยไดร้ับการรับรองระบบ QMS ตาม

มาตรฐาน ISO 9001 ตอ้งยืน่ค าขอรบัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ฉบบัปีท่ียงัมีผลอยู ่ณ วนัท่ียื่น

ค าขอ พรอ้มกับการขอรบัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/TS 29001 โดยสถาบันจะตรวจประเมินและให้

การรับรองระบบ QMS ตามมาตรฐานทั้งสองในคราวเดียวกัน และจะออกใบรับรองแยกส าหรับแต่ละ

มาตรฐาน คือ ISO 9001 และ ISO/TS 29001:2007 โดยมีวันท่ีมีผลและวันส้ินอายุการรับรองของ

ใบรบัรองทั้งสองฉบบัเป็นวนัเดียวกนั  

4.14 ผูท่ี้ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบัน สามารถแจง้ความจ านงเพ่ือขอรบัการรบัรอง

ตามมาตรฐาน ISO/TS 29001:2007 ได ้ซ่ึงสถาบันจะตรวจประเมินเพ่ิมเติม ณ สถานประกอบการตาม

มาตรฐาน ISO/TS 29001:2007 ส าหรับข้อก าหนดท่ีเพ่ิมเติม (Supplemental) จากขอ้ก าหนดตาม

มาตรฐาน ISO 9001 โดยไม่ตรวจประเมินขั้นตอน ท่ี  1 ณ สถานประกอบการ ส าหรับ ISO/TS 

29001:2007 แต่จะมีการประเมินเอกสารของผู้ยื่นขอรับการรับรองตามข้อก าหนดของ ISO/TS 

29001:2007 โดยใบรับรองท่ีออกใหต้ามมาตรฐาน ISO/TS 29001:2007 จะมีอายุเท่ากับใบรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001 ท่ีเหลืออยู ่

4.15  กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ FSMS จากสถาบนั สามารถแจง้ความจ านงเพ่ือขอรบัการรบัรองระบบ HACCP 

หรือระบบ GMP จากสถาบันได ้โดยไม่ตอ้งตรวจประเมินเพ่ิมเติม สถาบันจะออกใบรบัรองระบบ HACCP 

และ/หรือระบบ GMP โดยมีอายุเท่ากบัใบรบัรองระบบ FSMS ท่ีเหลืออยู ่

4.16 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP จากสถาบนั สามารถแจง้ความจ านงเพ่ือขอรบั

การรับรองระบบ FSMS จากสถาบันได้ โดยสถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนการตรวจ

ประเมินระบบ FSMS ตามเอกสาร R-002 แต่อาจยกเวน้การตรวจประเมินกิจกรรมบางขอ้ก าหนดของ

ระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP โดยกิจกรรมน้ันต้องได้รับการตรวจประเมินหรือตรวจติดตาม

ผลการรกัษาระบบแลว้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวนัตรวจประเมิน 

4.17  กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ HACCP (ตามมาตรฐาน Codex หรือ มกษ. 9024-2550) จากสถาบันแลว้

ก่อนหน้าน้ี สามารถแจง้ความจ านงตามแบบค าขอท่ีสถาบนัก าหนด เพ่ือขอรบัการรบัรองระบบ GMP (ตาม

มาตรฐาน Codex หรือ มกษ. 9023-2550) เพ่ิมเติม จากสถาบันได้ โดยไม่ตอ้งตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

(ส าหรับขอบข่ายการรับรองเดียวกัน) สถาบันจะออกใบรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานท่ีแจง้ความ

ประสงค ์โดยมีอายุเท่ากบัใบรบัรองระบบ HACCP ท่ีเหลืออยู ่  

4.18 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ GMP (มาตรฐาน Codex หรือ มกษ. 9023-2550) จากสถาบนั สามารถแจง้

ความจ านงตามแบบค าขอท่ีสถาบนัก าหนด เพ่ือขอรบัการรบัรองระบบ HACCP (ตามมาตรฐาน Codex หรือ 

มกษ. 9024-2550) จากสถาบนัได ้โดยสถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนการตรวจประเมิน

ระบบ HACCP ตามเอกสาร R-002 แต่อาจยกเวน้การตรวจประเมินกิจกรรมบางขอ้ก าหนดของระบบ GMP 

(ตามมาตรฐาน Codex หรือ มกษ. 9024-2550) โดยกิจกรรมน้ันตอ้งไดร้บัการตรวจประเมินหรือตรวจ

ติดตามผลการรกัษาระบบแลว้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวนัตรวจประเมิน 

4.19 กรณีผู้ได้รับการรับรองระบบ HACCP ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B-

1997; Annex to CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003 จากสถาบัน สามารถแจง้ความจ านงเพ่ือขอรับการ

รับรองระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 หรือระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-



R-001 Iss.3 Rev.1 25/06/65   ฝร.  10/37 

2550 จากสถาบนัไดโ้ดยแจง้ความจ านงตามแบบค าขอท่ีสถาบนัก าหนด และไม่ตอ้งตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

สถาบันจะออกใบรับรองระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 และ/หรือระบบ GMP ตาม

มาตรฐาน มกษ. 9023-2550 โดยมีอายุเท่ากับใบรบัรองระบบ HACCP ท่ีเหลืออยู่ (ส าหรบัขอบข่ายการ

รบัรองเดียวกนั) 

4.20 กรณีผู้ได้รับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Commission/Recommended 

International Code of Practice; General Principal of Food Hygiene (CAC/RCP1-1969, Rev.4-:2003

จากสถาบัน สามารถแจง้ความจ านงเพ่ือขอรบัการรบัรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 

จากสถาบนัไดโ้ดยแจง้ความจ านงตามแบบค าขอท่ีสถาบนัก าหนด และไม่ตอ้งตรวจประเมินเพ่ิมเติม สถาบนั

จะออกใบรบัรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 โดยมีอายุเท่ากับใบรบัรองระบบ GMP ท่ี

เหลืออยู ่(ส าหรบัขอบขา่ยการรบัรองเดียวกนั) 

4.21  กรณีผูย้ื่นค าขอ/ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ความประสงคข์อรบัการรบัรองหรือการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการ

รบัรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 หรือระบบ HACCP ตามมาตรฐาน 

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 – Annex  สถาบนัฯ จะยงัคงรบัค าขอตามมาตรฐานดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 

4 พฤษภาคม 2564  โดยใบรบัรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 หรือ

ระบบ HACCP ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 - Annex ทุกฉบับ จะมีอายุส้ินสุดการ

รบัรองในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2565  

4.22 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 หรือระบบ HACCP 

ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 – Annex ประสงค์ขอรับการตรวจติดตามผลพรอ้ม

ปรับเปล่ียนการรับรองระบบ GMP สู่มาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices) 
หรือระบบ HACCP สู่มาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices และ Chapter Two: 

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guideline for its Application) ให้แจง้ความ
ประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสถาบนั โดยสถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินระบบ GMP ตามขอ้ก าหนด

ของมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices) ท่ีแตกต่าง/เพ่ิมเติมจากขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานเดิม  และจะตรวจประเมินระบบ HACCPตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter 

One: Good Hygiene Practices แ ล ะ  Chapter Two: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
System and Guide line for its Application) ท่ีแตกต่าง/เพ่ิมเติมจากขอ้ก าหนดของมาตรฐานเดิม และสุ่ม
ตรวจประเมินเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบของสถาบัน ซ่ึง

ใบรับรองระบบ GMP ท่ีออกให้ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices)  
และใบรบัรองระบบ HACCP ท่ีออกใหต้ามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices 

แ ล ะ  Chapter Two: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  System and Guideline for its 

Application) จะมีผลตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการอนุมัติการรบัรองตามมาตรฐานใหม่ โดยมีอายุการรบัรองเท่ากับ
อายุการรบัรองตามมาตรฐานฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่

4.23 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ HACCP ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices 

แ ล ะ  Chapter Two: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  System and Guideline for its 

Application) จากสถาบนัแลว้ สามารถแจง้ความจ านงตามแบบค าขอท่ีสถาบันก าหนด เพ่ือขอรบัการรบัรอง
ระบบ GMP ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices) เพ่ิมเติม จากสถาบัน

ได ้โดยไม่ตอ้งตรวจประเมินเพ่ิมเติม (ส าหรบัขอบขา่ยการรบัรองเดียวกนั)  สถาบนัจะออกใบรบัรองระบบ 

GMP ตามมาตรฐานท่ีแจง้ความประสงค ์ โดยมีอายุเท่ากบัใบรบัรองระบบ HACCP ท่ีเหลืออยู ่

4.24 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ LSMS ตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 จากโครงการจดัท ากระบวนการ

ตรวจประเมินและรบัรองระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัของหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัสารเคมี ซ่ึงไดร้บั

การตรวจประเมินจากสถาบัน มีความประสงค์ขอรับการรบัรองตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 จาก
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สถาบนั สามารถแจง้ความจ านงโดยการยืน่ค าขอรบัการรบัรองจากสถาบนั ตามแบบค าขอท่ีสถาบนัก าหนด 

