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วตัถุประสงค์ 
- เพ่ือใหม้ั่นใจว่าลูกคา้ที่ไดร้ับการรับรอง GMP กฎหมาย จาก BSI มีการใชใ้บรับรองและการแสดงข้อความบน

ฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดร้ับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑข์อง GMP กฎหมาย 
-     เพ่ือใหม้ั่นใจว่าลูกคา้ที่ไดร้ับการรับรอง GMP โคเด็กซ ์และ HACCP ไดม้ีการใชเ้ครื่องหมายรับรองที่
เหมาะสม 
-     เพ่ือใหม้ั่นใจว่าลูกคา้ที่ไดร้ับการรับรอง ISO 22000 ไดม้ีการใชเ้ครื่องหมายรับรองที่เหมาะสม 

ขอบข่าย 
- เอกสารนี้เป็นกฎระเบียบควบคุมการใชใ้บรับรอง GMP กฎหมาย ที่ BSI ออกใหแ้ละการแสดงข้อความบนฉลาก
อาหารเกี่ยวกับการไดร้ับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑข์อง GMP กฎหมาย 
- เอกสารอา้งอิงนี้มีการอา้งอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑก์ารแสดงข้อความ
บนฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดร้ับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2550 
- เอกสารนี้เป็นกฎระเบียบควบคุมการใชใ้บรับรอง GMP โคเด็กซ ์และ HACCP ที่ BSI ออกใหท้ั้งหมดและ 
เครื่องหมายรับรอง GMP โคเด็กซ ์และ HACCP ที่ใหก้ารรับรองโดย BSI 
- เอกสารนี้เป็นกฎระเบียบควบคุมการใชใ้บรับรอง ISO 22000 ที่ BSI ออกใหท้ั้งหมดและ 
เครื่องหมายรับรอง ISO 22000 ที่ใหก้ารรับรองโดย BSI 
- เอกสารอา้งอิงนี้มีการอา้งอิงกฎระเบียบควบคุมการใชเ้ครื่องหมายของหน่วยรับรองระบบงาน  ส านักรับรอง
มาตรฐาน ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ ACFS-CSSA-R-SD-19 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 
- ลูกคา้ไดร้ับการรับรอง GMP กฎหมาย จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไวใ้นเอกสารนี้ 
- ลูกคา้ไดร้ับการรับรอง GMP โคเด็กซ ์และ HACCP จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไวใ้นเอกสารนี้ 
- ลูกคา้ไดร้ับการรับรอง ISO 22000 จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไวใ้นเอกสารนี้ 
- ผูต้รวจประเมินของ BSI มีหน้าที่รับผิดชอบในการทวนสอบในการเข้าตรวจประเมนิในแต่ละครั้งว่าลูกคา้ที่ไดร้ับ
การรับรองมีการใชใ้บรับรองและข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดร้ับการตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตตาม
หลักเกณฑข์อง GMP กฎหมายเป็นไปตามกฎระเบียบที่ระบุไวใ้นเอกสารนี้และรายงานการละเมิดกฏระเบียบถา้
พบการใชใ้บรับรองหรือเครื่องหมายที่ไม่ถูกตอ้ง 

 
 



QP-045-TH 
 

How to promote your BSI certification. 
Revision 02 (Feb 20) 

 

 
 

กระบวนการ 
ส่วนที่ 1: การใช้ใบรับรองและข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม  
หลักเกณฑ์ของ GMP กฎหมาย 
1.1. ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชใ้บรับรองและหรือเครื่องหมาย Thai FDA ในลักษณะที่ท  าให ้BSI และหรือส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในทางที่ท  าใหเ้สียชือ่เสียงและสูญเสียความไวว้างใจของสาธารณชน 
1.2. ลูกคา้จะตอ้งไม่แสดงเครื่องหมาย Thai FDA บนผลิตภัณฑห์รือน าไปใชใ้นทางที่อาจท  าใหเ้ข้าใจว่า
ผลิตภัณฑน้ั์น ๆ ไดก้ารรับรองโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ เครื่องหมายสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับการรับรองระบบการ
บริหารจัดการเท่าน้ัน 
1.3. ลูกคา้ที่ไดร้ับการรับรอง GMP กฎหมาย สามารถแสดงข้อความบนผลิตภัณฑไ์ด ้โดยใหแ้สดงข้อความ ดังนี้ 

“ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วธิีการที่ดใีนการผลิตอาหาร (GMP)” หรือ 

“ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP กฎหมาย” หรือ 

“ผ่านการตรวจ GMP กฎหมาย” 

1.4. หากภายหลังปรากฏว่าลูกคา้ที่แสดงข้อความตามข้อ 1.3 ไม่ผ่านเกณฑก์ารตรวจประเมิน หรือไดถู้กยกเลิก
การรับรอง หรือขาดต่ออายุการรับรอง ตอ้งยกเลิกการใชฉ้ลากที่แสดงข้อความรับรองบนผลิตภัณฑน้ั์น ทันที 
1.5. ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกสข์องใบรับรองตน้ฉบับอาจจะอยู่ในรูปแบบสีและจ  าเป็นตอ้งมีการใส่
ลายน ้า หรือ ท  าเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นส าเนาของตน้ฉบับ 
1.6. ใบรับรองที่ทาง BSI ออกใหลู้กคา้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ลูกคา้สามารถใชง้านส าหรับการประชาสัมพันธ ์
เพ่ือส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใส่ลายน ้าดิจิตอลหรือท  าเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นส าเนาของ 
ตน้ฉบับ ใบรับรองสามารถใช  ้"ตามที่ก  าหนดไว"้ โดย BSI และไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขได ้
1.7. สิทธิในการใชใ้บรับรอง องคก์รที่ไม่สามารถมอบสิทธิใหห้รือรับสิทธิมาจากบุคคลอื่น  นิติบุคคล หรือบริษัท 
(รวมถึงองคก์รที่มีการเปล่ียนแปลงของเจา้ของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณอ์ักษรจาก BSI 
1.8. เมื่อการลดขอบข่ายการรับรองลูกคา้จะตอ้งแกไ้ขส่ือโฆษณาทั้งหมดทีม่ีการอา้งอิงถึงการรับรองเพ่ือแสดงให ้
เห็นถึงขอบข่ายการรับรองที่ลดลง 
1.9. เมื่อพักใชห้รือเพิกถอนการรับรอง ลูกคา้จะตอ้งหยุดการใชง้านของส่ือโฆษณาทัง้หมดที่มีการอา้งอิงถึงการ
รับรองที่ก  ากับโดย BSI 
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1.10. ภาระผูกพันตามสัญญาการใชใ้บรับรองที่ถูกตอ้งเป็นภาระผูกพันตามสัญญาและจะถูกติดตามในการตรวจ
ติดตาม และการตรวจต่ออายุการรับรอง เมื่อลูกคา้มีการใชใ้บรับรองในทางที่ผิดอาจส่งผลใหม้ีการพักใชห้รือการ
เพิกถอนการรับรองโดย BSI การพิจารณาของ BSI ที่อาจน าไปสู่การพักใชห้รือการเพิกถอนการรับรองมี
ดังต่อไปนี้ 
1.10.1. การใชผิ้ดโดยไม่ไดต้ั้งใจ : องคก์รจะตอ้งถอนวัสดุหรือผลิตภัณฑท์ี่ผิดทันที หรือ BSI จะพักใชก้ารรับรอง 
จนกว่าจะมีแกไ้ขส่ิงที่บกพร่อง หากมีการผิดซ  า้อีกทาง BSI จะเพิกถอนการรับรอง 
1.10.2. การทุจริต: การพิจารณาแลว้พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับองคก์ร BSI จะเพิกถอนการรับรองและมีการ 
เผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรับรองที่อยู่ในไดเรกทอรีของบริษัทที่ไดร้ับการรับรอง 

ส่วนที่ 2 : การใช้ใบรับรองและเคร่ืองหมายรับรองของ BSI 
1.1. BSI จะมอบเครื่องหมายรับรอง ISO 22000 GMP โคเด็กซ ์และ HACCP ของ BSI ใหก้ับลูกคา้ที่ไดร้ับการ

รับรอง 

1.2.  ลูกคา้ไดร้ับการรับรองอาจใชเ้ครื่องหมายรับรองโดยการส่ือสารผ่านส่ือ อินเทอรเ์น็ต แผ่นพับ กระดาษ

