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ประกาศเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์
 

Marine Stewardship Council “มาตรฐานหว่งโซข่องการคุม้ครองของ MSC: ฉบบัเริม่ตน้” และเนือ้หาภายในเป็นลขิสทิธิข์อง “Marine 

Stewardship Council” - © “Marine Stewardship Council” พ.ศ. 2562 สงวนสทิธิท์ัง้หมด 

ภาษาอยา่งเป็นทางการของมาตรฐานฉบบันี ้คอืภาษาองักฤษ เนือ้หาฉบบัทีถ่อืเป็นสาระส าคญัมอียูใ่นเว็บไซตข์อง MSC (msc.org) 
ในกรณีทีม่คีวามคลาดเคลือ่นใดๆ ระหวา่งส าเนาฉบบั หรอืการแปล ใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

MSC หา้มมใิหม้กีารแกไ้ขสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเนือ้หาในรปูแบบใดก็ตาม 

เอกสารนีเ้ป็นการแปลจากตน้ฉบบัทีผ่า่นการอนุมตัแิลว้ ซึง่จดัท าเป็นภาษาองักฤษ หากมคีวามคลมุเครอืหรอืมขีอ้พพิาท 
เก ีย่วกบัเจตนา ใหใ้ชฉ้บบัภาษาองักฤษเป็นเอกสารของ MSC อยา่งเป็นทางการ MSC มอี านาจตดัสนิแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
ส าหรบัทกุกรณ ีทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัมาตรฐาน MSC และเอกสารของโครงการทีเ่ก ีย่วขอ้ง ฉบบัภาษาองักฤษสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก 
msc.org 

 

Marine Stewardship Council 

Marine House 

1 Snow Hill 

London EC1A 2DH 

สหราชอาณาจักร 

 

โทรศพัท:์ + 44 (0) 20 7246 8900 

โทรสาร: + 44 (0) 20 7246 8901 

อเีมล: standards@msc.org 
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หนา้ทีร่บัผดิชอบส าหรบัมาตรฐานฉบบันี ้
 

Marine Stewardship Council (MSC) เป็นผูร้ับผดิชอบมาตรฐานฉบบันี ้

ผูอ้า่นควรทวนสอบวา่ก าลงัใชส้ าเนาฉบบัลา่สดุของเอกสารนีแ้ละเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

เอกสารฉบบัลา่สดุ ตลอดจนรายการของเอกสาร MSC ทีม่ใีหท้ัง้หมดนัน้ มอียูท่ีเ่ว็บไซตข์อง MSC (msc.org) 

 

ฉบับทีม่กีารเผยแพร่ 

ฉบบัที ่ วนัทีเ่ผยแพร ่ ค าอธบิายการแกไ้ข 

1.0 สงิหาคม พ.ศ. 2543 การเผยแพรฉ่บบัแรก 

2.0 สงิหาคม พ.ศ. 2548 การทบทวนขอ้ก าหนดทีม่คีวามส าคญั 

2.1 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 การเปลีย่นชือ่ไฟล ์การเพิม่ขอ้มลูลขิสทิธิ ์และการจัดการเอกสาร 

3.0 15 สงิหาคม พ.ศ. 2554 การทบทวนขอ้ก าหนดทีม่คีวามส าคญั 

4.0 20 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 การทบทวนมาตรฐาน CoC ทีส่ าคญั, ปรับปรงุขอ้ก าหนดและเพิม่แนวปฏบิตั ิ
ภาคผนวก BD จากขอ้ก าหนดการรับรองของ MSC ฉบบัที ่1.4 
ไดร้ับการรวมไวใ้นมาตรฐาน มกีารออกฉบบัใหมเ่ป็นมาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ 
และมกีารออกฉบบัใหม ่แยกออกมาอกีสองฉบบั (มาตรฐาน CoC 
ของการรับรองแบบกลุม่ v1.0 และมาตรฐาน CoC 
ของการรับรองฉบบัทีต่ดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง v1.0) 

5.0 28 มนีาคม พ.ศ. 2562 การทบทวนมาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ทีส่ าคญั 
รวมขอ้ก าหนดใหมเ่กีย่วกบัการปฏบิตัดิา้นแรงงาน (ในชายฝ่ังหรอืบนบก) 

และการเปลีย่นแปลงสาระส าคญัอืน่ๆ 
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เกีย่วกบั Marine Stewardship Council 
 

วสิยัทศัน ์

วสิยัทศันข์องเรา คอืทอ้งทะเลทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยสิง่มชีวีติ มกีารปกป้องดแูลอาหารทะเล เพือ่คนในรุน่ปัจจบุนัและอนาคต 

 

พันธกจิ 

พนัธกจิของเรา คอืการใชโ้ปรแกรมการระบฉุลาก เพือ่สิง่แวดลอ้ม และการรับรองการประมงของเรา เพือ่รว่มสรา้งประโยชน ์
ใหก้บัทอ้งทะเลทัว่โลก ดว้ยการยอมรบัและใหก้ารรับรองการท าประมงทีม่คีวามยั่งยนื การโนม้นา้วใหผู้ค้นเลอืกซือ้อาหารทะเลทีเ่หมาะสม 
และท างานกบัภาคขีองเรา เพือ่เปลีย่นตลาดอาหารทะเลใหม้คีวามยั่งยนื 
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เก ีย่วกบัเอกสารฉบบันี ้
 

เอกสารฉบบันีป้ระกอบดว้ยขอ้ก าหนดภาคบงัคบั ส าหรับองคก์รในหว่งโซอ่ปุทาน ซึง่ตอ้งการใบรับรองหว่งโซข่องการคุม้ครองของ MSC (MSC 
Chain of Custody - CoC) และไดม้กีารพฒันาแนวปฏบิตัซิ ึง่ไมใ่ชภ่าคบงัคบั เพือ่ชว่ยในการตคีวาม 

และน าขอ้ก าหนดในมาตรฐานนีไ้ปปฏบิตัไิด ้

 

บทน าท ัว่ไป 
 

การรับรองห่วงโซข่องการคุม้ครอง CoC 

การรับรองหว่งโซข่องการคุม้ครอง เป็นการรับประกนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้า่ ผลติภัณฑท์ีจ่ าหน่ายพรอ้มฉลากเพือ่สิง่แวดลอ้ม (MSC ecolabel) 
หรอืเครือ่งหมายการคา้ของ MSC นัน้มาจากการท าประมงทีผ่า่นการรับรอง และสามารถสอบยอ้นกลบัไดต้ลอดหว่งโซอ่ปุทาน ไปยังแหลง่ทีม่า 
ทีไ่ดร้ับการรับรอง องคก์รทีไ่ดร้ับการรบัรองตามมาตรฐาน CoC จะไดร้ับการตรวจประเมนิโดยหน่วยงานรับรองโดยบคุคลทีส่าม และจะไดร้ับ 

การตรวจตดิตาม (surveillance audits) เป็นระยะ ตลอดชว่งสามปีของการรับรอง CoC 

 

การใชม้าตรฐาน หว่งโซข่องการคุม้ครองของ MSC โดยองคก์รผูก้ าหนดมาตรฐานอืน่ๆ 

มาตรฐาน CoC นัน้เปิดโอกาสใหใ้ชง้านได ้โดยองคก์รบางแหง่ ทีด่ าเนนิแผนงานการรับรอง ณ ขณะทีอ่อกมาตรฐานนี ้Aquaculture 
Stewardship Council (ASC) ไดเ้ลอืกทีจ่ะใชม้าตรฐาน CoC ส าหรับผลติภัณฑอ์าหาร มาจากวตัถดุบิทีม่าจากการเพาะเลีย้ง 
จากฟารม์ทีไ่ดร้ับการรับรอง ASC ดว้ยวธินีี ้จะท าให ้องคก์รในธรุกจิ สามารถรับรองผลติภัณฑอ์าหารทะเล 
ทีแ่ปรรปูจากวตัถดุบิจากทะเลทีไ่ดร้ับการรับรอง MSC และวตัถดุบิจากการเพาะเลีย้ง ทีไ่ดร้ับการรับรอง ASC ไดใ้นครัง้เดยีวกนั 
ถงึแมว้า่จะมกีารออกใบรับรอง CoC แยกจากกนัระหวา่ง MSC และ ASC และแตล่ะมาตรฐานมเีครือ่งหมายการคา้ทีแ่ตกตา่งกนัก็ตาม 
ถา้แผนงานการรับรองอืน่เลอืกทีจ่ะใชม้าตรฐาน CoC ในอนาคต ขอ้มลูนี ้จะไดร้ับการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง MSC 

 

ขอบขา่ย และทางเลอืกส าหรบัการรบัรองหว่งโซข่องการคุม้ครอง 
 

องคก์รใดก็ตาม ทีซ่ ือ้ขายหรอืด าเนนิการกบัผลติภัณฑ ์จากผูท้ าประมงหรอืฟารม์ทีผ่า่นการรับรอง จะมสีทิธขิอการรบัรอง CoC การรับรอง CoC 
เป็นขอ้ก าหนด ส าหรับแตล่ะองคก์รในหว่งโซอ่ปุทาน ทีม่กีารครอบครองอยา่งถกูกฎหมาย ส าหรับผลติภัณฑท์ีร่ับรอง และองคก์รทีป่ระสงค ์
จะอา้งถงึแหลง่ทีม่า ทีผ่า่นการรับรอง ไปจนถงึผลติภัณฑท์ีถ่กูบรรจหุบีหอ่ป้องกนัการเปิดกอ่นถงึมอืผูบ้รโิภค 

MSC เป็นเจา้ของมาตรฐานหว่งโซข่องการคุม้ครองของ MSC: ฉบบัเริม่ตน้ และฉบบัแยกอกีสองฉบบั ไดแ้ก ่มาตรฐาน CoC 
ของการรับรองแบบกลุม่ และมาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการมสีทิธ ิ
ส าหรับมาตรฐานแตล่ะฉบบันัน้มอียูใ่น หวัขอ้ 6.2  ในขอ้ก าหนดการรับรองของหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC 
และในบทน าของเอกสารแตล่ะฉบบั 

 

 

ขอบขา่ยของมาตรฐานหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC: ฉบบัเริม่ตน้  