โดยสถาบนัจะด าเนินการดงัน้ี  

- กรณีไดร้บัการรบัรองไม่เกิน 1 ปี สถาบนัจะด าเนินการโดยการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ หากผล

การตรวจประเมินไม่พบขอ้บกพรอ่งส าคญั สถาบนัจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรอง 

โดยใบรบัรองท่ีสถาบนัจะออกใหต้ามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 จะมีผลตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการอนุมัติ

การรับรอง และมีอายุการรับรองเท่ากับอายุการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 จาก

โครงการฯ ท่ีเหลืออยู ่

- กรณีไดร้บัการรบัรองเกิน 1 ปี สถาบันจะด าเนินการโดยการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง ซ่ึงสถาบัน

อาจจะด าเนินการประเมินเอกสารตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 หรือด าเนินการตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 1 ณ สถานประกอบการ (สถาบันจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป) ก่อนการตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2 ณ สถานประกอบการ โดยใบรบัรองท่ีสถาบนัจะออกใหต้ามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 

จะมีผลตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการอนุมติัการรบัรอง และมีอายุการรบัรอง 3 ปี 

 

5. เง่ือนไขส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

5.1 ตอ้งรกัษาไวซ่ึ้งระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานระบบการจดัการน้ันๆ โดยระบบ FSMS 

ระบบ HACCP และระบบ GMP ตอ้งรกัษาไวซ่ึ้งจรรยาบรรณในการผลิตอาหารดว้ย ตลอดระยะเวลาท่ีไดร้บั

การรบัรอง 

5.2 อา้งถึงการรบัรอง/ช่ือสถาบนัเฉพาะในกิจการ ขอบขา่ย และระบบการจดัการท่ีไดร้บัอนุมติัการรบัรองและ/

หรือการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบันไดร้บัการรบัรองระบบงานเท่าน้ัน และหา้มท าหรือใชข้อ้ความใดๆ 

ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสถาบนั/การไดร้บัการรบัรอง 

5.3 ตอ้งไม่น าช่ือสถาบนั/การรบัรอง/ใบรบัรอง/เคร่ืองหมายรบัรอง/เครื่องหมายรบัรองระบบงานไปใชใ้นทางท่ี

ท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อสถาบนั หรืออา้งถึงช่ือสถาบนั/การรบัรองและ/หรือการรบัรองภายใตข้อบขา่ยท่ี

ไดร้บัการรบัรองระบบงานซ่ึงสถาบนัอาจพิจารณาไดว้า่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

5.4 ยุติการใชส่ิ้งพิมพ์ส่ือโฆษณาท่ีมีการอา้งถึงช่ือสถาบัน/การได้รบัการรบัรองและ/หรือการรบัรองภายใต้

ขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงานน้ันอยูท่ั้งหมด เม่ือมีการลดขอบข่าย พกัใช ้เพิกถอน ยกเลิกการรบัรอง

ระบบไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด 

5.5 ระบุใหช้ัดเจนในการติดต่อส่ือสารกับลูกคา้ ว่าใบรับรองหรือการได้รับการรับรองและ/หรือการรับรอง

ภายใตข้อบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงาน รวมทั้งการใชช่ื้อสถาบันในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรอง

ระบบการจดัการ ไม่สามารถน าไปใชใ้นนัยว่าสถาบันและ/หรือหน่วยรบัรองระบบงานใหค้วามเห็นชอบต่อ

ผลิตภณัฑ/์บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวเิคราะห ์ผลการทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ 

ในกรณีท่ีไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ จากสถาบันส าหรบัหอ้งปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

ตอ้งไม่น าช่ือสถาบัน/การรบัรองดังกล่าวไปใชใ้นนัยว่าสถาบันไดใ้หก้ารรบัรองระบบงาน หอ้งปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบ 

ในกรณีท่ีไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ ภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน ตอ้งไม่

น าช่ือสถาบัน/การรับรองดังกล่าวไปใชใ้นนัยว่าสถาบันได้ใหก้ารรับรองระบบการจัดการอ่ืนๆ ภายใต้

ขอบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

5.6 ยินยอมใหห้น่วยรบัรองระบบงานเขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้รวจประเมินของสถาบัน ณ 

สถานประกอบการของผูไ้ดร้บัการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัขอรบัการรบัรองระบบงานหรือไดร้บัการ

รบัรองระบบงานแลว้ไดต้ลอดเวลา เม่ือถกูเลือกจากสถาบนัและหน่วยรบัรองระบบงาน 

5.7 หากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการจดัการใดๆ ท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบันในสาระส าคัญ เช่น การ

เปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องค์กรหรือเจา้ของ ฝ่ายบริหาร ท่ีอยู่และสถานท่ีติดต่อ 



R-001 Iss.3 Rev.1 25/06/65   ฝร.  12/37 

ขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการจดัการน้ันๆ และกระบวนการ ใหแ้จง้

สถาบันโดยทันที เพ่ือสถาบันจะไดพิ้จารณาด าเนินการต่อไป โดยระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP 

และ/หรือระบบ GMP การแจง้การเปล่ียนแปลงใหร้วมถึงการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

ซ่ึงหากสถาบันพิจารณาแลว้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือ

ระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

สถาบนัอาจพิจารณาใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองระงบัการจ าหน่าย จา่ย แจกผลิตภณัฑด์งักล่าวสู่ผูบ้ริโภคไวก้่อนได ้

จนผลการตรวจสอบพบวา่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP 

และ/หรือระบบ GMP รวมถึงความปลอดภยัของผลิตภณัฑด์งักล่าว 

5.8 กรณีท่ีมีอุบัติการณ์รา้ยแรง (Serious incident) หรือมีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ใหแ้จง้

สถาบนัโดยไม่ชกัชา้ (เฉพาะระบบ OHSMS) 

5.9 ใหค้วามรว่มมือแก่สถาบนัในการตรวจประเมินทุกครั้ง 

5.10 ตอ้งจดัเตรียมส่ิงจ  าเป็นทั้งหมดส าหรบัการด าเนินการตรวจประเมิน ซ่ีงรวมถึงการจดัเตรียมเอกสาร

เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบ การเขา้ถึงกระบวนการและพ้ืนท่ี บนัทึกคุณภาพ และบุคลากรทั้งหมด เพ่ือให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการตรวจติดตามผล และการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน  

5.11 ตอ้งส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองท่ีเป็นปัจจุบนัใหแ้ก่สถาบนั เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

5.12 ต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามอัตราท่ีสถาบันก าหนด ภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ี

สถาบนัไดแ้จง้ใหท้ราบ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีช าระแลว้ ไม่สามารถเรียกคืนได ้

5.13 หากประสงคจ์ะยกเลิกการรบัรอง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ถาบนัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

5.14 หากประสงค์จะใหมี้การรบัรองต่อเน่ือง ใหย้ื่นค าขอใหม่ (โดยไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการยื่นค า

ขอ) ต่อสถาบนั ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัท่ีใบรบัรองส้ินอายุ 

5.15 ต้องจัดใหมี้มาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยท่ีจ าเป็นแก่พนักงานสถาบัน และหน่วยรับรอง

ระบบงาน ในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบติัหน้าท่ี 

5.16 ตอ้งจัดท าและเก็บรักษาบันทึกขอ้รอ้งเรียนและผลการด าเนินการกับขอ้รอ้งเรียนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กิจการและขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองไว ้และตอ้งมอบบนัทึกขอ้รอ้งเรียนและผลการด าเนินการใหแ้ก่สถาบนั 

เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

5.17 หากสถาบนัพบวา่ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการน าช่ือสถาบนั/เร่ืองการรบัรองไปใชไ้ม่ถกูตอ้ง เช่น มีการอา้งอิงช่ือ

สถาบนั/สถานะการรบัรองไม่ถกูตอ้ง หรือมีการใชเ้อกสารการรบัรอง เคร่ืองหมายการรบัรอง หรือรายงานท่ี

ส่งผลท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดเร่ืองการรบัรอง สถาบนัจะด าเนินการแจง้เตือนเพ่ือใหมี้การแกไ้ขและปฏิบติัการ

แกไ้ขใหถู้กต้อง หากผูไ้ด้รับการรับรองยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด สถาบันจะ

ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีสถาบนัก าหนดเร่ืองการพกัใชก้ารรบัรอง และ/หรือ การเพิกถอนการรบัรองต่อไป 

  

6. การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ 

6.1 สถาบันจะตรวจติดตามผลเพ่ือติดตามการรกัษาระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นับจากวนัตัดสินการรับรอง โดยในการตรวจติดตามผล อาจตรวจประเมินระบบการจัดการท่ีไดร้ับการ

รบัรองแลว้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-002 โดยอนุโลม 

6.2 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีหลายนิติบุคคลและมีการออกใบรบัรองเป็นฉบบัเดียวกัน สถาบันจะตรวจติดตาม

ผลการรกัษาระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวนัตัดสินการรบัรอง โดยจะ

ด าเนินการตรวจติดตามผลทุกนิติบุคคลในทุกขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรอง ซ่ึงในการตรวจติดตามผลแต่ละนิติ

บุคคล อาจตรวจประเมินระบบการจัดการท่ีได้รับการรับรองแลว้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความ

