รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0002
ชื่อหน่วยตรวจ
: บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ทีต่ ั้งสถานประกอบการของหน่วยตรวจและข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

ที่ตั้งสานักงานสาขา (กรณีแตกต่างจากที่ตงั้ สานักงานใหญ่)

819 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร

-

หมายเลขการรับรอง
: หน่วยตรวจ 0051
ประเภทของหน่วยตรวจ : ประเภท A
หมวดหมู่ / สาขาการตรวจ

ขั้นตอนและช่วงการตรวจ

สินค้ำเกษตร : ข้ำวหอมมะลิไทย

กำรตรวจในขั้นก่อนตรวจปล่อยและ
ขั้นตรวจปล่อยในรำยกำรต่อไปนี้
- ปริมำณ
- คุณภำพทำงกำยภำพและลักษณะทั่วไป
o ประเภท ชนิด
o ควำมบริสุทธิ์
o ควำมชื้น
o ขนำดของเมล็ดข้ำว
o ส่วนผสม (ข้ำวเต็มเมล็ด ข้ำวหัก
ต้นข้ำว)
o ข้ำวและสิ่งที่อำจมีปนได้
(เมล็ดเสีย เมล็ดเหลือง
เมล็ดท้องไข่ เมล็ดแดง ฯลฯ)
o ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิต
o ระดับกำรขัดสี
ไม่ครอบคลุมกำรตรวจควำมบริสุทธิ์ด้ว ยวิธี
วิ เ ครำะห์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรในรำยกำร
ปริ มำณอมิโ ลส (Amylose content) และ
ค่ ำ กำรสลำยเมล็ ด ข้ ำ ว ในด่ ำ ง ( Alkali
Spreading Value)

ข้อกาหนดที่ใช้

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดให้มี
การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและ
การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ข้าวหอมมะลิไทย
- มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย
- ขั้นตอนการดาเนินงาน เรื่อง
การตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย :
TCOP-19005
- ข้อกาหนดของลูกค้า

ตั้งแต่ วันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2564
ถึง วันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2569
ออกให้ ณ วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2564

ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2564
กระทรวงอุตสำหกรรม สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
หน้ำที่ 1/1

Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0002
Name of Inspection Body : TCIS Inspection (Thailand) Co., Ltd.
Addresses and contact details
Head office or primary location
819 Moo 9, Samrong Nuea, Muang Samut Prakan,
Samut Prakan

Accreditation No.
Type of Inspection Body

Additional Locations (If different from Head Office)
-

: INSPECTION 0051
: Type A

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

Inspection Requirements or Criteria

- 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
- Standards for Thai Hom Mali Rice
- Operating procedure for Thai Hom
Mali Rice Inspection (TCOP-19005)
- Customers’ specifications

Valid from : 13 September B.E. 2564 (2021)
Until : 12 September B.E 2569 (2026)
Issue Date : 27 October
B.E. 2564 (2021)

Date of Initial Issue: 13 September 2021
Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute
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