รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0004
ชื่อหนวยตรวจ
: บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เซอรเวลแลนซ แอนด คอนซัลแตนซี จํากัด ฝายผูตรวจสอบ
ที่ตั้งสถานประกอบการของหนวยตรวจและขอมูลติดตอ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
166 ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งสํานักงานสาขา (กรณีแตกตางจากที่ตั้งสํานักงานใหญ)
-

หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0038
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู / สาขาการตรวจ
สินคาเกษตร :
ขาวหอมมะลิไทย

ขั้นตอนและชวงการตรวจ

ขอกําหนดที่ใช

การตรวจในขั้นกอนตรวจปลอยและ
ขั้นตรวจปลอยในรายการตอไปนี้
- ปริมาณ
- คุณภาพทางกายภาพและ
ลักษณะทั่วไป
• ประเภท ชนิด
• ความบริสุทธิ์
• ความชื้น
• ขนาดของเมล็ดขาว
• สวนผสม (ขาวเต็มเมล็ด
ขาวหัก ตนขาว)
• ขาวและสิง่ ที่อาจมีปนได
(เมล็ดเสีย เมล็ดเหลือง
เมล็ดทองไข เมล็ดแดง ฯลฯ)
• ไมมีแมลงที่ยงั มีชีวิต
• ระดับการขัดสี
ไมครอบคลุมการตรวจความบริสุทธิ์
ดวยวิธีวิเคราะหในหองปฏิบัติการใน
รายการปริมาณอมิโลส (Amylose
content) และคาการสลายเมล็ดขาว
ในดาง (Alkali spreading value)

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการ การจัดใหมีการตรวจสอบ
มาตรฐานสินคาและการตรวจสอบมาตรฐาน
สินคาขาวหอมมะลิไทย
2. มาตรฐานขาวหอมมะลิไทย
3. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัท
หมายเลข QP-IN-01
4. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หมายเลข WI-IN-07 ถึง WI-IN-08
5. ขอกําหนดของลูกคา

ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หนาที่ 1/3

รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0004
ชื่อหนวยตรวจ
: บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เซอรเวลแลนซ แอนด คอนซัลแตนซี จํากัด ฝายผูตรวจสอบ
หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0038
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู / สาขาการตรวจ
สินคาเกษตร :
ขาวหอมไทย

ขั้นตอนและชวงการตรวจ
การตรวจในขั้นกอนตรวจปลอยและ
ขั้นตรวจปลอยในรายการตอไปนี้
- ปริมาณ
- คุณภาพทางกายภาพและ
ลักษณะทั่วไป
• ประเภท ชนิด
• ความบริสุทธิ์
• ความชื้น
• ขนาดของเมล็ดขาว
• สวนผสม (ขาวเต็มเมล็ด
ขาวหัก ตนขาว)
• ขาวและสิง่ ที่อาจมีปนได
(เมล็ดเสีย เมล็ดเหลือง
เมล็ดทองไข เมล็ดแดง ฯลฯ)
• ไมมีแมลงที่ยงั มีชีวิต
• ระดับการขัดสี
ไมครอบคลุมการตรวจความบริสุทธิ์
ดวยวิธีวิเคราะหในหองปฏิบัติการใน
รายการปริมาณอมิโลส (Amylose
content) และคาการสลายเมล็ดขาว
ในดาง (Alkali spreading value)

ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หนาที่ 2/3

ขอกําหนดที่ใช
1. มาตรฐานขาวหอมไทย
2. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัท
หมายเลข QP-IN-01
3. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หมายเลข WI-IN-07 ถึง WI-IN-08
4. ขอกําหนดของลูกคา

รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0004
ชื่อหนวยตรวจ
: บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เซอรเวลแลนซ แอนด คอนซัลแตนซี จํากัด ฝายผูตรวจสอบ
หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0038
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู / สาขาการตรวจ
ขั้นตอนและชวงการตรวจ
สินคาเกษตร :
ขาวขาว ขาวกลอง ขาวเหนียวขาว การตรวจในขั้นกอนตรวจปลอยและ
และขาวนึง่
ขั้นตรวจปลอยในรายการตอไปนี้
- ปริมาณ
- คุณภาพทางกายภาพและ
ลักษณะทั่วไป
• ประเภท ชนิด
• พื้นขาว
(ยกเวนขาวเหนียวขาว)
• ความชื้น
• ขนาดของเมล็ดขาว
• สวนผสม (ขาวเต็มเมล็ด
ขาวหัก ตนขาว)
• ขาวและสิง่ ที่อาจมีปนได
(เมล็ดเสีย เมล็ดเหลือง
เมล็ดทองไข เมล็ดแดง ฯลฯ)
• ไมมีแมลงที่ยงั มีชีวิต
• ระดับการขัดสี
(ยกเวนขาวกลอง)