มาตรฐานนีม้ผีลใชก้บัองคก์รใดก็ตาม ทีม่สีถานทีผ่ลติเดยีว (สถานทีต่ัง้ทางกายภาพ) ซึง่จัดการหรอืซือ้ขาย ผลติภณัฑท์ีร่ับรอง 
มาตรฐานหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC: ฉบบัเริม่ตน้ (มาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้) ยังมผีลใชก้บัองคก์รใดก็ตาม ทีม่หีลายสถานทีผ่ลติ 
ซึง่จัดการผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการรับรอง แตว่า่สถานทีต่ัง้แตล่ะแหง่ มกีารตรวจประเมนิแยกกนัเป็นเอกเทศ ตามมาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ 
ในกรณีนีจ้ะมกีารออกใบรับรองฉบบัเดยีว เรยีกวา่ใบรับรองแบบหลายสถานทีผ่ลติ (Multi-site certificate) ตวัอยา่งขององคก์ร 

ทีอ่าจไดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ รวมถงึองคก์รผูซ้ ือ้ขายทีม่สีถานทีผ่ลติเดยีว หรอืผูแ้ปรรปูทีม่โีรงงานในหลายทีผ่ลติ 

ขอ้ก าหนดบางขอ้ ของมาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ เชน่ การจัดซือ้จากผูข้ายทีผ่า่นการรับรอง อาจไมม่ผีลใช ้ในกรณทีีอ่งคก์ร เป็นฟารม์ 

หรอืผูท้ าประมงทางทะเล 

 

 

ขอบขา่ยของมาตรฐานหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC: ฉบบัการรับรองแบบกลุม่  

มาตรฐานหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC: ฉบบัการรับรองแบบกลุม่ (CoC Group Standard) มผีลใชก้บัองคก์ร ทีจั่ดการผลติภัณฑท์ีร่ับรอง 
ในหลายสถานทีผ่ลติ โดยแตล่ะสถานทีผ่ลติ ไมม่กีารตรวจประเมนิเป็นเอกเทศ โดยหน่วยงานผูต้รวจประเมนิความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
(Conformity Assessment Body -  CAB) ซึง่จะมปีระสทิธภิาพมากกวา่การรบัรองหลายสถานทีผ่ลติ (Multi-site certificate) ส าหรับองคก์ร 
ทีม่หีลายสถานทีผ่ลติ หรอืกลุม่ขององคก์รทีร่วมตวักนั องคก์รจะก าหนดหนา้ทีก่ารท างาน ของส านักงานกลาง ซึง่ก าหนดระบบควบคมุภายใน 
และรับผดิชอบในการรับประกนัวา่ทกุสถานทีผ่ลติ ปฏบิตัติามมาตรฐาน CoC ส าหรับ CAB จะตรวจประเมนิทีส่ านักงานกลาง 
และสุม่ตวัอยา่งบางสถานทีผ่ลติ แทนทีจ่ะตรวจประเมนิทกุสถานท ีทัง้นี ้ทกุสถานทีผ่ลติจะใชร้หสัและใบรับรอง CoC เดยีวกนั 
ตวัอยา่งขององคก์รทีอ่าจไดร้ับการรับรอง ตามมาตรฐาน CoC ส าหรับกลุม่ ไดแ้ก ่ผูค้า้สง่ขนาดใหญ ่ซึง่มคีลงัสนิคา้ ตัง้อยูใ่นหลายสถานที ่

หรอืเครอืขา่ยรา้นอาหาร (ซึง่เลอืกทีจ่ะไมร่ับการรับรองตามมาตรฐาน CoC แบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง) 

ขอ้ก าหนดบางขอ้ ของมาตรฐาน CoC ฉบบัการรับรองแบบกลุม่ เชน่ การจัดซือ้จากผูข้ายทีผ่า่นการรับรอง อาจไมม่ผีลใช ้ในกรณทีีอ่งคก์ร 

เป็นฟารม์ หรอืผูท้ าประมงทางทะเล 
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ขอบขา่ยของมาตรฐานหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC: ฉบบัการรับรองแบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง  

มาตรฐานหว่งโซก่ารครอบครองของ MSC: ฉบบัการรับรองแบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง (มาตรฐาน CoC CFO) มผีลกบัองคก์ร ทีใ่หบ้รกิาร 
หรอืจ าหน่ายอาหารทะเล แกผู่บ้รโิภคโดยตรง และมคีณุสมบตั ิตรงตามเกณฑก์ารมสีทิธิอ์ ืน่ๆ ทีจ่ าเพาะเจาะจง 
องคก์รทีต่ดิตอ่กบัผูบ้รโิภคโดยตรง (CFO) เชน่ ผูค้า้ปลกี หรอืผูใ้หบ้รกิารอาหาร อาจเป็นแบบสถานทีผ่ลติเดยีว หรอืมหีลายสถานทีผ่ลติ 
และจะมกีารใหร้หสั CoC หนึง่รหสั ส าหรับทกุสถานทีผ่ลติ ภายใตร้ะบบการจัดการขององคก์รทีจั่ดการหรอืซือ้ขายผลติภัณฑท์ีร่ับรอง 
เชน่เดยีวกบัมาตรฐาน CoC ส าหรับกลุม่ CAB จะตรวจประเมนิบางสถานทีผ่ลติ ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารรับรอง 
ตวัอยา่งของการรับรองแบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง ไดแ้ก ่รา้นอาหาร เครอืขา่ยรา้นอาหาร ผูข้ายอาหารทะเล ผูค้า้ปลกีทีม่แีผนกอาหารทะเล 
และธรุกจิจัดเลีย้ง 

 

สทิธทิ ีจ่ะไดร้บัมาตรฐาน CoC: ฉบบัเร ิม่ตน้ 
 

องคก์รทกุประเภท สามารถรับการรับรองตามมาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ และเหมาะสมอยา่งยิง่ส าหรับ: 

• การปฏบิตังิานแบบสถานทีผ่ลติเดยีว ซึง่จัดการหรอืซือ้ขายผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการรับรองในสถานทีผ่ลติทางกายภาพเพยีงแหง่เดยีว หรอื  

• การปฏบิตังิานแบบหลายสถานทีผ่ลติ ซึง่จัดการหรอืซือ้ขายผลติภัณฑท์ีไ่ดร้บัการรับรองในสถานทีผ่ลติทางกายภาพ หลายแหง่ 

 

หมายเหต:ุ องคก์รบางแหง่ มสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกใชม้าตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ ฉบบัการรับรองแบบกลุม่ และ/หรอื 
ฉบบัการรับรองแบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง ขอแนะน าใหอ้งคก์รตรวจสอบสทิธขิองตน ส าหรับตวัเลอืกการรับรอง CoC แตล่ะฉบบักอ่น 
(กลา่วคอื ฉบบัเริม่ตน้ ฉบบัการรับรองแบบกลุม่ และ/หรอื ฉบบัการรับรองแบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง) ทีม่ใีหใ้น หวัขอ้ 6.2 

ในขอ้ก าหนดของการรับรอง CoC กอ่นทีจ่ะหารอืเกีย่วกบัตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุ กบั CAB 

 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ส าหรับมาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ฉบบัที ่5.0 คอืวนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2562 ทกุ ๆ การตรวจประเมนิมาตรฐาน CoC 

ฉบบัเริม่ตน้ หลงัจากวนัทีด่งักลา่วเป็นตน้ไป จะใชม้าตรฐานฉบบันี ้

 

วนัทีท่บทวน 
 

MSC ยนิดรีับฟังความคดิเห็นเกีย่วกบัมาตรฐานนี ้ขอ้คดิเห็นตา่งๆ จะไดร้ับการพจิารณาในกระบวนการทบทวนครัง้ถดัไป โดยจะมกีารทบทวน 
อยา่งนอ้ยทกุหา้ปี โปรดสง่ความคดิเหน็มาที ่standards@msc.org 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการพฒันานโยบายของ MSC และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐาน ส าหรับมาตรฐานของ MSC 
นัน้มอียูใ่นเว็บไซตข์อง MSC (msc.org) 

 

เอกสารอา้งองิ 
 

เอกสารทีร่ะบดุา้นลา่งนี ้มบีทบญัญัตทิีเ่ป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานฉบบันี ้โดยอาศยัการอา้งถงึในเนือ้ความ ส าหรับเอกสารทีร่ะบ ุใหเ้อกสาร 
ฉบบัทีม่กีารเผยแพรล่า่สดุ มผีลใชง้าน 

a. ขอ้ก าหนดการรับรองหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC 

b. ประมวลศพัท ์MSC-MSCI 

c. ขอ้ก าหนดการตรวจประเมนิของ MSC โดยบคุคลทีส่าม 

d. ค าแถลงความเขา้ใจของผูถ้อืใบรับรอง CoC เกีย่วกบั ขอ้ก าหนดดา้นแรงงาน 

e. คูม่อืส าหรับผูใ้ชฉ้ลากเพือ่สิง่แวดลอ้ม ของ MSC 

 

ค าศพัทแ์ละนยิาม 
 

แนวคดิ ค าศพัท ์และวลตีา่งๆ มคี านยิามอยูใ่น ประมวลศพัท ์MSC-MSCI 
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มาตรฐานหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC: ฉบบัเร ิม่ตน้ 

 

 

หลกัการที ่1 ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรบัรอง ถกูซือ้จากผูข้ายทีผ่า่นการหลกัการที ่

 

1.1 องคก์รจะตอ้งมกีระบวนการ เพือ่รับประกนัวา่ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองทัง้หมด ถกูซือ้มาจากผูข้าย ผูท้ าประมง 
หรอืฟารม์ทีผ่า่นการรับรอง 

1.2 องคก์รทีม่กีารจัดการผลติภัณฑ ์ทางกายภาพ จะตอ้งมกีระบวนการ เพือ่ยนืยนัสถานะการรับรองของผลติภัณฑ ์ณ จดุรับผลติภัณฑ ์

1.3 องคก์รตอ้งมผีลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง อยูใ่นสต็อก ในขณะทีม่กีารตรวจประเมนิเพือ่รับรองในครัง้แรก ซึง่จะตอ้งสามารถ 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลติภัณฑเ์หลา่นี ้ถกูซือ้มาจากผูข้าย ผูท้ าประมง หรอืฟารม์ทีผ่า่นการรับรอง และปฏบิตัติาม สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของมาตรฐานนี ้กอ่นทีจ่ะสามารถจ าหน่ายเป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองได ้

 

 

แนวปฏบิตั ิ1.1 

“ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง” หมายถงึ อาหารทะเลใดก็ตาม ทีม่ตีน้ก าเนดิจากผูท้ าประมง หรอืฟารม์ทีผ่า่นการรับรอง และมกีารระบ ุ
วา่ไดร้ับการรับรองแลว้  

