
 

 

 
ส ำนักรับรองระบบคุณภำพ 

(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กำรใช้เครื่องหมำยรับรอง                 

มำตรฐำนระบบกำรผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย 
หมายเลขเอกสาร :  GR.15.03 แก้ไขครั้งที่ (Rev. no.) : 07 / 06 / 64 หน้าที่ : 1 / 6 

 
1. ขอบข่ำย 

เอกสารฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
อาหาร ส าหรับผู้ได้รับการรับรองจากส านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้ขอบข่ายที่ สรร. ขึ้นบัญชีหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แก ่
1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต

และการเก็บรักษาอาหาร  
1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต

และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก 
       

2.  เอกสำรอ้ำงอิง 

2.1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ                
ขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

2.2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

2.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความ หรือ เครื่องหมายการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2564 

2.4 คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ส านักรับรองระบบคุณภาพได้รับการขึ้นบัญชี                  
หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับ อย. 

2.5 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ส านักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับการขึ้นบัญชี                 
หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับ อย. 

3. นิยำม 

3.1 มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หมายความว่า มาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (7) 
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในที่นี้จะเรียกว่า GMP กฎหมาย หมายถึง GMP ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามข้อ 1 ภายใต้ขอบข่ายที่ สรร. ขึ้นบัญชีหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

3.2 หน่วยรับรอง (Certification body) หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการตรวจประเมินหรือรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการอาหารตามที่กฎหมายก าหนด ในที่นี้ คือ ส านักรับรองระบบคุณภาพ 
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3.3 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้รับบริการที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ

ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายจากส านักรับรองระบบคุณภาพ 
3.4 เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นของส านักรับรองระบบคุณภาพ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยยังคงสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของเครื่องหมายนี ้

 
4.  กำรใช้เครื่องหมำยรับรอง 

 

4.1 กำรอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยรับรอง 
 

4.1.1 ผู้ได้รับการรับรอง สามารถใช้เครื่องหมายรับรองได้ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดในข้อที่ 4.3   
 
 

4.2 แบบของเครื่องหมำยรับรอง 
 

4.2.1 ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร สามารถแสดง
เครื่องหมายรบัรองโดยจะต้องเป็นไปตามรูปที่ 1  

4.2.2 ขนาดของเครื่องหมาย อาจขยายหรือลดได้ตามสัดส่วน แต่ต้องให้สามารถอ่านข้อความที่แสดงได้
ชัดเจน 

4.2.3 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองและรหัส ตามรูปที่ 2 
 

รปูที่ 1 แบบเครื่องหมำยรบัรอง 
 

                                                 

    TISTR
 GMP

Cert. No. GFDA xxxx

TISTR
 

 

 

 

 

เครือ่งหมาย 

                             มาตรฐาน  

             เลขท่ีของใบรบัรอง 

         ช่ือยอ่ของสถาบนัวจิยั ฯ 
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กรณีที่ 1 : กำรแสดงโดยใช้สี 
1) เครื่องหมาย : ส่วนของเครื่องหมายต้องเป็นสีน้ าเงินไล่โทนสีกัน โดยไล่จากอ่อนไปแก่ และมีสัดส่วนของสี 

ดังแสดง หรือใกล้เคียง ภายในวงกลมใหญ่ให้ใช้พื้นสีขาว 
2)    ชื่อย่อของสถาบันวิจัย ฯ : ส่วนของชื่อย่อของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ต้องเป็นสีด า 
3) มาตรฐาน : ตัวหนังสือแสดงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ต้องเป็นสีของพื้นด้านหลัง อยู่ในแถบสีน้ าเงิน 

หรือกรณีที่จ าเป็นต้องใช้สีอื่น ต้องใช้แถบสีที่สามารถเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับสีพื้นด้านหลัง 
4) เลขที่ใบรับรอง : แสดงเลขที่ของใบรับรองด้วยสีด า และชัดเจน หรือกรณีที่จ าเป็นต้องใช้สีอื่นต้องใช้แถบ

