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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะอนุ กรรมการรับรองระบบในการประชุมครั้งที่ 4-4/2542
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2542, ครั้งที่ 16-5/2543 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543, ครั้งที่ 66-11/2545 เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2545, ครั้ ง ที่ 68-13/2545 เมื่ อ วัน ที่ 18 ตุ ล าคม 2545, ครั้ ง ที่ 81-4/2548 เมื่ อ วัน ที่ 3
พฤศจิ ก ายน 2548, ครั้ง ที่ 85-4/2549 เมื่ อ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2549, ครั้ง ที่ 96-3/2552 เมื่ อ วัน ที่ 13
สิ ง หาคม 2552, ครั้ ง ที่ 122-1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 19 มกราคม 2559, ครั้ ง ที่ 124-3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 12
พฤษภาคม 2559, ครั้งที่ 126-5/2559 เมื่ อวัน ที่ 10 พฤศจิก ายน 2559, ครั้งที่ 129-3/2560 เมื่ อวัน ที่ 10
สิ งหาคม 2560, ครั้งที่ 133-3/2561 เมื่ อวัน ที่ 9 สิ งหาคม 2561 และครั้งที่ 136-2/2562 วัน ที่ 7 มิ ถุน ายน
2562 และมติ ค ณะอนุ กรรมการรับรองระบบ เมื่ อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 การ
ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการรับ รองระบบครั้ง ที่ 143-1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 และครั้ง ที่ 1482/2565 เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้กาหนดข้อกาหนดทัว่ ไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง
ระบบการบริหารจัดการเพื่อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการดาเนิ นการให้การรับรองระบบการบริหารจัดการของสถาบันต่อไป
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ข้อกาหนดทั ่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการรับรองระบบการบริหารจัดการ
1. ขอบข่าย
1.1 ข้อกาหนดนี้ กาหนดนิ ยาม คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ การรับรอง เงื่อนไขสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง การตรวจ
ติ ดตามผลและการตรวจประเมิ นใหม่ การลดขอบข่าย การพักใช้ และการคื น สิ ทธิ์ และการเพิ กถอนการ
รับรอง การอุทธรณ์และการร้องเรียน การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
รับรองระบบการบริหารจัดการดังต่อไปนี้
- ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (Quality Management System) ซึ่ งต่ อ ไปนี้ จะเรี ยกว่า “ระบบ QMS” ตาม
มาตรฐาน มอก. 9001 (ISO 9001) และ ISO/TS 29001 สาหรับอุ ตสาหกรรมปิ โตรเลี ยม ปิ โตรเคมี
และก๊าซธรรมชาติ
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ EMS”
ตามมาตรฐาน มอก. 14001 (ISO 14001)
- ระบบการจัด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (Occupational Health and Safety Management
System) ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่า “ระบบ OHSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 45001 (ISO 45001) และ
มอก. 18001”
- ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) ซึ่ งต่ อไปนี้ จะเรียกว่า
“ระบบ FSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 22000 (ISO 22000)
- ระบบการวิเคราะห์อัน ตรายและจุ ด วิก ฤตที่ ต ้อ งควบคุ ม (Hazard Analysis and Critical Control Point
System) ในการผลิ ต อาหาร ซึ่ งต่ อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ HACCP” ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius
Commission: Supplement to Volume 1B, Annex to CAC/RCP 1 หรื อมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์อุ ตสาหกรรม
มอก. 7000 หรื อ มาตรฐานสิ น ค้ าเกษตร (มกษ. 9024) หรื อ มาตรฐาน General Principles of Food
Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
System หรื อมาตรฐาน 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 ของประเทศคู่ค า้ ตามที่ ผู้ยื่นค าขอระบุ ซึ่ งครอบคลุ มถึ งระบบการจัดการสุ ขลักษณะที่ ดี ในสถาน
ประกอบการ
- ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System) ซึ่งต่อไปนี้
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) หรื อ มอก. 34 หรื อ มาตรฐานสิ นค้าเกษตร (มกษ.
9023) หรือ มาตรฐานสินค้าเกษตร ดังต่อไปนี้
1) หลักการปฏิบตั ิสาหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004)
2) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับโรงสีขา้ ว (มกษ. 4403)
3) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (มกษ. 6401)
4) การปฏิบตั ิที่ดีดา้ นสุขลักษณะสาหรับการแปรรูปสัตว์น้ าเบื้ องต้น (มกษ. 7420)
5) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับโรงคัดบรรจุผกั และผลไม้สด (มกษ. 9035)
6) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค (มกษ. 9039)
7) หลักปฏิบตั ิสาหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9041)
8) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046)
9) การปฏิบตั ิที่ดีสาหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047)
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หรื อมาตรฐานระบบ GMP อื่ นๆ ที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดั บประเทศหรื อระดั บสากลตามที่ ผู้ยื่ นค าขอระบุ
ยกเว้นการรับรองในกิจกรรมมาตรฐานฟาร์มและยารักษาโรค
- ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับการจัดประชุ ม สัมมนา และนิ ทรรศการ (Security
Management System – Requirements for Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)) ซึ่ ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ MSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 22300
- ระบบการจั ด การพลั งงาน (Energy Management System) ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่ า “ระบบ EnMS” ตาม
มาตรฐาน มอก. 50001 (ISO 50001)
- ระบบการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า
“ระบบ BCMS” ตามมาตรฐาน มอก. 22301 หรือ ISO 22301
- ระบบการบริหารความมัน่ คงปลอดภัยในโซ่อุปทาน (Security Management System for Supply Chain)
ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ SeMS” ตามมาตรฐาน ISO 28000
- ระบบการจัดการความมั น่ คงปลอดภั ยด้านสารสนเทศ (Information Security Management System) ซึ่ ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ ISMS” ตามมาตรฐาน ISO 27001
- ระบบบริหารงานคุ ณภาพสาหรับเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System for Medical Devices)
ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ MDMS” ตามมาตรฐาน มอก. 13485 (ISO 13485)
- ระบบบริหารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน (Event Sustainability Management Systems) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า
“ระบบ ESMS” ตามมาตรฐาน ISO 20121
- ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (Safety Management System
for Chemical Laboratories) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ LSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1
- ระบบการจัด การความรู ้ (Knowledge Management System) ซึ่ งต่ อไปนี้ จะเรี ยกว่า “ระบบ KMS” ตาม
มาตรฐาน ISO 30401
- ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System) ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า “ระบบ RTSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 39001 (ISO 39001)
- ระบบการจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – Service Management
System) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบ SMS” ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
- ระบบการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก (Facility Management – Management Systems) ซึ่ งต่อไปนี้ จะ
เรียกว่า ระบบ FMS””ตามมาตรฐาน ISO 41001
- ระบบการจัดการอื่นๆ ที่สถาบันจะให้การรับรองในอนาคต
1.2 ข้อกาหนดนี้ ใช้สาหรับการรับรองระบบการบริหารจัดการของผูป้ ระกอบกิจการทั้งที่ เป็ นการผลิตและการ
บริการ
2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในข้อกาหนดนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ระบบการบริหารจัดการ หมายถึ ง ระบบการจัดการที่ องค์กรผูย้ ื่นคาขอนาไปปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ 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 หรื อ มกษ. 1004 หรือ มกษ. 4403 หรื อ มกษ. 6401 หรื อ
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
การจัดการอื่นๆ ที่สถาบันจะให้การรับรองในอนาคต
2.2 ระบบ QMS หมายถึ ง ระบบที่ มี ก ารก าหนดนโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ และการด าเนิ นการให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพ
2.3 ระบบ EMS หมายถึ ง ส่วนหนึ่ งของระบบการจัดการทั้งหมดที่ รวมถึ งโครงสร้างองค์กร กิ จกรรม การวางแผน
หน้าที่ ความรับผิ ดชอบ การปฏิบัติ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน กระบวนการและทรัพยากรสาหรับการพัฒนา การ
นาไปปฏิบตั ิ การทาให้บรรลุ การทบทวนและการรักษาไว้ซึ่งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
2.4 ระบบ OHSMS หมายถึ ง ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์ก รซึ่ งประกอบด้วย
บุคลากร ทรัพยากร นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นการ โดยมีการทางานประสานกัน อย่างมี ระเบียบและ
แบบแผน เพื่อปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้หรือเพื่อให้บรรลุหรือรักษาเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.5 ระบบ MSMS หมายถึ ง ส่วนหนึ่ งของระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งใช้ในการกาหนดและนานโยบาย
ด้า นการรัก ษาความปลอดภั ย ไปปฏิ บั ติ และบริ ห ารความเสี่ ย ง และภั ย คุ ก คามขององค์ กร ซึ่ ง รวมถึ ง
โครงสร้างองค์กร กิจกรรม การวางแผน การจัดสรรความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบตั ิ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
กระบวนการและทรัพยากร
2.6 ระบบ FSMS หมายถึ ง ระบบการจัดการที่ มีการกาหนดนโยบายและวัตถุ ประสงค์ดา้ นความปลอดภัยของ
อาหารและการดาเนิ นการให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ดั งกล่าว โดยใช้หลักการระบบ HACCP เป็ นพื้ นฐาน เพื่อให้
มัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food chain)
2.7 ระบบ HACCP หมายถึ ง ระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม โดยมุ่งเน้นการ
ป้องกันปั ญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้ นในการผลิตอาหาร
2.8 ระบบ GMP หมายถึง ระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการ
อุปโภคและบริโภค
2.9 ระบบ EnMS หมายถึง องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั ในการจัดทานโยบายพลังงาน และวัตถุประสงค์ดา้ น
พลังงาน และกระบวนการ และขั้นตอนการดาเนิ นงานที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านั้น
2.10 ระบบ BCMS หมายถึ ง ส่ วนหนึ่ งของระบบการบริห าร ซึ่ งประกอบด้วยการจัด ท า การน าไปปฏิ บัติ การ
ดาเนิ นการ การติดตาม การทบทวน รักษา และปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่ องของธุรกิจ
2.11 ระบบ SeMS หมายถึ ง การบริหารจัดการระบบหรือกิจกรรมที่ มีความสัมพันธ์ ซึ่งองค์กรจะต้องจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือแนวโน้มของภัยคุกคาม รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้ นในโซ่อุปทาน
2.12 ระบบ ISMS หมายถึ ง ส่ วนหนึ่ งของระบบการบริห าร ซึ่ ง ประกอบด้วยการจัด ท า การน าไปปฏิ บัติ การ