เหมาะสม ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-002 โดยอนุโลม 
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6.3 ก่อนการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP  และ/หรือระบบ GMP สถาบันจะ

ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP ท่ี

ได้รับการรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานและ/หรือแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ขอ้รอ้งเรียนท่ีสถาบนัไดร้บั ขอ้มลูขา่วสาร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงผลิตภัณฑ์ และอ่ืนๆ 

เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผลการรกัษาระบบของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

6.4 การตรวจประเมินใหม่จะด าเนินการทุก 3 ปีก่อนใบรบัรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตาม

ขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-002 โดยอนุโลม  

6.5 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีหลายนิติบุคคลและมีการออกใบรบัรองเป็นฉบบัเดียวกนั สถาบนัจะตรวจประเมิน

ใหม่ทุก 3 ปี โดยจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุกนิติบุคคลในทุกขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง ซ่ึงในการ

ตรวจประเมินใหม่ส าหรบัแต่ละนิติบุคคลจะตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-002 

โดยอนุโลม  

6.6 สถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติม หรือตรวจประเมินใหม่โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ในกรณีต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอนัท าใหส้งสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 

(2) เม่ือมีการวิเคราะหข์อ้รอ้งเรียนหรือขอ้มูลแลว้เห็นว่า ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สถาบนั 

(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 

6.7 สถาบนัสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในระยะเวลาอนั

สั้น (Short notice audit) ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น 

(1) ตอ้งมีการสืบสวนขอ้รอ้งเรียนของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

(2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการจดัการใดๆ ท่ีไดร้บัการรบัรอง

จากสถาบนัในสาระท่ีส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องคก์รหรือเจา้ของ 

ฝ่ายบริหาร ช่ือ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ

ระบบการจดัการและกระบวนการ 

(3) มีอุบติัการณ์รา้ยแรงหรือมีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย (เฉพาะระบบ OHSMS) 

(4) ติดตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 

 

7. การลดขอบข่าย การพกัใชแ้ละการคืนสิทธ์ิ และการเพิกถอนการรบัรอง 

7.1 การลดขอบขา่ยการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษาระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองในบางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บั

การรบัรอง หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการท่ีไดร้ับการรับรองหลังจากถูกพักใชก้ารรับรองแลว้ 2 ครั้ง 

ภายในระยะเวลา 3 ปี ส าหรบับางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้ับการรบัรอง หรือผูไ้ดร้บัการรับรองเลิกประกอบ

กิจการในบางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ความประสงค์ขอลดขอบข่ายท่ี

ไดร้บัการรบัรอง สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาลดขอบข่ายการรบัรองและออกใบรบัรอง

ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายท่ีเหลือ และมีอายุเท่ากับใบรบัรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการ

รบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

7.2 การพกัใชก้ารรบัรองและการคืนสิทธ์ิการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติ

ตามระบบการจัดการท่ีได้รับการรับรอง และไม่แก้ไขปรับปรุงขอ้บกพร่องและ/หรือการไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามระบบการจดัการท่ีไดร้ับการรับรอง ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด และ/หรือมีอุบัติการณ์รา้ยแรงหรือมีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายเน่ืองจากระบบการ
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จดัการลม้เหลว (เฉพาะระบบ OHSMS) และ/หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การตรวจประเมินหรือการรบัรอง หรือไม่ยินยอมใหส้ถาบนัด าเนินการตรวจติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่

ตามความถ่ีท่ีก าหนด หรือผู้ได้รับการรับรองแจง้ความประสงค์ขอพักใช้การรับรอง สถาบันจะน าเสนอ

คณะอนุกรรมการพิจารณาพักใชก้ารรบัรอง โดยก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั และสถาบันจะน าเสนอ

คณะอนุกรรมการพิจารณายุติการพกัใชก้ารรบัรองหากพบวา่ผูท่ี้ได้รบัการพกัใชก้ารรบัรองน้ันไดมี้การปฏิบติั

ตามมติคณะอนุกรรมการ และระเบียบหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด 

7.3 การเพิกถอนการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดงัน้ี 

(1) ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด และส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการรบัรอง 

(2) ไม่ปฏิบติัตามระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง ในสาระส าคญั 

(3) ไม่ปฏิบัติตามระบบการจดัการส าหรบัทุกขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองหลังจากถูกพักใชก้ารรบัรองแลว้ 2 

ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี 

(4) มีขอ้รอ้งเรียนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการรบัรอง 

(5) มีอุบัติการณ์รา้ยแรงหรือมีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายเน่ืองจากระบบการจัดการลม้เหลว 

และผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่แกไ้ขปรบัปรุงหลงัจากถกูพกัใชก้ารรบัรอง (เฉพาะระบบ OHSMS) 

(6) ยกเลิกการประกอบกิจการส าหรบักิจกรรม/ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง และไม่มีการแจง้สถาบันเพ่ือขอ

ยกเลิกการรบัรอง หรือสถาบนัไม่สามารถติดต่อผูไ้ดร้บัการรบัรองใหด้ าเนินการตามระเบียบหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนดได ้

สถาบนัจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรบัรอง ทั้งน้ีผูไ้ด้รบัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรอง

ใหแ้ก่สถาบนั  

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีหลายนิติบุคคลและมีการออกใบรบัรองเป็นฉบบัเดียวกนั เม่ือมีการลดขอบขา่ย การพกัใช ้

และการเพิกถอนการรบัรองระบบการจดัการของนิติบุคคลใดๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 7.1 ถึง 7.3  โดยมี

ผลบงัคบัใชต่้อนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีระบุในใบรบัรองฉบบัเดียวกนัดว้ย 

 

8. การอุทธรณแ์ละการรอ้งเรียน 

8.1 การอุทธรณ์ 

8.1.1 ผูย้ื่นค าขอรบัการรบัรองระบบการจดัการตามขอ้ 4 หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีถูกด าเนินการตามขอ้ 7 

สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีสถาบันมีหนังสือแจง้ผลการพิจารณาหรือการ

ด าเนินการใหท้ราบ โดยการยืน่อุทธรณ์ตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืน่ต่อสถาบนั หากส่งทางไปรษณีย์

ตอ้งลงทะเบียน 

8.1.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายใน 60 วนั นับตั้งแต่

วนัท่ีสถาบนัไดร้บัค าอุทธรณ์ 

8.1.3 ระหวา่งการพิจารณาค าอุทธรณ์ยงัไม่ส้ินสุด ใหถื้อวา่ผลการพิจารณาเดิมมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ 

8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

8.1.5 ผูย้ืน่ค าอุทธรณ์เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ยในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด ยกเวน้กรณีท่ีค าอุทธรณ์เป็นผล 

    8.2 การรอ้งเรียน 

การยื่นขอ้รอ้งเรียน ใหย้ื่นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อสถาบัน ทั้งน้ีใหร้วมถึงการรอ้งเรียนทาง

โทรศัพท์ท่ีสามารถตรวจสอบหรือยืนยนัไดด้ว้ย แต่ไม่รวมถึงขอ้รอ้งเรียนท่ีไดจ้ากการไดย้ินมา กรณีท่ีการ

รอ้งเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง ตอ้งยื่นเป็นลายลักษณ์อกัษร มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุน

ขอ้รอ้งเรียน และใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบสามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได ้

ในกรณีการรอ้งเรียนผูอ้ านวยการสถาบนั ใหย้ืน่ต่อประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

เม่ือสถาบันได้รับขอ้รอ้งเรียนดังกล่าวแลว้ สถาบันจะพิจารณาขอ้มูลท่ีได้รับและอาจมีการด าเนินการหา

หลักฐานขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาวา่จดัเป็นขอ้รอ้งเรียนหรือไม่ และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้
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รอ้งเรียนทราบอยา่งเป็นทางการ โดยในกรณีท่ีจดัเป็นขอ้รอ้งเรียน สถาบนัจะด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัตาม

คู่มือขั้นตอนการด าเนินการของสถาบนัและแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรียนทราบอยา่งเป็นทางการ  

กรณีท่ีการรอ้งเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกับผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง สถาบันจะพิจารณาร่วมกับผูย้ื่นค าขอ

หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูร้อ้งเรียนเก่ียวกบัขอบเขตเน้ือหาของขอ้รอ้งเรียน และผลการด าเนินการ ก่อนแจง้

ใหส้าธารณชนทราบ 

 

9. การยกเลิกการรบัรอง 

สถาบนัจะพิจารณาน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณายกเลิกการรบัรองระบบการจดัการระบบใดระบบหน่ึง ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 

9.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเลิกประกอบกิจการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

9.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นบุคคลลม้ละลาย 

9.3 ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ขอยกเลิกการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามขอ้ 5.12 

9.4 มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีไดร้บัการรบัรอง และผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถหรือไม่มัน่ใจวา่จะปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดใหม่ได ้

 

10. การรกัษาความลบั 

สถาบันจะเก็บรกัษาขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีไดร้บัจากผูย้ื่นค าขอ และ/หรือ ผูไ้ดร้บัการรบัรองไวเ้ป็นความลับ 

