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วัตถุประสงค ์
 เพื่อออกใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรตามพระราชบญัญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

 
ขอบข่าย 

เอกสารขัน้ตอนการปฏิบติังานของ บริษัท อินเตอรเ์ทค อินดสัทรี แอนด ์เซอรท์ิฟิเคชั่น เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
(Intertek) ในการออกใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรตามพระราชบญัญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
ภายใตม้าตรฐานที่ Intertek ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานกบัส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไดแ้ก่ 

- มกษ. 9023-2550 หลกัเกณฑก์ารปฏิบติั : หลกัการทั่วไปเก่ียวกบัสขุลกัษณะอาหาร 
- มกษ. 9024-2550 ระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคมุและแนวทางในการน าไปใช ้
- มกษ. 9035-2563 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัโรงคดับรรจผุกัและผลไม ้
- มกษ. 9039-2556 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัการผลิตผกัและผลไมส้ดตดัแต่งพรอ้มบรโิภค  
- มกษ. 9041-2557 หลกัปฏิบติัส าหรบัการผลิตสินคา้เกษตรแช่เยือกแข็ง  
- มกษ. 9046-2560 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัการผลิตทเุรียนแช่เยือกแข็ง  
- มกษ.1004-2557 การปฏิบติัในกระบวนการรมผลไมส้ดดว้ยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
- มกษ. 4403-2553 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัโรงสีขา้ว 
- มกษ. 2507-2559 หลกัปฏิบติัส าหรบัการผลิตเชือ้เห็ด 
- มกษ. 6401-2558 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัศนูยร์วบรวมน า้นมดิบ  
- มกษ. 7420-2552 การปฏิบติัที่ดีดา้นสขุลกัษณะส าหรบัการแปรรูปสตัวน์ า้เบือ้งตน้ 
- มกษ. 9047-2560 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัโรงรวบรวมผกัและผลไมส้ด 
- มกษ. 9023-2564 หลกัการทั่วไปดา้นสขุลกัษณะอาหาร : การปฏิบติัทางสขุลกัษณะที่ดี 
- มกษ. 9024-2564 ระบบการวิคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคมุแเละแนวทางการน าไปใช ้
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เอกสารอ้างอิง 
1. มกษ.9023-2550 หลกัเกณฑก์ารปฏิบติั : หลกัการทั่วไปเก่ียวกบัสขุลกัษณะอาหาร 
2. มกษ.9024-2550 ระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคมุและแนวทางในการน าไปใช ้
3. มกษ. 9035-2563 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัโรงคดับรรจผุกัและผลไม ้
4. มกษ. 9039-2556 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัการผลิตผกัและผลไมส้ดตดัแต่งพรอ้มบรโิภค  
5. มกษ. 9041-2557 หลกัปฏิบติัส าหรบัการผลิตสินคา้เกษตรแช่เยือกแข็ง  
6. มกษ. 9046-2560 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัการผลิตทเุรียนแช่เยือกแข็ง   
7. มกษ.1004-2557 การปฏิบติัในกระบวนการรมผลไมส้ดดว้ยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
8. มกษ. 4403-2553 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัโรงสีขา้ว 
9. มกษ. 2507-2559 หลกัปฏิบติัส าหรบัการผลิตเชือ้เห็ด 
10. มกษ. 6401-2558 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัศนูยร์วบรวมน า้นมดิบ 
11. มกษ. 7420-2552 การปฏิบติัที่ดีดา้นสขุลกัษณะส าหรบัการแปรรูปสตัวน์ า้เบือ้งตน้ 
12. มกษ. 9047-2560 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัโรงรวบรวมผกัและผลไมส้ด 
13. มกษ. 9023-2564 หลกัการทั่วไปดา้นสขุลกัษณะอาหาร : การปฏิบติัทางสขุลกัษณะที่ดี 
14. มกษ. 9024-2564 ระบบการวิคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคมุแเละแนวทางการน าไปใช ้

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

Intertek ตอ้งท าใหม้ั่นใจไดว้่ากระบวนการออกใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรตามพระราชบญัญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร 
พ.ศ. 2551 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ มกอช. ก าหนด 
หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน ต้องท าให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการตรวจประเมินมีความเหมาะสมกับขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ไดว้างแผนไว ้
ผู้ตรวจประเมิน มีหนา้ที่ปฏิบติัตามที่หวัหนา้ทีมตรวจประเมินมอบหมาย 
ผูท้บทวนด้านเทคนิค ตอ้งมีความสามารถและเป็นอิสระกบัรายงานที่ไดท้ าการทบทวน  
ผู้มีอ านาจตัดสินใจให้การรับรอง ตอ้งมีความสามารถและเป็นอิสระ เพื่อสามารถตดัสินใจใหก้ารรบัรองผูป้ระกอบการ
ได ้โดยทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลของการทบทวนและค าแนะน าต่างๆ จากหวัหนา้ทีมผูต้รวจประเมิน  
เจ้าหน้าทีอ่อกใบรับรอง  
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- มีหนา้ที่ในการจดัสง่เอกสารขอ้มลูให ้มกอช. เพื่อใชใ้นการออกเลขรหสัมาตรฐานที่ใหก้ารรบัรอง 
- มีหนา้ที่ในการจัดท าใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรตามพระราชบญัญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม ใหส้อดคลอ้งกับประกาศส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดรหสัในการใชแ้ละ
แสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานกบัสินคา้เกษตร และสง่ใบรบัรองฯ ใหก้บัผูย้ื่นค าขอ 
- มีหนา้ที่ในการจดัสง่ขอ้มลูรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน รอบ 3 เดือน ใหก้บัมกอช.  
เจ้าหน้าทีข่าย 
 - มีหนา้ที่รบัเอกสารยื่นค าขอใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรตามพระราชบญัญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 และ  
   ที่แกไ้ขเพิ่มเติม จากผูย้ื่นค าขอ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานจากผูย้ื่นค าขอว่าถูกตอ้ง ครบถว้น  
เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน  
- มีหนา้ที่รบัเอกสารยื่นค าขอใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรตามพระราชบญัญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 และ   
  ที่แกไ้ขเพิ่มเติม จากผูย้ื่นค าขอ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานจากผู้ยื่นค าขอว่าถูกตอ้ง ครบถว้น ส่งเอกสารหลกัฐานให้
สมาชิกในทีมตรวจประเมิน  
- มีหนา้ที่สง่แผนการตรวจประเมินใหก้บัผูย้ื่นค าขอและสมาชิกในทีมตรวจประเมิน  
เจ้าหน้าที่จัดตารางนัดหมายการตรวจ มีหน้าที่ในการนัดหมายวันตรวจประเมินกับผูย้ื่นค าขอ แต่งตั้งทีมผูต้รวจ
ประเมินโดยยดึตามขอ้ก าหนดดา้นความสามารถ  
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กระบวนการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-เจา้หนา้ที่ขายหรือเจา้หนา้ที่ฝ่ายประสานงานรบัเอกสาร
ย่ืนค าขอใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรฯ จากผูย่ื้นค าขอ 

2- เจา้หนา้ที่ขายหรือเจา้หนา้ที่
ประสานงานตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานถกูตอ้ง ครบถว้น  

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

4- เจา้หนา้ที่จดัตารางนดัหมายวนัตรวจประเมิน                          
และแต่งตัง้ทีมผูต้รวจประเมิน 

A 

7- หวัหนา้ผูต้รวจประเมินและผูต้รวจประเมิน ตรวจประเมินสถานที่ผลิต  
จดัท ารายงานผลการตรวจประเมิน และส่งรายงานใหก้บัผูย่ื้นค าขอ  

6- หวัหนา้ผูต้รวจประเมินจดัเตรียมแผนการตรวจประเมินและ     
ส่งใหก้บัเจา้หนา้ที่ประสานงาน เพื่อส่งใหผู้ย่ื้นค าขอและสมาชิกในทีม 

  
 

3- ผูท้บทวนขอ้เสนออนุมติัเอกสารย่ืนค าขอ 

 

5- เจา้หนา้ที่ประสานงานจดัทีมผูต้รวจประเมิน 
และมอบหมายงานทาง Email 
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ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

A 

9- หวัหนา้ผูต้รวจประเมิน
พิจารณาผลการแกไ้ข 

11- ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจใหก้ารรบัรอง ทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน           
หลกัฐานการแกไ้ข และเอกสารของผูย่ื้นค าขอ เพื่อตดัสินใจใหก้ารรบัรองผูย่ื้นค าขอ 

 
12- เจา้หนา้ที่ออกใบรบัรองจดัท าใบรบัรองฯ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ มกอช. 

และพิมพร์่างใบรบัรองฯ  

10- ผูท้บทวนดา้นเทคนิคทบทวนรายงาน
ผลการตรวจประเมิน หลกัฐานการแกไ้ข 

และเอกสารของผูย้ื่นค าขอ 

 

8-  ผูย่ื้นค าขอแกไ้ขเอกสาร/ส่งหลกัฐานเพิ่มเติม  
(ในบางกรณีจะมีการตรวจติดตามผลการแกไ้ข ณ สถานที่ผลิต) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

13- เจา้หนา้ที่ออกใบรบัรองขอนุมติัรหสั 
การรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรจาก มกอช. 