ดาเนิ นการ การติดตาม การทบทวน รักษา และปรับปรุง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
2.13 ระบบ MDMS หมายถึ ง ระบบที่ มี ก ารก าหนดนโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ และการด าเนิ น การให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพของเครื่องมือแพทย์
2.14 ระบบ ESMS หมายถึ ง ระบบที่ มี ก ารก าหนดนโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ และการด าเนิ นการให้บ รรลุ
วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อก าหนดทิ ศ ทางและควบคุ ม องค์ก รในเรื่องการบริห ารการจัด งานอย่างยัง่ ยืน เช่น งาน
ประชุม สัมมนา นิ ทรรศการ เป็ นต้น โดยดาเนิ นงานภายใต้การควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม
2.15 ระบบ LSMS หมายถึ ง ระบบที่ มีการวางแผน นาไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และทบทวนการจัดการ บน
พื้ นฐานของข้อมูลจริง อย่างต่อเนื่ องและสมา่ เสมอ
2.16 ระบบ KMS หมายถึง ส่วนหนึ่ งของระบบการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู ้
2.17 ระบบ RTSMS หมายถึ ง ระบบที่ มี ก ารก าหนดนโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ และการด าเนิ น การให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องความปลอดภัยการจราจรทางถนน
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2.18 ระบบ SMS หมายถึง ระบบการจัดการเพื่อกากับและควบคุมกิจกรรมการจัดการบริการขององค์กร ซึ่ง
รวมถึงนโยบายการจัดการบริการ วัตถุประสงค์ วางแผน กระบวรการ ข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อักษร
และทรัพยากรที่ ตอ้ งการส าหรับการวางแผน การออกแบบ การเปลี่ ยนแปลง การจัดส่ ง และการ
ปรับปรุงบริการเพื่อให้บรรลุตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
2.19 ระบบ FMS หมายถึง องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันในการจัดทานโยบาย และวัตถุประสงค์ดา้ นการ
จัดการสิ่งอานวยความสะดวก และกระบวนการที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านั้น โดยมุ่งเน้นบทบาท
หน้าที่ขององค์กรในการบูรณาการบุคลากร สถานที่ และกระบวนการ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้ น
ตามจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลผลิตของธุรกิจหลัก
2.20 การรับรองระบบการบริหารจัดการ หมายถึง การให้การยอมรับความสามารถขององค์กรในการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานระบบการจัดการ 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 ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “การรับรอง”
2.21 สถาบัน หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
2.22 ผูย้ นื่ คาขอ หมายถึง ผูป้ ระสงค์ที่จะขอรับการรับรอง
2.23 ผูไ้ ด้รบั การรับรอง หมายถึง ผูย้ นื่ คาขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รบั การรับรองจากสถาบัน
2.24 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2.25 คณะอนุ กรรมการ หมายถึง คณะอนุ กรรมการรับรองระบบที่ได้รบั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง เสนอแนะนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรอง ตัดสินการพักใช้ การคืน
สิทธิ์ และเพิกถอนการรับรองระบบการจัดการ แต่งตั้งคณะทางานทบทวนเพื่อทาหน้าที่ตัดสินให้การรับรอง
เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง ทาให้มนั ่ ใจในความเป็ นกลางในการให้
การรับ รองระบบการจัด การและเป็ นคณะกรรมการความเป็ นกลาง และด าเนิ น การเรื่ องอื่ น ๆ ที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
2.26 คณะทางานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตั้งจากคณะอนุ กรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินให้การ
รับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องและดาเนิ นการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะอนุ กรรมการ
2.27 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึ ง คณะบุคคลที่ แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เพื่อพิ จารณาคาอุทธรณ์ และ
เสนอแนะการดาเนิ นการต่อคณะกรรมการ
2.28 การอุ ท ธรณ์ หมายถึ ง การไม่ เ ห็ น ด้ ว ยต่ อ ผลการพิ จ ารณาหรื อ มาตรการใดๆ ที่ ค ณะกรรมการ /
คณะอนุ กรรมการ/คณะทางานทบทวน ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการ
นั้นๆ และต้องการให้คณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการ/คณะทางานทบทวน ทาการทบทวน
2.29 การร้อ งเรี ย น หมายถึ ง การร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ข้อ บกพร่ อ งในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการ คณะทางานทบทวน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ผูต้ รวจประเมินของสถาบัน
หรือบุคลากรของสถาบัน
2.30 หน่ วยรับรองระบบงาน หมายถึง หน่ วยงานที่ให้การรับรองระบบงานของหน่ วยรับรอง เช่น
- หน่ วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ หน่ วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หน่ วยรับรองระบบการ
จัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย หน่ วยรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จ หน่ วย
รับรองระบบการบริหารความมัน่ คงปลอดภัยในโซ่อุปทาน หน่ วยรับรองระบบการบริหารงานคุ ณ ภาพ
สาหรับเครื่องมือแพทย์ หน่ วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หน่ วยรับรองระบบการ
จัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ หน่ วยรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อนั ตรายและ
จุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร หน่ วยรับรองระบบบริหารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน หน่ วยรับรอง
ระบบการจัดการความรู ้ หน่วยรับรองการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยั ่งยืน หน่ วยรับรองระบบการ
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จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน หน่ วยรับรองระบบการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก ตาม
ISO/IEC 17021-1
- หน่ วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003
- หน่ วยรับ รองระบบการจัด การความมัน่ คงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ตาม ISO/IEC 17021-1 และ
ISO/IEC 27006
- หน่ ว ยรับ รองระบบการจัด การตามมาตรฐานแรงงานไทย ตาม ISO/IEC 17021-1 ระเบี ย บกรม
สวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง หน่ วยตรวจ
การประเมินและการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ ม้ ครอง
แรงงาน เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการอนุ ญาตเป็ นหน่ วยรับรองและหน่ วยตรวจมาตรฐาน
แรงงานไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
- หน่ วยรับรองมาตรฐานระบบการผลิ ต ตามหลัก เกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตาม ISO/IEC 17021-1
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไข ในการได้ม าซึ่ ง องค์ก ร
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หน่ วยงานของรัฐหรื อองค์ก รเอกชนทั้งในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อท าหน้ าที่ ในการ
ตรวจสอบหรือตรวจสถานประกอบการผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน
2561 และประกาศสานั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้ นบัญ ชี ห น่ วยตรวจหรือ หน่ วย
รับรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- หน่ วยรับรองระบบการจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 องค์กรที่ดาเนิ นธุรกิจสาขาที่เป็ นนิ ติบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้ โดย
มีสานั กงานส่วนกลางเป็ นผูด้ าเนิ นการวางแผนควบคุ ม จัดการแก่หน่ วยงานเครือข่ายและสาขา ในกรณี ที่
เครือข่ายและสาขาไม่เป็ นนิ ติบุคคลเดี ยวกับสานั กงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิ ติกรรมใดๆ ที่ แสดงว่า
สานักงานส่วนกลางมีอานาจในการตรวจติดตามและการดาเนิ นการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ ได้
สาหรับระบบ EnMS จะต้องมีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อมูลที่แสดงถึงสมรรถนะด้านพลังงาน
(Energy Performance) ที่แต่ละสาขาดาเนินการต้องถูกจัดเก็บและวิเคราะห์โดยสานักงานส่วนกลาง
2.32 สถานดาเนิ นการชัว่ คราว (Temporary site) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ EnMS
ระบบ SMS และระบบ FMS) หมายถึ ง สถานดาเนิ นการ/ที่ ต้งั ที่ นอกเหนื อจากสถานดาเนิ นการ/ที่ ต้งั ที่
ระบุ ไว้ในใบรับรอง ซึ่ งมีการประยุกต์ใช้ระบบ QMS และ/หรือระบบ EMS และ/หรือระบบ OHSMS และ/
หรือระบบ EnMS และ/หรือระบบSMS และ/หรือระบบ FMS กับกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้ขอบข่ายการรับรอง/
ขอรับการรับรอง โดยมี การกาหนดช่วงเวลาไว้ชัดเจน ซึ่งสถานดาเนิ นการ/ที่ ต้ังดังกล่าวมี ตั้งแต่ สถาน
ดาเนิ นการในการบริหารโครงการหลัก (Major project management site) จนถึ งสถานดาเนิ นการในการ
บริก าร/ติ ดตั้งย่อย (Minor service/installation site) โดยระบบ EnMS สถานดาเนิ นการชัว่ คราวนั้ นจะมี
การพิ จารณาข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับลักษณะการใช้พลังงาน และปริมาณการใช้พ ลังงานที่ มีนัยสาคัญของ
องค์กร
2.33 องค์กรที่มีสถานดาเนิ นการชัว่ คราว (Temporary site organization) (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ
OHSMS ระบบ EnMS ระบบ SMS และระบบ FMS) หมายถึ ง องค์ ก รที่ ด าเนิ น ธุ รกิ จ โดยมี ส านั ก งาน
ส่วนกลางเป็ นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ กากับ ควบคุม และดูแลการดาเนิ นการของสถานดาเนิ นการ
ชัว่ คราวภายนอก สานักงานส่วนกลาง เช่น โครงการก่อสร้าง
2.34 การตรวจประเมิ น ขั้นตอนที่ 1 หมายถึ ง การตรวจประเมิ น เบื้ องต้น และการตรวจประเมิ น เอกสาร โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ตรวจประเมิ น ความพร้อ มขององค์ก รทั้ ง ทางด้า นเอกสาร ความรูแ้ ละความเข้าใจใน
ข้อกาหนดของระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง รวมถึงการนาไปปฏิบตั ิ เพื่อประกอบการนั ดหมายในการ
ตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 2
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2.35 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (ซึ่งจะดาเนิ นการตรวจประเมิน ณ
สถานประกอบการ) โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อประเมิ นความสอดคล้องและประสิทธิ ผลของการนาระบบการ
จัดการที่ขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิ
3. คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
3.1 ผูย้ นื่ คาขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการที่ขอรับการรับรอง
(2) ไม่เป็ นผูถ้ กู เพิกถอนการรับรองจากสถาบัน เว้นแต่พน้ ระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว
(3) อยูใ่ นขอบข่ายและพื้ นที่ตามประกาศสถาบัน เรื่อง ขอบข่ายและพื้ นที่ที่ให้การรับรอง
สถาบันสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคาขอรับการรับรอง ในกรณี ที่ผยู้ ื่นคาขอไม่พร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน
หรือไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 2 ปี นั บจากวันยื่นคาขอรับการรับรอง และหลังจากที่
สถาบันได้มีการดาเนิ นการติดตามความคืบหน้าจากผูย้ นื่ คาขอแล้ว
4. การรับรอง
4.1 สถาบันดาเนิ นการให้การรับรองระบบ 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/หรื อ ระบบ FMS ตามขอบข่ า ยที่ ส ถาบั น
ประกาศและ/หรือตามขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองระบบงาน
4.2 ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผูย้ ื่นคาขอต้องมีการนาระบบการจัดการที่ขอรับการรับรองไปปฏิบัติ
