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สารบัญ
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู้จัดทา ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ
ขอบข่าย
คานิยาม
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ
คุณสมบัติของเกษตรกร
คุณสมบัติของนิติบุคคล
คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร
การรับรอง
เงือ่ นไขสาหรับผู้ได้รับการรับรอง
การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit)
และการตรวจต่ออายุการรับรอง (Re - assessment Audit)
การลดขอบข่าย การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง
การยกเลิกการรับรอง
การอุทธรณ์ และการร้องเรียน
การรักษาความลับ
อื่นๆ
ภาคผนวก
วิธีแสดงเครื่องหมายรับรอง
วิธีแสดงเครื่องหมายควบคู่กับเครื่องหมาย
รับรองระบบงานของสานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
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1. ขอบข่าย
1.1 ข้อกาหนดนี้ กาหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอการรับรอง เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับ การรับรอง
การตรวจประเมิ น เพื่ อ การรั บ รอง การตรวจติ ด ตามผล การตรวจต่ อ อายุ การรั บ รอง
การเปลี่ยนแปลงขอบข่าย การลด/ขยายขอบข่าย การพักใช้ การเพิกถอน การรับรอง การยกเลิก
การรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน การโต้แย้ง การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
รับรองแหล่งผลิต GAP พืช
1.2 ข้อกาหนดนี้ใช้สาหรับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร
2. คานิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในข้อกาหนดนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 การรับรอง หมายถึง การให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
2.2 GAP พืช (Good Agricultural Practice) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในระดับฟาร์ม เพื่อให้ได้
สิน ค้าปลอดภัย ปลอดศัตรู พืช และมีคุณภาพ เน้นวิธีการควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาใน
กระบวนการผลิต
2.3 พืช หมายถึง พรรณพืชทุกชนิดและทุกส่วนของพืช ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้น ตอ หน่อ กิ่ง
ใบ ราก หัว ดอก และเมล็ด ทั้งนี้ให้รวมถึงเห็ด
2.4 ผู้ยื่นคาขอ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล ที่ประสงค์ขอรับการรับรอง
2.5 ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง หมายถึ ง ผู้ ยื่ น ค าขอที่ ผ่ า นการตรวจประเมิ น และได้ รั บ การรั บ รองจาก
กรมวิชาการเกษตร
2.6 ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดตามมาตรฐาน การผลิตพืช
2.7 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและรับรองมาตรฐานการผลิต
พืช ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.8 คณะอนุกรรมการบริหาร หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารระบบคุณภาพด้านการรับรองมาตรฐาน
การผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.9 คณะอนุกรรมการพัฒนา หมายถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืชที่
ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.10 คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร เพื่อทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.11 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง บุคคลที่แต่งตั้งโดยประธานคณะอนุกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
คาอุทธรณ์
2.12 การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
/คณะอนุกรรมการบริหาร /คณะอนุกรรมการพัฒนา /คณะกรรมการรับรอง ได้พิจารณาตัดสิน
แล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้คณะกรรมการบริหาร /
คณะอนุกรรมการบริหาร /คณะอนุกรรมการพัฒนา /คณะกรรมการรับรอง ทาการทบทวน
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2.13 การร้องเรี ยน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ห าร คณะอนุ ก รรมการพัฒ นา คณะอนุ ก รรมการบริห าร คณะกรรมการการรับ รอง คณะ
พิจารณาอุทธรณ์ ผู้ตรวจประเมิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้ กรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรอง และข้อร้องเรียนผู้ได้รับการรับรอง
2.14 หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้การรับรองความสามารถ
แก่หน่วยรับรอง
2.15 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่กาหนด
ในมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เพื่อตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อกาหนด ซึ่งจะดาเนินการ
ตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก
2.16 การตรวจติ ดตามผล (Surveillance) หมายถึ ง การตรวจประเมิ นเพื่ อติ ดตามการรั กษาระบบที่
ดาเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
2.17 การตรวจต่ออายุการรั บรอง (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลั งการรับรองที่
ดาเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพื่อทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่า ผู้ได้รับการรับรองมีการนา
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปดาเนินการ และยังมีประสิทธิผลอยู่
2.18 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะ ซึ่งอาจดาเนินการตรวจ
ประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนของระบบก็ได้
2.19 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต (Grower/Farmer Group) หมายถึง กลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกผู้ผลิต
ทาการผลิต และรวมกลุ่มกันเพื่อทาการผลิต
2.20 นิติบุคคล (Juristic person) หมายถึง บริษัทหรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ จัดจาหน่าย
หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร
2.21 การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคล
2.22 ใบรั บรอง หมายถึ ง ใบรั บรองแหล่ งผลิ ตพื ช หรือการผลิ ตพื ชอิ นทรีย์ ตามมาตรฐานสิ นค้ าเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.)