จดหมายซองจดหมาย นามบัตร และบรรจุภัณฑบ์างอย่าง  

ตัวอย่างการใชเ้ครื่องหมายรับรอง (BSI MARK) 
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1.3. เมื่อไดร้ับอนุญาตเครื่องหมายนี้สามารถใชร้่วมกับเครื่องหมายรับรองระบบงานทีเ่กี่ยวข้อง (ดูส่วนที่ 3 
ดา้นล่างส าหรับการอา้งอิงถึงกฎระเบียบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องหมายรับรองระบบงาน ) 
1.4. ถา้ขอบข่ายการรับรองไม่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑแ์ละหรือทุกการใหบ้ริการและหรือทกุสถานที่ขององคก์ร  
ในการแสดงเครื่องหมายรับรองจะตอ้งไม่แสดงใหเ้ข้าใจว่าสินคา้ทั้งหมด บริการ สถานที่ ต าแหน่งที่ต้ัง ของ
องคก์ร อยู่ในขอบข่ายของการรับรอง 
1.5. เครื่องหมายรับรองไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข แต่อาจมีการปรับขนาดใหสั้ดส่วนของเครื่องหมาย
ทั้งหมด แต่ยังคงคุณลักษณะทั้งหมดของเครื่องหมายโดยสังเกตเห็นไดอ้ย่างชัดเจน  เครื่องหมายรับรองที่มีเลขที่
ของการรับรองระบบงานเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องหมายจะไม่สามารถลบออกจากเครื่องหมาย  
1.6. ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชใ้บรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองที่ BSI ออกใหใ้นลักษณะที่ท  าให ้BSI และหรือ 
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หน่วยรับรองระบบงานและหรือระบบการรับรองในทางที่ท  าใหเ้สียชือ่เสียงและสูญเสียความไวว้างใจของ
สาธารณชน 
1.7. ลูกคา้จะตอ้งไม่แสดงเครื่องหมายบนผลิตภัณฑห์รือน าไปใชใ้นทางที่อาจทาใหเ้ข้าใจว่าผลิตภัณฑน้ั์น ๆ  ได้
การรับรองโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ เครื่องหมายสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับการรับรองระบบการบริหารจัดการ
เท่าน้ัน ตัวอย่างการหา้มแสดงเครื่องหมายรับรอง (BSI MARK) บนผลิตภัณฑ ์
ลูกคา้ที่ไดร้ับการรับรองสามารถแสดงข้อความบนผลิตภัณฑไ์ด ้โดยใหแ้สดงข้อความ ดังนี้ 

“ไดร้ับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP สากล ส าหรับการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก BSI” 

“ไดร้ับการรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP ส าหรับการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก BSI” 

“ไดร้ับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP สากล, HACCP ส าหรับการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก BSI” 