แล้ว รวมทั้งมี การดาเนิ นกิ จกรรมการตรวจติ ดตามภายใน และการทบทวนของฝ่ ายบริหารแล้ว (ยกเว้น
ระบบ HACCP และระบบ GMP)
4.3 การขอรับการรับรอง ให้ยื่น ค าขอต่ อสถาบัน พร้อมหลัก ฐานและเอกสารต่ างๆ ที่ เป็ นปั จจุ บัน ซึ่ งรวมถึ ง
เอกสารระบบการจัดการที่ ขอรับการรับรองของผูย้ ื่นคาขอ ตามแบบคาขอรับการรับรองระบบการจัดการ
นั้นๆ ที่สถาบันกาหนด
4.4 เมื่อได้รบั คาขอตามข้อ 4.3 แล้ว สถาบันจะดาเนิ นการดังนี้
(1) พิ จารณาคาขอและรายละเอี ยดต่ างๆ ของผูย้ ื่น ค าขอ หากมี รายละเอี ยดที่ จาเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไข
จะแจ้งให้ผยู้ นื่ คาขอทราบ
(2) ตรวจประเมินระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง ตามขั้นตอนที่กาหนดในเอกสาร R-002 : การตรวจ
ประเมิ น เพื่ อการรับรองระบบการบริห ารจัด การ ซึ่ งประกอบด้วย 2 ขั้น ตอน คื อ การตรวจประเมิ น
ขั้น ตอนที่ 1 และการตรวจประเมิ น ขั้นตอนที่ 2 โดยระบบ FSMS ระบบ HACCP และระบบ GMP ให้
ดาเนิ น การตรวจประเมิ น ครอบคลุ มถึ งการตรวจประเมิ น จรรยาบรรณในการผลิ ตอาหาร การตรวจ
ประเมินกระบวนการผลิต โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ
ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็ นหลัก หากผูย้ ื่นคาขอประสงค์จะให้ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการตรวจประเมิน สถาบันสงวนสิทธิที่จะให้มีการตกลงเป็ นแต่ละกรณีไป
(3) สรุปข้อคิดเห็นนาเสนอคณะทางานทบทวนเพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรองหรือปฏิเสธการรับรอง
4.5 ผูย้ ื่นคาขอต้องยินยอมให้หน่ วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้ รวจประเมิน
ของสถาบัน ณ สถานประกอบการของผูย้ ื่นคาขอภายใต้ขอบข่ายที่ สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือ
ได้รบั การรับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลาเมื่อถูกเลือกจากสถาบันและหน่ วยรับรองระบบงาน
4.6 ผู ้ยื่ น ค าขอต้อ งจัด เตรี ย มสิ่ ง จ าเป็ นทั้ ง หมดส าหรับ การด าเนิ น การตรวจประเมิ น ซี่ ง รวมถึ ง การ
จัดเตรี ยมเอกสารเพื่ อ ใช้ในการตรวจสอบ การเข้าถึ งกระบวนการและพื้ นที่ บัน ทึ กคุ ณ ภาพ และ
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บุคลากรทั้งหมด เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิ นเพื่อการรับรองครั้งแรก การ
ตรวจประเมินใหม่ และการแก้ไขข้อร้องเรียน
4.7 เมื่อคณะทางานทบทวนได้อนุ มตั ิให้การรับรองแล้ว สถาบันจะออกใบรับรองแต่ละระบบการจัดการที่ขอรับ
การรับรอง (สาหรับการออกใบรับรองระบบ HACCP ข้อมูลในใบรับรองจะครอบคลุมการรับรองระบบ GMP)
ให้ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่คณะทางานทบทวนอนุ มตั ิให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี และไม่สามารถ
โอนใบรับรองให้แก่ผอู้ ื่นได้
การออกใบรับรองส าหรับผู้ได้รับการรับรองระบบการจัด การใดๆ ในขอบข่ายที่ ส ถาบัน ได้รับการรับรอง
ระบบงานจากหน่ วยรับรองระบบงาน จะมี การแสดงเครื่องหมายรับ รองของสถาบันควบคู่กับเครื่องหมาย
รับรองระบบงานของหน่ วยรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ขอบข่ายการรับรองของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
จากสถาบันไม่อยูภ่ ายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน สถาบันจะออกใบรับรองที่แสดงเฉพาะ
เครื่องหมายรับรองของสถาบัน
ผูไ้ ด้รับการรับรองสามารถใช้ชื่ อสถาบัน ในการอ้างอิ งถึ งการได้รับการรับรองระบบการจัด การได้ต ามที่
กาหนดในภาคผนวก ก.
ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองเฉพาะระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรอง และแสดง
เครื่องหมายรับรองระบบงานได้ในขอบข่ายและระบบการจัดการที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
การแสดงเครื่องหมายรับรองและ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานให้เป็ นไปตามรูปแบบและวิธีแสดง
เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานที่กาหนดในภาคผนวก ข.
กรณี ผไู้ ด้รบั การรับรองมีการขอยกเลิ กการรับรองระบบการจัดการใดๆ ที่ได้รบั การรับรองจากสถาบันหรือผู้
ได้รบั การรับรองไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สถาบันกาหนด และส่งผลต่อการเพิกถอน
การรับรอง ผู้ได้รับการรับรองต้องส่ งคื น ใบรับรองให้แก่ สถาบัน และห้ามผูไ้ ด้รับการรับรองดังกล่าวน า
เครื่องหมายรับรองและ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้หรือแสดง ณ ที่ใดๆ
4.8 การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรองให้ดาเนิ นการแจ้งสถาบันพิจารณา หากไม่มีผลกระทบต่ อระบบการ
จัดการ (เช่น การลดขอบข่ายการรับรอง) สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณา เมื่อคณะทางาน
ทบทวนอนุ มัติการเปลี่ ยนแปลงขอบข่ายแล้ว สถาบัน จะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิ ม โดยมี อายุ
เท่ากับใบรับรองฉบับเดิ มที่ เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูร้ บั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิ มให้แก่สถาบัน หากมี
ผลกระทบต่อระบบการจัดการ (เช่น การขยายขอบข่ายการรับรอง) สถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินเป็ น
กรณี พิเศษ (Special audit) สาหรับกิจกรรมที่ ขยายขอบข่ายการรับรอง โดยการดาเนิ นการตรวจประเมิ น
เช่ น เดี ยวกับการตรวจประเมิ น ขั้น ตอนที่ 2 ตามที่ กาหนดใน R-002 โดยอนุ โลม หรือดาเนิ น การตรวจ
ประเมินพร้อมกับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ก่อนที่จะนาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาอนุ มตั ิ
การขยายขอบข่ายการรับรองดังกล่าว รวมถึงสถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุการ
รับรองเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
4.9 การโอนกิ จการและการย้ายสถานที่ ประกอบการ ให้ผูไ้ ด้รับการรับรองแจ้งสถาบันทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อดาเนิ นการตรวจประเมิ นเพื่อเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณา
ยกเลิ กใบรับรองฉบับเดิ ม ใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ ากับใบรับรองฉบับเดิ ม ที่ เหลื ออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับการ
รับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
4.10 กรณี องค์ก รหลายสาขา (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ EnMS ระบบ SMS และระบบ FMS) มี
ความประสงค์ที่จะขอการรับรองโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างสาขา ให้แจ้งความจานงในคาขอต่ อสถาบัน เพื่ อ
สถาบันจะได้พิจารณาดาเนิ นการตรวจประเมิน ณ สานักงานส่วนกลางและสุ่มตรวจประเมินหน่ วยงานสาขา
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน R-002
4.11 กรณี องค์กรที่ มีสถานดาเนิ นการชัว่ คราว (เฉพาะระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ EnMS ระบบ SMS และ
ระบบ FMS) มี ค วามประสงค์จะขอการรับรอง ให้แจ้งความจ านงในค าขอต่ อสถาบัน เพื่ อสถาบัน จะได้
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พิ จารณาด าเนิ นการตรวจประเมิ น ณ สานั กงานส่วนกลาง และสุ่มตรวจประเมิ น สานั กงานชัว่ คราวตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน R-002
4.12 กรณี ที่ผยู้ ื่นคาขอรับการรับรองมีหลายนิ ติบุคคล และต้องการให้ออกใบรับรองเป็ นฉบับเดียวกันให้แจ้งความ
จานงต่ อสถาบัน เพื่ อสถาบันจะได้พิจารณาดาเนิ นการตรวจประเมิ นให้เป็ นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดใน R-002 (กรณี ที่ เป็ นการตรวจประเมิ น แบบองค์ก รเดี ยว การให้ก ารรับ รองจะไม่ อยู่ภ ายใต้
ขอบข่ายการรับรองระบบงานของหน่ วยรับรองระบบงาน)
4.13 ผูท้ ี่ ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/TS 29001:2007 โดยไม่ เคยได้รับการรับรองระบบ QMS ตาม
มาตรฐาน ISO 9001 ต้องยืน่ คาขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปี ที่ยงั มีผลอยู่ ณ วันที่ยื่น
คาขอ พร้อมกับการขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/TS 29001 โดยสถาบันจะตรวจประเมิ นและให้
การรับรองระบบ QMS ตามมาตรฐานทั้ง สองในคราวเดี ยวกัน และจะออกใบรับ รองแยกส าหรับ แต่ ล ะ
มาตรฐาน คื อ ISO 9001 และ ISO/TS 29001:2007 โดยมี วัน ที่ มี ผ ลและวัน สิ้ นอายุ ก ารรับ รองของ
ใบรับรองทั้งสองฉบับเป็ นวันเดียวกัน
4.14 ผูท้ ี่ ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบัน สามารถแจ้งความจานงเพื่ อขอรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/TS 29001:2007 ได้ ซึ่งสถาบันจะตรวจประเมินเพิ่มเติ ม ณ สถานประกอบการตาม
มาตรฐาน ISO/TS 29001:2007 ส าหรับ ข้อ ก าหนดที่ เพิ่ ม เติ ม (Supplemental) จากข้อ ก าหนดตาม
มาตรฐาน ISO 9001 โดยไม่ ต รวจประเมิ น ขั้ น ตอนที่ 1 ณ สถานประกอบการ ส าหรั บ ISO/TS
29001:2007 แต่ จ ะมี ก ารประเมิ น เอกสารของผู้ ยื่ น ขอรับ การรับ รองตามข้อ ก าหนดของ ISO/TS
29001:2007 โดยใบรับรองที่ ออกให้ต ามมาตรฐาน ISO/TS 29001:2007 จะมี อายุ เท่ ากับใบรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 ที่เหลืออยู่
4.15 กรณี ผไู้ ด้รบั การรับรองระบบ FSMS จากสถาบัน สามารถแจ้งความจานงเพื่อขอรับการรับรองระบบ HACCP
หรือระบบ GMP จากสถาบันได้ โดยไม่ตอ้ งตรวจประเมิ นเพิ่ มเติ ม สถาบันจะออกใบรับรองระบบ HACCP
และ/หรือระบบ GMP โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองระบบ FSMS ที่เหลืออยู่
4.16 กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP จากสถาบัน สามารถแจ้งความจานงเพื่อขอรับ
การรับ รองระบบ FSMS จากสถาบัน ได้ โดยสถาบัน จะด าเนิ น การตรวจประเมิ น ตามขั้น ตอนการตรวจ
ประเมิ น ระบบ FSMS ตามเอกสาร R-002 แต่ อาจยกเว้น การตรวจประเมิ น กิ จกรรมบางข้อก าหนดของ
ระบบ HACCP และ/หรื อ ระบบ GMP โดยกิ จ กรรมนั้ นต้อ งได้รับ การตรวจประเมิ น หรื อ ตรวจติ ด ตาม
ผลการรักษาระบบแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันตรวจประเมิน
4.17 กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ HACCP (ตามมาตรฐาน Codex หรือ มกษ. 9024-2550) จากสถาบันแล้ว
ก่อนหน้านี้ สามารถแจ้งความจานงตามแบบคาขอที่สถาบันกาหนด เพื่อขอรับการรับรองระบบ GMP (ตาม
มาตรฐาน Codex หรือ มกษ. 9023-2550) เพิ่ มเติ ม จากสถาบันได้ โดยไม่ ตอ้ งตรวจประเมิ นเพิ่ ม เติ ม
(ส าหรับ ขอบข่ายการรับ รองเดี ยวกัน ) สถาบัน จะออกใบรับ รองระบบ GMP ตามมาตรฐานที่ แจ้งความ
ประสงค์ โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองระบบ HACCP ที่เหลืออยู่
4.18 กรณี ผไู้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP (มาตรฐาน Codex หรือ มกษ. 9023-2550) จากสถาบัน สามารถแจ้ง
ความจานงตามแบบคาขอที่สถาบันกาหนด เพื่อขอรับการรับรองระบบ HACCP (ตามมาตรฐาน Codex หรือ
มกษ. 9024-2550) จากสถาบันได้ โดยสถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินตามขั้นตอนการตรวจประเมิน
ระบบ HACCP ตามเอกสาร R-002 แต่อาจยกเว้นการตรวจประเมินกิจกรรมบางข้อกาหนดของระบบ GMP
(ตามมาตรฐาน Codex หรือ มกษ. 9024-2550) โดยกิจกรรมนั้ นต้องได้รบั การตรวจประเมิ นหรือตรวจ
ติดตามผลการรักษาระบบแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันตรวจประเมิน
4.19 กรณี ผู้ได้รับ การรับ รองระบบ HACCP ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B1997; Annex to CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003 จากสถาบัน สามารถแจ้งความจานงเพื่ อขอรับ การ
รับ รองระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 หรื อระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023R-001 Iss.3 Rev.1 25/06/65 ฝร.
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4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