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3. คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ
3.1 ผู้ยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติของเกษตรกร
(1) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่การผลิต หรือได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
(2) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(3) เป็นผู้สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองแหล่งผลิต GAP พืช ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด
(4) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอน
ใบรับรอง
คุณสมบัติของนิติบุคคล
(1) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่การผลิต หรือได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
(2) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
(3) เป็นนิติบุคคลที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด
(4) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอน
ใบรับรอง
คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร
(1) สมาชิกของกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่การผลิต หรือ
ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
(2) เป็ น กลุ่ ม เกษตรกรที่ ได้ขึ้ นทะเบีย นกั บหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เกี่ย วข้อ ง หรือ หากไม่ไ ด้ขึ้ น
ทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีสมาชิกที่ขอยื่นรับรองปลูกพืชชนิดเดียวกันตั้งแต่ 5 คน
ขึ้นไป
(3) กลุ่มอาจดาเนินการโดยสมาชิกที่ร วมกลุ่มกันเพื่อทาการเพาะปลูก หรือดาเนินการโดยนิติ
บุคคล (Juristic Person)หรือองค์กรอิสระ ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร โดยเป็น
ผู้รับซื้อ จัดจาหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่ทา
การผลิตให้
(4) เป็นกลุ่มที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองแหล่งผลิต GAP พืช ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด
(5) ไม่เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรที่ถูกเพิกถอนใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วย
รับรองใดๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่ถูกเพิกถอนใบรับรอง
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4. การรับรอง
4.1 กรมวิชาการเกษตรดาเนินการให้การรับรอง ตามขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรประกาศ
4.2 ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นคาขอประสงค์จะให้ใช้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอื่นๆ ในการตรวจประเมิน กรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิที่จะให้มีการตกลงเป็นแต่ละ
กรณีไป
4.3 ผู้ยื่นคาขอต้องมีการนาระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปปฏิบัติ ก่อนการ
ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
4.4 การขอรั บ การรั บ รองให้ ยื่ น ค าขอต่ อ กรมวิ ช าการเกษตรหรื อ หน่ ว ยงานที่ กรมวิ ช าการเกษตร
มอบหมายพร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบคาขอใบรับรอง
4.5 เมื่อได้รับคาขอแล้ว กรมวิชาการเกษตร จะดาเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบคาขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอหากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนก็
ให้ เจ้ าหน้ า ที่แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทราบ หากเอกสารครบถ้ ว นแล้ ว ก็ ส่ ง คณะผู้ ตรวจประเมิ น
ดาเนินการต่อไป
(2) ผู้ ยื่ น คาขอต้ องยิ น ยอมให้ ผู้ แทนจากกรมวิ ช าการเกษตรผู้ ต รวจประเมิ นด าเนิ นการตรวจ
ประเมิน ณ แหล่งผลิตของผู้ยื่นคาขอ รวมทั้งยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรองระบบงาน หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเข้าร่วม ดาเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมินของคณะ
ผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ณ แหล่งผลิตของผู้ยื่นคาขอ
(3) คณะผู้ตรวจประเมินดาเนินการตรวจประเมิน ตามคู่มือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) คู่มือ
วิธีการปฏิบั ติงาน (WI) คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และหลั กเกณฑ์แ ละเงื่อนไขการตรวจ
ประเมินแหล่งผลิต GAP พืช (RE-2)