ทัง้นีไ้มร่วมถงึผลติภัณฑอ์าหารทะเลในบรรจภุณัฑท์ี ่“ป้องกนัการเปิดกอ่นถงึมอืผูบ้รโิภค” (กลา่วคอื ผลติภัณฑท์ีปิ่ดผนกึ และตดิฉลาก 
ซึง่จะจ าหน่ายใหแ้กผู่บ้รโิภคปลายทาง ในรปูแบบเดยีวกนั เชน่ ทนู่ากระป๋องแตล่ะกระป๋อง) ส าหรับค านยิามของค าวา่ 
ป้องกนัการเปิดกอ่นถงึมอืผูบ้รโิภค โปรดดทูี ่หวัขอ้ 6.1 ของขอ้ก าหนดการรบัรองหว่งโซก่ารคุม้ครองของ MSC (CoC CR)  

ส าหรับการใชง้านในหว่งโซก่ารคุม้ครอง (CoC) ค าวา่ “ผูข้าย” (Supplier) หมายถงึ บคุคลหรอืหน่วยงาน ทีร่ะบชุือ่ในเอกสารการขาย 
ทีแ่สดงถงึการถา่ยโอนสทิธกิารเป็นเจา้ของตามกฎหมาย จากผูข้ายไปยังผูซ้ ือ้ส าหรับผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง โดยสว่นใหญแ่ลว้ 

หลกัฐานการซือ้นี ้คอืใบแจง้หนี ้แตอ่าจแสดงหลกัฐาน โดยใชส้ญัญา หรอืหนังสอืส าคญั ก็ไดเ้ชน่กนั    

กระบวนการขององคก์ร จะตอ้งรวมถงึ กระบวนการทวนสอบวา่ฝ่ายทีต่นรับสทิธคิวามเป็นเจา้ของผลติภัณฑม์านัน้ ผา่นการรับรองทีเ่กีย่วขอ้ง 
อยูอ่ยา่งถกูตอ้งและยังมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่ถา้เป็นการซือ้โดยตรงจากผูข้ายรายอืน่ กรณีนีจ้ะหมายถงึใบรับรอง CoC ทีย่ังบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่
ถา้เป็นการซือ้จากผูท้ าประมงหรอืฟารม์ กระบวนการนีจ้ะตอ้งประกอบดว้ย: 

• การทวนสอบวา่ผูท้ าประมงหรอืฟารม์นัน้ ไดร้ับการรับรอง ของผูท้ าประมงหรอืฟารม์ทีย่ังมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่

• การตรวจสอบรายงานการประเมนิผูท้ าประมง หรอืรายงานการตรวจประเมนิฟารม์ และถา้รายงานนัน้ ระบวุา่ผูท้ าประมงหรอืฟารม์นัน้ 
จ าเป็นตอ้งมกีารรับรอง CoC จะตอ้งตรวจสอบยนืยนัไดว้า่ผูท้ าประมงหรอืฟารม์นัน้ ไดร้ับการรับรอง CoC ทีย่ังมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่

กรณีทีไ่มไ่ดซ้ือ้ผลติภัณฑม์า (เชน่ ส าหรับผูท้ าประมงหรอืฟารม์ทีจั่บสตัวท์ะเลโดยตรง) ขอ้ก าหนดขอ้นีจ้ะไมม่ผีลบงัคบัใช ้

สถานะการรับรองขององคก์รทีอ่ยูใ่นหว่งโซอ่ปุทานของ MSC นัน้ สามารถทวนสอบไดใ้นเว็บไซตข์อง MSC (msc.org) 
และองคก์รในหว่งโซอ่ปุทานและฟารม์ของ ASC สามารถทวนสอบไดใ้นเว็บไซตข์อง ASC (asc-aqua.org) 
เว็บไซตเ์หลา่นีม้คีวามแมน่ย ามากกวา่ การตรวจสอบจากใบรับรอง ทีเ่ป็นเอกสารเพยีงอยา่งเดยีว เนือ่งจากเอกสารอาจถกูยกเลกิ 

พกัการใชง้าน หรอืเพกิถอนกอ่นทีจ่ะหมดอายไุด ้

แนวปฏบิตั ิ1.2 

เอกสารทีไ่ดร้ับมาพรอ้มกบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง จะตอ้งระบอุยา่งชดัเจนวา่ผลติภัณฑนั์น้ผา่นการรับรอง ซึง่อาจรวมถงึ 
บนัทกึการขนสง่ ใบแจง้หนี ้ใบตราสง่สนิคา้  (bills of lading)  หรอืขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสจ์ากผูข้าย การระบนุี ้จะชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ 
ถา้ผูข้ายท าการสบัเปลีย่น อาหารทะเลทีผ่า่นการรับรอง เป็นอาหารทะเลทีไ่มผ่า่นการรับรอง (เชน่ ถา้สนิคา้หมดสต็อก) 

จะไดร้ับการตรวจพบ โดยองคก์รผูร้ับ 

ถา้ผูข้ายใชร้ะบบภายใน (เชน่ บารโ์คด้หรอืรหสัผลติภัณฑ)์ เพือ่ระบผุลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองในเอกสาร โดยไมซ่ า้กนั องคก์รผูร้ับ 

จะตอ้งเขา้ใจค าอธบิายของผูข้าย เพือ่ทีจ่ะสามารถยนืยันไดว้า่ผลติภัณฑนั์น้ผา่นการรับรอง  

ถา้บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้ง ไมไ่ดร้ะบอุยา่งชดัเจน วา่เป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง การจะอาศยัเฉพาะฉลากผลติภัณฑเ์พยีงอยา่งเดยีว (เชน่ 

ฉลาก MSC หรอื ASC หรอืรหสั CoC บนกลอ่ง) เพือ่ยนืยันสถานะการรับรองนัน้ ยังไมเ่พยีงพอ  

กรณีการรับผลติภัณฑจ์ากฟารม์ทีผ่า่นการรับรองโดยตรง กระบวนการนีอ้าจรวมถงึการทดสอบหายาปฏชิวีนะ หรอืสารตอ้งหา้ม ในผลติภัณฑ ์
ซึง่ไมส่ามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัผลติภณัฑท์ีฟ่ารม์ ถา้จ าหน่ายเป็นผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรับรอง โดยอา้งองิจาก ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
ของฟารม์  

แนวปฏบิตั ิ1.3 

ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองในคลงัสนิคา้ขณะทีม่กีารตรวจสอบเพือ่รับรองในครัง้แรก จะตอ้งสามารถสอบยอ้นกลบัไปยังผูข้าย ผูท้ าประมง 
หรอืฟารม์ทีผ่า่นการรับรองได ้ตาม0 นอกจากนี ้องคก์รจะตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง ในคลงัสนิคา้ นัน้ 

สามารถชีบ้ง่ และแยกได ้ตามหลกัการที ่2 และ 3 

http://www.msc.org/docs/coc-certification-requirements-v3#page=16
http://www.msc.org/
http://www.asc-aqua.org/
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หลกัการที ่2 ผลติภณัฑท์ีร่บัรองสามารถชีบ้ง่ได ้

 

2.1 ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง จะตอ้งสามารถชีบ้ง่ไดว้า่ผา่นการรับรอง ในทกุขัน้ตอนของการจัดซือ้ การรับ จัดเก็บ แปรรปู บรรจ ุตดิฉลาก 

ขาย และจัดสง่ ยกเวน้ในเอกสารการขายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรง 

2.2 ถา้ผลติภัณฑถ์กูขายในฐานะผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง 
จะตอ้งสามารถชีบ้ง่ไดว้า่ผา่นการรับรองตามรายการหรอืแตล่ะบรรทดัของรายการสนิคา้ ในใบแจง้หนีท้ีเ่กีย่วขอ้ง นอกเสยีจากวา่ 
ผลติภัณฑท์ัง้หมดในใบแจง้หนีนั้น้ ผา่นการรับรองทัง้หมด และยกเวน้ ส าหรบัใบส าคญัขายส าหรับผูบ้รโิภคโดยตรง 

2.3 องคก์รจะตอ้งมรีะบบทีร่ับประกนัไดว้า่การบรรจ ุฉลาก เมนู และวสัดอุืน่ๆ ทีร่ะบผุลติภัณฑว์า่ผา่นการรับรองนัน้ สามารถใชเ้ฉพาะ 
กบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ 

2.3.1 ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง จะตอ้งไมม่กีารตดิฉลากผดิสายพนัธุ ์

2.3.2 ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง จะตอ้งไมม่กีารตดิฉลาก ทีร่ะบสุถานทีจั่บ หรอืแหลง่ทีม่าของวตัถดุบิ ทีไ่มถ่กูตอ้ง ตามทีไ่ดม้กีารชีบ้ง่ไว ้

2.4 องคก์รจะประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑว์า่ผา่นการรับรอง หรอืใชฉ้ลาก MSC หรอื ASC หรอืเครือ่งหมายการคา้อืน่ได ้เฉพาะ 
เมือ่ไดร้ับอนญุาตใหท้ าได ้ภายใตเ้งือ่นไขของขอ้ตกลงการอนุญาตการใชง้านฉลาก (licence agreement) (ecolabel@msc.org) 

 

 

แนวปฏบิตั ิ2.1 

แนะน าวา่ สถานะของผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง นัน้ควรสามารถระบไุดว้า่ผา่นการรับรอง บนตวัผลติภัณฑท์างกายภาพ 

ตลอดจนในบนัทกึการสอบยอ้นกลบัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สามารถท าไดด้ว้ยการตดิป้าย หรอืฉลากบนบรรจภุัณฑ ์ภาชนะ หรอืพาเลท 

องคก์รสามารถใชว้ธิกีารหลากหลาย ในการระบสุถานะของผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง รวมถงึการใชต้วัอกัษรยอ่ (เชน่ “MSC” หรอื “ASC”) 

รหสั CoC หรอืระบบการชีบ้ง่ขอ้มลูอืน่ๆ ขององคก์รเอง 

ในกรณีทีก่ารตดิฉลากผลติภัณฑท์างกายภาพ ไมส่ามารถกระท าได ้หรอืท าไดไ้มเ่หมาะสม (เชน่ ปลาในถงัท าละลายน ้าแข็ง) องคก์รจะตอ้ง 

แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ ผลติภัณฑด์งักลา่ว สามารถเชือ่มโยงกบัระบบการสอบยอ้นกลบั หรอืบนัทกึคลงัสนิคา้ทีร่ะบสุถานะการรับรองได ้