2550 จากสถาบันได้โดยแจ้งความจานงตามแบบคาขอที่ สถาบันกาหนด และไม่ตอ้ งตรวจประเมินเพิ่มเติ ม
สถาบัน จะออกใบรับ รองระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 และ/หรือระบบ GMP ตาม
มาตรฐาน มกษ. 9023-2550 โดยมี อายุเท่ ากับใบรับรองระบบ HACCP ที่ เหลืออยู่ (สาหรับขอบข่ายการ
รับรองเดียวกัน)
กรณี ผู้ไ ด้ รับ การรับ รองระบบ GMP ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Commission/Recommended
International Code of Practice; General Principal of Food Hygiene (CAC/RCP1-1969, Rev.4-:2003
จากสถาบัน สามารถแจ้งความจานงเพื่ อขอรับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550
จากสถาบันได้โดยแจ้งความจานงตามแบบคาขอที่สถาบันกาหนด และไม่ตอ้ งตรวจประเมินเพิ่มเติม สถาบัน
จะออกใบรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองระบบ GMP ที่
เหลืออยู่ (สาหรับขอบข่ายการรับรองเดียวกัน)
กรณี ผยู้ ื่นคาขอ/ผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองหรือการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการ
รับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 หรือระบบ HACCP ตามมาตรฐาน
CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 – Annex สถาบันฯ จะยังคงรับคาขอตามมาตรฐานดังกล่าวจนถึงวันที่
4 พฤษภาคม 2564 โดยใบรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 หรือ
ระบบ HACCP ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 - Annex ทุ กฉบับ จะมี อายุสิ้นสุ ดการ
รับรองในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
กรณี ผไู้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 หรือระบบ HACCP
ตามมาตรฐาน CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 – Annex ประสงค์ขอรับการตรวจติ ด ตามผลพร้อ ม
ปรับ เปลี่ ย นการรับ รองระบบ GMP สู่ ม าตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices)
หรื อ ระบบ HACCP สู่ ม าตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices และ Chapter Two:
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guideline for its Application) ให้แ จ้ง ความ
ประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสถาบัน โดยสถาบันจะดาเนิ นการตรวจประเมินระบบ GMP ตามข้อกาหนด
ของมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices) ที่แตกต่าง/เพิ่มเติมจากข้อกาหนด
ของมาตรฐานเดิม และจะตรวจประเมินระบบ HACCPตามข้อกาหนดของมาตรฐาน 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) ที่ แตกต่ าง/เพิ่ ม เติ ม จากข้อก าหนดของมาตรฐานเดิ ม และสุ่ ม
ตรวจประเมิ นเพิ่ มเติ มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจติ ดตามผลการรักษาระบบของสถาบัน ซึ่ ง
ใบรับ รองระบบ GMP ที่ อ อกให้ต ามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices)
และใบรับรองระบบ HACCP ที่ ออกให้ตามมาตรฐาน 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) จะมี ผลตั้งแต่ วนั ที่ ได้รบั การอนุ มัติการรับรองตามมาตรฐานใหม่ โดยมี อายุการรับรองเท่ากับ
อายุการรับรองตามมาตรฐานฉบับเดิมที่เหลืออยู่
กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ 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) จากสถาบันแล้ว สามารถแจ้งความจานงตามแบบคาขอที่ สถาบันกาหนด เพื่อขอรับการรับรอง
ระบบ GMP ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices) เพิ่มเติ ม จากสถาบัน
ได้ โดยไม่ตอ้ งตรวจประเมินเพิ่มเติม (สาหรับขอบข่ายการรับรองเดียวกัน) สถาบันจะออกใบรับรองระบบ
GMP ตามมาตรฐานที่แจ้งความประสงค์ โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองระบบ HACCP ที่เหลืออยู่
กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ LSMS ตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 จากโครงการจัดทากระบวนการ
ตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งได้รบั
การตรวจประเมิ น จากสถาบัน มี ความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 จาก
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สถาบัน สามารถแจ้งความจานงโดยการยืน่ คาขอรับการรับรองจากสถาบัน ตามแบบคาขอที่สถาบันกาหนด
โดยสถาบันจะดาเนิ นการดังนี้
- กรณี ได้รบั การรับรองไม่เกิน 1 ปี สถาบันจะดาเนิ นการโดยการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ หากผล
การตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่องสาคัญ สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาให้การรับรอง
โดยใบรับรองที่ สถาบันจะออกให้ตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 จะมีผลตั้งแต่วนั ที่ ได้รบั การอนุ มัติ
การรับ รอง และมี อ ายุ ก ารรับ รองเท่ า กั บ อายุ ก ารรับ รองตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ ม 1 จาก
โครงการฯ ที่เหลืออยู่
- กรณี ได้รบั การรับรองเกิน 1 ปี สถาบันจะดาเนิ นการโดยการตรวจประเมิ นเพื่ อการรับรอง ซึ่งสถาบัน
อาจจะดาเนิ นการประเมิ นเอกสารตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1 หรือดาเนิ นการตรวจประเมิ น
ขั้นตอนที่ 1 ณ สถานประกอบการ (สถาบันจะมีการพิ จารณาเป็ นกรณี ๆ ไป) ก่อนการตรวจประเมิ น
ขั้นตอนที่ 2 ณ สถานประกอบการ โดยใบรับรองที่สถาบันจะออกให้ตามมาตรฐาน มอก. 2677 เล่ม 1
จะมีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รบั การอนุ มตั ิการรับรอง และมีอายุการรับรอง 3 ปี
5. เงื่อนไขสาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
5.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการนั้ นๆ โดยระบบ FSMS
ระบบ HACCP และระบบ GMP ต้องรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการผลิตอาหารด้วย ตลอดระยะเวลาที่ได้รบั
การรับรอง
5.2 อ้างถึงการรับรอง/ชื่อสถาบันเฉพาะในกิจการ ขอบข่าย และระบบการจัดการที่ได้รบั อนุ มตั ิการรับรองและ/
หรือการรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงานเท่านั้ น และห้ามทาหรือใช้ขอ้ ความใดๆ
ที่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบัน/การได้รบั การรับรอง
5.3 ต้องไม่นาชื่อสถาบัน/การรับรอง/ใบรับรอง/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่
ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบัน หรืออ้างถึงชื่อสถาบัน/การรับรองและ/หรือการรับรองภายใต้ขอบข่ายที่
ได้รบั การรับรองระบบงานซึ่งสถาบันอาจพิจารณาได้วา่ ทาให้เกิดความเข้าใจผิด
5.4 ยุติการใช้สิ่งพิ มพ์สื่อโฆษณาที่ มีการอ้างถึ ง ชื่ อสถาบัน /การได้รบั การรับรองและ/หรือการรับรองภายใต้
ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองระบบงานนั้นอยูท่ ้งั หมด เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิกการรับรอง
ระบบไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด
5.5 ระบุ ให้ชัด เจนในการติ ดต่ อสื่ อสารกับลูกค้า ว่าใบรับรองหรือการได้รับการรับรองและ/หรือการรับรอง
ภายใต้ขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรองระบบงาน รวมทั้งการใช้ชื่อสถาบัน ในการอ้างอิงถึ งการได้รบั การรับรอง
ระบบการจัดการ ไม่สามารถนาไปใช้ในนั ยว่าสถาบันและ/หรือหน่ วยรับรองระบบงานให้ความเห็นชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์/บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวิเคราะห์ ผลการทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ
ในกรณี ที่ได้รบั การรับรองระบบการจัดการใดๆ จากสถาบันสาหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเที ยบ
ต้องไม่นาชื่อสถาบัน/การรับรองดังกล่าวไปใช้ในนั ยว่าสถาบันได้ให้การรับรองระบบงาน ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ
ในกรณี ที่ได้รบั การรับรองระบบการจัดการใดๆ ภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน ต้องไม่
น าชื่ อสถาบัน /การรับรองดังกล่าวไปใช้ในนั ยว่าสถาบัน ได้ให้ก ารรับรองระบบการจัด การอื่ น ๆ ภายใต้
ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
5.6 ยินยอมให้หน่ วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้ รวจประเมินของสถาบัน ณ
สถานประกอบการของผูไ้ ด้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รบั การ
รับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลา เมื่อถูกเลือกจากสถาบันและหน่ วยรับรองระบบงาน
5.7 หากมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจัดการใดๆ ที่ ได้รบั การรับรองจากสถาบันในสาระสาคัญ เช่น การ
เปลี่ ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์ก รหรือเจ้าของ ฝ่ ายบริห าร ที่ อยู่และสถานที่ ติ ด ต่ อ
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ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองและการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญของระบบการจัดการนั้ นๆ และกระบวนการ ให้แจ้ง
สถาบันโดยทัน ที เพื่ อสถาบัน จะได้พิ จารณาด าเนิ น การต่ อไป โดยระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP
และ/หรือระบบ GMP การแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ซึ่ งหากสถาบันพิ จารณาแล้วเห็ น ว่าการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอาจมี ผลกระทบต่ อระบบ FSMS และ/หรือ
ระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึ งความปลอดภัยของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว
สถาบันอาจพิจารณาให้ผไู้ ด้รบั การรับรองระงับการจาหน่ าย จ่าย แจกผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสู่ผบู้ ริโภคไว้ก่อนได้
จนผลการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP
และ/หรือระบบ GMP รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
5.8 กรณี ที่ มี อุ บัติ ก ารณ์ รา้ ยแรง (Serious incident) หรื อมี ก ารด าเนิ น การที่ ไม่ เป็ นไปตามกฎหมาย ให้แจ้ง
สถาบันโดยไม่ชกั ช้า (เฉพาะระบบ OHSMS)
5.9 ให้ความร่วมมือแก่สถาบันในการตรวจประเมินทุกครั้ง
5.10 ต้องจัดเตรียมสิ่งจาเป็ นทั้งหมดสาหรับการดาเนิ นการตรวจประเมิน ซี่งรวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ การเข้าถึงกระบวนการและพื้ นที่ บันทึกคุณภาพ และบุคลากรทั้งหมด เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามผล และการแก้ไขข้อร้องเรียน
5.11 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็ นปั จจุบนั ให้แก่สถาบัน เมื่อได้รบั การร้องขอ
5.12 ต้องช าระค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ตามอัต ราที่ ส ถาบัน ก าหนด ภายใน 15 วัน นั บ ตั้งแต่ วนั ที่
สถาบันได้แจ้งให้ทราบ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่ชาระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้
5.13 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สถาบันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน
5.14 หากประสงค์จะให้มีการรับรองต่อเนื่ อง ให้ยื่นคาขอใหม่ (โดยได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมในการยื่นคา
ขอ) ต่อสถาบัน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้ นอายุ
5.15 ต้อ งจัด ให้มี ม าตรการและจัด หาอุ ป กรณ์ ป้ องกัน อุ บัติ ภัยที่ จาเป็ นแก่ พ นั ก งานสถาบัน และหน่ วยรับ รอง
ระบบงาน ในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ หน้าที่
5.16 ต้องจัดท าและเก็ บรักษาบัน ทึ ก ข้อร้องเรียนและผลการด าเนิ น การกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
กิจการและขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผลการดาเนิ นการให้แก่สถาบัน
เมื่อได้รบั การร้องขอ
5.17 หากสถาบันพบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการนาชื่อสถาบัน/เรื่องการรับรองไปใช้ไม่ถกู ต้อง เช่น มีการอ้างอิงชื่อ
สถาบัน/สถานะการรับรองไม่ถกู ต้อง หรือมีการใช้เอกสารการรับรอง เครื่องหมายการรับรอง หรือรายงานที่
ส่งผลทาให้เกิดการเข้าใจผิดเรื่องการรับรอง สถาบันจะดาเนิ นการแจ้งเตือนเพื่อให้มีการแก้ไขและปฏิบตั ิการ
แก้ไขให้ถูก ต้อง หากผูไ้ ด้รับ การรับรองยังไม่ มี ก ารด าเนิ น การใดๆ ตามระยะเวลาที่ ก าหนด สถาบัน จะ
ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่สถาบันกาหนดเรื่องการพักใช้การรับรอง และ/หรือ การเพิกถอนการรับรองต่อไป
6. การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่
6.1 สถาบันจะตรวจติ ดตามผลเพื่อติ ดตามการรักษาระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
นั บจากวันตัดสิ นการรับรอง โดยในการตรวจติ ดตามผล อาจตรวจประเมิ น ระบบการจัดการที่ ได้รับการ
รับรองแล้วทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม ตามขั้นตอนที่กาหนดใน R-002 โดยอนุ โลม
6.2 กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองมีหลายนิ ติบุคคลและมีการออกใบรับรองเป็ นฉบับเดี ยวกัน สถาบันจะตรวจติดตาม
ผลการรักษาระบบการจัดการที่ ได้รบั การรับรองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง นั บจากวันตัดสินการรับรอง โดยจะ
ดาเนิ นการตรวจติดตามผลทุกนิ ติบุคคลในทุกขอบข่ายที่ได้รบั การรับรอง ซึ่งในการตรวจติ ดตามผลแต่ละนิ ติ
บุ ค คล อาจตรวจประเมิ น ระบบการจัด การที่ ได้รับการรับรองแล้วทั้ งหมดหรือเพี ยงบางส่ วนตามความ
เหมาะสม ตามขั้นตอนที่กาหนดใน R-002 โดยอนุ โลม
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6.3 ก่อนการตรวจติ ดตามผลการรักษาระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP สถาบันจะ
ดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP ที่
ได้รับ การรับ รอง รวมถึ งผลิ ต ภัณ ฑ์ของผู้ได้รับ การรับรองจากหน่ วยงานและ/หรือแหล่ง ข้อมูลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่ วยงานที่ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ข้อร้องเรียนที่สถาบันได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึ งผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผลการรักษาระบบของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
6.4 การตรวจประเมินใหม่จะดาเนิ นการทุ ก 3 ปี ก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตาม
ขั้นตอนที่กาหนดใน R-002 โดยอนุ โลม
6.5 กรณี ผไู้ ด้รบั การรับรองมีหลายนิ ติบุคคลและมีการออกใบรับรองเป็ นฉบับเดี ยวกัน สถาบันจะตรวจประเมิน
ใหม่ทุก 3 ปี โดยจะดาเนิ นการตรวจประเมินใหม่ทุกนิ ติบุคคลในทุ กขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรอง ซึ่งในการ
ตรวจประเมินใหม่สาหรับแต่ละนิ ติ บุคคลจะตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตามขั้นตอนที่ กาหนดใน R-002
โดยอนุ โลม
6.6 สถาบัน สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะด าเนิ น การตรวจติ ด ตามผลเพิ่ ม เติ ม หรือ ตรวจประเมิ น ใหม่ โดยไม่ แจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้
(1) มีเหตุอนั ทาให้สงสัยว่าสมรรถนะลดหย่อนลง
(2) เมื่อมีการวิเคราะห์ขอ้ ร้อ งเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สถาบัน
(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
6.7 สถาบันสงวนสิทธิ์ในการดาเนิ นการตรวจประเมินเป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอัน
สั้น (Short notice audit) สาหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองในบางกรณีที่มีความจาเป็ น เช่น
(1) ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
(2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจัดการใดๆ ที่ได้รบั การรับรอง
จากสถาบันในสาระที่สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ
ฝ่ ายบริหาร ชื่อ ที่ อยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรอง และการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของ
ระบบการจัดการและกระบวนการ
(3) มีอุบตั ิการณ์รา้ ยแรงหรือมีการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย (เฉพาะระบบ OHSMS)
(4) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
7. การลดขอบข่าย การพักใช้และการคืนสิทธิ์ และการเพิกถอนการรับรอง
7.1 การลดขอบข่ายการรับรอง
กรณี ที่ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถรักษาระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรองในบางส่วนของขอบข่ายที่ ได้รบั
การรับรอง หรือไม่ ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 3 ปี สาหรับบางส่วนของขอบข่ายที่ ได้รับการรับรอง หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองเลิ กประกอบ
กิจการในบางส่วนของขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรอง หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่
ได้รบั การรับรอง สถาบันจะนาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรอง
ฉบับใหม่แทนฉบับเดิ มตามขอบข่ายที่ เหลือ และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิ มที่ เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รบั การ
รับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
7.2 การพักใช้การรับรองและการคืนสิทธิ์การรับรอง
กรณี ที่ผไู้ ด้รบั การรับรองไม่ปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุ กรรมการกาหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามระบบการจัด การที่ ไ ด้รับ การรับ รอง และไม่ แ ก้ไ ขปรับ ปรุ ง ข้อ บกพร่อ งและ/หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ ได้รับการรับรอง ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และ/หรือมี อุบัติ การณ์ รา้ ยแรงหรือ มี การดาเนิ นการที่ ไม่เป็ นไปตามกฎหมายเนื่ องจากระบบการ
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จัดการล้มเหลว (เฉพาะระบบ OHSMS) และ/หรือไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจประเมินหรือการรับรอง หรือไม่ยินยอมให้สถาบันดาเนิ นการตรวจติ ดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่
ตามความถี่ ที่ ก าหนด หรื อ ผู้ได้รับ การรับ รองแจ้งความประสงค์ขอพัก ใช้ก ารรับ รอง สถาบัน จะน าเสนอ
คณะอนุ กรรมการพิจารณาพักใช้การรับรอง โดยกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน และสถาบันจะนาเสนอ
คณะอนุ กรรมการพิจารณายุติการพักใช้การรับรองหากพบว่าผูท้ ี่ได้รบั การพักใช้การรับรองนั้ นได้มีการปฏิบตั ิ
ตามมติคณะอนุ กรรมการ และระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุ กรรมการกาหนด
7.3 การเพิกถอนการรับรอง
กรณีที่ผไู้ ด้รบั การรับรองเป็ นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ งหรือหลายกรณีดงั นี้
(1) ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุ กรรมการกาหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
(2) ไม่ปฏิบตั ิตามระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรอง ในสาระสาคัญ
(3) ไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการสาหรับทุ กขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2
ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี
(4) มีขอ้ ร้องเรียนที่คณะอนุ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง
(5) มีอุบัติการณ์รา้ ยแรงหรือมี การดาเนิ นการที่ ไม่เป็ นไปตามกฎหมายเนื่ องจากระบบการจัดการล้มเหลว
และผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่แก้ไขปรับปรุงหลังจากถูกพักใช้การรับรอง (เฉพาะระบบ OHSMS)
(6) ยกเลิกการประกอบกิจการสาหรับกิจกรรม/ขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรอง และไม่มีการแจ้งสถาบันเพื่อขอ
ยกเลิกการรับรอง หรือสถาบันไม่สามารถติดต่อผูไ้ ด้รบั การรับรองให้ดาเนิ นการตามระเบียบหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะอนุ กรรมการกาหนดได้
สถาบันจะนาเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ ผูไ้ ด้ รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรอง
ให้แก่สถาบัน
กรณี ผไู้ ด้รบั การรับรองมีหลายนิ ติบุคคลและมีการออกใบรับรองเป็ นฉบับเดียวกัน เมื่อมีการลดขอบข่าย การพักใช้
และการเพิกถอนการรับรองระบบการจัดการของนิ ติบุคคลใดๆ ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในข้อ 7.1 ถึง 7.3 โดยมี
ผลบังคับใช้ต่อนิ ติบุคคลอื่นๆ ที่ระบุในใบรับรองฉบับเดียวกันด้วย
8. การอุทธรณ์และการร้องเรียน
8.1 การอุทธรณ์
8.1.1 ผูย้ ื่นคาขอรับการรับรองระบบการจัดการตามข้อ 4 หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ ถูกดาเนิ นการตามข้อ 7
สามารถยื่น อุ ท ธรณ์ ได้ภ ายใน 30 วัน นั บตั้งแต่ วนั ที่ สถาบัน มี ห นั งสื อ แจ้งผลการพิ จ ารณาหรือ การ
ดาเนิ นการให้ทราบ โดยการยืน่ อุทธรณ์ตอ้ งทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืน่ ต่อสถาบัน หากส่งทางไปรษณี ย์
ต้องลงทะเบียน
8.1.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาคาอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วัน นั บตั้งแต่
วันที่สถาบันได้รบั คาอุทธรณ์
8.1.3 ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยงั ไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่
8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
8.1.5 ผูย้ นื่ คาอุทธรณ์เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยในการพิจารณาอุทธรณ์ท้งั หมด ยกเว้นกรณีที่คาอุทธรณ์เป็ นผล
8.2 การร้องเรียน
การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็ นลายลั กษณ์ อัก ษรหรือด้วยวาจาต่ อสถาบัน ทั้งนี้ ให้รวมถึ งการร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ที่ สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ดว้ ย แต่ ไม่รวมถึ งข้อร้องเรียนที่ ได้จากการได้ยินมา กรณี ที่การ
ร้องเรียนเป็ นเรื่องเกี่ยวกับผูไ้ ด้รบั การรับรอง ต้องยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนั บสนุ น
ข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบสามารถพิจารณาดาเนิ นการต่อไปได้
ในกรณีการร้องเรียนผูอ้ านวยการสถาบัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนิ นการ
เมื่ อ สถาบัน ได้รับ ข้อร้องเรียนดั งกล่าวแล้ว สถาบัน จะพิ จ ารณาข้อมูลที่ ได้รับและอาจมี ก ารด าเนิ น การหา
หลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจัดเป็ นข้อร้องเรียนหรือไม่ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
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ร้องเรียนทราบอย่างเป็ นทางการ โดยในกรณีที่จดั เป็ นข้อร้องเรียน สถาบันจะดาเนิ นการแก้ไขและป้องกันตาม
คู่มือขั้นตอนการดาเนิ นการของสถาบันและแจ้งผลการดาเนิ นการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบอย่างเป็ นทางการ
กรณี ที่การร้องเรียนเป็ นเรื่องเกี่ยวกับผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง สถาบันจะพิจารณาร่วมกับผูย้ ื่นคาขอ
หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองและผูร้ อ้ งเรียนเกี่ยวกับขอบเขตเนื้ อหาของข้อร้องเรียน และผลการดาเนิ นการ ก่อนแจ้ง
ให้สาธารณชนทราบ
9. การยกเลิกการรับรอง
สถาบันจะพิจารณานาเสนอคณะทางานทบทวนพิจารณายกเลิกการรับรองระบบการจัดการระบบใดระบบหนึ่ ง ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
9.1 ผูไ้ ด้รบั การรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รบั การรับรอง
9.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นบุคคลล้มละลาย
9.3 ผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามข้อ 5.12
9.4 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ ได้รบั การรับรอง และผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถหรือไม่มนั ่ ใจว่าจะปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดใหม่ได้
10. การรักษาความลับ
สถาบันจะเก็ บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ ได้รบั จากผูย้ ื่นคาขอ และ/หรือ ผูไ้ ด้รบั การรับรองไว้เป็ นความลับ
รวมถึ งข้อมูลที่เป็ นความลับที่ สถาบันได้จากแหล่งอื่นด้วย แต่จะไม่รบั ผิ ดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้ นกับผู้
ยื่นคาขอ และ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง อันเนื่ องมาจากการเปิ ดเผยความลับโดยบุคคลอื่นเว้น แต่จะเกิดขึ้ นจากการ
กระทาของสถาบัน
ในกรณี ของหน่ วยรับรองระบบงาน หรือกลุ่มข้อตกลงเพื่อการตรวจประเมินความเท่าเทียมกัน (Agreement group
of a peer assessment scheme) ที่ สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รบั การรับรองระบบงานซึ่งสามารถ
เข้าถึ งข้อ มูลที่ เป็ นความลับของผู้ยื่น ค าขอและ/หรือผู้ได้รับการรับรอง สถาบัน จะด าเนิ น การในการให้องค์ก ร
ดังกล่าวมี การปฏิบัติเช่นเดี ยวกันกับสถาบัน ในเรื่องการเก็ บรักษาความลับของผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การ
รับรอง
ในกรณี ที่สถาบันต้องเปิ ดเผยข้อมูลของผูย้ ื่นคาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองตามคาสัง่ กฎหมาย สถาบันจะแจ้งผู้
ยืน่ คาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองทราบ สาหรับกรณี องค์กรอื่นๆ สถาบันจะแจ้งผูย้ นื่ คาขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การ
รับรองเป็ นแต่ละกรณีไป
11. อื่นๆ
11.1 ในกรณี ที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการจัดการใดๆ ที่ สถาบันให้
การรับรอง สถาบันจะแจ้งให้ผยู้ นื่ คาขอ/ผูไ้ ด้รบั การรับรองและหน่ วยรับรองระบบงานทราบ
11.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ขอ้ 11.1 ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กาหนด จากนั้นสถาบันจะทาการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
11.3 สถาบันไม่รบั ผิดชอบในการกระทาใดๆ ของผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ได้กระทาไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบตั ิตาม
หรือฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
11.4 สถาบัน จะพิ จารณาน าเสนอคณะทางานทบทวนเพื่ อออกใบรับรองใหม่ให้แก่ ผูไ้ ด้รับการรับรอง ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ใบรับรองฉบับเดิมสิ้ นอายุและได้ดาเนิ นการตามข้อ 5.13 รวมทั้งตรวจประเมินใหม่แล้ว
(2) ใบรับรองฉบับเดิมชารุด หรือสูญหาย
(3) ผูไ้ ด้รบั การรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่และไม่มีผลกระทบต่ อระบบการจัดการที่ ได้รบั การ
รับรอง
ใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) ถึง (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยงั เหลืออยู่
ทั้งนี้ ในกรณีขอ้ (3) ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
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11.5 สถาบันจะเผยแพร่รายชื่อองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับ การได้รบั การรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอน
การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรอง ชื่อ และ/หรือที่อยู่ ให้หน่ วยรับรอง
ระบบงานที่เกี่ยวข้องทราบ และสาหรับผูท้ ี่รอ้ งขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การรับรองของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ของสถาบันนั้ น สถาบันจะมีการพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป (ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การ
รับรอง)
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ภาคผนวก ก.
การใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึง
การได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
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การใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
1. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบัน ในการอ้างอิง ถึงการได้รบั การรับรองระบบการจัด การจากสถาบัน ได้
โดยสามารถใช้ชื่อย่อและ/หรือชื่อเต็ มทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ดังนี้
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
หรือ
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
 สรอ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
or
 Management System Certification Institute (Thailand)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
 MASCI
2. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบันในการระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรองบนบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารแสดง
ข้อมูลที่ แนบกับผลิตภัณฑ์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ในที่ นี้จะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
แยกออกมาเป็ นอิสระจากผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทาให้ผลิ ตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารที่แนบกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุม
เฉพาะเอกสารที่ เป็ นอิสระ ไม่ได้ติดแน่ นกับผลิตภัณฑ์ เช่น โบร์ชวั สาหรับเอกสารที่ ติดแน่ น กับผลิตภัณฑ์ เช่น
ฉลาก เอกสารประเภทนี้ จัดว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรอง ห้ามระบุบน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ
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ภาคผนวก ข.
รูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรับรอง
และเครื่องหมายรับรองระบบงาน
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วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
1. เครื่ อ งหมายรับ รองของสถาบั น และเครื่ อ งหมายรับ รองระบบ 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 หรื อ
มกษ. 9024) ระบบ GMP (Codex หรื อ มอก. 34 หรื อ มกษ. 9023 หรื อ มกษ. 1004 หรื อ มกษ. 4403 หรื อ
มกษ. 6401 หรื อ มกษ. 7420 หรื อ มกษ. 9035 หรื อ มกษ. 9039 หรื อ มกษ. 9041 หรื อ มกษ. 9046 หรื อ
มกษ. 9047 หรื อ GHPs) ระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) ระบบ BCMS (มอก. 22301 หรื อ ISO
22301) ระบบ SeMS (ISO 28000) ระบบ ISMS (ISO 27001) ระบบ MDMS (มอก. 13485 (ISO 13485))
ระบบ ESMS (ISO 20121) ระบบ LSMS (มอก. 2677 เล่ ม 1) ระบบ KMS (ISO 30401) ระบบ RTSMS (มอก.
39001 (ISO 39001)) ระบบ SMS (ISO/IEC 20000-1) ระบบ FMS (ISO 41001) และระบบการบริ หาร
จัดการอื่ นๆ ที่ สถาบันให้การรับรอง มี ลักษณะและสัดส่ วนดังรูปที่ 1 ขนาดของเครื่องหมายให้เป็ นไปตามความ
เหมาะสม และจะใช้สีใดก็ได้
ตัวอย่างเครื่องหมายรับรองระบบการบริหารจัดการต่างๆ ดังรูปที่ 2