4.6 ผู้ยื่นคาขอที่ทาการผลิตเพื่อการส่งออก ต้องปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของประเทศคู่ค้า
4.7 หากคณะผู้ ต รวจประเมิ น ตรวจประเมิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ส รุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการรั บ รองเพื่อพิจ ารณาตัดสิ น หากคณะกรรมการรับรองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้
นาเสนออธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อออกใบรับรองให้การรับรอง
4.8 เมื่อคณะกรรมการรับรอง มีมติให้การรับรองแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรอง โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรอง อนุมัติให้การรับรอง ใบรับรองสาหรับพืชล้มลุก (annual crop)
มีอายุ 2 ปี และใบรับรองสาหรับพืชยืนต้น (perennial crop) มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
ใบรับรอง และไม่สามารถโอนใบรับรอง ให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้การออกใบรับรอง กรมวิชาการเกษตร
จะดาเนินออกให้ในนามเกษตรกร นิติบุคคล หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเท่านั้น
4.9 กรณีที่เป็นแหล่งผลิตซึ่งปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่แปลงเดียวกัน ผู้ยื่นคาขอ/กลุ่มต้องมีมาตรการ
หรือข้อปฏิบัติที่ยืนยันได้ว่าการจัดการใดๆ กับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
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5. เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับการรับรอง
ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
5.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตพืช ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการ
รับรอง
5.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
5.3 ต้องไม่นาใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงาน ไปใช้
ในทางที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการรับรอง หรือทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ กรมวิชาการเกษตร
5.4 เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิ กการรับรองไม่ว่าด้ว ยสาเหตุใด ให้ ยุติการใช้
สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และการอ้างถึงการได้รับการรับรองทั้งหมด
5.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตพืชในสาระสาคัญ เช่น เปลี่ยนแปลง
ชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่ปลูก เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม เปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ม
หรือเปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ดาเนินการ ให้ แจ้งกรมวิชาการเกษตรทราบ จากนั้นพิจารณาข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกษตรกร/กลุ่มส่งมาให้ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญกรม
วิชาการเกษตรอาจกาหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม แล้วนาผลเสนอคณะกรรมการรับรอง
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการรับรองมีมติเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะ
ออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการ
รับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่กรมวิชาการเกษตร
5.6 ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอื่นหรือเสียชีวิต ให้ถือว่าใบรับรองสิ้ นอายุ ผู้ที่ครอบครอง
ใบรับรองอยู่ต้องส่งคืนใบรับรองให้กรมวิชาการเกษตร หากผู้ที่ได้รับโอนกิจการประสงค์จะขอรับ
การตรวจประเมิน ให้ดาเนินการยื่นคาขอใหม่
5.7 กรณีผู้ได้รับการรับรอง เปลี่ยนชื่อสกุล ที่อยู่ หรือชื่อกลุ่ม ให้แจ้งกรมวิชาการเกษตร พร้อมแนบ
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดย
มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่
กรมวิชาการเกษตร
5.8 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองทาใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ให้นาหลักฐานการแจ้งความส่ง มายังกรม
วิช าการเกษตร กรมวิช าการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับ
ใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่
5.9 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล ต้องจัดส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของผู้มี
อานาจลงนามให้กรมวิชาการเกษตร
5.10 ต้องส่ งมอบเอกสารหลั กฐานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็น ปัจจุบันให้แก่กรมวิชาการ
เกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ
5.11 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้ยื่นคาขอยกเลิกใบรับรอง ต่อ กรมวิชาการเกษตรทราบ ถ้า
ประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองต่อกรมวิชาการเกษตร ก่อนใบรับรองฉบับ
เดิ ม หมดอายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า มี ฐ านะเสมื อ นผู้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รอง และให้
ดาเนินการผลิตต่อไปได้จนกว่าอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะสั่งไม่ต่ออายุใบรับรอง หรืออายุ
ใบรับรองใหม่ไม่ต่อเนื่องจากใบรับรองเดิม
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5.12 หากไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบรับรองก่อนวันที่ใบรับรองหมดอายุ จะต้องยื่นขอการรับรองใหม่ โดย
ไม่ถือเป็นการต่ออายุการรับรอง
5.13 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จาเป็นแก่เจ้าหน้าที่กรมวิชาการ
เกษตร และคณะผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่ร้องขอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติหน้าที่
5.14 ต้องจั ดท าและเก็ บ รั ก ษาบั นทึก ข้อร้ องเรียนและผลการด าเนิ นการกับ ข้อร้ องเรียนทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผลการ
ดาเนินการให้แก่กรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ
6. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) และการตรวจต่ออายุการรับรอง(Re - assessment
Audit)
6.1 กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิ์จะตรวจติดตามผลเพื่อติดตามการรักษาระบบการผลิตพืชที่ได้รับการ
รับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกเสร็จสิ้น โดยในการ
ตรวจติดตามผลจะดาเนินการตรวจประเมินในบางข้อกาหนดของ มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
แต่ต้องตรวจติดตามผลให้ครบทุกข้อกาหนดใน 1 รอบของการรับรอง ตามขั้นตอนที่กาหนดใน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน
6.2 การตรวจต่ออายุการรับรองจะดาเนินการทุก 2 ปีสาหรับพืชล้มลุก และ 3 ปี สาหรับพืชยืนต้น โดย
ตรวจประเมินระบบทั้งหมด เพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจ
ประเมิน (RE-2) โดยการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง จะทาการตรวจประเมินไม่เกิน 2 ครั้ง
หากไม่สามารถเสร็จสิ้นภายใน 2 ครั้ง กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณายกเลิกการต่ออายุ
กรณีพืชที่ขอต่ออายุการรับรองเป็นพืชล้มลุก ให้เกษตรกรยื่นคาขอต่ออายุการรับรองก่อน
เริ่มปลูกพืชในรอบการผลิตใหม่ ภายในปีที่ใบรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะ
ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินทั้งระบบ
6.3 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ยื่นคาขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กาหนด และใบรับรอง
ฉบับเดิมสิ้นอายุการรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะถือว่าขาดอายุการรับรองโดยปริยาย
6.4 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) กรมวิชาการเกษตร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการตรวจ
ประเมินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้
(1) มีข้อสงสัยว่า การปฏิ บั ติไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
(มกษ.)
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญที่มีผลต่อระบบการผลิตพืช
(3) เมื่ อ มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ มู ล แล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไม่ ปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร
(4) เมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ ง เตื อ นจากประเทศคู่ ค้ า หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อผู้บริโภคของพืชชนิดนั้นๆ
(5) กรณีมีมติจากคณะกรรมการรับรอง ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม
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7. การลดขอบข่าย การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง
7.1 การลดขอบข่ายการรับรอง
เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบรับรองไม่สามารถรักษาระบบการจัดการคุณภาพ GAP ของพืชชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรองฉบับใหม่
