รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0007
ชื่อหนวยตรวจ
: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ตั้งสถานประกอบการของหนวยตรวจและขอมูลติดตอ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ที่ตั้งสํานักงานสาขา (กรณีแตกตางจากที่ตงั้ สํานักงานใหญ)

1) สํานักงานศรีราชา
เลขที่ 144-146 ถนนศรีราชานคร 1 ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
2) สํานักงานนครราชสีมา
เลขที่ 1340/46 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3) สาขาหาดใหญ
เลขที่ 57, 59, 61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

เลขที่ 100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0034
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู / สาขาการตรวจ
1. เครื่องแตงกาย :
เสื้อผาสําเร็จรูป
(เฉพาะสํานักงานใหญ)

2. ผลิตภัณฑอาหาร :
การตรวจผลิตภัณฑอาหาร
(เฉพาะสํานักงานใหญและ
สาขาหาดใหญ)
3. ยานยนต :
รถยนต
(เฉพาะสํานักงานใหญ)

ขั้นตอนและชวงการตรวจ

ขอกําหนดที่ใช

การตรวจสายการผลิตและการตรวจกอนการ
สงมอบ ในรายการตอไปนี้
– ลักษณะทั่วไป
– รูปแบบและขนาด
– ปริมาณและการบรรจุ (เฉพาะการ
ตรวจกอนการสงมอบ)

– วิธีปฏิบัติงานของบริษัทหมายเลข
P-INSP-WI-SL-001
– ขอกําหนดของลูกคา

การตรวจระหวางการผลิตและการตรวจกอน
การสงมอบ สําหรับกลุมผลิตภัณฑอาหารแช
แข็งและกลุมผลิตภัณฑอาหารกระปอง

– ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
หมายเลข P-CORP-I-09
– ขอกําหนดของลูกคา

การตรวจสภาพทั่วไปกอนการสงมอบ ใน
รายการตอไปนี้
– จํานวน
– สภาพความสมบูรณภายนอกของ
รถยนต เชน สภาพของกระจก สภาพ
ทั่วไปของตัวถัง สภาพยางและลอ
ความสะอาด และอื่น ๆ ที่อยูภายนอก

– ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
หมายเลข PR-TH-NR-OGC-IN-001
และ PR-TH-NR-OGC-IN-002
– เอกสาร New Vehicle Receiving
and Inspection Procedures
Issued May 1, 1989 ของ Federal
Chamber of Automotive
Industries
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รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0007
ชื่อหนวยตรวจ
: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0034
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู / สาขาการตรวจ
4. เครื่องจักรกล :
ถังกาซปโตรเลียมเหลว
(เฉพาะสํานักงานใหญ)

5. สินคาเกษตร :
ขาวหอมมะลิไทย
(เฉพาะสํานักงานใหญและ
สํานักงานนครราชสีมา)

ขั้นตอนและชวงการตรวจ
การตรวจกระบวนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพ ในรายการตอไปนี้
– การตรวจชิ้นสวนประกอบการผลิตถัง
– การตรวจระหวางการประกอบ
– การทํากระบวนการทางความรอน
– การทดสอบทั้งทางกล การรั่ว การ
ขยายตัวและการระเบิด และการ
ตรวจสอบปริมาตร
– การตรวจสอบกอนการสงมอบ

ขอกําหนดที่ใช
– ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
หมายเลข PR-TH-I&E-IN-071
– ขอกําหนดของลูกคา

การตรวจในขั้นตรวจปลอย ในรายการตอไปนี้ – ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง
– ปริมาณ
หลักเกณฑและวิธีการการจัดใหมีการ
– คุณภาพทางกายภาพและลักษณะ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคาและการ
ทั่วไป ดังตอไปนี้
ตรวจสอบมาตรฐานสินคาขาวหอม
• ประเภท ชนิด
มะลิไทย
• ความบริสุทธิ์
– ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
• ความชื้น
หมายเลข PR-TH-NR-AGR-IN-004
• ขนาดของเมล็ดขาว
และ PR-TH-NR-AGR-IN-005
• สวนผสม (ขาวเต็มเมล็ด ขาวหัก
– ขอกําหนดของลูกคา
ตนขาว)
• ขาวและสิง่ ที่อาจมีปนได (เมล็ดเสีย
เมล็ดเหลือง เมล็ดทองไข เมล็ดแดง
ฯลฯ)
• ไมมีแมลงที่ยงั มีชีวิต
• ระดับการขัดสี
ไมครอบคลุมการตรวจความบริสุทธิ์ดวยวิธี
วิเคราะหในหองปฏิบัติการในรายการ
ปริมาณอมิโลส (Amylose content) และ
คาการสลายเมล็ดขาวในดาง (Alkali
spreading value)
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รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0007
ชื่อหนวยตรวจ
: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0034
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู / สาขาการตรวจ
6. สินคาเกษตร :
น้ําตาลทรายขาวและ
น้ําตาลทรายดิบ