รวมถึงขอ้มลูท่ีเป็นความลับท่ีสถาบันไดจ้ากแหล่งอ่ืนดว้ย แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นกบัผู้

ยื่นค าขอ และ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง อนัเน่ืองมาจากการเปิดเผยความลบัโดยบุคคลอ่ืนเวน้แต่จะเกิดขึ้ นจากการ

กระท าของสถาบนั 

ในกรณีของหน่วยรบัรองระบบงาน หรือกลุ่มขอ้ตกลงเพ่ือการตรวจประเมินความเท่าเทียมกนั (Agreement group 

of a peer assessment scheme) ท่ีสถาบันขอรบัการรบัรองระบบงานหรือไดร้บัการรบัรองระบบงานซ่ึงสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลับของผู้ยื่นค าขอและ/หรือผู้ได้รับการรับรอง สถาบันจะด าเนินการในการใหอ้งค์กร

ดังกล่าวมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับสถาบันในเร่ืองการเก็บรกัษาความลับของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการ

รบัรอง  

ในกรณีท่ีสถาบนัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองตามค าสัง่กฎหมาย สถาบนัจะแจง้ผู้

ยืน่ค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบ ส าหรบักรณีองคก์รอ่ืนๆ สถาบนัจะแจง้ผูย้ืน่ค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการ

รบัรองเป็นแต่ละกรณีไป 

 

11. อ่ืนๆ 

11.1 ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบการจดัการใดๆ ท่ีสถาบนัให้

การรบัรอง สถาบนัจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอ/ผูไ้ดร้บัการรบัรองและหน่วยรบัรองระบบงานทราบ 

11.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขใหม่ขอ้ 11.1 ใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด จากน้ันสถาบนัจะท าการตรวจสอบการปรบัปรุงแกไ้ขของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

11.3 สถาบนัไม่รบัผิดชอบในการกระท าใดๆ ของผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีไดก้ระท าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบติัตาม 

หรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

11.4 สถาบันจะพิจารณาน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือออกใบรบัรองใหม่ใหแ้ก่ผูไ้ด้รับการรับรอง ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใบรบัรองฉบบัเดิมส้ินอายุและไดด้ าเนินการตามขอ้ 5.13 รวมทั้งตรวจประเมินใหม่แลว้ 

(2) ใบรบัรองฉบบัเดิมช ารุด หรือสญูหาย 

(3) ผูไ้ดร้บัการรบัรองจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือใหม่และไม่มีผลกระทบต่อระบบการจดัการท่ีไดร้บัการ

รบัรอง 

ใบรบัรองท่ีออกใหม่ตามขอ้ (2) ถึง (3) มีอายุเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิมท่ียงัเหลืออยู ่
ทั้งน้ีในกรณีขอ้ (3) ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 
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11.5 สถาบนัจะเผยแพร่รายช่ือองคก์รในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั การไดร้บัการรบัรอง การพกัใชก้ารรบัรอง การเพิกถอน

การรบัรอง การยกเลิกการรบัรอง การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรบัรอง ช่ือ และ/หรือท่ีอยู ่ใหห้น่วยรบัรอง

ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ และส าหรบัผูท่ี้รอ้งขอขอ้มลูเก่ียวกบัสถานการณ์การรบัรองของผูไ้ดร้บัการรบัรอง

ของสถาบนัน้ัน สถาบนัจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป (ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัดา้นขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการ

รบัรอง) 



R-001 Iss.3 Rev.1 25/06/65   ฝร.  17/37 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

การใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึง 

การไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ 
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การใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ 

1. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชชื้่อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการจากสถาบนัได ้ 

โดยสามารถใชช่ื้อยอ่และ/หรือช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ ดังน้ี 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ   

หรือ 

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) 

 สรอ. 

ช่ือเต็ม (ภาษาองักฤษ) 

 Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development  

or 

 Management System Certification Institute (Thailand) 

ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) 

 MASCI 

2. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชช่ื้อสถาบนัในการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรองบนบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารแสดง

ขอ้มูลท่ีแนบกับผลิตภัณฑ์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได ้ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ในท่ีน้ีจะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ

แยกออกมาเป็นอิสระจากผลิตภณัฑแ์ลว้ไม่ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์สียหาย หรือเอกสารท่ีแนบกบัผลิตภณัฑจ์ะครอบคลุม

เฉพาะเอกสารท่ีเป็นอิสระ ไม่ไดติ้ดแน่นกับผลิตภัณฑ์  เช่น โบรช์วั ส าหรบัเอกสารท่ีติดแน่นกับผลิตภัณฑ์ เช่น 

ฉลาก เอกสารประเภทน้ีจดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรอง หา้มระบุบน

ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือการบริการ  
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ภาคผนวก ข. 

รูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรบัรอง 

และเครื่องหมายรบัรองระบบงาน 
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วิธีแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

1. เคร่ืองหมายรับรองของสถาบัน และเคร่ืองหมายรับรองระบบ QMS (มอก. 9001 (ISO 9001) และ ISO/TS 

29001) ระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 14001)) ระบบ OHSMS (มอก. 45001 (ISO 45001) และ มอก.

18001) ระบบ MSMS (มอก. 22300) ระบบ FSMS (มอก. 22000 (ISO 22000)) ระบบ HACCP (Codex หรือ 

มกษ. 9024) ระบบ GMP (Codex หรือ มอก. 34  หรือ มกษ. 9023 หรือ มกษ. 1004 หรือ มกษ. 4403 หรือ 

มกษ. 6401 หรือ มกษ. 7420 หรือ มกษ. 9035 หรือ มกษ. 9039 หรือ มกษ. 9041 หรือ มกษ. 9046 หรือ 

มกษ. 9047 หรือ GHPs) ระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) ระบบ BCMS (มอก. 22301 หรือ ISO 

22301) ระบบ SeMS (ISO 28000)  ระบบ ISMS (ISO 27001) ระบบ MDMS (มอก. 13485 (ISO 13485)) 

ระบบ ESMS (ISO 20121) ระบบ LSMS (มอก. 2677 เล่ม 1) ระบบ KMS (ISO 30401) ระบบ RTSMS (มอก. 

39001 (ISO 39001)) ระบบ SMS (ISO/IEC 20000-1) ระบบ FMS (ISO 41001) และระบบการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ ท่ีสถาบันใหก้ารรับรอง มีลักษณะและสัดส่วนดังรูปท่ี 1 ขนาดของเคร่ืองหมายใหเ้ป็นไปตามความ

เหมาะสม และจะใชสี้ใดก็ได ้ 

 ตวัอยา่งเคร่ืองหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการต่างๆ ดงัรปูท่ี 2 

 
 หมายถึง มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานระบบการบริหารจดัการต่าง  ๆท่ีสถาบนัใหก้ารรบัรองตามท่ีระบุในขอ้ 1. เช่น 

ระบบ QMS หมายเลขมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO/TS 29001 

ระบบ EMS หมายเลขมาตรฐาน ISO 14001 

ระบบ OHSMS หมายเลขมาตรฐาน มอก. 45001 (ISO 45001) หรือ มอก. 18001 หรือ 

  TIS 18001  

ระบบ MSMS หมายเลขมาตรฐาน มอก. 22300 หรือ TIS 22300 

ระบบ FSMS หมายเลขมาตรฐาน ISO 22000 

ระบบ HACCP/ หมายเลขมาตรฐาน HACCP หรือ HACCP/TAS 

ระบบ GMP หมายเลขมาตรฐาน GMP หรือ GMP/TAS  

ระบบ EnMS หมายเลขมาตรฐาน มอก. 50001 หรือ TIS 50001 หรือ ISO 50001 

ระบบ BCMS หมายเลขมาตรฐาน มอก. 22301 หรือ TIS 22301 หรือ ISO 22301 

ระบบ SeMS หมายเลขมาตรฐาน ISO 28000 

ระบบ ISMS หมายเลขมาตรฐาน ISO 27001 

ระบบ MDMS หมายเลขมาตรฐาน ISO 13485 

ระบบ ESMS หมายเลขมาตรฐาน ISO 20121 

ระบบ LSMS หมายเลขมาตรฐาน มอก. 2677-1 หรือ TIS 2677-1 

ระบบ KMS หมายเลขมาตรฐาน ISO 30401 

ระบบ RTSMS หมายเลขมาตรฐาน มอก. 39001 (ISO 39001) 

ระบบ SMS         หมายเลขมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 

ระบบ FMS         หมายเลขมาตรฐาน ISO 41001 

และระบบการบริหารจดัการอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัใหก้ารรบัรอง 

รปูท่ี 1 เครื่องหมายรบัรองของสถาบนั และเครื่องหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการ 

(ขอ้ 1.) 
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รปูท่ี 2 ตวัอยา่งเครื่องหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการต่างๆ 

(ขอ้ 1.) 