1.8. ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกสข์องใบรับรองตน้ฉบับอาจจะอยู่ในรูปแบบสีและจ  าเป็นตอ้งมีการใส่
ลายน ้า หรือ ท  าเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นส าเนาของตน้ฉบับ 
1.9. ใบรับรองที่ทาง BSI ออกใหลู้กคา้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ลูกคา้สามารถใชง้านส าหรับการประชาสัมพันธ ์
เพ่ือส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใส่ลายน ้า ดิจิตอลหรือท  าเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นส าเนาของ 
ตน้ฉบับ  ใบรับรองสามารถใช  ้"ตามที่ก  าหนดไว"้ โดย BSI และไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข 
1.10. สิทธิในการใชเ้ครื่องหมายรับรอง องคก์รที่ไม่สามารถมอบสิทธิใหห้รือรับสิทธิมาจากบุคคลอื่น นิติบุคคล 
หรือบริษัท (รวมถึงองคก์รที่มีการเปล่ียนแปลงของเจา้ของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณอ์ักษรจาก 
BSI 
1.11. เมื่อการลดขอบข่ายการรับรองลูกคา้จะตอ้งแกไ้ขส่ือโฆษณาทั้งหมดที่มกีารอา้งอิงถึงการรับรองเพ่ือแสดง
ใหเ้ห็นถึง ขอบข่ายการรับรองที่ลดลง 
1.12. เมื่อพักใชห้รือเพิกถอนการรับรอง ลูกคา้จะตอ้งหยุดการใชง้านของส่ือโฆษณาทั้งหมดที่มีการอา้งอิงถึงการ
รับรองที่ก  ากับโดย BSI 
1.13. ข้อก าหนดเฉพาะของหอ้งปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ : หอ้งปฏิบัติการที่ไดร้ับการรับรองจะไม่ไดร้ับ
อนุญาตใหใ้ช ้เครื่องหมายของ BSI (มีหรือไม่มีเครื่องหมายรับรองระบบงาน) ผลทดสอบในหอ้งปฏิบัติการและ
หรือรายงานการสอบเทียบดังกล่าวจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑใ์นบริบทนี้ 
1.14. ภาระผูกพันตามสัญญาการใชใ้บรับรอง เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานที่ถูกตอ้งเป็น
ภาระผูกพันตามสัญญาและจะถูกติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรับรอง เมื่อลูกคา้มีการใช ้
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ใบรับรองเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานในทางที่ผิดอาจส่งผลใหม้ีการพักใชห้รือการเพิก
ถอนการรับรอง โดย BSI การพิจารณาของ BSI ที่อาจน าไปสู่การพักใชห้รือการเพิกถอนการรับรองมีดังต่อไปนี้ 
1.14.1. การใชผิ้ดโดยไม่ไดตั้ง ้ใจ : องคก์รจะตอ้งถอนวัสดุที่ผิดทันที หรือ BSI จะพักใชก้ารรับรองจนกว่าจะมี 
แกไ้ขส่ิงที่บกพร่อง หากมีการผิดซ  า้ อีกทาง BSI จะเพิกถอนการรับรอง 
1.14.2. การทุจริต : การพิจารณาแลว้พบว่าเป็นมีความเกี่ยวข้องกับองคก์ร BSI จะเพิกถอนการรับรองและ 
มีการเผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรับรองที่อยู่ในไดเรกทอรีของบริษัทที่ไดร้ับการรับรอง 
 

ส่วนที่ 3: การใช้เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน 
3.1 ลูกคา้ที่ไดร้ับอนุญาตเท่าน้ัน ที่จะใชเ้ครื่องหมายรับรองระบบงานที่ใหโ้ดย BSI และที่ปรากฏในใบรับรองที่
ออกใหก้ับลูกคา้โดย BSI 
3.2 ลูกคา้ที่ไดร้ับการรับรองจากหน่วยรับรองสามารถน าเครื่องหมายรับรองระบบงานไปแสดงบนเอกสารการ
รับรองประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ซึ่งตอ้งแสดงควบคู่กับเครื่องหมายของหน่วย
รับรองตามตัวอย่างที่กาหนดไวใ้น ACFS-CSSA-R-SD-04 หลักเกณฑ/์เง่ือนไข การใชเ้ครื่องหมายรับรอง
ระบบงานโดยไม่แสดงที่ตัวสินคา้ และการใชเ้ครื่องหมายรับรองระบบงานตอ้งไม่ส่ือใหเ้ข้าใจว่าเป็นการรับรอง
ผลิตภัณฑ ์
3.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ครื่องหมายรับรองระบบงานอา้งอิงตาม ACFS-CSSA-R-SD-04 
หลักเกณฑ/์เง่ือนไข การใชเ้ครื่องหมายรับรองระบบงาน ส านักรับรองมาตรฐาน ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ ลูกคา้ที่ไดร้ับการรับรองสามารถดูไดท้ี่ http://www.acfs.go.th/standard_condition.php  
และการแสดงเครื่องหมาย Q Mark จะตอ้งปฏิบัติตามคู่มือการใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 
3.4 ทั้งนี้ในระหว่างการพักใชใ้บรับรองชั่วคราว (Suspension) จะส่งผลใหท้างลูกคา้ ไม่สามารถอา้งอิง หรือน า
ใบรับรองมาตรฐานไปใช ้เพ่ือประโยชน์ทางการคา้หรือธุรกิจใดๆได  ้

http://www.acfs.go.th/standard_condition.php