ขอกําหนดที่ใช
1. มาตรฐานขาวไทย (มาตรฐานสินคาขาว)
2. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัท
หมายเลข QP-IN-01
3. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หมายเลข WI-IN-01 ถึง WI-IN-06
4. ขอกําหนดของลูกคา

ตั้งแต วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
ออกให ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หนาที่ 3/3

Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0004
Name of Inspection
: International Surveillance and Consultancy Co., Ltd., Inspection body
Addresses and contact details
Head office or primary location
166 Soi Nonsi14 (Naksuwan), Chong Nonsi,
Yan Nawa, Bangkok

Accreditation No.
Type of Inspection Body

: INSPECTION 0038
: Type A

Category / Field of Inspection

Agricultural commodity :
Thai Hom Mali Rice

Additional Locations (If different from Head Office)
-

Stage and Range of Inspection

Inspection Requirements or Criteria

Pre-loading and loading
inspection on the following items:
- Quantity
- Physical quality and general
feature:
• Type, Grade
• Purity
• Moisture
• Kernel size
• Composition
(whole kernel, broken,
head rice)
• Rice and matters that
may be present
(damaged kernel,
yellow kernel, chalky
kernel, red kernel, etc.)
• No live insects
• Milling degree
Not covering the purity check
by laboratory analysis for
determination of Amylose
content and Alkali spreading
value.

6. Notification of Ministry of
Commerce on Criteria and
procedures of organizing the
inspection of commodity standards
and the inspection of the
standards of Thai Hom Mali Rice
B.E. 2559
7. Standards for Thai Hom Mali Rice
8. Operating procedure : QP-IN-01
9. Working Instruction : WI-IN-07 to
WI-IN-08.
10. Customers’ specifications.

Date of Initial Issue: 22 November B.E. 2561 (2018)
Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute
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Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0004
Name of Inspection Body : International Surveillance and Consultancy Co., Ltd., Inspection body
Accreditation No.
: INSPECTION 0038
Type of Inspection Body : Type A
Category / Field of Inspection

Agricultural commodity :
Thai Fragrant Rice

Stage and Range of Inspection

Pre-loading and loading
inspection on the following items:
- Quantity
- Physical quality and general
feature:
• Type, Grade
• Purity
• Moisture
• Kernel size
• Composition
(whole kernel, broken,
head rice)
• Rice and matters that
may be present
(damaged kernel,
yellow kernel, chalky
kernel, red kernel, etc.)
• No live insects
• Milling degree
Not covering the purity check
by laboratory analysis for
determination of Amylose
content and Alkali spreading
value.

Date of Initial Issue: 22 November B.E. 2561 (2018)
Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute
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Inspection Requirements or Criteria

1. Standards for Thai Fragrant Rice
2. Operating procedure : QP-IN-01
3. Working Instruction : WI-IN-07 to
WI-IN-08.
4. Customers’ specifications.

Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0004
Name of Inspection Body : International Surveillance and Consultancy Co., Ltd., Inspection body
Accreditation No.
: INSPECTION 0038
Type of Inspection Body : Type A
Category / Field of Inspection

Agricultural commodity :
White Rice, Brown Rice,
White Glutinous rice and
Parboiled rice

Stage and Range of Inspection

Pre-loading and loading
inspection on the following items:
- Quantity
- Physical quality and general
feature:
• Type, Grade
• Grain classification
(except for White

Inspection Requirements or Criteria

1. Standards for Thai Rice
2. Operating procedure : QP-IN-01
3. Working Instruction : WI-IN-01 to
WI-IN-06.
4. Customers’ specifications.

glutinous rice)

• Moisture
• Kernel size
• Composition (whole
kernel, broken, head rice)
• Rice and matters that
may be present
(damaged kernel,
yellow kernel, chalky
kernel, red kernel, etc.)
• No live insects
• Milling degree
(except for Brown rice)
Valid from : 22 November B.E. 2564 (2021)
Until : 21 November B.E. 2569 (2026)
Issue Date : 31 January B.E. 2565 (2022)

Date of Initial Issue: 22 November B.E. 2561 (2018)
Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute
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