ทัง้นี ้ใบส าคญัขายทีท่ ากบัผูบ้รโิภคโดยตรง รวมถงึใบเสร็จรับเงนิทีร่า้นอาหาร รา้นขายอาหารทะเล หรอืแผนกอาหารทะเลในรา้นคา้ปลกี 
ไมจ่ าเป็นตอ้งรวมการชีบ้ง่สนิคา้ทีผ่า่นการรับรอง แตส่นิคา้ทีผ่า่นการรับรอง ยงัคงตอ้งมกีารระบไุด ้ณ จดุทีใ่หบ้รกิาร (เชน่ บนเมนู 

หรอืทีแ่ผนกจ าหน่ายอาหารทะเล) 

แนวปฏบิตั ิ2.2 

การระบผุลติภัณฑท์ีร่ับรองบนรายการสนิคา้ของใบแจง้หนีนั้น้ สามารถท าไดห้ลายวธิ ีตวัอยา่งเชน่ การใชต้วัอกัษรยอ่ “MSC” หรอื “ASC” 
ในค าอธบิายผลติภัณฑ ์การใชร้หสั CoC หรอืการใชร้หสัผลติภัณฑเ์ฉพาะตวั ทีต่รงกบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองและถกูสือ่สารใหก้บัลกูคา้  

ถา้สนิคา้ทัง้หมดในใบแจง้หนีนั้น้ ผา่นการรับรองทัง้หมด สามารถยอมรับได ้ถา้มกีารระบสุถานะการรับรอง ทีด่า้นบนของใบแจง้หนี ้(เชน่ 
รหสั CoC) ขอ้ก าหนดนีม้เีป้าหมายทีจ่ะท าใหเ้กดิความชดัเจนแกผู่ซ้ ือ้และหนว่ยงานรับรอง Conformity Assessment Body (CAB) 
วา่ผลติภัณฑใ์ด ในใบแจง้หนีม้กีารขายในฐานะผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรับรอง ตวัอกัษรยอ่ “ASC” หรอื “MSC” นัน้ 
สามารถใชส้ าหรับวตัถปุระสงคข์องการชีบ้ง่ และสอบยอ้นกลบั โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมขีอ้ตกลงการอนญุาตการใชง้านฉลาก  (licence 
agreement)  (โปรดดทูี ่2.4) 

แนวปฏบิตั ิ2.3.1 

สามารถใชช้ือ่ทางวทิยาศาสตรห์รอืชือ่สามญั การใชช้ือ่สายพนัธุท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรับประเทศผูผ้ลติ 
และประเทศปลายทางนัน้ จะถอืวา่ เป็นการสรา้งความเขา้ใจผดิบนฉลาก  

แนวปฏบิตั ิ2.3.2 

ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารระบสุถานทีจั่บ หรอืแหลง่ทีม่าของวตัถดุบิ บนฉลากผลติภณัฑ ์แตใ่นกรณทีีม่กีารระบขุอ้มลูนี ้
กใ็หม้ผีลบงัคบัขอ้ก าหนดนีด้ว้ย การระบ ุสถานทีจั่บ หรอืแหลง่ทีม่าของวตัถดุบิ  ทีไ่มส่อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส าหรับประเทศผูผ้ลติ และประเทศปลายทางนัน้ จะถอืวา่เป็นการสรา้งความเขา้ใจผดิบนฉลาก  

แนวปฏบิตั ิ2.4 

การใชอ้กัษรยอ่ (เชน่ “MSC” หรอื “ASC”) หรอืชือ่เต็มของเจา้ของมาตรฐาน (เชน่ “Marine Stewardship Council” หรอื “Aquaculture 
Stewardship Council”) บนผลติภัณฑ ์หรอืบนัทกึขอ้มลูการสอบยอ้นกลบั เพือ่ระบผุลติภัณฑใ์นลกัษณะของการใชง้าน ระหวา่งธรุกจิ 
ตอ่ธรุกจิเพยีงอยา่งเดยีว นัน้สามารถท าไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งมขีอ้ตกลงการอนุญาตการใชง้านฉลาก (licence agreement)  

การใชง้านฉลาก MSC หรอื ASC หรอืเครือ่งหมายการคา้อืน่ๆ ในลกัษณะอืน่ จ าเป็นจะตอ้งมขีอ้ตกลงการอนญุาตการใชง้านฉลาก (licence 
agreement) จาก MSCI ซึง่เป็นหน่วยงานใหก้ารอนุญาตการใชฉ้ลากเพือ่สิง่แวดลอ้มของ MSC ส าหรับผลติภัณฑ ์MSC และ ASC 

ระหวา่งการตรวจประเมนิ องคก์รอาจถกูรอ้งขอใหแ้สดงหลกัฐานของอเีมลอนุมตักิารใชเ้ครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้ับจาก MSCI 

mailto:ecolabel@msc.org
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หลกัการที ่3 หลกัการทีท่ ีผ่า่นการรบัรองมกีารแยกไวโ้ดยเฉพาะ 

 

3.1 ตอ้งไมม่กีารทดแทน ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองดว้ยผลติภัณฑท์ีไ่มผ่า่นการรับรอง 

3.2 ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองและไมผ่า่นการรับรอง จะตอ้งไมผ่สมกนั ถา้องคก์รมุง่หวงัทีจ่ะอา้งเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองเหลา่นี ้
ยกเวน้: 

3.2.1 ถา้อาหารทะเลทีไ่มผ่า่นการรับรองนัน้ ใชเ้ป็นสว่นผสมในผลติภัณฑท์ีร่ับรอง องคก์รจะตอ้งปฏบิตัติาม  กฎของสว่นผสมอาหารทะเล 
ทีไ่มผ่า่นการรับรอง (non-MSC/ASC certified seafood ingredients rules) ของ MSC/ASC 

3.3 ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองตามแผนงานการรับรองอืน่ ทีไ่ดร้ับการยอมรับ และใชม้าตรฐาน CoC รว่มกนั จะตอ้งไมม่กีารผสมกนั 
ถา้องคก์รประสงคจ์ะขายผลติภัณฑใ์นฐานะทีผ่า่นการรับรอง ยกเวน้: 

3.3 a. องคก์รไดร้ับอนญุาตอยา่งเฉพาะจาก MSCI หรอื 

3.3 b. ผลติภัณฑเ์ดยีวกนันัน้ มกีารรับรองกบัแผนงานการรับรองทีไ่ดร้ับการยอมรบัหลายแผน ซึง่ใชม้าตรฐาน CoC รว่มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏบิตั ิ3.1 

ทัง้นีร้วมถงึผลติภัณฑท์ีข่ายในฐานะผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง ซึง่ไมม่สีทิธขิายในฐานะเป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรบัรองโดยฟารม์ 
ตามขอ้ก าหนด ของมาตรฐานฟารม์ ซึง่ถอืวา่ไมผ่า่นการรับรองแมว้า่จะมาจากฟารม์ทีผ่า่นการรับรองก็ตาม 

การกระทบยอดปรมิาณรายปีของยอดซือ้ (หรอืการผลติ) ของผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง กบัยอดขายนัน้ 
สามารถใชส้นับสนุนการทวนสอบไดว้า่ ไมม่กีารทดแทนสนิคา้  

แนวปฏบิตั ิ3.2.1 

กฎของสว่นผสมอาหารทะเลทีไ่มผ่า่นการรับรองของ MSC/ASC นัน้มอียูใ่น คูม่อืผูใ้ชฉ้ลากเพือ่สิง่แวดลอ้มของ MSC หรอื 
คูม่อืผูใ้ชเ้ครือ่งหมาย ASC ตามล าดบั เอกสารเหลา่นีม้อียูใ่นเว็บไซต ์MSC (msc.org) หรอืเว็บไซต ์ASC (asc-aqua.org) กฎนีจ้ะก าหนดวา่ 
สามารถใชอ้าหารทะเลทีไ่มผ่า่นการรับรอง เป็นสว่นผสมในผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรับรองไดใ้นกรณีใดบา้ง ตลอดจนอธบิายถงึขอ้จ ากดัตา่งๆ 
ทีม่ผีลบงัคบัใช ้การใชอ้าหารทะเลทีไ่มผ่า่นการรับรอง และใชก้ฎเหลา่นีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผลติภัณฑท์ีม่ฉีลาก MSC และ/หรอื ASC 

ทีม่ใีบอนญุาตเทา่นัน้  

แนวปฏบิตั ิ3.3 

ทัง้นีม้ผีลกบัแผนงานอืน่ๆ เชน่ Aquaculture Stewardship Council (ASC) ทีใ่ชม้าตรฐาน CoC 

ส าหรับการตดิตามตรวจประเมนิในหว่งโซอ่ปุทาน 

แนวปฏบิตั ิ3.3.a 

MSCI อาจอนุมตัผิลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมซึง่ผา่นการรับรองตามแผนงานการรับรองอืน่ (เชน่ MSC และ ASC) ซึง่อาจมกีารใชฉ้ลากรว่ม (เชน่ 
รวมฉลากของ MSC และ ASC บนบรรจภุัณฑ)์ และมสีว่นผสมทีร่ะบไุว ้ตา่งไปจากในแผนงานทีผ่ลติภัณฑนั์น้ไดร้ับการรับรอง (เชน่ 
แซลมอน MSC, กุง้ ASC เป็นตน้) 

แนวปฏบิตั ิ3.3.b 

ทัง้นีห้มายถงึผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองตามแผนงานการรับรองมากกวา่ 1 แผน ณ แหลง่ทีม่าของวตัถดุบิ (เชน่ ผูท้ าประมง หรอืฟารม์ 
ทีผ่า่นการรับรอง MSC หรอื ASC) 

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/use-the-msc-label/msc-ecolabel-user-guide.pdf?sfvrsn=9eb3c4bd_4
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2017/12/ASC-Logo-User-Guide.pdf
http://msc.org/
http://www.asc-aqua.org/
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หลกัการที ่4 หลกัการทีท่ ีผ่า่นการรบัรองสามารถสอบยอ้นกลบัได ้และมกีารจดบนัทกึ 
ปรมิาณไว ้

 

4.1 องคก์รจะตอ้งมรีะบบการสอบยอ้นกลบั ซึง่อนุญาตให:้ 

4.1 a. ผลติภัณฑห์รอืกลุม่ของผลติภัณฑ ์ทีข่ายในฐานะผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง จะตอ้งสามารถสอบยอ้นกลบัได ้ตัง้แตใ่บส าคญัขาย 