ขั้นตอนและชวงการตรวจ
การตรวจลักษณะทั่วไปและปริมาณ
ทั้งนี้ไมรวมผลวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

– ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
หมายเลข PR-TH-NR-AGR-IN-002
และ PR-TH-NR-AGR-IN-003
– ขอกําหนดของลูกคา

การตรวจสภาพทั่วไปและการสุม ตัวอยาง

– ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
หมายเลข PR-TH-NR-MIN-IN-001
และ PR-TH-NR-MIN-IN-002

(เฉพาะสํานักงานใหญ และ
สํานักงานนครราชสีมา)
7. สินคาเทกอง :
ถานหิน ซีเมนต ยิปซัม
ปูนเม็ด หินปูน และ
หินตะกอน

ขอกําหนดที่ใช

(เฉพาะสํานักงานใหญ สํานักงาน
ศรีราชา และสาขาหาดใหญ)
8. การตรวจโรงงานเพื่อการรับรอง การตรวจกระบวนการผลิต ระบบคุณภาพ
– หลักเกณฑการตรวจสอบเพื่อการ
คุณภาพผลิตภัณฑ
และการตรวจประเมินผลิตภัณฑ สําหรับกลุม
อนุญาตของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(เฉพาะสํานักงานใหญ)
– วัสดุกอสราง คอนกรีต สุขภัณฑ
– หลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อ
เซรามิก และเครื่องเรือน
การอนุญาตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ และ
– บริภัณฑสองสวาง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่
– ไฟฟากําลัง
เกี่ยวของ
– เครื่องใชไฟฟา
– เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานของ
– เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส
บริษัทหมายเลข THLPP.01
– โภคภัณฑ และของเลน
– ยาง เคมี สิ่งทอ ปโตรเลียม และอาหาร
– ยานยนต ชิน้ สวนยานยนต และ
เครื่องกล
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รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0007
ชื่อหนวยตรวจ
: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0034
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู / สาขาการตรวจ
9. สิ่งแวดลอม
(เฉพาะสํานักงานใหญ)

ขั้นตอนและชวงการตรวจ

ขอกําหนดที่ใช

การตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในอาคาร ใน – ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
หมายเลข PR-TH-I&E-IN-035,
รายการตอไปนี้
– ระดับเสียง
PR-TH-I&E-IN-036,
PR-TH-I&E-IN-038,
– ความรอนสะสม
PR-TH-I&E-IN-050,
– ปริมาณ CO, CO2, PM-10, Ozone,
Total VOCs
PR-TH-I&E-IN-051,
– อุณหภูมิ
PR-TH-I&E-IN-052,
– ความชื้นสัมพันธ
PR-TH-I&E-IN-054 และ
– ความเร็วลม
PR-TH-I&E-IN-055
– ระดับความเขมแสง
– ขอกําหนดของลูกคา
– กฎหมาย กฎและระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
การตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมภายนอกอาคาร – ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
ในรายการตอไปนี้
หมายเลข PR-TH-I&E-IN-015 และ
– ระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
PR-TH-I&E-IN-032
จากปลองแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง – ขอกําหนดของลูกคา
(Continuous Emission Monitoring – กฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ ที่
Systems : CEMs) ดวยเครื่องมือหรือ
เกี่ยวของ
เครื่องอุปกรณพิเศษ (ปริมาณ CO,
SO2, NO2, O2, CO2, NO และ NOx)
การตรวจคุณภาพน้าํ ในรายการ
– การเก็บตัวอยางน้าํ
– ลักษณะทางกายภาพ (สี สีตะกอน)
– ความเปนกรด-ดาง
– อุณหภูมิ
– ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา
(Dissolved Oxygen : DO)
– คาการนําไฟฟา
– คาความเค็ม
– คาความขุน
ทั้งนี้ไมรวมผลวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หนาที่ 4/5

– ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษทั
หมายเลข PR-TH-I&E-IN-043
– ขอกําหนดของลูกคา
– กฎหมาย กฎและระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ

รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0007
ชื่อหนวยตรวจ
: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0034
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู / สาขาการตรวจ

ขั้นตอนและชวงการตรวจ

ขอกําหนดที่ใช

10. สินคาเกษตร :
การตรวจสอบสภาพทั่วไป การสุมตัวอยาง
ขาวสาลีและกากถั่วเหลือง* และการสังเกตการณการชัง่ น้าํ หนัก
(เฉพาะสํานักงานใหญและ
สํานักงานศรีราชา)

– GAFTA Weighing Rules No. 123
– GAFTA Sampling Rules No.124
– วิธีปฏิบัติงานของบริษัทหมายเลข
PR-TH-NR-AGR-IN-006
– ขอกําหนดของลูกคา

หมายเหตุ : * สาขาและขอบขายที่ไดรับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ตั้งแต วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ถึง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569
ออกให ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
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Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0007
Name of Inspection Body : SGS (Thailand) Limited
Addresses and contact details
Head office or primary location

Additional Locations (If different from Head Office)

100 Nanglinchee Road, Chongnonsee, Yannawa, 1) Sriracha Office
Bangkok
144, 146 Sriracha Nakhon 1 Road, Sriracha, Sriracha, Chonburi
2) Nakhon Ratchasima Office
1340/46 Suranarai Road, Nai-Muang, Muang,
Nakhonratchasima
3) Hat Yai Branch
57, 59 and 61 Soi 10, Phetkasem Road, Hat Yai, Hat Yai,
Songkhla

Accreditation No.
:
Type of Inspection Body :

Category / Field of Inspection
1. Apparel :
Readymade Garment
(Head office)

INSPECTION 0034
Type A

Stage and Range of Inspection

Inspection Requirements or Criteria

In-line process and Pre-shipment
– Work instruction of SGS (Thailand)
inspection of readymade garment
Limited : P-INSP-WI-SL-001
with the items as follows :
– Customer’s requirements
– General appearance
– Style, Size and Weight of unit
– Quantity and Packing
(Pre-shipment inspection)

2. Food Products :
Food Inspection

During process inspection and
– Operating procedure of SGS
Pre-shipment inspection of
(Thailand) Limited : P-CORP-I-09
(Head Office and Hat Yai Branch) food products covering frozen food – Customer’s requirements
products and canned food products
3. Motor Vehicle :
Automotive
(Head Office)

Pre-shipment inspection of general – Operating procedure of SGS
condition of vehicle with the items
(Thailand) Limited : PR-TH-NRas follows :
OGC-IN-001 and PR-TH-NR-OGC– Quantity
IN-002
– Visual inspection of external – New Vehicle Receiving and
condition e.g. glass, body,
Inspection Procedures Issued May
tires, wheels, cleanliness
1, 1989 of Federal Chamber of
etc.
Automotive Industries

Date of Initial Issue: 11 September B.E. 2561 (2018)
Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute
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Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0007
Name of Inspection Body :
Accreditation No.
:
Type of Inspection Body :
Category / Field of Inspection
4. Machinery :
LPG Cylinder
(Head Office)

5. Agricultural Products :
Thai Hom Mali Rice
(Head Office and Nakhon
Ratchasima Office)

SGS (Thailand) Limited
INSPECTION 0034
Type A
Stage and Range of Inspection

Inspection Requirements or Criteria

Production process and quality
– Operating procedure of SGS
control inspection with the items as
(Thailand) Limited : PR-TH-I&E-INfollows :
071
– Component parts
– Customer’s requirements
– During assembly
– Heat treatment
– Mechanical, Hydraulic
pressure leak, Volumetric
expansion, Burst test and
Capacity check
– Pre-delivery inspection
Pre-shipment inspection with the
– Notification of Ministry of
items as follows :
Commerce on Criteria and
– Quantity
procedures of organizing the
– Physical quality and general
inspection of commodity
feature as follows :
standards and the inspection of
 Type, Grade
the standards of Thai Hom Mali
 Purity
Rice
 Moisture
– Operating procedure of SGS
 Kernel size
(Thailand) Limited : PR-TH-NR-AGR Composition (whole
IN-004 and PR-TH-NR-AGR-IN-005
kernel, broken, head rice)
– Customer’s requirements
 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
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Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0007
Name of Inspection Body :
Accreditation No.
:
Type of Inspection Body :
Category / Field of Inspection