แทนฉบั บ เดิมตามขอบข่ายที่เหลื อและใบรับรองฉบับใหม่ให้ มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่
เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ทไี่ ด้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ให้กรมวิชาการเกษตร
กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองทาใบรับรองฉบับเดิมสูญหายให้นาหลักฐานการแจ้งความส่งมายัง
กรมวิชาการเกษตร โดยหากผู้ได้รับการรับรองไม่ส่งหลักฐานการแจ้งความภายในระยะเวลาที่
กาหนด กรมวิชาการเกษตรจะเสนอพักใช้การรับรองจนกว่าจะมีการส่งหลักฐานการแจ้งความ
ใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย
7.2 การสั่งพักใช้ใบรับรอง
เมือ่ ปรากฏว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบ
กรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส าหรั บ พืช พ.ศ.2555 และ/หรือไม่ ปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี
สาหรับพืช ที่ได้รับการรับรอง และ/หรือ ไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือกรณีผลการวิเคราะห์พบสารพิษตกค้าง หรือจุลินทรีย์หรือโลหะหนัก เกินค่าตามที่กรมวิชาการ
เกษตรกาหนด และ/หรื อผู้ ไ ด้รับการรับรองไม่ส่ ง คืนใบรั บรองฉบับเดิม เมื่อ มีก ารเปลี่ ยนแปลง
ขอบข่ายการรับรอง ผู้ตรวจประเมิน จะนาเสนออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสั่ง พักใช้
ใบรับรอง โดยมีกาหนดครัง้ ละไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ผู้ได้รับการรับรองซึ่งถูกสั่งพัก
ใช้ใบรับรอง ต้องหยุดการอ้างถึง ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงานใน
ระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ จนกว่าอธิบดีหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะสั่งถอนการสั่งพักใช้
7.3 การเพิกถอนการรับรอง
กรณีที่ผู้ได้รับใบรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่า
ด้ว ยการรั บ รองผลิ ตพื ช ตามมาตรฐานระบบการจัด การคุณ ภาพการปฏิ บัติ ทางการเกษตรที่ ดี
สาหรับพืช พ.ศ.2555 กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้
(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบฯ และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
(2) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรอง ในสาระสาคัญ เช่น พบว่ามีการใช้ หรือมีไว้ในครอบครอง
หรือผลการวิเคราะห์พบวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
(3) ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองเกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 หรือ 3 ปีแล้วแต่ประเภทใบรับรอง
(4) มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการรับรอง พิจารณาแล้วเห็นว่า ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
ผู้ตรวจประเมิน จะนาเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ให้คณะกรรมการ
รับรองพิจารณาเสนออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสั่งเพิกถอนใบรับรองและให้ กรมวิชาการเกษตรนา
รายชื่อ ผู้ ถูก เพิก ถอนการรั บ รองเผยแพร่ แ ก่ ส าธารณชนทราบ ทั้ ง นี้ผู้ ไ ด้รั บ การรับ รองซึ่ งถู ก สั่ ง เพิก ถอน
ใบรับรองต้องส่งใบรับรองคืนให้แก่กรมวิชาการเกษตร กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองทาใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย
ให้นาหลักฐานการแจ้งความใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ส่งมายังกรมวิชาการเกษตร
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ผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองต้องหยุดการใช้ หรืออ้างอิง ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย
รับรองระบบงาน บนเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง
8. การยกเลิกการรับรอง
การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
(2) ผู้ได้รับการรับรอง เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
(3) ผู้ได้รับการรับรอง เสียชีวิต
(4) ผู้ได้รับการรับรอง โอนกิจการให้บุคคลอื่น
(5) ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
(6) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดใหม่ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
9. การอุทธรณ์ และการร้องเรียน
9.1 การอุทธรณ์
(1) ผู้ยื่นคาขอรับการรับรองถูกปฏิเสธการขอออกใบรับรองหรือผู้ได้รับใบรับรองที่ถูกลดขอบข่าย
ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบรับรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ งจากกรมวิชาการเกษตร โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องทาเป็ นลายลั กษณ์ อักษรยื่นต่อคณะ
พิจารณาอุทธรณ์หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน
(2) คณะพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ จ ะพิ จ ารณาค าอุ ท ธรณ์ และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ท ราบภายใน
60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์
(3) ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่
(4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
9.2 การร้องเรียน
การยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ให้ ยื่ น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั้ ง นี้ ให้ ร วมถึ ง การร้ อ งเรี ย นทางโทรศั พ ท์
เว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ แต่ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จากการได้ยินมา กรณีที่ การร้องเรียน
เป็ น เรื่ องเกี่ย วกับ ผู้ ได้รั บการรั บ รอง ต้องยื่นเป็นลายลั กษณ์อักษรและมีห ลั กฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถพิจารณาดาเนินการต่อไปได้
10. การรักษาความลับ
กรมวิชาการเกษตรจะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคาขอ และ/หรือผู้ได้รับการ
รับรองไว้เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคาขอ และ/หรือผู้ได้รับการ
รับรอง อันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของกรมวิชาการ
เกษตร
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กรณีต้องการเปิดเผยข้อมูลของผู้ยื่นคาขอ และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรอง ต้องได้รับการยินยอมจาก
ผู้ยื่นคาขอ และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนีก้ ารเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจะสามารถดาเนินการได้ ในกรณี
ที่อาจก่อให้ เกิดอัน ตรายต่อผู้ บริ โภคโดยรวม หรือข้อมูลที่ส ามารถเปิดเผยได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองของผู้ถูกพักใช้/เพิกถอน/
ยกเลิกการรับรอง
11. อื่นๆ
11.1 ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เ กี่ยวข้องกับการรับรอง กรมวิชาการเกษตร
จะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ/ ผู้ได้รับการรับรองทราบ
11.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ข้อ 11.1 ให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จากนั้นกรมวิช าการเกษตรจะทาการตรวจสอบการปรับปรุง แก้ไขของ
ผู้ได้รับการรับรอง
11.3 กรมวิชาการเกษตรไม่รับผิดชอบในการกระทาใดๆ ของผู้ ได้รับการรับรองที่ได้กระทาไปโดยไม่
สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
11.4 กรมวิชาการเกษตรจะพิจ ารณา เพื่อออกใบรับรอง ฉบับใหม่ให้ แก่ผู้ ได้รับการรับรองในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุและได้ดาเนินการตามข้อ 6 รวมทั้งตรวจต่ออายุการรับรอง
แล้ว
(2) ใบรับรองฉบับเดิมชารุด หรือสูญหาย
(3) ผู้ได้รับการรั บรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และไม่มีผลกระทบต่อระบบ
ทีไ่ ด้รับการรับรองใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) และ (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับ
เดิม ที่ยั งเหลื อ อยู่ ทั้ง นี้ในกรณี (3) ผู้ ไ ด้รั บการรั บรองต้ องส่ งคื นใบรับ รองฉบั บเดิ มให้
กรมวิชาการเกษตร
11.5 กรมวิชาการเกษตรจะทาการเผยแพร่รายชื่อผู้ ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้ /เพิกถอน/ยกเลิ ก
การรับรองให้แก่สาธารณชนทราบ
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ภาคผนวก
วิธีแสดงเครื่องหมายรับรอง

กษ 03 9001-XXXX ABCCCCCCXXX GAP
รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรอง
1. การแสดงเครื่องหมายรับรองจะต้องระบุรหัสรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองทุกครั้งอ้างอิงตามรหัส
รับรองที่ระบุในใบรับรองที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร
2. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ และสัดส่วนดังรูป ขนาดของเครื่องหมายให้เป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขนาดเล็กที่สุดของเครื่ องหมายที่แสดงได้ คือ 15 มิลลิเมตร และห้ามใช้เครื่องหมายรับรอง โดยปรับ
เครื่องหมายให้เป็นสัดส่วนอื่น รวมทั้งห้ามปรับเปลี่ยนตาแหน่งหรือเพิ่มเติม ตัวอักษร หรืออื่นใดไปจาก