หรอืจดุทีใ่หบ้รกิาร จนถงึผูข้ายทีผ่า่นการรับรอง 

4.1 b. ผลติภัณฑใ์ดๆ ทีร่ะบวุา่ผา่นการรับรอง เมือ่มกีารรับสนิคา้ จะตอ้งตดิตามได ้ตัง้แตจ่ดุทีซ่ ือ้ ไปจนถงึจดุทีข่ายหรอืใหบ้รกิาร 

4.2 บนัทกึการสอบยอ้นกลบั จะตอ้งสามารถเชือ่มโยงกบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง ในทกุขัน้ตอน ระหวา่งการซือ้ไปจนถงึการขาย 
รวมถงึการรับ การแปรรปู การขนสง่ การบรรจ ุการจัดเก็บ การแจกจา่ย และ/หรอืการใหบ้รกิาร 

4.3 บนัทกึของผลติภัณฑท์ีผ่า่นรับรอง จะตอ้งแมน่ย า สมบรูณ์ และไมม่กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข 

4.3.1 ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง แกไ้ขบนัทกึ การเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ จะตอ้งไดร้ับการจดบนัทกึเป็นหลกัฐาน รวมถงึวนัที ่และชือ่ 
หรอืชือ่ยอ่ของบคุคลทีแ่กไ้ขบนัทกึดงักลา่ว 

4.4 องคก์รจะตอ้งเก็บรกัษาบนัทกึไว ้เพือ่ใหส้ามารถค านวณปรมิาณของผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองได ้

4.4.1 สถานทีต่ัง้ ซึง่ขายหรอืใหบ้รกิารแกผู่บ้รโิภคขัน้สดุทา้ย จะตอ้งเก็บรักษาบนัทกึทัง้หมด ของปรมิาณทีซ่ ือ้และปรมิาณทีร่ับ 

แนวปฏบิตั ิ4.1.a 

องคก์รทีอ่ยูป่ลายหว่งโซอ่ปุทาน เชน่ รา้นอาหารและรา้นจ าหน่ายปลานัน้ เป็นทีค่าดหมายวา่สามารถสอบยอ้นกลบัได ้จากจดุทีใ่หบ้รกิาร 
หรอืจ าหน่ายอาหาร ดว้ยเหตนุีจ้งึไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารตดิตามประวตัขิองการใหบ้รกิารหรอืการขายใหแ้กผู่บ้รโิภคปลายทาง แตข่ัน้ตอนการ 
สอบกลบัอืน่ๆทัง้หมด (เชน่ การตรวจรบั และการขนสง่ ไปยังสถานทีใ่หบ้รกิารแกผู่บ้รโิภค และการจัดการ ณ สถานทีใ่หบ้รกิาร ทีไ่มใ่ช ่

ของผูบ้รโิภคโดยตรง) ยังตอ้งมบีนัทกึขอ้มลูประวตัติาม 5.1.3 

องคก์รอืน่ๆ ทัง้หมดจะตอ้งสามารถสอบยอ้นกลบัได ้จากใบส าคญัขาย 

แนวปฏบิตั ิ4.1.b 

4.1.b ไมม่ผีลบงัคบัใช ้ถา้องคก์รไดร้ับวตัถดุบิทีผ่า่นการรับรอง จากผูข้าย แตไ่มไ่ดร้ะบวุา่เป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรบัรอง ณ จดุรับวตัถดุบิ 

(เชน่ ถา้ผูข้ายสง่ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรบัรองของ MSC แตผู่บ้รโิภคไมไ่ดส้ัง่ซือ้ในฐานะเป็นผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรับรอง) 

ผลติภัณฑใ์ดๆ ทีร่ะบวุา่เป็นสนิคา้ทีผ่า่นการรับรอง จะตอ้งสามารถตดิตามได ้ไปจนถงึการขาย หรอืใหบ้รกิารขัน้สดุทา้ย แมว้า่ในทีส่ดุแลว้ 
จะไมไ่ดจ้ าหน่ายในฐานะผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองก็ตาม 

องคก์รทีอ่ยูป่ลายหว่งโซอ่ปุทาน เชน่ เชน่ รา้นอาหารและรา้นจ าหน่ายปลานัน้ เป็นทีค่าดหมายวา่สามารถสอบยอ้นกลบัได ้
จากจดุทีใ่หบ้รกิาร หรอืจ าหน่ายอาหาร 
ดว้ยเหตนุีจ้งึไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารตดิตามประวตัขิองการใหบ้รกิารหรอืการขายใหแ้กผู่บ้รโิภคปลายทาง แตข่ัน้ตอนการ สอบกลบัอืน่ๆทัง้หมด 
(เชน่ การตรวจรับ และการขนสง่ ไปยังสถานทีใ่หบ้รกิารแกผู่บ้รโิภค และการจัดการ ณ สถานทีใ่หบ้รกิาร ทีไ่มใ่ช ่ของผูบ้รโิภคโดยตรง) 

ยังตอ้งมบีนัทกึขอ้มลูประวตัติาม 5.1.3  

องคก์รอืน่ๆ ทัง้หมดจะตอ้งสามารถ สอบยอ้นกลบัได ้ไปขา้งหนา้ ตัง้แตก่ารซือ้ ไปจนถงึการขาย 

แนวปฏบิตั ิ4.3.1 

ในกรณีทีข่อ้มลูหรอืบนัทกึ ทีม่าจากองคก์ร ในชว่งระหวา่งการตรวจประเมนิ หรอืค าขออืน่ๆ ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีม่ใีห ้ณ ชว่งเวลาอืน่ 
CAB อาจ รอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขความไมส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ถา้บนัทกึมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข โดยองคก์ร 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็น (เชน่ ใบสัง่ซือ้ทีม่กีารสง่คนืสนิคา้) การเปลีย่นแปลงแกไ้ขเหลา่นี ้
ควรมกีารบนัทกึไวอ้ยา่งชดัเจน 

แนวปฏบิตั ิ4.4 

4.4 มผีลบงัคบักบัผลติภัณฑใ์ดก็ตาม ทีร่ะบวุา่ผา่นการรับรอง หรอืมสีทิธขิาย โดยมเีครือ่งหมายการคา้ทีผ่า่นการรับรอง ถา้มกีารจัดซือ้ 
อาหารทะเล เป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรบัรอง แตจ่ากนัน้แปลงเป็นสถานะเป็นผลติภัณฑท์ีไ่มผ่า่นการรับรอง (และจะไมจ่ าหน่าย 
เป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง) จะตอ้งมบีนัทกึเฉพาะ 
เพือ่แสดงถงึปรมิาณของผลติภัณฑท์ีถ่กูแปลงเป็นสถานะเป็นผลติภัณฑท์ีไ่มผ่า่นการรับรอง ส าหรับบนัทกึเชงิปรมิาณอืน่ ๆ (เชน่ 
ส าหรับการแปรรปูสนิคา้ทีไ่มผ่า่นการรบัรองในภายหลงั) ไมจ่ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาไว ้ 

บนัทกึทัง้หมด จะตอ้งเกบ็ไวเ้ป็นเวลา 3 ปีตาม 5.1.3 

แนวปฏบิตั ิ4.4.1 

ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารบนัทกึปรมิาณผลติภัณฑท์ีข่ายหรอืใหบ้รกิาร แกผู่บ้รโิภคขัน้สดุทา้ย 

ผลติภัณฑท์ีข่าย หรอืใหบ้รกิารแกผู่บ้รโิภคขัน้สดุทา้ย จะตอ้งสามารถสอบกลบัได ้ณ เวลาทีใ่หบ้รกิารอาหาร (ดทูี ่4.1.a และ 4.1.b) 
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4.5 ถา้มกีารแปรรปู หรอืเปลีย่นบรรจภุัณฑ ์บนัทกึจะตอ้งรองรับการค านวณอตัราการแปลง (conversion rates) 
ส าหรับผลผลติทีผ่า่นการรับรอง จากวตัถดุบิทีผ่า่นการรับรองทกุรุน่ หรอืทกุชว่งเวลา 

4.5.1 อตัราการแปลง (conversion rates) ส าหรับการแปรรปูผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรบัรอง จะตอ้งสมเหตสุมผล และแมน่ย า 

4.6 องคก์รจะตอ้งขายผลติภัณฑ ์ในฐานะผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง เฉพาะเทา่ทีค่รอบคลมุในขอบขา่ยของการรับรองเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏบิตั ิ4.5.1 

เจตนาของขอ้ก าหนดนี ้คอืเพือ่ป้องกนักรณีทีอ่ตัราการแปลงสงูหรอืต า่มากเกนิไป และอาจแสดงถงึ 
การทดแทนผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองและทีไ่มผ่า่นการรับรอง หากจะมกีารผกผนัตามปกตขิองอตัราการแปลง 

เนือ่งจากคณุภาพของผลติภัณฑ ์ฤดกูาล ประสทิธภิาพ ของการแปรรปู เป็นตน้ นัน้ ควรจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ร 

เพือ่ทวนสอบ กรณีทีอ่ตัราการแปลง อาจท าใหม้ผีลติภัณฑท์ีต่ดิฉลากผดิพลาด CAB อาจตรวจประเมนิจากบนัทกึ 

เทยีบกบัมาตรฐานของผลติภัณฑ ์สนิคา้ใกลเ้คยีงซึง่ก าลงัแปรรปูอยู ่หรอืบนัทกึการแปรรปูขององคก์รในอดตีทีผ่า่นมา  

แนวปฏบิตั ิ4.6 

ขอ้ก าหนดส าหรับการเปลีย่นแปลงขอบขา่ย ซึง่ครอบคลมุการเปลีย่นแปลงสายพนัธุ ์กจิกรรม หรอืผลติภัณฑใ์หม ่ซึง่รับรองกบัแผนงาน 
การรับรองอืน่ทีม่กีารยอมรับ และใชม้าตรฐาน CoC รว่มกนั จะมอียูใ่นขอ้ก าหนด 5.2.1.c, 5.2.2.a และ 5.2.2.b 
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หลกัการที ่5    หลกัการทีก่ารจดัการขององคก์รทีต่อบสนองขอ้ก าหนดของมาตรฐานนี ้
 