SGS (Thailand) Limited
INSPECTION 0034
Type A
Stage and Range of Inspection

Inspection Requirements or Criteria

6. Agricultural Products :
General appearance and quantity
White sugar and raw sugar inspection

– Operating procedure of SGS
(Thailand) Limited : PR-TH-NR-AGRIN-002 and PR-TH-NR-AGR-IN-003
– Customer’s requirements

(Head Office and Nakhon
Ratchasima Office)

Excluding analysis by laboratory
testing

7. Bulk Solids :
Coal, cement, gypsum,
clinker, limestone and
sedimentary rock

General appearance inspection and
sampling

– Operating procedure of SGS
(Thailand) Limited : PR-TH-NR-MININ-001 and PR-TH-NR-MIN-IN-002

8. Manufacturing inspection for Production process and quality
product certification
control system inspection including
the evaluation of the following
(Head Office)
group of products :
– Construction materials,
concretes, sanitary wares,
ceramics, and furniture
– Electrical lighting and similar
equipment
– Electrical power devices
– Electrical appliances
– Electronic apparatus, parts,
and components
– Consumer goods and toys
– Rubbers, chemicals, textiles,
petroleum, and food
products
– Automotive products, parts,
and mechanical products

– Criteria for product certification of
Thai Industrial Standards Institute
– Criteria for the relevant particular
requirements and Thai Industrial
Standards for product certification
– Operating procedure of SGS
(Thailand) Limited : THLPP.01

(Head Office, Sriracha Office and
Hat Yai Branch)
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Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0007
Name of Inspection Body :
Accreditation No.
:
Type of Inspection Body :
Category / Field of Inspection
9. Environmental
(Head Office)

SGS (Thailand) Limited
INSPECTION 0034
Type A
Stage and Range of Inspection

Inspection Requirements or Criteria

Indoor Environment Inspection with
the items as follows :
– Sound level
– Heat stress
– CO, CO2, PM-10, Ozone, Total
VOCs
– Temperature
– Relative humidity
– Air velocity
– Light intensity

– Operating procedure of SGS
(Thailand) Limited :
PR-TH-I&E-IN-035,
PR-TH-I&E-IN-036,
PR-TH-I&E-IN-038,
PR-TH-I&E-IN-050,
PR-TH-I&E-IN-051,
PR-TH-I&E-IN-052,
PR-TH-I&E-IN-054, and
PR-TH-I&E-IN-055
– Customer’s requirement
– Related laws and regulations

Outdoor Environment Inspection,
the items as follows :
– Continuous Emission
Monitoring System : CEMS
(CO, SO2, NO2, O2, CO2, NO,
and NOx)

– Operating procedure of SGS
(Thailand) Limited : PR-TH-I&E-IN015 and PR-TH-I&E-IN-032
– Customer’s requirement
– Related laws and regulations

Water Inspection, the items as
follows :
– Water sampling
– Physical appearance (Color,
Suspended Solids)
– pH
– Temperature
– Dissolved Oxygen : DO
– Conductivity
– Salinity
– Turbidity
Excludes laboratory analysis result

– Operating procedure of SGS
(Thailand) Limited : PR-TH-I&E-IN043
– Customer’s requirement
– Related laws and regulations
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Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0007
Name of Inspection Body :
Accreditation No.
:
Type of Inspection Body :
Category / Field of Inspection
10. Agricultural Products :
Wheat and soybean
meal*

SGS (Thailand) Limited
INSPECTION 0034
Type A
Stage and Range of Inspection

Inspection Requirements or Criteria

General appearance inspection,
Sampling, and weighing observation

– GAFTA Weighing Rules No. 123
– GAFTA Sampling Rules No.124
– Operating procedure of SGS
(Thailand) Limited : PR-TH-NR-AGRIN-006
– Customer’s requirement

(Head Office and Sriracha Office

Note: * Extent scope: 8 December B.E. 2564 (2021)

Valid from : 8 December B.E. 2564 (2021)
Until : 10 September B.E. 2569 (2026)
Issue Date : 31 January B.E. 2565 (2022)
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