เดิม และห้ามนาสัญลักษณ์ไปใช้แบบพิมพ์กลับด้านในทุกกรณี
3. การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง กาหนดให้มี สีเขียวเพียงสีเดียว สีของเครื่องหมายรับรอง (Q) สีเขียว
ให้ใช้ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ สีฟ้า (Cyan) สีแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow)
และสีดา (Black=K) รหัสสีที่กาหนด C 100, Y 100, BL 60
4. การใช้เครื่องหมายการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จะใช้ได้ในการสร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร และสื่อ
โฆษณาทุกประเภท เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ ป้ายโฆษณา ป้ายแปลง ป้ายแหล่งที่เก็บ ป้ายที่ทาการกลุ่ม
ป้ายบ้าน บรรจุภัณฑ์ โดยการกล่าวอ้างถึงการรับรองดังกล่าว จะสามารถใช้ได้เฉพาะกั บเกษตรกร นิติ
บุคคล กลุ่ม ที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เฉพาะในขอบข่ายการรับรองเท่านั้น หากมีการแสดง
เครื่องหมายรับรองบนเอกสาร หรือสื่อโฆษณาที่มีผลผลิต ที่ไม่ได้รับการรับรองร่วมอยู่ด้วย ผู้ได้รับการ
รับรองจะต้องระบุข้อความให้ชัดเจนว่า เฉพาะผลผลิตใดที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช
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5. เนื่องจากการรับรองเป็นการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จึงห้ามแสดงเครื่องหมายรับรองบน บรรจุ
ภัณฑ์ที่แปรสภาพแล้ว ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรอง บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลผลิตที่แปรสภาพแล้ว
ให้อ้างอิงด้วยข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากพืชที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAPพืช” โดยไม่แสดง
เครื่องหมายรับรอง
6. ผู้ได้รับการรับรองสามารถเลือกใช้เครื่องหมายรับรองเพียงอย่างเดียว หรือผู้ได้รับการรับรองสามารถ
เลือกใช้เครื่องหมายรับรอง ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบงานของสานักงานมาตรฐานสินค้า เกษตร
และอาหารแห่งชาติได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในภาคผนวกต่อไป
วิธีแสดงเครื่องหมายรับรอง ควบคู่กับ เครื่องหมายรับรองระบบงานของสานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

กษ 03 9001-XXXX ABCCCCCCXXX GAP

รับรองระบบงาน
มกอช. ………

รูปที่ 2 เครื่องหมายรับรอง
1. เครื่องหมายรับรองระบบงาน มีลักษณะ และสัดส่วนดังรูป ขนาดของเครื่องหมายให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายที่แสดงได้ คือ 15 มิลลิเมตร และห้ามใช้เครื่องหมาย
รับรองระบบงาน ที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะหรือสัดส่วนเป็นอย่างอื่น
2. การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง กาหนดให้มี สีเขียวเพียงสีเดียว ใช้ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับ
เครื่องพิมพ์ สีฟ้า (Cyan) สีแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) และสีดา (Black=K) รหัสสีที่กาหนด C
100, Y 100, BL 60
3. การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน จะต้องแสดงคู่กับเครื่ องหมายรับรองดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2
เท่านั้น
4. การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน หรืออ้างถึงการรับรองจะต้องไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าหน่วย
รับรองระบบงาน ได้ให้การรับรองกิจกรรมของผู้ได้รับการรับรอง
5. การใช้เครื่องหมายรับรองควบคู่ กับเครื่องหมายรับรองระบบงาน จะใช้ได้ในการสร้างภาพลักษณ์บน
ผลผลิต ตลอดจนวัสดุเกี่ยวกับการขายทุกประเภท เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ
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ขนาด สี รหัส เครื่องหมายรับรอง
(ก) ขนาดเครื่องหมายรับรอง
ตัวอย่าง ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

(ข) สีเครื่องหมายรับรอง
สีเขียว ให้ใช้ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์
สีฟ้า (Cyan) สีแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) นามาใช้ในระบบการพิมพ์
และมีการเพิ่มเติมสีดาเข้าไปเพื่อให้มีน้าหนักเข้มขึ้นอีก เมื่อรวมสีดา (Black = K)
เข้าไปจึงมีสี่สี โดยทั่วไปจึงเรียกระบบการพิมพ์นี้ว่าระบบการพิมพ์สี่สี CMYK

(ค) ขนาดรหัสการรับรอง
ตัวอย่าง ขนาดที่เล็กที่สุดของรหัสการรับรองที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน

RE-1
13/13
1
1 ก.ย. 57