 หมายถึง มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่สถาบันให้การรับรองตามที่ระบุในข้อ 1. เช่น
ระบบ QMS
หมายเลขมาตรฐาน
ISO 9001 หรือ ISO/TS 29001
ระบบ EMS
หมายเลขมาตรฐาน
ISO 14001
ระบบ OHSMS หมายเลขมาตรฐาน
มอก. 45001 (ISO 45001) หรื อ มอก. 18001 หรื อ
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
และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ที่สถาบันให้การรับรอง
รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรองของสถาบัน และเครื่องหมายรับรองระบบการบริหารจัดการ
(ข้อ 1.)
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ISO 9001

GMP

มอก. 18001

TIS 22300

รูปที่ 2 ตัวอย่างเครื่องหมายรับรองระบบการบริหารจัดการต่างๆ
(ข้อ 1.)
2. ผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบันเท่านั้นจึงจะมีสิทธิแสดงเครื่องหมายรับรองได้
3. ในการแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการบริหารจัดการ ให้ระบุเลขที่ใบรับรองไว้กบั เครื่องหมายรับรองด้วย และ
ระบุ ชื่ อ ย่อ ของสถาบัน ไว้ที่ มุ ม ด้านซ้ายหรื อ มุ ม ด้านขวาหรื อ ด้านล่ างของเครื่ อ งหมายรับ รอง โดยการแสดง
เครื่ อ งหมายรับ รองที่ เป็ นภาษาไทย ใช้ชื่ อ ของสถาบั น ว่า “สรอ.” และการแสดงเครื่ อ งหมายรับ รองที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อย่อของสถาบันว่า “MASCI”
องค์ประกอบการแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการบริหารจัดการของสถาบัน ตัวอย่างในรูปที่ 3

หรือ


MASCI

สรอ.
มอก. 18001
OHS__/___




ISO 9001
QMS__/___

หรือ
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ISO 50001
EnMS__/___

หรือ
MASCI
ISO 14001
EMS__/___
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หรือ
หรือ







สรอ.


หรือ

ISO 50001

EnMS__/___

MASCI
ISO 14001 EMS__/___

หรือ
สรอ.
MASCI
มอก. 18001 OHS__/___
ISO 9001 QMS__/___


 หมายถึง มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่สถาบันให้การรับรองตามที่ระบุในข้อ 1.
 หมายถึง ชื่อย่อของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ภาษาไทย : สรอ.
ภาษาอังกฤษ : MASCI
 หมายถึง อักษรย่อของระบบการบริหารจัดการ และเลขที่ ใบรับรองที่ สถาบันกาหนดให้ผูไ้ ด้รบั การรับรองในแต่ ละ
ระบบการบริหารจัดการที่ได้รบั การรับรอง
หมายเหตุ
อักษรย่อของระบบการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งเป็ นระบบการบริหารจัดการที่ได้รบั การรับรองของผูไ้ ด้รบั การ
รับรอง เช่น
1) QMS
ระบบบริหารงานคุณภาพ
2) EMS
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3) OHS
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. 18001
4) OHSMS
ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. 45001
และ ISO 45001
5) FSMS
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
6) HACCP
ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร
7) HACCP/TAS ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุ ดวิกฤตที่ ต ้องควบคุ มในการผลิ ตอาหาร (มกษ.
9024)
8) GMP
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
9) GMP/TAS
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (มกษ. 9023)
10) MSMS
ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสาหรับการจัดประชุ ม สัมมนา และ
นิ ทรรศการ
11) EnMS
ระบบการจัดการพลังงาน
12) BCMS
ระบบการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
13) SeMS
ระบบการบริหารความมัน่ คงปลอดภัยในโซ่อุปทาน
14) ISMS
ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
15) MDMS
ระบบบริหารงานคุณภาพสาหรับเครื่องมือแพทย์
16) ESMS
ระบบบริหารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน
17) LSMS
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
18) KMS
ระบบการจัดการความรู ้
19) RTSMS
ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
20) SMS
ระบบการจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
21) FMS
ระบบการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
รูปที่ 3 องค์ประกอบการแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการบริหารจัดการของสถาบัน
(ข้อ 3.)
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4. การน าเครื่องหมายรับรองไปใช้ร่วมกับผลิ ตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ต้องอยู่ในขอบข่ายที่ ได้รับการรับรองเท่ านั้ น หากมี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่รว่ มอยูด่ ว้ ย ต้องระบุให้ชดั เจนว่าไม่อยูใ่ นขอบข่ายที่ ได้รบั การรับรองนี้
5. การแสดงเครื่องหมายรับรอง ให้แสดงเฉพาะที่สิ่งของซึ่งใช้เพื่อการติดต่อ โฆษณาและส่งเสริมการขายเท่านั้ น และ
ต้องไม่ใช้ในกิจการนอกเหนื อจากขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองหรือทาให้ผอู้ ื่นเข้าใจผิดในขอบข่ายที่ได้รบั การรับรอง
6. ห้ามแสดงเฉพาะเครื่องหมายรับรองบนผลิ ตภัณฑ์ (ที่ มีตัวตนหรือจับต้องได้) บนแต่ ละห่อ มัด หีบห่อ หรือภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทแยกชิ้ นผลิตภัณฑ์ (individual package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทซ้อนอีกชั้น
(over-packaging) ได้แก่ การห่อ มัด หรือหีบห่อ เพื่อช่วยในการขนส่ง ซึ่งอาจทาให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์น้ั นได้รบั
การรับรอง รวมถึ งรายงานการวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเที ยบ และใบรับ รองคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์
7. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถระบุขอ้ ความการรับรองบนบรรจุภณ
ั ฑ์หรือเอกสารแสดงข้อมูลที่แนบไปกับผลิตภัณฑ์หรือ
กล่ อ งผลิ ต ภัณ ฑ์ได้ ซึ่ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ ในที่ นี้ จะครอบคลุ ม เฉพาะบรรจุ ภัณ ฑ์ที่ ส ามารถแยกออกมาเป็ นอิ ส ระจาก
ผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทาให้ผลิตภัณ ฑ์เสี ยหาย หรือเอกสารที่ แนบไปกับผลิ ตภัณ ฑ์จะครอบคลุ มเฉพาะเอกสารที่ เป็ น
อิสระไม่ได้ติดแน่ นไปกับผลิ ตภัณ ฑ์ เช่น โบร์ชัว สาหรับเอกสารที่ ติดแน่ นไปกับผลิ ตภัณ ฑ์ เช่น ฉลาก เอกสาร
ประเภทนี้ จัด ว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งการระบุ ขอ้ ความการได้รบั การรับรองนั้ นห้ามระบุ บนผลิ ตภัณ ฑ์
กระบวนการ หรือการบริการ
นอกเหนื อจากนี้ การระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรองนั้ นต้องไม่สื่อว่าเป็ นการรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ
บริการ และข้อความที่ สามารถระบุ จะต้องประกอบด้วย ชื่ อผูไ้ ด้รบั การรับรอง (ซึ่งอาจระบุ ชื่อหรือแบรนด์ก็ได้)
ระบบการจัดการที่ได้รบั การรับรอง (เช่น ระบบ QMS) มาตรฐานที่ได้รบั การรับรอง (เช่น ISO 9001:2015) และ
ระบุขอ้ ความผูใ้ ห้การรับรอง ดังนี้ คือ “สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ สรอ. หรือ MASCI”สาหรับตัวอย่าง
ข้อความที่ สามารถระบุ บ นบรรจุภัณ ฑ์ เช่น บริษั ท ABC จากัด ได้รบั การรับรองระบบ QMS ตามมาตรฐาน ISO
9001:2015 จาก MASCI” เป็ นต้น
8. ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน นาเครื่องหมาย IAF MLA ไปใช้หรือแสดงการรับรอง ณ ที่ใดๆ
9. การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการบริหารจัดการของสถาบัน กรณีผไู้ ด้รบั การรับรองระบบการบริหารจัดการมากกว่า
1 ระบบ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4

หรือ








MASCI

สรอ.

ISO 9001 QMS__/__
ISO 14001 EMS__/___

ISO 9001 QMS__/__
ISO 14001 EMS__/___

หรือ
หรือ
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MASCI

สรอ.
ISO 9001
QMS__/__

ISO 14001
EMS__/___

ISO 9001
QMS__/__

ISO 45001
OHSMS__/___
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หรือ
หรือ









สรอ.

MASCI

ISO 9001 QMS__/__
ISO 14001 EMS__/___
ISO 50001 EnMS__/__

ISO 9001 QMS__/__
ISO 14001 EMS__/___
ISO 45001 OHSMS__/__

หรือ




.
.
.




.
.
.