2.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนัเท่าน้ันจึงจะมีสิทธิแสดงเครื่องหมายรบัรองได ้

3. ในการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการ ใหร้ะบุเลขท่ีใบรบัรองไวก้บัเคร่ืองหมายรบัรองดว้ย และ

ระบุช่ือย่อของสถาบันไวท่ี้มุมด้านซ้ายหรือมุมด้านขวาหรือด้านล่างของเคร่ืองหมายรับรอง โดยการแสดง

เคร่ืองหมายรับรองท่ีเป็นภาษาไทย ใช้ช่ือของสถาบันว่า “สรอ.” และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองท่ีเป็น

ภาษาองักฤษ ใชช่ื้อยอ่ของสถาบนัวา่ “MASCI” 

 องคป์ระกอบการแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการของสถาบนั ตวัอยา่งในรปูท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001 GMP 

มอก. 18001 TIS 22300 

หรือ 

 

         
 

สรอ. 

มอก. 18001 

OHS__/___ 

MASCI 
ISO 9001 

 QMS__/___ 

หรือ 

หรือ 
สรอ. 

ISO 50001 

EnMS__/___ 

 

 
 

MASCI 
ISO 14001    

EMS__/___ 
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 หมายถึง มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานระบบการบริหารจดัการต่างๆ ท่ีสถาบนัใหก้ารรบัรองตามท่ีระบุในขอ้ 1. 

 หมายถึง ช่ือยอ่ของสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ                                                                                                                                                                                                                                            

  ภาษาไทย : สรอ. 

  ภาษาองักฤษ : MASCI 

 หมายถึง  อักษรย่อของระบบการบริหารจัดการ และเลขท่ีใบรับรองท่ีสถาบันก าหนดใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองในแต่ละ

ระบบการบริหารจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

หมายเหตุ 

อกัษรยอ่ของระบบการบริหารจดัการต่างๆ ซ่ึงเป็นระบบการบริหารจดัการท่ีไดร้บัการรบัรองของผูไ้ดร้บัการ

รบัรอง เช่น  

1) QMS ระบบบริหารงานคุณภาพ 

2) EMS ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

3) OHS ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตามมาตรฐาน มอก. 18001 

4) OHSMS ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. 45001 

และ ISO 45001 

5)     FSMS  ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร 

6) HACCP ระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร 

7) HACCP/TAS ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (มกษ. 

9024) 

8) GMP ระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ  

9)      GMP/TAS ระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ (มกษ. 9023) 

10) MSMS ระบบการจดัการดา้นการรกัษาความปลอดภัยส าหรบัการจดัประชุม สัมมนา และ

นิทรรศการ  

11) EnMS ระบบการจดัการพลงังาน 

12) BCMS ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

13) SeMS ระบบการบริหารความมัน่คงปลอดภยัในโซ่อุปทาน 

14) ISMS ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

15)  MDMS ระบบบริหารงานคุณภาพส าหรบัเคร่ืองมือแพทย ์ 

16) ESMS ระบบบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยืน  

17) LSMS ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัของหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี 

18) KMS ระบบการจดัการความรู ้

19) RTSMS ระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน 

20) SMS ระบบการจดัการงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21) FMS ระบบการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

รปูท่ี 3 องคป์ระกอบการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการของสถาบนั 

(ขอ้ 3.) 

 

 

         ISO 50001     EnMS__/___ 

สรอ. 
หรือ 

ISO 14001   EMS__/___ 

MASCI 

หรือ 

หรือ 

         
 

 

มอก. 18001 OHS__/___ 

สรอ. 

หรือ 

ISO 9001    QMS__/___ 

MASCI 
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4.  การน าเคร่ืองหมายรับรองไปใชร้่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ต้องอยู่ในขอบข่ายท่ีไดร้ับการรับรองเท่าน้ัน หากมี

ผลิตภณัฑห์รือบริการอ่ืนท่ีรว่มอยูด่ว้ย ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ไม่อยูใ่นขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองน้ี 

5. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรอง ใหแ้สดงเฉพาะท่ีส่ิงของซ่ึงใชเ้พ่ือการติดต่อ โฆษณาและส่งเสริมการขายเท่าน้ัน และ

ตอ้งไม่ใชใ้นกิจการนอกเหนือจากขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองหรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดในขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรอง 

6. หา้มแสดงเฉพาะเคร่ืองหมายรบัรองบนผลิตภัณฑ์ (ท่ีมีตัวตนหรือจบัตอ้งได)้ บนแต่ละห่อ มัด หีบห่อ หรือภาชนะ

บรรจุผลิตภณัฑป์ระเภทแยกช้ินผลิตภณัฑ ์(individual package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภณัฑป์ระเภทซอ้นอีกชั้น 

(over-packaging) ไดแ้ก่ การห่อ มดั หรือหีบห่อ เพ่ือช่วยในการขนส่ง ซ่ึงอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดวา่ผลิตภณัฑน้ั์นไดร้บั

การรับรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเทียบ และใบรับรองคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์

7. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถระบุขอ้ความการรบัรองบนบรรจุภณัฑห์รือเอกสารแสดงขอ้มลูท่ีแนบไปกบัผลิตภณัฑห์รือ

กล่องผลิตภัณฑ์ได้ ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ในท่ีน้ีจะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถแยกออกมาเป็นอิสระจาก

ผลิตภัณฑ์แลว้ไม่ท าใหผ้ลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารท่ีแนบไปกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมเฉพาะเอกสารท่ีเป็น

อิสระไม่ไดติ้ดแน่นไปกับผลิตภัณฑ์  เช่น โบรช์ัว ส าหรับเอกสารท่ีติดแน่นไปกับผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลาก เอกสาร

ประเภทน้ีจดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงการระบุขอ้ความการได้รบัการรบัรองน้ันหา้มระบุบนผลิตภัณฑ ์

กระบวนการ หรือการบริการ  

 นอกเหนือจากน้ีการระบุขอ้ความการได้รบัการรบัรองน้ันตอ้งไม่ส่ือวา่เป็นการรบัรองผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือ

บริการ และขอ้ความท่ีสามารถระบุจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือผูไ้ดร้บัการรับรอง (ซ่ึงอาจระบุช่ือหรือแบรนด์ก็ได)้ 

ระบบการจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง (เช่น ระบบ QMS) มาตรฐานท่ีไดร้บัการรบัรอง (เช่น ISO 9001:2015) และ

ระบุขอ้ความผูใ้หก้ารรบัรอง ดังน้ีคือ “สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ สรอ. หรือ MASCI”ส าหรบัตัวอยา่ง

ขอ้ความท่ีสามารถระบุบนบรรจุภัณฑ์ เช่น บริษัท ABC จ ากัด ไดร้บัการรับรองระบบ QMS ตามมาตรฐาน ISO 

9001:2015 จาก MASCI” เป็นตน้ 

8. หา้มมิใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั น าเครื่องหมาย IAF MLA ไปใชห้รือแสดงการรบัรอง ณ ท่ีใดๆ  

9. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการของสถาบนั กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการบริหารจดัการมากกวา่ 

1 ระบบ ดงัตวัอยา่งในรปูท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
 
 

 สรอ. 

ISO 9001 ISO 14001 

QMS__/__  EMS__/___ 

 

MASCI 

ISO 9001 ISO 45001 

QMS__/__  OHSMS__/___ 

 

สรอ.  MASCI 

ISO 9001 QMS__/__  

ISO 14001 EMS__/___ 

 

       
       
 
 

ISO 9001 QMS__/__  

ISO 14001 EMS__/___ 

 

หรือ 

หรือ 

หรือ 
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 หมายถึง มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานระบบการบริหารจดัการต่างๆ ท่ีสถาบนัใหก้ารรบัรองตามท่ีระบุในขอ้ 1.  

 หมายถึง ช่ือยอ่ของสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ตามท่ีระบุใน ขอ้ 3. และรปูท่ี 3 

 หมายถึง  อักษรย่อของระบบการบริหารจัดการ และเลขท่ีใบรับรองท่ีสถาบันก าหนดใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองในแต่ละ

ระบบการบริหารจดัการท่ีไดร้บัการรบัรอง ตามท่ีระบุในรปูท่ี 3 

 

รปูท่ี 4 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการ กรณีไดร้บัการรบัรองระบบการบริหารจดัการ

มากกวา่ 1 ระบบ 

(ขอ้ 9.) 

 

 

 

 

หรือ    

หรือ    

       

       

       
 
 

 

ISO 9001 QMS__/__  

ISO 14001 EMS__/___ 

ISO 50001 EnMS__/__ 

 

สรอ. 

ISO 9001 QMS__/__  

ISO 14001 EMS__/___ 

ISO 45001 OHSMS__/__ 

MASCI 

หรือ    

หรือ    

       
       

. . 

. . 

. . 
       
 
 

 

ISO 9001 QMS__/__  

ISO 14001 EMS__/___ 

. . 

. . 

.  . 

ISO 50001 EnMS__/__ 

 

สรอ. 

ISO 9001 QMS__/__  

ISO 14001 EMS__/___ 

. . 

. . 

.  . 