สีที่สามารถเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับสีพื้นด้านหลัง 
 
กรณีที่ 2 : กำรแสดงโดยใช้สีเดียวบนพื้น 
ส่วนที่แสดงในรูปด้วยสีด า ต่อไปจะเรียกว่า “สีหลัก” และส่วนที่เป็นสีขาว จะเรียกว่า “สีพื้น” 
1) เครื่องหมาย :  ส่วนของเครื่องหมาย ต้องมีเส้นสีเดียวกับสีหลัก ตัดขอบเห็นเป็น 3 วงชัดเจน  
2) ชื่อย่อของสถาบันวิจัย ฯ :  ส่วนของชื่อย่อของสถาบันวิจัย ฯ ต้องเป็นสีหลัก 
3) มาตรฐาน :  ตัวหนังสือแสดงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ต้องเป็นสีพื้นอยู่ในแถบสีหลัก 
4) เลขที่ของใบรับรอง :  แสดงเลขที่ของใบรับรองด้วยสีหลักอย่างชัดเจน 

 
 

รปูที่ 2 ตัวอยำ่งกำรแสดงเครื่องหมำยและรหัส 
 

    TISTR
 GMP

Cert. No. GFDA xxxx

TISTR
 

 
หมำยเหตุ   xxxx หมำยถึง เลขทีใ่บรับรอง เช่น 0001, 0002, ……… 
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4.3 เงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยรับรอง 

4.3.1 ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยรับรองในการอ้างอิงถึงสถานะการรับรอง ในการสื่อสาร โฆษณา

ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ (Brochure) ฯลฯ 
(2)  ต้องไม่ใช้ข้อความที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิดถึงการรับรอง 
(3)  ต้องไม่ใช้เอกสารการรับรองทั้งหมดหรือบางส่วนที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิดถึงการรับรอง 
(4)  ในกรณีที่ถูกเพิกถอน หรือ ยกเลิกการรับรอง ต้องหยุดเผยแพร่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีการ

อ้างอิงถึงการรับรองทันที 
(5)  ต้องด าเนินการปรับแก้ไขเอกสาร หรือ การเผยแพร่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ เมื่อถูกลดขอบข่าย

การรับรอง 
(6)  ต้องไม่อ้างอิงถึงการรับรองระบบบริหารจัดการในทางที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กระบวนการ 
(7)  ต้องไม่อ้างอิงการรับรองส าหรับกิจกรรมหรือสถานที่ประกอบการ (sites) ที่อยู่นอกขอบข่ายที่

ได้รับการรับรอง 
(8)  ต้องไม่ใช้การรับรองไปในทางที่น ามาซึ่งความไม่เป็นที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณชนของหน่วยรับรอง

หรือระบบการรับรอง 
(9) ผู้ได้รับการรับรองสามารถน าเครื่องหมายรับรอง ไปใช้บนเครื่องเขียน เอกสาร และ /หรือ             

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ ธง ป้ายผ้า หรืออื่น ๆ ได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ 
ขอบข่ายของการได้รับการรับรอง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 

(10)  ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่แสดงเครื่องหมายรับรอง ในลักษณะที่ท าให้เข้าใจว่า สรร. ให้การ  
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือท าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในการได้รับการรับรอง ทั้งนี้ รวมถึงต้องไม่
แสดงเครื่องหมายรับรองบนรายงานผลการทดสอบ สอบเทียบ การตรวจสอบ หรือ ใบรับรอง  

(11)   ในกรณีที่จ าเป็น สรร. อาจก าหนดหลักเกณฑ์อ่ืนในการให้ใช้เครื่องหมายรับรอง โดยจะหารือ  
        กับผู้ได้รับการรับรองเป็นกรณีไป และจะจัดท าหลักเกณฑ์เหล่านั้นเป็นเอกสาร 