5.1 ระบบบรหิารการจดัการ และการฝึกอบรม 

5.1.1 องคก์รจะตอ้งใชร้ะบบบรหิารการจัดการ ทีม่ปีระสทิธผิล ในการตอบสนองขอ้ก าหนดทัง้หมดในมาตรฐานนี ้

5.1.2 องคก์รจะตอ้งรับประกนัวา่ บคุลากรทีร่บัผดิชอบ ไดร้ับการฝึกอบรม และมขีดีความสามารถ ในการรับประกนัการปฏบิตังิาน 
ตามมาตรฐานนี ้

5.1.3 องคก์รจะตอ้งรักษาบนัทกึ ทีแ่สดงถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของมาตรฐานนีไ้ว ้อยา่งนอ้ย 3 ปี หรอืตลอดระยะเวลาเก็บรักษา 
ของผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง ถา้อายขุองผลติภณัฑ ์ยาวนานกวา่ 3 ปี 

5.1.4 องคก์รจะตอ้งแตง่ตัง้บคุคลหนึง่คน (“ผูป้ระสานงานหลกัส าหรับ CoC”) ซึง่จะรับผดิชอบการตดิตอ่กบั CAB ในทกุกรณ ี
และตอบรับค าขอเอกสาร หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามมาตรฐานนี ้

 

 

5.2 การรายงานการเปลีย่นแปลง 

5.2.1 องคก์รจะตอ้งแจง้แก ่CAB ของตน เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืทางอเีมลภายใน 10 วนั นับจากมกีารเปลีย่นแปลงตอ่ไปนี:้ 

a. มผีูป้ระสานงานหลกัส าหรับ CoC คนใหมภ่ายในองคก์ร 

b. มกีารรับผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองใหมจ่ากผูข้าย ผูท้ าประมง หรอืฟารม์ทีผ่า่นการรับรองรายใหม ่

c. มกีารรับวตัถดุบิทีผ่า่นการรับรอง สายพนัธุใ์หม ่ 

5.2.2 องคก์รจะตอ้งรับการอนญุาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CAB กอ่นทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงใดๆ ตอ่ไปนี:้ 

a. การท ากจิกรรมใหม ่เกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง ซึง่ไมไ่ดร้วมอยูใ่นขอบขา่ยของการรับรอง 

แนวปฏบิตั ิ5.1.1 

ระบบการบรหิารการจัดการ ประกอบดว้ย ระบบ นโยบาย และขัน้ตอนปฏบิตังิาน ทีใ่ชร้ับประกนัวา่ องคก์รปฏบิตัติามมาตรฐานนี ้
ขอบขา่ยของการจัดท าเอกสารทีจ่ าเป็น ส าหรับระบบบรหิารการจัดการอาจแตกตา่งกนัออกไป โดยขึน้อยูก่บั ขนาดขององคก์ร 
ประเภทของกจิกรรม ความซบัซอ้นของกระบวนการ และขดีความสามารถของบคุลากร 

ส าหรับองคก์รขนาดเล็กหรอืไมซ่บัซอ้น อาจไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารจัดท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ มคีวามเขา้ใจ 
และสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนการท างาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานนีไ้ด ้

แนวปฏบิตั ิ5.1.2 

“บคุลากรทีร่ับผดิชอบ” หมายถงึ บคุคลภายในองคก์ร ทีร่ับผดิชอบการตดัสนิใจ หรอืการปฏบิตัติามขัน้ตอนการท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัมาตรฐานนี ้ 

องคก์รสว่นใหญจ่ะตอ้งจัดการฝึกอบรม เพือ่ใหพ้นักงานเขา้ใจขอ้ก าหนดของ CoC และปฏบิตัติามขัน้ตอนการท างานภายใน เพือ่แยก 
ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง สามารถชีบ้ง่ได ้และสามารถตดิตามได ้อยา่งไรก็ตาม ส าหรับองคก์รทีม่กีระบวนการ ไมซ่บัซอ้น 
การจัดท าคูม่อืพนักงาน ค าสัง่ และ/หรอืแผน่โปสเตอรไ์วใ้นพืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร ก็อาจเพยีงพอแลว้ 

แนวปฏบิตั ิ5.1.3 

โดยปกต ิบนัทกึทีแ่สดงถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน จะรวมถงึ บนัทกึการซือ้และขายผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง 
การตรวจตดิตามภายในองคก์ร และบนัทกึการผลติ ส าหรับผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง และขัน้ตอนการท างาน 

หรอืบนัทกึการฝึกอบรมภายในองคก์ร บนัทกึเหลา่นี ้อาจเก็บเป็นส าเนาเอกสารกระดาษ หรอืไฟลอ์เิล็กทรอนคิก็ได ้

ทัง้นีไ้มจ่ าเป็นตอ้งมกีารจัดเก็บบนัทกึการขาย และ/หรอืใหบ้รกิารแกผู่บ้รโิภคขัน้สดุทา้ย 

แนวปฏบิตั ิ5.1.4 

ผูป้ระสานงานหลกัส าหรับ CoC จะรับผดิชอบการสือ่สารกบั CAB และด าเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่องคก์รตอบสนองตอ่ค ารอ้งขอขอ้มลู 
หรอืเอกสาร ถา้มกีารเปลีย่นแปลงผูป้ระสานงานหลกั จะตอ้งแจง้ให ้CAB ทราบตามขอ้ก าหนด 5.2.1 

แนวปฏบิตั ิ5.2.1 

จะตอ้งมกีารสง่การแจง้ทางอเีมล หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก ่CAB ภายใน 10 วนั นับจากไดร้ับวตัถดุบิสายพนัธุใ์หม ่ทีผ่า่นการรับรอง 

หรอืภายใน 10 วนั นับจากไดร้ับผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรับรองเป็นครัง้แรกจากผูข้าย ผูท้ าประมง หรอืฟารม์ทีผ่า่นการรบัรองรายใหม ่

ตาม ประมวลศพัทข์อง MSC-MSCI ค าวา่ “วนั” หมายถงึ “วนัตามปฏทินิ” ในมาตรฐานนี ้ยกเวน้ทีร่ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารแจง้ CAB ในกรณีทีผู่ท้ าประมงตน้ทางของผูข้ายขององคก์ร (หรอืผูข้ายของพวกเขา) มกีารเปลีย่นแปลง  

http://www.msc.org/docs/msc-msci-vocabulary-v1-2
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b. การขยายขอบขา่ยของ CoC เพือ่ขาย หรอืจัดการผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง กบัแผนงานการรับรอง ทีม่กีารยอมรับอืน่ 
ซึง่ใชม้าตรฐาน CoC เชน่กนั 

c. การใชผู้ร้ับเหมาชว่งใหม ่ซึง่รับเหมาการแปรรปู หรอืเปลีย่นบรรจภุัณฑ ์ส าหรบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง 

d. การจัดการวตัถดุบิทีอ่ยูร่ะหวา่งการประเมนิ (under assessment fish) ถา้องคก์รเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ลกูคา้ 

ของผูท้ าประมง ทีอ่ยูร่ะหวา่งการประเมนิ หรอืมเีจา้ของตามกฎหมายรายเดยีวกบัฟารม์ทีอ่ยูร่ะหวา่งการตรวจประเมนิ 

 

e. การเพิม่ หรอืเปลีย่นทีอ่ยูข่องสถานทีต่ัง้ หรอืชือ่บรษัิท 

 

5.3 ผูร้บัเหมาชว่ง การขนสง่ และการรบัเหมาการแปรรปู 

5.3.1 องคก์รตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูร้บัเหมาชว่งทัง้หมดทีจั่ดการกบัผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรับรอง ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 
ทีเ่กีย่วขอ้งในมาตรฐานนี ้ 

5.3.2 องคก์รจะตอ้งรักษาบนัทกึทีเ่ป็นปัจจบุนั ของชือ่และทีอ่ยูข่องผูร้ับเหมาชว่งทัง้หมด ทีจั่ดการกบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง 
ยกเวน้องคก์รผูข้นสง่ 

5.3.3 องคก์รจะตอ้งแจง้ผูร้ับเหมาแปรรปูทีไ่มผ่า่นการรับรองทัง้หมด วา่จะตอ้งไดร้บัการตรวจประเมนิ ณ สถานทีผ่ลติโดย CAB 
เพือ่ทวนสอบความสอดคลอ้งของการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของมาตรฐานนี ้กอ่นทีจ่ะใชผู้ร้ับเหมาแปรรปูนัน้ๆ 

และอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ หลงัจากนัน้ 

5.3.4 ถา้มกีารใชผู้ร้ับเหมาชว่ง องคก์รจะตอ้งสามารถรอ้งขอบนัทกึของผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง จากผูร้ับเหมาชว่ง และอนุญาตให ้

CAB สามารถเขา้ถงึผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง เมือ่ใดก็ได ้

5.3.5 องคก์รจะตอ้งมขีอ้ตกลงทีล่งนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร กบัผูร้ับเหมาชว่งทีท่ าการเปลีย่นแปลงรปูแบบผลติภัณฑ ์แปรรปู 

หรอืเปลีย่นบรรจภุัณฑ ์ส าหรับผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง ซึง่ครอบคลมุขอ้ตอ่ไปนี:้ 

a. ผูร้ับเหมาชว่ง มรีะบบในการรับประกนัการสอบยอ้นกลบั การแยก และการชีบ้ง่ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง 

ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการ 

b. ผูร้ับเหมาชว่ง จะตอ้งอนญุาตให ้MSC หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมาย และ CAB สามารถเขา้ถงึสถานทีผ่ลติ 

และบนัทกึใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง เมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ 

แนวปฏบิตั ิ5.2.2.a 

กจิกรรมใหม ่รวมถงึ การซือ้มาขายไป การจัดจ าหน่าย การแปรรปูขัน้ทีส่อง (ทตุยิภมู)ิ และการจัดเก็บ ความหมายและรายการกจิกรรม 
ทัง้หมด มอียูใ่น ตาราง 4 ของ CoC CR 

แนวปฏบิตั ิ5.2.2.b 

ตวัอยา่งเชน่ ถา้ใบรับรอง CoC ปัจจบุนัครอบคลมุเฉพาะผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรบัรองของ MSC องคก์รจะตอ้งรับการอนุมตัจิาก CAB กอ่น 