ISO 45001 OHSMS__/__ 

MASCI 
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การใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน (Accreditation mark) 

 ผูไ้ด้รับการรับรองระบบ QMS (มอก. 9001 (ISO 9001)) และ/หรือระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 

14001)) และ/หรือระบบ OHSMS (มอก. 18001) และ/หรือระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) 

สามารถใชเ้คร่ืองหมายรบัรองระบบงานท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานไดภ้ายในเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารน้ี 

และเง่ือนไขขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายของกิจกรรมน้ันๆ 

วิธีแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงาน 

1. รปูแบบ และสดัส่วนของเครื่องหมายรบัรองระบบงานดงัแสดงในรปูท่ี 5 
 

 

 
 

  รปูท่ี 5 เครื่องหมายรบัรองระบบงานของคณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ (กมช.) 

(National Standardization Council of Thailand, NSC) 

(ขอ้ 1.) 

2. ขนาดของเคร่ืองหมายอาจขยายหรือลดไดต้ามสดัส่วน แต่ตอ้งใหส้ามารถอ่านขอ้ความท่ีแสดงใหช้ดัเจน โดยใชสี้

ตามท่ีก าหนด หรือสีอ่ืนท่ีเป็นสีเดียว (Single colour) 

3. องคป์ระกอบของการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. ดงัแสดงในรปูท่ี 6 

 

    

                        

 
 

10
0 

2 

0.8 4.5 

10 
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 ①   หมายถึง เครื่องหมายมาตรฐาน 

②   หมายถึง ช่ือยอ่คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ 

ภาษาไทย : กมช.  

ภาษาองักฤษ : NSC 

③   หมายถึง  ช่ือยอ่ส านักงาน   

ภาษาไทย: สมอ. 

ภาษาองักฤษ : TISI 

④   หมายถึง  หมายเลขมาตรฐานการตรวจสอบและรบัรอง ใหแ้สดงเลขท่ีมาตรฐานท่ีไดร้บัการ รบัรอง 

ภาษาไทย เช่น มอก. 17021-1, มอก. 50003 ภาษาองักฤษ เช่น TIS 17021-1, TIS 

50003 

⑤   หมายถึง  ช่ือยอ่ของสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงใชค้ าวา่ MASCI 

⑥   หมายถึง   หมายเลขการรบัรองประกอบดว้ย อกัษรยอ่ของระบบการจดัการ และเลขทะเบียนท่ี

ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมก าหนดใหก้บัสถาบนั ในแต่ละระบบการ

จดัการท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

หมายเหตุ 

1) อกัษรยอ่ของระบบการจดัการต่างๆ ซ่ึงเป็นสาขาท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบงาน 

เช่น  

QMS ระบบการบริหารงานคุณภาพ 

EMS ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

OHS ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตามมาตรฐาน มอก. 

18001 

OHSMS ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตามมาตรฐาน 

มอก. 45001 และ ISO 45001 

TLS มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย 

GHG หน่วยตรวจสอบความใชไ้ดแ้ละทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 

ISMS ระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

EnMS ระบบการจดัการพลงังาน 

BCMS ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

RTSMS ระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน 

2) เลขทะเบียน หมายถึง ล าดบัการไดร้บัการรบัรองระบบงานในแต่ละสาขา  

3) ตวัอยา่งหมายเลขการรบัรอง เช่น QMS 001 ไดร้บัการรบัรองระบบงานสาขาการ

บริหารงานคุณภาพ ในล าดบัท่ี 1 

 

รปูท่ี 6 องคป์ระกอบการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. (NSC) 

(ขอ้ 3.) 
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M
? 

4. ในกรณีท่ีแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงาน ตอ้งแสดง 

(1) ช่ือหรือเคร่ืองหมายของตนเอง 

(2) เคร่ืองหมายรับรองของสถาบัน โดยต้องใชส้ัดส่วนเดียวกับเคร่ืองหมายรับรองระบบงานและแสดงไวใ้น

ต าแหน่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองหมายรับรองระบบงานกับเคร่ืองหมายรับรองของ

สถาบนัอยา่งชดัเจน 

(3) หา้มแสดงเฉพาะเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานบนผลิตภัณฑ์ (ท่ีมีตัวตนหรือจบัตอ้งได)้ บนแต่ละห่อ มดั หีบห่อ 

หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทแยกช้ินผลิตภัณฑ์ (individual package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์

ประเภทซอ้นอีกชั้น (over-packaging) ไดแ้ก่ การห่อ มดั หรือหีบห่อ เพ่ือช่วยในการขนส่ง ซ่ึงอาจท าใหเ้ขา้ใจ

ผิดวา่ผลิตภณัฑ์น้ันไดร้บัการรบัรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห ์รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเทียบ 

และใบรบัรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์

5.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบัน จะน าเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานไปใชบ้นเคร่ืองเขียน เอกสารและ/หรือเอกสาร

เผยแพรใ่ดๆ ไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั 

6.  การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั ตอ้งแสดงคู่กับเคร่ืองหมายรบัรองของ

สถาบนัในสาขาท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานเท่าน้ัน 

7.  ตอ้งไม่แสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานในลักษณะท่ีท าใหเ้ขา้ใจว่า หน่วยรับรองระบบงานได้ใหก้ารรับรอง

กิจกรรมของตน หรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดในการไดร้บัการรบัรองภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

8.  ผู้ได้รับการรับรองท่ีถูกพักใช ้เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองจากสถาบัน   ต้องหยุดใช้เคร่ืองหมายรับรอง

ระบบงาน และหยุดแจกจา่ยใบรบัรอง ส่ิงพิมพ ์เคร่ืองเขียนท่ีมีเครื่องหมายรบัรองระบบงานแสดงอยูท่นัที 

9. ผูไ้ดร้บัการรับรองท่ีถูกลดขอบข่ายการรับรอง ตอ้งหยุดใชเ้คร่ืองหมายรับรองระบบงาน และหยุดการแจกจ่าย

ส่ิงพิมพ์ เคร่ืองเขียน และเอกสารท่ีมีเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานแสดงอยู ่เวน้แต่ในส่วนท่ียงัคงไดร้บัการรบัรอง

ภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

10. ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งหยุดใชเ้คร่ืองหมายรบัรองระบบงานบนส่ิงพิมพ์ เคร่ืองเขียน เอกสาร และอ่ืนๆ เม่ือไดร้บั

แจง้จากสถาบนั ในกรณีท่ีสถาบนัถกูลดขอบขา่ย พกัใช ้เพิกถอน หรือยกเลิกการรบัรองระบบงาน 

11. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองของสถาบัน และเคร่ืองหมายรบัรองระบบงาน กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ QMS 

(มอก. 9001 (ISO 9001)) และ/หรือระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 14001)) และ/หรือระบบ OHSMS 

(มอก. 18001 และ มอก. 45001 (ISO 45001)) และ/หรือระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001) ดัง

ตวัอยา่งในรปูท่ี 7 ถึง 11 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รปูท่ี 7 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของ 

คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ ส าหรบัสาขาระบบ QMS (มอก. 9001 (ISO 9001)) 

(ขอ้ 11.) 

 

 
 

 
                MASCI 

 

ISO 9001             NSC- TISI – TIS 17021-1 
QMS ____/__        QMS 002 
   

EMS ____/__ 
 
                      QMS 002 
QMS _____/___ 
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 รปูท่ี 8 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของ 

คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ ส าหรบัสาขาระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 14001))  

(ขอ้ 11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูท่ี 9 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของ 

คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ ส าหรบัสาขาระบบ OHSMS (มอก. 18001) 

   (ขอ้ 11.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 10 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของ 

คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ ส าหรบัสาขาระบบ OHSMS (มอก. 45001 (ISO 45001)) 

 (ขอ้ 11.) 

 
 

 
                   MASCI 

 

   TIS 18001                                   NSC- TISI – TIS 17021 -1 
OHS _____/___                      OHS 001  

 

        NSC- TISI – TIS 17021-1 
                     EMS 005 

MASCI 
ISO 14001 

EMS ____/__ 

 
 

 
                   MASCI 

 

   ISO 45001                                  NSC- TISI – TIS 17021-1 
OHSMS _____/___       OHSMS 001 
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รปูท่ี 11 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของ 

คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ ส าหรบัสาขาระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) 

 (ขอ้ 11.) 