4.3.2 การแสดงเครื่องหมายรับรองบนสิ่งพิมพ์ของเครื่องเขียน เอกสาร และ/หรือ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ใด ๆ ต้องเป็นดังต่อไปน้ี 
(1) สามารถใช้เครื่องหมายรับรองร่วมกับเครื่องหมายการค้าของผู้ได้รับการรับรอง 
(2) ห้ามแสดงเครื่องหมายรับรองบนผลิตภัณฑ์ หีบห่อ ฉลาก หรือ เอกสารข้อมูลประกอบผลิตภัณฑ ์
 

4.3.3 การแสดงข้อความการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารบนฉลากผลิตภัณฑ์ ต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข ดังนี ้ 

 (1) ไม่ท าให้เข้าใจว่าการรับรองครอบคลุมกิจกรรมที่อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง 
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(2) มีเอกสารหรือใบรับรองของหน่วยรับรองที่ไม่หมดอายุและครอบคลุมขอบข่ายชนิดอาหารที่แสดง

ในฉลากให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้เมื่อได้รับร้องขอ และสามารถตามสอบไป
ยังหน่วยงานที่ให้การรับรองได้  

 
การแสดงข้อความการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ต้องระบขุ้อความต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

"AAAA ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                      
(ฉบับที่ xxx) พ.ศ. xxxx จาก ส านักรับรองระบบคุณภาพ, วว.”    

 
หมายเหตุ :   AAAA  หมายถึง ชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการรับรอง 

 ส านักรับรองระบบคุณภาพ, วว. หมายถึง หน่วยรับรองที่ออกใบรับรอง ในที่นี้ คือ   
        ส านักรบัรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

4.3.4  กรณีผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามเอกสารข้อก าหนดทั่วไป เรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง          
ฉบับนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ใบรับรองหรือเครื่องหมายรับรอง หรือ การอ้างอิงข้อความที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรอง ในลักษณะที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ สรร. จะส่ง
จดหมายแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการใช้เครื่องหมายรับรองในลักษณะที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่ อให้
ลูกค้าด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลา
ที่ก าหนด การรับรองจะถูกสั่งพักใช้การรับรอง จนกว่าจะมีการด าเนินการเพื่อแก้ไข ซึ่งจะมีระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้น หากยังไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด                    
การรับรองจะถูกเพิกถอน 

 
4.4 กำรหยุดกำรให้ใช้เครื่องหมำยรับรอง 

 

4.4.1 ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกพักใช้ เพิกถอน ยกเลิก การรับรองทั้งหมด รวมถึงการใช้เครื่องหมายรับรอง
ในทางที่ผิด ต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรอง ใบรับรอง หรือ การอ้างอิ งข้อความที่เกี่ยวข้องกับ                  
การรับรอง และหยุดแจกจ่ายส าเนาใบรับรอง เครื่องเขียน เอกสารและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มี
เครื่องหมายรับรองแสดงอยู่ทันท ี

4.4.2 ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกลดขอบข่ายการรับรอง ต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรอง ใบรับรอง หรือ                     
การอ้างอิงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง และหยุดการแจกจ่ายส าเนาใบรับรอง เครื่องเขียน 
เอกสาร และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีเครื่องหมายรับรองแสดงอยู่ ทันที เว้นแต่ในส่วนที่ยังคง
ได้รับการรับรอง 



 

 

 
ส ำนักรับรองระบบคุณภำพ 

(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กำรใช้เครื่องหมำยรับรอง                 
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4.4.3 กรณีที่ถูกพักใช้การรับรอง เมื่อมีการตรวจติดตามผลหลังการถูกพักใช้การรับรอง และพบว่า                

ผู้ที่ได้รับการรับรองมีการด าเนินการสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การรับรอง 
สรร. จะคืนสิทธิ์การได้รับการรับรอง 

 