ถา้จะขายผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองของ ASC  

แนวปฏบิตั ิ5.2.2.c 

ถา้องคก์รประสงคจ์ะเพิม่สถานทีจั่ดเกบ็ใหม ่หรอืผูร้ับเหมาชว่งการขนสง่ จะตอ้งมกีารปรับปรงุขอ้มลูบนัทกึผูร้ับเหมาชว่งตามขอ้ก าหนด 5.3 
แตส่ามารถแจง้ให ้CAB ทราบในการตรวจประเมนิครัง้ถดัไป (ไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้ับอนุมตัลิว่งหนา้) 

แนวปฏบิตั ิ5.2.2.d 

กลุม่ลกูคา้ ประกอบดว้ย ผูท้ าประมงภายในหน่วยการรับรอง (UoC) หรอืหน่วยงานอืน่ทีล่กูคา้ประมงระบวุา่อยูภ่ายใต ้และ/หรอื 
สามารถเขา้ถงึการรับรองของผูท้ าประมงได ้

แนวปฏบิตั ิ5.3.4 

ไมจ่ าเป็นตอ้งมขีอ้ตกลงทีล่งนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส าหรับผูร้ับเหมาชว่ง ดา้นการจัดเก็บหรอืขนสง่ ถา้องคก์รมคีวามสามารถ 
ในการรอ้งขอบนัทกึ เพือ่แสดงถงึความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด (เชน่ บนัทกึการรับและบนัทกึการกระจายสนิคา้) จากสถานทีจั่ดเก็บ 
หรอืหน่วยงานขนสง่ ทีร่ับเหมาชว่ง  

องคก์รจะตอ้งสามารถใหส้ทิธแิก ่CAB ในการเขา้ถงึผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองทางกายภาพ เมือ่ใดก็ได ้แมใ้นกรณทีีเ่ก็บอยูใ่นพืน้ทีเ่ก็บ 
ของบคุคลทีส่าม นอกสถานทีต่ัง้ขององคก์ร ถา้มขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึสถานทีจั่ดเก็บ ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
อาจตอ้งมกีารน าผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรบัรอง ออกจากสถานทีนั่น้ เพือ่รับการตรวจประเมนิโดย CAB หาก CAB 

มขีอ้กงัวลเกีย่วกบัความสมบรูณ์ถกูตอ้งของผลติภัณฑ ์

แนวปฏบิตั ิ5.3.5 

จ าเป็นตอ้งมขีอ้ตกลงทีล่งนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส าหรับผูร้ับเหมาแปรรปู หรอืเปลีย่นบรรจภุัณฑ ์แมว้า่ผูร้ับเหมาชว่งเหลา่นี ้
จะมกีารรับรอง CoC ของตนเองก็ตาม 

http://www.msc.org/docs/coc-certification-requirements-v3#page=23
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5.3.6 องคก์รจะตอ้งไมส่ง่ หรอืรับผลติภัณฑท์ีข่นสง่บนเรอืทีม่รีายชือ่อยูใ่นบญัชดี าของ Regional Fisheries Management 

Organisations (RFMO)  

5.3.7 องคก์รทีใ่ชผู้ร้ับเหมาแปรรปู หรอืท าการรับเหมาแปรรปูผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรบัรอง 

จะตอ้งเก็บรักษาบนัทกึของผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง ซึง่มกีารรับเหมาแปรรปู รวมถงึ: 

a. ปรมิาณและรายละเอยีดผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับ 

b. ปรมิาณและรายละเอยีดผลติภัณฑท์ีแ่จกจา่ย 

c. วนัทีแ่จกจา่ยและไดร้ับผลติภัณฑ ์

5.3.8 ผูร้ับเหมาแปรรปูทีผ่า่นการรับรอง จะตอ้งบนัทกึชือ่และรหสั CoC ส าหรับผูถ้อืใบรับรองทัง้หมด ทีม่กีารใหบ้รกิารรับเหมาแปรรปู 
ผลติภัณฑท์ีร่ับรองทัง้หมด นับตัง้แตก่ารตรวจประเมนิครัง้กอ่นหนา้ 

 

5.4 ผลติภณัฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

5.4.1 องคก์รจะตอ้งมกีระบวนการในการจัดการผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ซึง่มขีอ้ก าหนดตอ่ไปนี:้ 

a. หยดุการขายผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ในฐานะผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรับรองโดยทนัท ีจนกวา่จะมกีาร 
ตรวจสอบยนืยันสถานะการรับรอง โดย CAB อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

b. แจง้แก ่CAB ภายใน 2 วนั นับจากตรวจพบผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน และใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นทัง้หมดแก ่CAB 
เพือ่ทวนสอบกบัตน้ทางของผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

c. ระบหุาสาเหตทุีผ่ลติภณัฑไ์มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน และด าเนนิมาตรการเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิซ า้ ถา้จ าเป็น 

d. ส าหรับผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน และไมส่ามารถตรวจสอบยนืยันไดว้า่มาจากแหลง่ทีม่าทีผ่า่นการรับรอง 
จ าเป็นตอ้งเปลีย่นฉลาก หรอืเปลีย่นบรรจภุัณฑข์องผลติภัณฑ ์
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไมม่กีารขายเป็นผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรับรอง 

e. ถา้มกีารขาย หรอืสง่ผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานเป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองไปแลว้ ใหแ้จง้แกล่กูคา้ 

ทีไ่ดร้ับผลกระทบทัง้หมด (ยกเวน้ผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ย) ภายใน 4 วนั นับจากทีต่รวจพบปัญหา 

i. การแจง้เตอืนนี ้จะตอ้งรวมสถานการณข์องผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน และรายละเอยีดทัง้หมด 
ของผลติภัณฑ ์หรอืรุน่ของผลติภณัฑ ์ทีไ่ดร้ับผลกระทบ 

ii. จะตอ้งมกีารเก็บรักษาบนัทกึการแจง้ตามขอ้ก าหนด 5.4.1.e.i 

 

5.5 ค ารอ้งขอการตรวจสอบยอ้นกลบั และการรบัรองในหว่งโซอ่ปุทาน 

ผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมาย อาจรวมถงึผูแ้ทนจากเจา้ของแผนงานการรับรองอืน่ เชน่ ASC หรอืจากหน่วยงานรับรองระบบของ MSC 

แนวปฏบิตั ิ5.3.6 

ขอ้ก าหนดนีม้ขี ึน้เพือ่ชว่ยรับประกนัวา่ องคก์รทีผ่า่นการรับรอง ซึง่ใชผู้ข้นสง่ ซึง่รับเหมาชว่ง หรอืรับอาหารทะเลทีผ่า่นการรับรองโดยตรง  
ไมใ่ชเ้รอืทีม่สีว่นพวัพนัในกจิกรรมการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน หรอืไรก้ารควบคมุ (IUU) RFMO จะเกบ็รักษารายชือ่เรอื IUU 
ทีเ่ป็นปัจจบุนัไวใ้นเว็บไซต ์มรีายชือ่ทีเ่ป็นการรวบรวมอยูห่ลายรายชือ่ เชน่ iuu-vessels.org/iuu. 

แนวปฏบิตั ิ5.4 

ผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน คอืผลติภัณฑใ์ดก็ตามทีร่ะบวุา่ผา่นการรับรอง หรอืมกีารตดิฉลากพรอ้มเครือ่งหมายการคา้ MSC 
และ/หรอื ASC แตไ่มส่ามารถพสิจูนไ์ดว้า่มาจากแหลง่ทีม่าทีผ่า่นการรับรอง 

ทัง้นีอ้าจรวมถงึผลติภัณฑจ์ากฟารม์ ทีผ่า่นการรับรอง แตไ่มม่สีทิธทิีจ่ะขายเป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองโดยฟารม์ เนือ่งจากขอ้ก าหนด 
ของมาตรฐานฟารม์ (เชน่ ใชย้าปฏชิวีนะทีฟ่ารม์ กบัผลติภัณฑท์ีต่ัง้ใจขายเป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง)      

ผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดลอ้งกบัมาตรฐาน อาจถกูคน้พบเป็นการภายใน โดยเจา้หนา้ทีห่รอืผูข้าย หรอืในบางกรณ ีอาจถกูตรวจพบจากขอ้มลู 
ทีไ่ดร้ับจาก CAB, MSC, ASC หรอืฝ่ายอืน่ 

เมือ่มกีารสัง่ซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง แตผู่ข้ายไดจั้ดสง่ผลติภณัฑท์ีไ่มผ่า่นการรับรองมา และมกีารคน้พบ เมือ่รบัสนิคา้และสง่คนื 

ผลติภัณฑ ์กระบวนการของผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานจะไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นกรณีนี ้

แนวปฏบิตั ิ5.4.1.d 

ถา้ไมส่ามารถทวนสอบผลติภัณฑ ์จากผูท้ าประมงหรอืฟารม์ทีผ่า่นการรับรอง จะไมส่ามารถขายเป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นรับรอง 

หรอืใชเ้ครือ่งหมายการคา้ของ MSC และ/หรอื ASC ได ้

แนวปฏบิตั ิ5.5 

ผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมาย อาจรวมถงึผูแ้ทนจากเจา้ของแผนงานการรับรองอืน่ เชน่ ASC หรอืจากหน่วยงานรับรองระบบของ MSC 

https://iuu-vessels.org/iuu
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5.5.1 องคก์รจะใหค้วามรว่มมอืตามค ารอ้งขอทัง้หมด จาก MSC หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมาย หรอื CAB  
ส าหรับเอกสารการสอบยอ้นกลบั หรอืบนัทกึการขาย และการซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรองทัง้หมด 

5.5.1.1 โดยจะตอ้งจัดหาเอกสารใหภ้ายใน 5 วนั นับจากมกีารรอ้งขอ 

5.5.2 องคก์รจะตอ้งอนญุาตให ้MSC ผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมาย หรอื CAB สามารถเก็บตวัอยา่งของผลติภัณฑ ์ทีผ่า่นการรบัรองจาก 
สถานทีต่ัง้ของตน เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ DNA และ/หรอื การตรวจสอบความเป็นของแทข้องผลติภัณฑ ์ดว้ยวธิอี ืน่ๆ 

หรอืการทดสอบความสอดคลอ้ง 

5.5.3 ในกรณีทีก่ารทดสอบความเป็นของแทข้องผลติภัณฑ ์ระบวุา่ผลติภัณฑอ์าจไมส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานตามขอ้ก าหนด 5.4.1 