 

12. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองของสถาบัน และเคร่ืองหมายรบัรองระบบงาน กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ QMS 

(มอก. 9001 (ISO 9001)) และ/หรือระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 14001)) และ/หรือระบบ OHSMS 

(มอก. 18001 และ มอก. 45001 (ISO 45001)) และ/หรือระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) และ

ระบบการบริหารจดัการอ่ืน ดงัตวัอยา่งในรปูท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี  12 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี  12 (2) 

 
 
 
 
 
                      MASCI 

 

  
  
 ISO 9001 
 ISO 14001 
 HACCP 
 HACCP __/__ 
  ISO 14001
 EMS__/__ 
   
   

   ISO 9001   ISO 14001                            NSC- TISI – TIS 17021-1 
   QMS__/__   EMS __/__                               QMS 002/EMS 005 
  

10 

 
 

 
                 MASCI 
 

 
   
 ISO 9001 
 ISO 14001 
 HACCP 
 HACCP __/__ 
  ISO 14001
 EMS__/__ 
   
   
 TIS 18001 OHS__/__ 
   
   
 OHSAS 18001
 OHSAS__/__ 
   
   
 GMP 
 GMP__/__ 
   
   
 HACCP 

   ISO 9001   QMS__/__                        NSC- TISI – TIS 17021-1                         
   ISO 14001  EMS __/__                         QMS 002/EMS 005  

10 

 
 

 
                   MASCI 

 

  EnMS 50001                                   NSC- TISI – ISO 50003 
EnMS _____/___                      EnMS 004  
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                    MASCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 12 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 12 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 12 (5) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                     MASCI 

 

 
 

 

 
  
 QMS __/__ 
  ISO 9001 
 ISO 14001 
 HACCP 
 HACCP __/__ 
  ISO 14001
 EMS__/__ 
   
   
 TIS 18001 OHS__/__ 
   
   
 OHSAS 18001
 OHSAS__/__ 
   
   
 GMP 
 GMP__/__ 
   
   
 HACCP 
 HACCP__/__ 

 
   
   

   ISO 9001   QMS__/__                        NSC- TISI – TIS 17021-1                         
   TIS  18001  OHS__/_      QMS 002/OHS 001 
_   

10 

 
 
 
 
 

                     MASCI 

 

 
 

 
   
 HACCP 
 HACCP __/__ 
  ISO 14001
 EMS__/__ 
   
   
 TIS 18001 OHS__/__ 
   
   
 OHSAS 18001
 OHSAS__/__ 
   
   
 GMP 
 GMP__/__ 
   
   
 HACCP 
 HACCP__/__ 

 
   
   

   ISO 14001    EMS__/__                      NSC- TISI – TIS 17021-1                
   TIS 18001     OHS__/__       EMS 005/OHS 001 
   

10 

 

 
 

 
  

 ISO   9001    QMS__/__                 NSC- TISI – TIS 17021-1                         
 ISO 14001    EMS__/__            QMS 002/EMS 005/OHS 001/OHSMS 001 
 TIS  18001    OHS__/__ 
 ISO 45001   OHSMS__/__            
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รปูท่ี 12 (6) 

รปูท่ี 12 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของ   

คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ ส าหรบัสาขาระบบ QMS (มอก. 9001 (ISO 9001)) หรือระบบ EMS (มอก. 14001 

(ISO 14001)) หรือระบบ OHSMS (มอก. 18001 และ มอก. 45001 (ISO 45001))  

หรือระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) และระบบการบริหารจดัการอ่ืน 

(ขอ้ 12.) 

           

  

 

   
 
         

 

 
 

 
  

ISO   9001     QMS__/__                NSC- TISI – TIS 17021-1 
ISO 14001     EMS__/__            QMS 002/EMS 005/OHS 001/OHSMS 001 
TIS  18001     OHS__/__ 
ISO 45001    OHSMS__/__   
ISO  50001    EnMS__/__ 

10 

NSC- TISI- ISO 50003 
EnMS 004 

MASCI 
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การใชเ้ครื่องหมายรับรองระบบงาน (Accreditation mark) ของส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช.) (National  Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, ACFS) 

ในกรณีท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานจาก มกอช.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ HACCP และระบบ GMP สามารถใช้

เครื่องหมายรบัรองระบบงาน (เคร่ืองหมาย “ACFS”) ได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารน้ี  และเง่ือนไขขอ้ก าหนด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายของกิจกรรมน้ันๆ 

วิธีแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงาน (เครื่องหมาย “ACFS”) 

1. เคร่ืองหมาย “ACFS” ต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดในรูปท่ี 13 โดยอักษร ACFS คือ ตัวย่อของ National 

Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ : 

มกอช. )  มีอักษร Thailand Accreditation เพ่ือส่ือถึงความไวว้างใจได ้ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งส่ือความหมายถึง 

มาตรฐานการยอมรบัจากหน่วยงานระดบัประเทศ โดยมีความหมายแต่ละลายเสน้ ดงัน้ี  

   

  ลายเสน้สีเขียวเขม้   แสดงความเป็นประเทศท่ีอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยทรพัยากรการเกษตร 

  ลายเสน้สีเขียวอ่อน  แสดงความเคล่ือนไหว กา้วไปขา้งหน้า ไม่หยุดน่ิง 

 

 

 

 

 

 
 

รปูท่ี 13  เครื่องหมายและความหมายของ “ACFS” 

(ขอ้ 1.) 

 

 ภายใตร้หสัมีการระบุเลขรหสัท่ี มกอช. ก าหนดใหแ้ก่หน่วยรบัรอง  ตามดว้ยขอบข่ายไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

ส าหรบักรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั การระบุรหสัและขอบขา่ยการรบัรองระบบงาน ดงัตวัอยา่งในรปูท่ี 14  

 

 

 

 

 

                         

รปูท่ี 14 (1)  ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมาย “ACFS”          รปูท่ี 14 (2) ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมาย                      

                   ส าหรบัระบบ GMP                       “ACFS” ส าหรบัระบบ HACCP 

        

2. สีของเครื่องหมายการรบัรองระบบงาน “ACFS” ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สีของเครื่องหมาย “ACFS” 

(ขอ้ 2.) 

สี รหสัสีท่ีก าหนด 

สีเขียวอ่อน C50 Y100 

สีเขียวเขม้ C100Y100K50 

สีด า K100 

 

(ขอ้ 1.) 

 

1017 GMP/HACCP 1017 GMP      

(ขอ้ 1.) 
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กรณีท่ีไม่ใชสี้ตามท่ีก าหนดไว ้อาจใชสี้อ่ืนท่ีเป็นสีเดียว (Single Colour) แต่ตอ้งใชสี้ท่ีสามารถเห็นไดช้ัดเม่ือเทียบ

กบัสีพ้ืนดา้นหลงั 

3. ขนาดเล็กท่ีสุดของเคร่ืองหมายการรบัรองระบบงาน “ACFS” ตอ้งมีขนาดไม่ต า่กวา่ 15 มิลลิเมตร เพ่ือใหส้ามารถ

มองเห็นไดช้ัดเจนและอ่านได้ดว้ยตาเปล่า โดยรายละเอียดของขนาดจริงและตัวอักษรท่ีใชใ้นเคร่ืองหมายการ

รบัรองระบบงาน ดงัแสดงในรปูท่ี 15 

                                                   

         
รปูท่ี 15 ตวัอยา่งการแสดงขนาดจริงและตวัอกัษรของเครื่องหมาย “ACFS” 

(ขอ้ 3.) 

 

4.  ในกรณีท่ีแสดงเครื่องหมาย “ACFS” ตอ้งแสดง 

(1) ช่ือหรือเคร่ืองหมายของตนเอง 

(2) เคร่ืองหมายรบัรองของสถาบัน โดยตอ้งใชส้ัดส่วนเดียวกับเคร่ืองหมาย “ACFS” และแสดงไวใ้นต าแหน่งท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งเครื่องหมาย “ACFS” กบัเคร่ืองหมายรบัรองของสถาบนัอยา่งชดัเจน 

(3) หา้มแสดงเฉพาะเคร่ืองหมาย “ACFS” บนผลิตภัณฑ ์(ท่ีมีตัวตนหรือจบัตอ้งได)้ บนแต่ละห่อ มดั หีบห่อ หรือ

ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทแยกสช้ินผลิตภัณฑ์ (Individual Package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์

ประเภทซอ้นอีกชั้น (Over-Packaging) ไดแ้ก่ การห่อ มัด หรือหีบห่อ เพ่ือช่วยในการขนส่ง  ซ่ึงอาจท าให้

เขา้ใจผิดวา่ผลิตภณัฑน้ั์นไดร้บัการรบัรอง รวมถึงรายงานการวเิคราะห ์รายงานการทดสอบ รายงานการสอบ

เทียบ และใบรบัรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์

5. ผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั จะน าเคร่ืองหมาย “ACFS” ไปใชบ้นเคร่ืองเขียน เอกสาร และ/หรือเอกสารเผยแพร่

ใดๆ ไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบขา่ย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั 

6. ตอ้งไม่แสดงเคร่ืองหมาย “ACFS” ในลกัษณะท่ีท าใหเ้ขา้ใจวา่ หน่วยรบัรองระบบงานไดใ้หก้ารรบัรองกิจกรรมของ

ตน หรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดในการไดร้บัการรบัรองภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

7. ผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีถูกพักใช ้เพิกถอน หรือยกเลิกการรบัรองจากสถาบันตอ้งหยุดใชเ้คร่ืองหมาย “ACFS” และ

หยุดแจกจา่ยใบรบัรอง ส่ิงพิมพ ์เคร่ืองเขียน ส่ือโฆษณาใดๆ ท่ีมีเครื่องหมาย “ACFS” แสดงอยูท่นัที 

8. ผูไ้ด้รบัการรับรองท่ีถูกลดขอบข่ายการรับรอง ต้องหยุดใชเ้คร่ืองหมาย “ACFS” และหยุดการแจกจ่ายส่ิงพิมพ ์

เคร่ืองเขียน ส่ือโฆษณาใดๆ และเอกสารท่ีมีเคร่ืองหมาย “ACFS” แสดงอยู่ทันที เวน้แต่ส่วนท่ียังคงได้รับการ

รบัรองภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

9. ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งหยุดใชเ้คร่ืองหมาย “ACFS” บนส่ิงพิมพ ์เคร่ืองเขียน ส่ือโฆษณาใดๆ เอกสาร และอ่ืนๆ เม่ือ

ไดร้บัแจง้จากสถาบนั ในกรณีสถาบนัถกูลดขอบขา่ย พกัใช ้เพิกถอน หรือยกเลิกการรบัรองระบบงาน 
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10. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของสถาบัน และเคร่ืองหมาย “ACFS” กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบ GMP 

หรือระบบ HACCP ดงัตวัอยา่งในรปูท่ี 16 ถึงรปูท่ี 18 

 

 

     

 

                   

                                             MASCI 

 

 

 

รปูท่ี 16 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมาย “ACFS” ของ มกอช.  