หรือ
สรอ.
ISO 9001 QMS__/__
ISO 14001 EMS__/___
.
.
.
.
.
.
ISO 50001 EnMS__/__

MASCI
ISO 9001 QMS__/__
ISO 14001 EMS__/___
.
.
.
.
.
.
ISO 45001 OHSMS__/__

 หมายถึง มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่สถาบันให้การรับรองตามที่ระบุในข้อ 1.
 หมายถึง ชื่อย่อของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตามที่ระบุใน ข้อ 3. และรูปที่ 3
 หมายถึง อักษรย่อของระบบการบริหารจัดการ และเลขที่ ใบรับรองที่ สถาบันกาหนดให้ผูไ้ ด้รบั การรับรองในแต่ ละ
ระบบการบริหารจัดการที่ได้รบั การรับรอง ตามที่ระบุในรูปที่ 3
รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการบริหารจัดการ กรณีได้รบั การรับรองระบบการบริหารจัดการ
มากกว่า 1 ระบบ
(ข้อ 9.)
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การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน (Accreditation mark)
ผูไ้ ด้รับการรับรองระบบ QMS (มอก. 9001 (ISO 9001)) และ/หรือระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO
14001)) และ/หรื อ ระบบ OHSMS (มอก. 18001) และ/หรื อ ระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001))
สามารถใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงานได้ภายในเงื่อนไขที่ กาหนดในเอกสารนี้
และเงื่อนไขข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการได้รบั อนุ ญาตให้ใช้เครื่องหมายของกิจกรรมนั้นๆ
วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน
1. รูปแบบ และสัดส่วนของเครื่องหมายรับรองระบบงานดังแสดงในรูปที่ 5

10
0.8
2

4.5

10
0
รูปที่ 5 เครื่องหมายรับรองระบบงานของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่
งชาติ (กมช.)
(National Standardization Council of Thailand, NSC)
(ข้อ 1.)
2. ขนาดของเครื่องหมายอาจขยายหรือลดได้ตามสัดส่วน แต่ตอ้ งให้สามารถอ่านข้อความที่แสดงให้ชดั เจน โดยใช้สี
ตามที่กาหนด หรือสีอื่นที่เป็ นสีเดียว (Single colour)
3. องค์ประกอบของการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. ดังแสดงในรูปที่ 6
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① หมายถึง เครื่องหมายมาตรฐาน
② หมายถึง ชื่อย่อคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ภาษาไทย : กมช.
ภาษาอังกฤษ : NSC
③ หมายถึง ชื่อย่อสานักงาน
ภาษาไทย: สมอ.
ภาษาอังกฤษ : TISI
④ หมายถึง หมายเลขมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง ให้แสดงเลขที่มาตรฐานที่ได้รบั การ รับรอง
ภาษาไทย เช่น มอก. 17021-1, มอก. 50003 ภาษาอังกฤษ เช่น TIS 17021-1, TIS
50003
⑤ หมายถึง ชื่อย่อของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งใช้คาว่า MASCI
⑥ หมายถึง หมายเลขการรับรองประกอบด้วย อักษรย่อของระบบการจัดการ และเลขทะเบียนที่
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาหนดให้กบั สถาบัน ในแต่ละระบบการ
จัดการที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
หมายเหตุ
1) อักษรย่อของระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งเป็ นสาขาที่ผไู้ ด้รบั การรับรองระบบงาน
เช่น
QMS
ระบบการบริหารงานคุณภาพ
EMS
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
OHS
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.
18001
OHSMS
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
มอก. 45001 และ ISO 45001
TLS
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
GHG
หน่ วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
ISMS
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
EnMS
ระบบการจัดการพลังงาน
BCMS
ระบบการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
RTSMS
ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
2) เลขทะเบียน หมายถึง ลาดับการได้รบั การรับรองระบบงานในแต่ละสาขา
3) ตัวอย่างหมายเลขการรับรอง เช่น QMS 001 ได้รบั การรับรองระบบงานสาขาการ
บริหารงานคุณภาพ ในลาดับที่ 1
รูปที่ 6 องค์ประกอบการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. (NSC)
(ข้อ 3.)
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4. ในกรณีที่แสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน ต้องแสดง
(1) ชื่อหรือเครื่องหมายของตนเอง
(2) เครื่อ งหมายรับ รองของสถาบัน โดยต้องใช้สัด ส่ วนเดี ยวกับ เครื่อ งหมายรับ รองระบบงานและแสดงไว้ใน
ต าแหน่ งที่ แสดงให้เห็ น ถึ งความสัม พัน ธ์ระหว่างเครื่ องหมายรับ รองระบบงานกับ เครื่องหมายรับรองของ
สถาบันอย่างชัดเจน
(3) ห้ามแสดงเฉพาะเครื่องหมายรับรองระบบงานบนผลิตภัณฑ์ (ที่มีตัวตนหรือจับต้องได้) บนแต่ละห่อ มัด หีบห่อ
หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทแยกชิ้ นผลิตภัณฑ์ (individual package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
ประเภทซ้อนอีกชั้น (over-packaging) ได้แก่ การห่อ มัด หรือหีบห่อ เพื่อช่วยในการขนส่ง ซึ่งอาจทาให้เข้าใจ
ผิดว่าผลิตภัณฑ์น้ั นได้รบั การรับรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเทียบ
และใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
5. ผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน จะนาเครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้บนเครื่องเขียน เอกสารและ/หรือเอกสาร
เผยแพร่ใดๆ ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองจากสถาบัน
6. การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานของผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน ต้องแสดงคู่กับเครื่องหมายรับรองของ
สถาบันในสาขาที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงานเท่านั้น
7. ต้องไม่ แสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานในลักษณะที่ ท าให้เ ข้าใจว่า หน่ วยรับรองระบบงานได้ให้การรับรอง
กิจกรรมของตน หรือทาให้ผอู้ ื่นเข้าใจผิดในการได้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
8. ผู้ได้รับ การรับรองที่ ถู ก พัก ใช้ เพิ ก ถอน หรือ ยกเลิ ก การรับ รองจากสถาบัน ต้อ งหยุ ด ใช้เครื่ องหมายรับ รอง
ระบบงาน และหยุดแจกจ่ายใบรับรอง สิ่งพิมพ์ เครื่องเขียนที่มีเครื่องหมายรับรองระบบงานแสดงอยูท่ นั ที
9. ผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ ถูก ลดขอบข่ายการรับรอง ต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน และหยุดการแจกจ่าย
สิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน และเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองระบบงานแสดงอยู่ เว้น แต่ในส่วนที่ ยงั คงได้รบั การรับรอง
ภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
10. ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานบนสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน เอกสาร และอื่นๆ เมื่อได้รบั
แจ้งจากสถาบัน ในกรณีที่สถาบันถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน
11. การแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบัน และเครื่องหมายรับรองระบบงาน กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ QMS
(มอก. 9001 (ISO 9001)) และ/หรือ ระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 14001)) และ/หรื อระบบ OHSMS
(มอก. 18001 และ มอก. 45001 (ISO 45001)) และ/หรือระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001) ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 7 ถึง 11 ตามลาดับ

M
?
MASCI
ISO 9001
QMS ____/__

NSC- TISI – TIS 17021-1
QMS 002

รูปที่ 7 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบั
นคู่กบั เครื่องหมายรับรองระบบงานของ
EMS ____/__
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สาหรับสาขาระบบ QMS (มอก. 9001 (ISO 9001))
(ข้อ 11.)
QMS 002
QMS _____/___
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MASCI
ISO 14001
EMS ____/__

NSC- TISI – TIS 17021-1
EMS 005

รูปที่ 8 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครื่องหมายรับรองระบบงานของ
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สาหรับสาขาระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 14001))
(ข้อ 11.)

MASCI
TIS 18001
OHS _____/___

NSC- TISI – TIS 17021-1
OHS 001

รูปที่ 9 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครื่องหมายรับรองระบบงานของ
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สาหรับสาขาระบบ OHSMS (มอก. 18001)
(ข้อ 11.)

MASCI
ISO 45001
OHSMS _____/___

NSC- TISI – TIS 17021-1
OHSMS 001

รูปที่ 10 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครื่องหมายรับรองระบบงานของ
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สาหรับสาขาระบบ OHSMS (มอก. 45001 (ISO 45001))
(ข้อ 11.)
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MASCI
EnMS 50001
EnMS _____/___

NSC- TISI – ISO 50003
EnMS 004

รูปที่ 11 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครื่องหมายรับรองระบบงานของ
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สาหรับสาขาระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001))
(ข้อ 11.)
12. การแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบัน และเครื่องหมายรับรองระบบงาน กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ QMS
(มอก. 9001 (ISO 9001)) และ/หรื อระบบ EMS (มอก. 14001 (ISO 14001)) และ/หรื อ ระบบ OHSMS
(มอก. 18001 และ มอก. 45001 (ISO 45001)) และ/หรือระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) และ
ระบบการบริหารจัดการอื่น ดังตัวอย่างในรูปที่ 12

MASCI
ISO 9001 QMS__/__
ISO 14001 EMS __/__

NSC-ISO
TISI9001
– TIS 17021-1
QMS
ISO002/EMS
14001 005

10
รูปที่ 12 (1)

HACCP
HACCP __/__
ISO 14001
EMS__/__

TIS 18001 OHS__/__

MASCI

ISO 9001 ISO 14001
QMS__/__ EMS __/__

10
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OHSAS 18001
NSC-ISO
TISI9001
– TIS 17021-1
OHSAS__/__

QMS
ISO002/EMS
14001 005

รูปที่ 12 (2)

HACCP
GMP __/__
HACCP
GMP__/__ISO 14001
EMS__/__
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MASCI

ISO 9001 QMS__/__
TIS 18001 OHS__/_

NSC- TISI
– __/__
TIS 17021-1
QMS
QMS 002/OHS ISO
0019001

_

10

รูปที่ 12 (3)

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

TIS 18001 OHS__/__

MASCI

ISO 14001 EMS__/__
TIS 18001 OHS__/__

OHSAS 18001

NSC- TISI
– TIS 17021-1
OHSAS__/__
HACCP
EMS 005/OHS
001
HACCP __/__

รูปที่ 12 (4)

10

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

MASCI
ISO 9001
ISO 14001
TIS 18001
ISO 45001

QMS__/__
EMS__/__
OHS__/__
OHSMS__/__

NSC- TISI – TIS 17021-1
GMP
QMS 002/EMS 005/OHS
001/OHSMS 001
GMP__/__

รูปที่ 12 (5)
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HACCP__/__
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MASCI
ISO 9001 QMS__/__
ISO 14001 EMS__/__
TIS 18001 OHS__/__
ISO 45001 OHSMS__/__
ISO 50001 EnMS__/__

NSC- TISI – TIS 17021-1
QMS 002/EMS 005/OHS 001/OHSMS 001

NSC- TISI- ISO 50003
EnMS 004

10
รูปที่ 12 (6)
รูปที่ 12 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครื่องหมายรับรองระบบงานของ
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สาหรับสาขาระบบ 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)) และระบบการบริหารจัดการอื่น
(ข้อ 12.)
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การใช้เครื่อ งหมายรับรองระบบงาน (Accreditation mark) ของสานั กงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, ACFS)
ในกรณี ที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงานจาก มกอช. ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ HACCP และระบบ GMP สามารถใช้
เครื่องหมายรับรองระบบงาน (เครื่องหมาย “ACFS”) ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารนี้ และเงื่อนไขข้อกาหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการได้รบั อนุ ญาตให้ใช้เครื่องหมายของกิจกรรมนั้นๆ
วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน (เครื่องหมาย “ACFS”)
1. เครื่ อ งหมาย “ACFS” ต้อ งเป็ นไปตามรูป แบบที่ ก าหนดในรูป ที่ 13 โดยอัก ษร ACFS คื อ ตั วย่อ ของ National
Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :
มกอช. ) มี อักษร Thailand Accreditation เพื่ อสื่อถึ งความไว้วางใจได้ ความน่ าเชื่ อถื อ รวมทั้งสื่ อความหมายถึ ง
มาตรฐานการยอมรับจากหน่ วยงานระดับประเทศ โดยมีความหมายแต่ละลายเส้น ดังนี้
ลายเส้นสีเขียวเข้ม แสดงความเป็ นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการเกษตร
ลายเส้นสีเขียวอ่อน แสดงความเคลื่อนไหว ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดนิ่ ง