  B 
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หมายเหต ุอายใุบรบัรอง มกษ. xxxx โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ใบรบัรองมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ติดสินใจใหก้ารรบัรอง ไดแ้ก่  
- มาตรฐานทั่วไป ไดแ้ก ่มกษ. 9035 9039 9041 4403 7420 9047 และมาตรฐานบงัคบั ไดแ้ก ่มกษ. 1004 9046 2507 6401 
- มกษ. 9023 9024 กรณีตรวจใหก้ารรบัรองเพื่อออกใบรบัรองเด่ียว (ไม่ตรวจใหก้ารรบัรองแบบ Integrate พรอ้มกบั GMP/GHP 

HACCP codex) ออกใบรบัรอง 1 ใบ  
2. ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ ติดสินใจให้การรับรอง ได้แก่ มกษ. 9023 9024 กรณีตรวจแบบ Integrate พรอ้มกับ 

GMP/GHP HACCP codex และมกีารออกใบรบัรอง 2 ใบ คือ มกษ. 9023 9024 1 ใบ และ GMP/GHP HACCP codex 1 ใบ 
 
 
 
 
 
 

15- เจา้หนา้ที่ออกใบรบัรองระบุรหสัการรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรบนใบรบัรอง 
เสนอใหผู้ม้อี  านาจตดัสินใจใหก้ารรบัรองเซนตอ์นุมติัอีกครัง้  

และจดัส่งใบรบัรองฯ ใหก้บัผูย่ื้นค าขอ  

  B 

 

14-มกอช. แจง้การอนุมติัรหสัการรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร   

17- Intertek ก าหนดใหม้ีการด าเนินการ 
ตรวจติดตาม  (Surveillance Audit)  

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ กรณีใบรบัรองมีอายุ 3 ปี 
นบัจากวนัที่ติดสินใจใหก้ารรบัรอง 
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1. เจา้หนา้ที่ขายหรือเจา้หนา้ที่ประสานงานรบัเอกสารยื่นค าขอใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรจากผูย้ื่นค าขอ โดยผูย้ื่นค า
ขอกรอกรายละเอียดในใบสมัคร มกษ.17 ค าขอรบัใบรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตรพรอ้มแนบเอกสารตามที่ระบุไวใ้น    
มกษ.17 อา้งอิงตาม GOP101-4-Tha Sales Process Local Q Mark 
เจา้หนา้ทีข่ายรวบรวมเอกสาร :   กรณีการตรวจประเมินเพือ่การรบัรองครัง้แรก การโอนยา้ยการรบัรองจากหน่วยรบัรองอืน่ 
เจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการรวบรวมเอกสาร :  กรณีการตรวจต่ออายุการรบัรอง การแกไ้ขสญัญาที่มีอยู่ (ส าหรบัการขยาย
ขอบข่ายการรบัรอง) 

2. เจ้าหน้าที่ขายหรือเจา้หน้าที่ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากผูย้ื่นค าขอว่าถูกตอ้ง ครบถ้วน  ในกรณีที่
หลกัฐานไม่ถกูตอ้ง ครบถว้น สง่เรื่องคืนใหก้บัผูย้ื่นค าขอ เพื่อท าการแกไ้ขหรือจดัท าเอกสารเพิ่มเติม 

3. เจา้หนา้ที่ขายเสนอเอกสารย่ืนค าขอเพื่อใหผู้ท้บทวนขอ้เสนออนมุติั  
4. เจา้หนา้ที่จัดตารางนัดหมายการตรวจประเมินด าเนินการนดัหมายวันตรวจประเมินกับผูย้ื่นค าขอ อา้งอิงตาม  GOP102-Tha 

Scheduling Process และแต่งตัง้ทีมผูต้รวจประเมินโดยยึดตามขอ้ก าหนดดา้นความสามารถ อา้งอิงตาม L211-5-Tha 
เกณฑก์ารพิจารณามาตรฐานสินคา้เกษตรตามสินคา้ที่ตรวจสอบ 

5. เจา้หน้าที่ประสานงานจัดทีมผูต้รวจประเมินและส่ง Email มอบหมายการด าเนินการตรวจประเมินใหก้ับทีมผูต้รวจ
ประเมิน อา้งอิงตาม GOP102-Tha Scheduling Process   

6. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจัดเตรียมแผนการตรวจประเมินตาม Email มอบหมายการด าเนินการตรวจประเมินส่งให้
เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายประสานงาน เพื่ อส่งแผนการตรวจประเมินให้กับผู้ยื่ นค าขอและสมาชิกในทีม  อ้างอิงตาม  
GOP103-2-Tha Audit Planning Process 

7. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผูต้รวจประเมิน ตรวจประเมินสถานที่ผลิต จัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน และส่ง
รายงานใหก้บัผูย้ื่นค าขอ ตาม GOP103-Tha กระบวนการด าเนินการตรวจประเมิน ถา้ไม่มีการแกไ้ขใหข้า้มไปขอ้ 10 

8. ในกรณีที่มีการแกไ้ข ผูย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ขเอกสารหรือส่งหลกัฐานเพิ่มเติม ในบางกรณีจะมีการตรวจติดตามผล
การแก้ไข ณ สถานที่ผลิต เมื่อหัวหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ไข และหรือผูท้บทวนด้านเทคนิคทบทวน
รายงานผลการตรวจประเมิน  หลกัฐานการแกไ้ข และเอกสารของผูย้ื่นค าขอ มีความเห็นว่าควรด าเนินการตรวจติดตาม
ผลการแกไ้ข ณ สถานที่ผลิต 

9. หวัหนา้ผูต้รวจประเมินพิจารณาผลการแกไ้ขจากผูย้ื่นค าขอ  
10. ผูท้บทวนดา้นเทคนิคทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน หลกัฐานการแกไ้ข และเอกสารของผูย้ื่นค าขอ 
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11. ผูท้บทวนดา้นเทคนิคส่งผลการตรวจประเมิน หลกัฐานการแกไ้ข และเอกสารของผูย้ื่นค าขอไปยังผูม้ีอ  านาจตัดสินใจ    
ใหก้ารรบัรอง เพื่อทบทวนและตัดสินใจใหก้ารรบัรองผูย้ื่นค าขอ โดยทั้งนีข้ึน้อยู่กับผลของการทบทวนและค าแนะน า
ต่างๆ จากหวัหนา้ทีมผูต้รวจประเมิน  

12. เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองจัดท าใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรใหส้อดคลอ้งกับข้อก าหนดของ มกอช. และพิมพ์ร่าง
ใบรบัรองฯ  

13. เจา้หนา้ที่ออกใบรบัรองขออนุมติัรหสัการรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรจาก มกอช. โดยแนบแบบฟอรม์ก าหนดรหัสการ
รบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและ (ส าเนา) ใบรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านระบบออกใบรบัรองมาตรฐานกลาง
โครงการศนูยค์วบคมุและตามสอบสินคา้เกษตรและอาหาร ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

14. มกอช. แจง้การอนุมติัรหสัการรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร  ผ่านระบบออกใบรบัรองมาตรฐานกลางโครงการศนูยค์วบคมุ
และตามสอบสินคา้เกษตรและอาหาร ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

15. เจา้หน้าที่ออกใบรบัรองระบุรหัสการรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรบนใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรและพิมพร์่าง
ใบรับรองฯ เสนอให้ผู้มีอ  านาจตัดสินใจให้การรบัรองเซนต์อนุมัติอีกครั้ง และส่งใบรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้กับผู้ยื่นค าขอในรูปแบบกระดาษและหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารการใช้เครื่องหมายรับรอง  
F205-3 Use of Certificates Certification  Accreditation Mark For Q Mark  

16. Intertek ก าหนดใหม้ีการด าเนินการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ กรณีใบรบัรองมีอายุ 3 ปี 
นบัจากวนัที่ติดสินใจใหก้ารรบัรอง 

 
* หมายเหต ุ: กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑท์ี่ไดใ้หก้ารรบัรองไว ้และไม่แกไ้ขภายในระยะเวลาที่ก าหนด Intertek  
จะด าเนินการเพิกถอนและเรียกคืนหนงัสือรบัรองฯ และแจง้ขอ้มลูต่อ มกอช.  
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที่. รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันทีป่ระกาศใช้ 