(กรณีไดร้บัการรบัรองระบบ GMP) 

(ขอ้ 10.) 

 

 

 

 

 

                               

                                             MASCI 

 

 

 

รปูท่ี 17 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมาย “ACFS” ของ มกอช. 

(กรณีไดร้บัการรบัรองระบบ HACCP) 

(ขอ้ 10.) 

 

 

 

 

 

 

                                          MASCI  

 

 

 

รปูท่ี 18 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมาย “ACFS” ของ มกอช.  

(กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีใบรบัรองทั้งระบบ GMP และระบบ HACCP และตอ้งการแสดงใบรบัรองทั้ง 2 ฉบบั) 

(ขอ้ 10.) 

 

 

HACCP 
HACCP___/___ 

1017 GMP/HACCP 

 

 

GMP 
GMP___/___ 

        1017 GMP  

 

 

 GMP      GMP ___/____ 
HACCP  HACCP___/___ 

 

1017 GMP/HACCP 
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การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร (เครื่องหมาย Q) ของส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ

อาหารแห่งชาติ (มกอช.) (National  Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, ACFS) 

ในกรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ .) จากสถาบัน ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถแสดงเคร่ืองหมาย 

“Q” ได้ โดยใหมี้การปฎิบัติตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดลักษณะของเคร่ืองหมาย การใช้

เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปน้ี 

หมายเหต ุ  เคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานส าหรบัสินคา้เกษตรตามกฎกระทรวง ก าหนดลกัษณะของเคร่ืองหมาย การ

ใชเ้คร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ .ศ. 2553 ก่อนวันท่ี

กฎกระทรวงใชบ้งัคบั ใหค้งใชไ้ดต่้อไปจนกวา่ใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรน้ันหมดอายุ 

1. วธีิการแสดงเครื่องหมาย “Q” 

วธีิการแสดงเครื่องหมาย “Q” และรหสัการรบัรองไวใ้ตเ้ครื่องหมายรบัรอง ตอ้งเป็นไปตามรปูท่ี 19  

    หมายเหตุ  1.  มาตรฐานสินค้าเกษตรท่ีเป็นมาตรฐานบังคับ ได้แก่  มกษ . 6401, มกษ . 9046 และ 

มกษ.1004 

              2.  มาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ไป ไดแ้ก่ มกษ. 9023,  มกษ. 9024, มกษ. 4403, 

มกษ. 7420, มกษ. 9035, มกษ. 9039, มกษ. 9041 และ มกษ. 9047    

   

                                  แบบ ก.                                                   แบบ ข. 

                  เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานบงัคบั               เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานทัว่ไป 

[1] หมายถึง ช่ือผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ในท่ีน้ีหมายถึง สถาบนัรบัรอง 

มาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงมีรหสั กษ 17 

[2] หมายถึง  มาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีใหก้ารรบัรอง 

[3] หมายถึง   ช่ือผูไ้ดร้บัการรบัรอง  

รปูท่ี 19  ตวัอยา่งการแสดงเคร่ืองหมาย “Q” และรหสัการรบัรอง 

(ขอ้ 1.) 

ช่ือ

ผูป้ระกอบการ

ตรวจสอบ  

มาตรฐาน 

มาตรฐานสินคา้

เกษตรท่ีใหก้าร

รบัรอง 

ช่ือผูไ้ดร้บัการรบัรอง ช่ือยอ่มาตรฐาน

ระบบการผลิต รหสัจงัหวดั ชนิดสินคา้ รหสัแปลงท่ี

ไดร้บัการรบัรอง 

กษ AA BBBB CC DDD EEEEEE GMP 
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กษ AA หมายถึง ช่ือผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ในท่ีน้ีหมายถึง สถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงมีรหสั  

 กษ 17 

BBBB    หมายถึง   รหสัมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีไดร้บัการรบัรอง โดยมิตอ้งระบุเลขปีท่ีก าหนดมาตรฐาน  

CC    หมายถึง รหัสจังหวัด ตามแหล่งผลิตท่ีได้รับการรับรอง (รายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรใน

 ภาคผนวก ง ของเอกสารคู่มือการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้

 พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551)  

DDD     หมายถึง  รหสัชนิดสินคา้ (รายละเอียดรหสัมาตรฐานสินคา้เกษตรในภาคผนวก จ ของเอกสารคู่มือการแสดง

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร ภายใตพ้ระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ .ศ. 

2551 และประกาศเพ่ิมเติม) 

EEEEEE หมายถึง  ล าดับท่ีท่ีได้รับการรับรอง (Running Number) แบ่งตามชนิดสินค้า จังหวดั มาตรฐาน และช่ือ

ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

GMP     หมายถึง   ช่ือยอ่มาตรฐานระบบการผลิต 

หลกัเกณฑก์ารใชช่ื้อยอ่ของมาตรฐานระบบการจดัการ 

GMP  ใชก้ับมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีดีส าหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติท่ีดีส าหรบัการคัดบรรจุ 

รวมทั้งมาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทัว่ไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร 

(มกษ. 9023) และมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีดีดา้นสุขลกัษณะอ่ืนๆ 

HACCP ใชก้บัมาตรฐานเก่ียวกบัระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม (มกษ. 9024) 

หมายเหตุ   การก าหนดรหสัการรบัรองภายใตเ้คร่ืองหมาย Q ขา้งตน้ สถาบันจะมีการก าหนดใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรอง 

โดยผ่านการใหค้วามเห็นชอบจากส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ก่อนจดัส่งใหผู้ ้

ไดร้บัการรบัรองน าไปใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรบัรองต่อไป 

2. ขนาดเคร่ืองหมายรบัรอง 

เคร่ืองหมายรบัรองจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้งมีสดัส่วนตามรปูท่ี 19  แบบ ก. (มาตรฐานบงัคบั) และแบบ ข. 

(มาตรฐานทัว่ไป) ซ่ึงขนาดเล็กสุดของเคร่ืองหมายรบัรองควรเป็นไปตามรปูท่ี 20 

 
  แบบ ก. (มาตรฐานบงัคบั)           แบบ ข. (มาตรฐานทัว่ไป) 

รปูท่ี 20  ตวัอยา่งการแสดงขนาดของเครื่องหมาย “Q” และรหสัการรบัรอง 

(ขอ้ 2.) 
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3. สีเครื่องหมายรบัรอง 

สีเขียว    ใหใ้ชร้ะบบสี CMYK เป็นระบบสีท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพ ์

สีฟ้า (Cyan) สีแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) น ามาใชร้ะบบการพิมพ์และมีการเพ่ิมเติมสีด าเขา้ไปเพ่ือใหมี้

น ้าหนักเขม้ขึ้ นอีก เม่ือรวมสีด า (Black = K) เขา้ไปจึงมีส่ีสี โดยทัว่ไปจึงเรียกระบบการพิมพน้ี์วา่ระบบการพิมพส่ี์สี 

(CMYK) 

                  

                                                       สีของเคร่ืองหมาย “Q” 

สี รหสัท่ีก าหนด 

สีเขียว C100, Y100, BL60 

 

4. ผูไ้ดร้ับการรับรองสามารถแสดงเคร่ืองหมาย “Q” ไวท่ี้สถานประกอบการ เอกสารก ากับสินคา้ หรือเอกสาร

โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

5.   ในการแสดงหรือใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน ใหร้ะบุรายละเอียดขอ้มลูตามรปูท่ี 20 

6. ในกรณีท่ีสินคา้เกษตรท่ีจะแสดงหรือใชเ้คร่ืองหมายรบัรองมาตรฐาน ไดร้บัใบรบัรองตามมาตรฐานตั้งแต่สอง

มาตรฐานขึ้ นไป อาจระบุรายละเอียดทุกมาตรฐานไวใ้ตเ้คร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานแบบเดียวกนัได ้ดังตัวอยา่ง

ในรปูท่ี 21 

 

     

แบบ ก. แบบ ข. 

เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานบงัคบั เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานทัว่ไป 

 

รปูท่ี 21   ตวัอยา่งการแสดงเคร่ืองหมาย “Q” กรณีไดร้บัการรบัรอง 2 มาตรฐาน 

(ขอ้ 6.) 