องคก์รจะตอ้ง: 

a. สบืสวนหาสาเหตทุีเ่ป็นไปไดข้องปัญหา 

b. น าเสนอขอ้คน้พบจากการทดสอบ แก ่CAB รวมถงึจดุทีพ่บการไมส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน แผนปฏบิตักิารแกไ้ข 
เพือ่จัดการกบัการไมส่อดคลอ้ง 

c. ใหค้วามรว่มมอืในการเก็บตวัอยา่งและการสบืสวนเพิม่เตมิ 

 

5.6 ขอ้ก าหนดจ าเพาะ ส าหรบัผลติภณัฑท์ ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ 

5.6.1 องคก์รจะมสีทิธซิือ้ผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิเฉพาะเมือ่: 

a. ผูท้ าประมงหรอืฟารม์ทีอ่ยูร่ะหวา่งการประเมนิ หรอื 

b. สมาชกิทีร่ะบชุือ่ของกลุม่ลกูคา้ ส าหรบัผูท้ าประมง หรอืนติบิคุคลเดยีวกบัฟารม์ทีอ่ยูร่ะหวา่งการประเมนิ 

5.6.2 องคก์รทีจั่ดการผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตอ่ไปนี:้ 

a. ผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ จะตอ้งมกีารระบไุวอ้ยา่งชดัเจน และแยกจากผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง 
และไมผ่า่นการรับรอง  

b. องคก์รจะตอ้งรักษาบนัทกึการสอบยอ้นกลบัทัง้หมด ส าหรับผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ โดยแสดงถงึ 

การตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ไปจนถงึหนว่ยการรับรอง (Unit of Certification) และรวมถงึวนัทีจั่บดว้ย 

c. หา้มมใิหม้กีารขายผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ เป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง หรอืตดิฉลาก MSC หรอื ASC 

หรอืเครือ่งหมายการคา้อืน่ๆ จนกวา่ผูท้ าประมงหรอืฟารม์นัน้จะไดร้ับการรับรอง 

แนวปฏบิตั ิ5.5.1.1 

บนัทกึ จะตอ้งไมม่กีารแกไ้ขใดๆ ยกเวน้การน ารายละเอยีดดา้นการเงนิออก จะตอ้งสง่บนัทกึขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ถา้ MSC รอ้งขอ  

ถา้ตอ้งมกีารยดืระยะเวลา จะสามารถสง่ค ารอ้งขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก ่MSC หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมาย และถา้ไมผ่า่นการอนุมตั ิ
จะตอ้งด าเนนิการภายในก าหนดเวลาเดมิคอื 5 วนั ถา้ไมส่ง่ขอ้มลูใหแ้ก ่MSC หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมายภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด MSC 

หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมาย สามารถรอ้งขอให ้CAB ด าเนนิการตามทีเ่หมาะสม รวมถงึการออกสถานะไมส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

แนวปฏบิตั ิ5.5.3 

อาจมกีารตรวจสอบความเป็นของแทข้องผลติภัณฑ ์เพือ่ระบสุายพนัธุ ์พืน้ทีจั่บ หรอืแหลง่ทีม่าของฟารม์ตน้ก าเนดิ นอกจากนี ้ยังอาจมกีาร 
ทดสอบความเป็นของแทข้องผลติภัณฑ ์เพือ่พจิารณาวา่ผลติภัณฑม์ยีาปฏชิวีนะ หรอืสารตอ้งหา้มในผลติภณัฑ ์ซึง่จะไมส่ามารถใชก้บั 
ผลติภัณฑ ์ทฟีารม์ถา้ขายเป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง โดยอา้งองิจากขอ้ก าหนดของมาตรฐานของฟารม์  

แนวปฏบิตั ิ5.6 

หวัขอ้นีเ้กีย่วขอ้งเฉพาะกบัผูท้ าประมง ฟารม์ หรอืสมาชกิทีร่ะบชุือ่ของกลุม่ลกูคา้ ผูท้ าประมงหรอืฟารม์ ผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ 
หมายถงึอาหารทะเลหรอืผลติภัณฑจ์ากอาหารทะเลที ่จับระหวา่งกระบวนการประเมนิ แตก่อ่นทีป่ระมงหรอืฟารม์นัน้จะไดร้ับการรับรอง 
ผลติภัณฑท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการประเมนินี ้จะตอ้งมกีารจับ หลงัจากวนัทีม่สีทิธติามเกณฑท์ีร่ะบ ุซึง่มอียูใ่นเว็บไซตข์อง MSC หรอื ASC 

(ดรูายงานการตรวจสอบฟารม์ลา่สดุของ ASC) 

แนวปฏบิตั ิ5.6.1.b 

มเีพยีงผูท้ าประมง ฟารม์ หรอืสมาชกิทีร่ะบชุือ่ของกลุม่ลกูคา้เทา่นัน้ ทีม่สีทิธเิป็นเจา้ของผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ 
หรอืขายผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิระหวา่งสมาชกิดว้ยกนั องคก์รทีม่กีารรับรอง CoC อืน่ๆ ในสว่นหลงัของหว่งโซอ่ปุทาน 
จะไมม่สีทิธซิือ้ผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ  

องคก์รทีม่สีทิธซิือ้ผลติภัณฑภ์ายใตก้ารประเมนิตามขอ้ก าหนด 5.6.1 สามารถใชส้ถานทีจั่ดเก็บ ทีจ่า้งเหมาชว่ง 
เพือ่จัดการกบัผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิ ตราบเทา่ทีผู่ท้ าประมง ฟารม์ หรอืสมาชกิกลุม่ลกูคา้นัน้ ยังคงรักษาความเป็นเจา้ของ 

จนกวา่ผูท้ าประมง หรอืฟารม์นัน้ จะไดร้ับการรับรอง 

แนวปฏบิตั ิ5.6.2.c 

เมือ่ผูท้ าประมงหรอืฟารม์มกีารรับรองอยา่งเป็นทางการ จะมกีารประกาศรายงานการรับรองทีเ่ป็นสาธารณะ บนเว็บไซตข์อง MSC หรอื ASC 
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5.7 ขอ้ก าหนดจ าเพาะ เกีย่วกบัแรงงานบงัคบั และแรงงานเด็ก 

5.7.1 องคก์รจะตอ้งลงนาม ใน ค าแถลงความเขา้ใจของผูถ้อืใบรับรอง CoC เกีย่วกบัขอ้ก าหนดดา้นแรงงาน ซึง่ระบวุา่องคก์รยอมรับ 
ทีจ่ะผา่นการตรวจประเมนิทางดา้นแรงงาน ตามขอ้ก าหนด 5.7.2  

5.7.2 องคก์รจะตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ สถานทีต่ัง้ หรอืผูร้ับเหมาชว่งทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้า่นการตรวจประเมนิทางดา้นแรงงาน ณ 
สถานทีผ่ลติ ตามโปรแกรมดา้นแรงงานโดยบคุคลทีส่ามทีไ่ดร้ับการยอมรับ และเป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดการตรวจประเมนิทางดา้นแรงงาน โดยบคุคลทีส่ามของ MSC 

5.7.2.1 การตรวจประเมนิทางดา้นแรงงาน ณ สถานทีผ่ลตินัน้ ไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการเสร็จสิน้ 

ภายในการตรวจประเมนิครัง้แรก ของมาตรฐาน CoC ฉบบัเริม่ตน้ v5.0 

5.7.2.2 โปรแกรมทางดา้นแรงงานโดยบคุคลทีส่าม ทีม่กีารรับรอง ไดแ้ก:่  

a. amfori Business Social Compliance Initiative  

b. Ethical Trade Audit ของสมาชกิ SEDEX  

c. SA8000 ของ Social Accountability International 

d. Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI) ของ Consumer Goods Forum ใหก้ารยอมรับ 
มาตรฐานทางสงัคม    

5.7.3 องคก์รจะตอ้งแจง้ให ้CAB ทราบภายใน 2 วนั ถา้องคก์ร หรอืสถานทีต่ัง้ใดๆ ของตน หรอืผูร้ับเหมาชว่ง ไมผ่า่นขอ้ก าหนด 

การตรวจประเมนิทางดา้นแรงงานโดยบคุคลทีส่ามของ MSC 

5.7.4 องคก์รจะไดร้บัยกเวน้จากขอ้ก าหนด 5.7.1-3 ถา้มคีวามเสีย่งต า่ ส าหรับการละเมดิดา้นแรงงานบงัคบั และแรงงานเด็ก 
ตามเกณฑข์องเครือ่งมอืการใหค้ะแนนความเสีย่งดา้นแรงงานของประเทศ (Country Labour Risk Scoring Tool) 

5.7.5 ถา้องคก์รเป็นการปฏบิตังิานในทะเล (เชน่ เรอืแปรรปู) จะตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการรับรองผูท้ าประมงของ MSC ขอ้ก าหนด 
7.4.4.2-4 (การสง่ค าแถลงนโยบายดา้นแรงงานบงัคบัและแรงงานเด็ก) แทนขอ้ก าหนด 5.7.1-3  

 

 

แนวปฏบิตั ิ5.7.2 

เจตนาของขอ้ก าหนด 5.7.2.1 คอื อนญุาตใหม้รีะยะเวลาผอ่นผนั ประมาณ 1 ปี ในการผา่นการตรวจประเมนิทางดา้นแรงงาน ขอ้ยกเวน้นี ้
จะมผีลไดเ้พยีงหนึง่ครัง้เทา่นัน้ 

ค าแถลงความเขา้ใจขอ้ก าหนดดา้นแรงงานของผูถ้อืใบรับรอง CoC และ ขอ้ก าหนดการตรวจประเมนิทางดา้นแรงงานโดยบคุคลทีส่ามของ 
MSC นัน้มอียูใ่นเว็บไซตข์อง MSC (msc.org) 

แนวปฏบิตั ิ5.7.4 

เครือ่งมอืใหค้ะแนนความเสีย่งดา้นแรงงานของประเทศ คอื ตาราง 5 และ ตาราง 6 ใน CoC CR  

ส้ินสุดเอกสาร 

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/fisheries-program-documents/msc-fisheries-certification-process-v2.1.pdf?sfvrsn=5c8c80bc_20#page=14
http://www.msc.org/docs/coc-certificate-holder-statement-of-understanding-v-1
http://www.msc.org/docs/third-party-labour-audit-requirements-v-1
http://www.msc.org/docs/third-party-labour-audit-requirements-v-1
http://www.msc.org/
http://www.msc.org/docs/coc-certification-requirements-v3#page=29
http://www.msc.org/docs/coc-certification-requirements-v3#page=30