0 เริ่มใชค้รัง้แรก 31 มีนาคม 2559 
1 แกไ้ขกระบวนการดงัต่อไปนี ้

ขอ้ที่ 1 เพิ่ม “เจ้าหน้าที่ขายหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานรบัเอกสารย่ืนค าขอ อ้างอิงตาม 
GOP101-4-Tha Sales Process Local Q Mark” 
ขอ้ที่ 3 เพิ่ม “เจา้หนา้ที่ขายเสนอเอกสารย่ืนค าขอเพื่อใหผู้ท้บทวนขอ้เสนออนมุติั” 
ข้อที่ 4 เพิ่ม “เจ้าหน้าที่จัดตารางนัดหมายการตรวจประเมิน ด าเนินการนัดหมายวัน
ตรวจประเมินกับผู้ ย่ืนค าขอ  อ้างอิงตาม GOP 102-Tha Scheduling Process” และ 
“แต่งตัง้ทีมผูต้รวจประเมินโดยยึดตามขอ้ก าหนดดา้นความสามารถ อา้งอิงตาม L211-
5-Tha เกณฑก์ารพิจารณามาตรฐานสินคา้เกษตรตามสินคา้ที่ตรวจสอบ” 
ข้อ 5 เพิ่ม “เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดทีมผู้ตรวจประเมินในจดหมายมอบหมายงาน 
และเสนอจดหมายมอบหมายงานให้ผู้จัดการด้านเทคนิคอนุมัติทีมผู้ตรวจประเมิน  
อา้งอิงตาม GOP102-Tha Scheduling Process”   
ข้อ 6 เพิ่ม “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจัดเตรียมแผนการตรวจประเมิน  อ้างอิงตาม 
GOP103-2-Tha Audit Planning Process” 
ขอ้ที่ 12 ใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร เสนอใหผู้จ้ดัการทั่วไปเซนตอ์นุมติั  แกไ้ขเป็น 
ใบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรเสนอใหผู้ม้ีอ  านาจตดัสินใจใหก้ารรบัรองเซนตอ์นมุติั  
ขอ้ที่ 13 เจา้หนา้ที่ออกใบรบัรองขออนุมติัรหสัการรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรจาก มก
อช. โดยแนบแบบฟอรม์ก าหนดรหัสการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและ (ส าเนา) 
ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านระบบการก าหนดรหัสการรับรองมาตรฐาน (E-
Coding System on Certification) 
ข้อที่  15 เพิ่ ม  “เอกสารการใช้ เค รื่อ งหมายรับ รอง F205 -3  Use of Certificates 
Certification  Accreditation Mark For Q Mark 

12 ตลุาคม 2560 

2 - เปลี่ยน Logo Intertek 
- ขอ้ 5 ขอ้ความ “เจา้หนา้ที่ประสานงานจัดทีมผูต้รวจประเมินในจดหมายมอบหมาย
งานและเสนอใหผู้จ้ัดการดา้นเทคนิคอนุมัติจดหมายมอบหมายงาน และส่งจดหมาย
มอบหมายงานใหท้ีมผูต้รวจประเมิน” เปลี่ยนเป็น“เจา้หนา้ที่ประสานงานจดัทีมผูต้รวจ

1 พฤศจิกายน 2562 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที่. รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันทีป่ระกาศใช้ 

ประเมินและส่ง Email มอบหมายการด าเนินการตรวจประเมิน” 
- เพิ่มหมายเหต ุอายขุองใบรบัรอง มกษ.xxxx 

3 เพิ่มมกษ. 9047-2560 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัโรงรวบรวมผกัและผลไมส้ด 8 มกราคม 2564 
4 เปลี่ยน มกษ. 9035-2553 การปฏิบัติที่ดีส  าหรบัโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ เป็น มกษ. 

9035-2563 การปฏิบติัที่ดีส  าหรบัโรงคดับรรจผุกัและผลไม ้
7 พฤษภาคม 2564 

5 - ขอ้ ขอบข่าย และเอกสารอา้งอิง เพิ่ม  
มกษ. 9023-2564 หลกัการทั่วไปดา้นสขุลกัษณะอาหาร : การปฏิบติัทางสขุลกัษณะที่ดี 
มกษ. 9024-2564 ระบบการวิคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุมแเละแนวทางการ
น าไปใช ้
- ข้อ 13 14 แก้ไข ระบบการก าหนดรหัสการรับรองมาตรฐาน (E-Coding System on 
Certification) เป็น ระบบออกใบรบัรองมาตรฐานกลางโครงการศูนยค์วบคุมและตามสอบ
สินคา้เกษตรและอาหาร ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

- ตัดข้อ 16 เจ้าหน้าที่ออกใบรบัรองจัดส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและ
รบัรองมาตรฐาน รอบ 3 เดือน ให้กับมกอช. โดยส่งหนังสือขอรายงานผลการด าเนินการ
ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน รอบ 3 เดือน โดยแนบแบบ มกอช.1 แบบฟอรม์รายงานผลการ
ด าเนินการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน 

11 กมุภาพนัธ ์2565 

 