รูปที่ 13 เครื่องหมายและความหมายของ “ACFS”
(ข้อ 1.)
ภายใต้รหัสมีการระบุเลขรหัสที่ มกอช. กาหนดให้แก่หน่ วยรับรอง ตามด้วยขอบข่ายได้รบั การรับรองระบบงาน
สาหรับกรณีผไู้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน การระบุรหัสและขอบข่ายการรับรองระบบงาน ดังตัวอย่างในรูปที่ 14

1017 GMP

1017 GMP/HACCP

รูปที่ 14 (1) ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมาย “ACFS”
รูปที่ 14 (2) ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมาย
สาหรับระบบ GMP
“ACFS” สาหรับระบบ HACCP
(ข้อ 1.)
(ข้อ 1.)
2. สีของเครื่องหมายการรับรองระบบงาน “ACFS” ให้เป็ นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สีของเครื่องหมาย “ACFS”
(ข้อ 2.)
สี
รหัสสีที่กาหนด
สีเขียวอ่อน
C50 Y100
สีเขียวเข้ม
C100Y100K50
สีดา
K100
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กรณี ที่ไม่ใช้สีตามที่กาหนดไว้ อาจใช้สีอื่นที่เป็ นสีเดียว (Single Colour) แต่ตอ้ งใช้สีที่สามารถเห็นได้ชัดเมื่อเทียบ
กับสีพื้นด้านหลัง
3. ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายการรับรองระบบงาน “ACFS” ต้องมีขนาดไม่ตา่ กว่า 15 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถ
มองเห็ น ได้ชัดเจนและอ่านได้ดว้ ยตาเปล่า โดยรายละเอี ยดของขนาดจริงและตัวอักษรที่ ใช้ในเครื่องหมายการ
รับรองระบบงาน ดังแสดงในรูปที่ 15

รูปที่ 15 ตัวอย่างการแสดงขนาดจริงและตัวอักษรของเครื่องหมาย “ACFS”
(ข้อ 3.)
4. ในกรณีที่แสดงเครื่องหมาย “ACFS” ต้องแสดง
(1) ชื่อหรือเครื่องหมายของตนเอง
(2) เครื่องหมายรับรองของสถาบัน โดยต้อ งใช้สัดส่วนเดี ยวกับเครื่องหมาย “ACFS” และแสดงไว้ในตาแหน่ งที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมาย “ACFS” กับเครื่องหมายรับรองของสถาบันอย่างชัดเจน
(3) ห้ามแสดงเฉพาะเครื่องหมาย “ACFS” บนผลิตภัณฑ์ (ที่มีตัวตนหรือจับต้องได้) บนแต่ละห่อ มัด หีบห่อ หรือ
ภาชนะบรรจุผลิ ตภัณฑ์ประเภทแยกสชิ้ นผลิ ตภัณฑ์ (Individual Package) หรือบนภาชนะบรรจุ ผลิ ตภัณ ฑ์
ประเภทซ้อนอี กชั้น (Over-Packaging) ได้แก่ การห่อ มัด หรือหีบห่อ เพื่ อช่วยในการขนส่ง ซึ่งอาจทาให้
เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์น้ันได้รบั การรับรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ รายงานการสอบ
เทียบ และใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
5. ผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน จะนาเครื่องหมาย “ACFS” ไปใช้บนเครื่องเขียน เอกสาร และ/หรือเอกสารเผยแพร่
ใดๆ ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่าย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่ได้รบั การรับรองจากสถาบัน
6. ต้องไม่แสดงเครื่องหมาย “ACFS” ในลักษณะที่ทาให้เข้าใจว่า หน่ วยรับรองระบบงานได้ให้การรับรองกิจกรรมของ
ตน หรือทาให้ผอู้ ื่นเข้าใจผิดในการได้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
7. ผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ ถูกพักใช้ เพิ กถอน หรือยกเลิกการรับรองจากสถาบัน ต้องหยุดใช้เครื่องหมาย “ACFS” และ
หยุดแจกจ่ายใบรับรอง สิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน สื่อโฆษณาใดๆ ที่มีเครื่องหมาย “ACFS” แสดงอยูท่ นั ที
8. ผูไ้ ด้รบั การรับรองที่ ถูก ลดขอบข่ายการรับรอง ต้องหยุดใช้เครื่องหมาย “ACFS” และหยุดการแจกจ่ายสิ่ งพิ ม พ์
เครื่อ งเขียน สื่ อโฆษณาใดๆ และเอกสารที่ มี เครื่องหมาย “ACFS” แสดงอยู่ทัน ที เว้น แต่ ส่วนที่ ยังคงได้รับการ
รับรองภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
9. ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องหยุดใช้เครื่องหมาย “ACFS” บนสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน สื่อโฆษณาใดๆ เอกสาร และอื่นๆ เมื่อ
ได้รบั แจ้งจากสถาบัน ในกรณีสถาบันถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน
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10. การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานของสถาบัน และเครื่องหมาย “ACFS” กรณี ผไู้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP
หรือระบบ HACCP ดังตัวอย่างในรูปที่ 16 ถึงรูปที่ 18

MASCI
GMP
GMP___/___

1017 GMP

รูปที่ 16 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครื่องหมาย “ACFS” ของ มกอช.
(กรณีได้รบั การรับรองระบบ GMP)
(ข้อ 10.)

MASCI
HACCP
HACCP___/___

1017 GMP/HACCP

รูปที่ 17 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครื่องหมาย “ACFS” ของ มกอช.
(กรณีได้รบั การรับรองระบบ HACCP)
(ข้อ 10.)

MASCI
GMP GMP ___/____
HACCP HACCP___/___

1017 GMP/HACCP

รูปที่ 18 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครื่องหมาย “ACFS” ของ มกอช.
(กรณีผไู้ ด้รบั การรับรองมีใบรับรองทั้งระบบ GMP และระบบ HACCP และต้องการแสดงใบรับรองทั้ง 2 ฉบับ)
(ข้อ 10.)
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การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) ของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, ACFS)
ในกรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) จากสถาบัน ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถแสดงเครื่องหมาย
“Q” ได้ โดยให้มี ก ารปฎิ บัติ ต ามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง ก าหนดลัก ษณะของเครื่ อ งหมาย การใช้
เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตรตามกฎกระทรวง กาหนดลักษณะของเครื่องหมาย การ
ใช้เครื่ อ งหมาย และการแสดงเครื่อ งหมายรับ รองมาตรฐานกับ สิ น ค้าเกษตร พ.ศ. 2553 ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงใช้บงั คับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นหมดอายุ
1. วิธีการแสดงเครื่องหมาย “Q”
วิธีการแสดงเครื่องหมาย “Q” และรหัสการรับรองไว้ใต้เครื่องหมายรับรอง ต้องเป็ นไปตามรูปที่ 19
หมายเหตุ 1. มาตรฐานสิ น ค้า เกษตรที่ เป็ นมาตรฐานบั ง คั บ ได้ แ ก่ มกษ. 6401, มกษ. 9046 และ
มกษ.1004
2. มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็ นมาตรฐานทัว่ ไป ได้แก่ มกษ. 9023, มกษ. 9024, มกษ. 4403,
มกษ. 7420, มกษ. 9035, มกษ. 9039, มกษ. 9041 และ มกษ. 9047

แบบ ก.
แบบ ข.
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทัว่ ไป
[1] หมายถึง ชื่อผูป้ ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ในที่นี้หมายถึง สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งมีรหัส กษ 17
[2] หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง
[3] หมายถึง ชื่อผูไ้ ด้รบั การรับรอง
รูปที่ 19 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมาย “Q” และรหัสการรับรอง
(ข้อ 1.)
ชื่อ
ผูป้ ระกอบการ
ตรวจสอบ
มาตรฐาน
กษ AA

มาตรฐานสินค้า
เกษตรที่ให้การ
รับรอง
BBBB
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ชื่อผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ชื่อย่อมาตรฐาน
ระบบการผลิต
รหัสจังหวัด
ชนิ ดสินค้า
รหัสแปลงที่
ได้รบั การรับรอง
CC

DDD

EEEEEE

GMP
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กษ AA หมายถึง ชื่อผูป้ ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ในที่ นี้หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งมีรหัส
กษ 17
BBBB หมายถึง รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รบั การรับรอง โดยมิตอ้ งระบุเลขปี ที่กาหนดมาตรฐาน
CC
หมายถึง รหั ส จัง หวัด ตามแหล่ ง ผลิ ต ที่ ไ ด้รับ การรับ รอง (รายละเอี ย ดรหัส มาตรฐานสิ น ค้าเกษตรใน
ภาคผนวก ง ของเอกสารคู่ มื อ การแสดงเครื่ อ งหมายรับ รองมาตรฐานสิ น ค้าเกษตร ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551)
DDD หมายถึง รหัสชนิ ดสินค้า (รายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรในภาคผนวก จ ของเอกสารคู่มือการแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสิน ค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสิน ค้าเกษตร พ .ศ.
2551 และประกาศเพิ่มเติม)
EEEEEE หมายถึ ง ลาดับที่ ที่ ได้รับการรับรอง (Running Number) แบ่งตามชนิ ด สิ น ค้า จังหวัด มาตรฐาน และชื่ อ
ผูป้ ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
GMP หมายถึง ชื่อย่อมาตรฐานระบบการผลิต
หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานระบบการจัดการ
GMP
ใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิ บัติที่ดีสาหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีสาหรับการคัดบรรจุ
รวมทั้งมาตรฐานสิ น ค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทัว่ ไปเกี่ ยวกับสุ ขลักษณะอาหาร
(มกษ. 9023) และมาตรฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดีดา้ นสุขลักษณะอื่นๆ
HACCP
ใช้กบั มาตรฐานเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (มกษ. 9024)
หมายเหตุ การกาหนดรหัสการรับรองภายใต้เครื่องหมาย Q ข้างต้น สถาบันจะมี การกาหนดให้ผูไ้ ด้รบั การรับรอง
โดยผ่านการให้ความเห็นชอบจากสานั กงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก่อนจัดส่งให้ผู้
ได้รบั การรับรองนาไปใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองต่อไป
2. ขนาดเครื่องหมายรับรอง
เครื่องหมายรับรองจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งมีสดั ส่วนตามรูปที่ 19 แบบ ก. (มาตรฐานบังคับ) และแบบ ข.
(มาตรฐานทัว่ ไป) ซึ่งขนาดเล็กสุดของเครื่องหมายรับรองควรเป็ นไปตามรูปที่ 20

แบบ ก. (มาตรฐานบังคับ)
แบบ ข. (มาตรฐานทัว่ ไป)
รูปที่ 20 ตัวอย่างการแสดงขนาดของเครื่องหมาย “Q” และรหัสการรับรอง
(ข้อ 2.)
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3. สีเครื่องหมายรับรอง
สีเขียว ให้ใช้ระบบสี CMYK เป็ นระบบสีที่ใช้กบั เครื่องพิมพ์
สีฟ้า (Cyan) สีแดง (Magenta) สี เหลือง (Yellow) นามาใช้ระบบการพิ มพ์และมี การเพิ่ มเติ มสีดาเข้าไปเพื่อให้มี
น้ าหนั กเข้มขึ้ นอีก เมื่อรวมสีดา (Black = K) เข้าไปจึงมีสี่สี โดยทัว่ ไปจึงเรียกระบบการพิมพ์นี้ว่าระบบการพิมพ์สี่สี
(CMYK)
สีของเครื่องหมาย “Q”
สี
สีเขียว

รหัสที่กาหนด
C100, Y100, BL60

4. ผูไ้ ด้รับการรับรองสามารถแสดงเครื่องหมาย “Q” ไว้ที่ ส ถานประกอบการ เอกสารกากับสิ น ค้า หรือ เอกสาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์
5. ในการแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลตามรูปที่ 20
6. ในกรณี ที่สินค้าเกษตรที่ จะแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ได้รบั ใบรับรองตามมาตรฐานตั้งแต่ สอง
มาตรฐานขึ้ นไป อาจระบุรายละเอียดทุกมาตรฐานไว้ใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแบบเดียวกันได้ ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ 21

แบบ ก.
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ

แบบ ข.
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทัว่ ไป

รูปที่ 21 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมาย “Q” กรณีได้รบั การรับรอง 2 มาตรฐาน
(ข้อ 6.)
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