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1. ขอบข่าย
1.1 ข้อกาหนดนี้ กาหนดนิ ยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอการรับรอง เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับการ
รับรอง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง และการตรวจต่ออายุการรับรอง การลด/ขยายขอบข่าย การพักใช้
การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิกการรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรี ยน การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการรับรองการผลิตพืช อิน ทรีย์
1.2 ข้อกาหนดนี้ใช้สาหรับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์
2. คานิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในข้อกาหนดนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 การผลิ ตพืชอินทรีย์ หมายถึง ระบบการผลิตพืช ผลิตผลและผลิ ตภัณฑ์พืชอินทรีย์ การรวบรวม
การคัดบรรจุ การแปรรูป การจัดจาหน่าย และการนาเข้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์
และการแสดงฉลากของผลิ ต ภัณฑ์ ที่ เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
2.2 การรั บ รองการผลิ ตพืช อิ น ทรี ย์ หมายถึง การให้ การรั บรองระบบการผลิตพืช ผลิ ตผลและ/หรือ
ผลิตภัณฑ์พืชอินทรี ย์ การบรรจุหีบห่อ การจัดเตรียม การจัดจาหน่าย และนาเข้าผลิตผลและ/หรือ
ผลิตภัณฑ์พืช รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ ของผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ ว่าสอดคล้องตามมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย์ มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
2.3 พืช หมายถึง พรรณพืชทุกชนิดและทุกส่วนของพืช ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้น ตอ หน่อ กิ่ง ใบ ราก
หัว ดอก และเมล็ด ไม่ว่าที่ใช้ทาพันธุ์หรือที่ตายแล้ว ทั้งนี้ให้รวมถึงกลุ่มเชื้อราที่เป็นอาหาร เช่น เห็ด
2.4 พืชอินทรีย์ หมายถึง พืช ผลิตผล และผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้จากการผลิตโดยวัสดุธรรมชาติ หรือเก็บ
จากธรรมชาติ แต่ไม่ใช่พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรมและฉายรังสี
2.5 ผลิตผล (Produce) หมายถึง พืชหรือส่วนของพืชที่ ได้จากการผลิตพืชอินทรีย์ หรือเก็บเกี่ยวจาก
ธรรมชาติและหรือผ่านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
2.6 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตผลจากพืชหรือส่วนของพืชที่ได้จากการผลิตพืชอินทรีย์โดยผ่าน
กรรมวิธีการแปรรูป
2.7 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest) หมายถึง การผึ่งแห้ง การตาก การทาความสะอาด
การตัดแต่ง การคัดเลือก การบรรจุ การจัดเก็บ และการขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
2.8 ผู้ผลิต (Producer/ Farmer) หมายถึง ผู้ทาการปลูกพืช ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังเก็บ
เกี่ยว การจาหน่ายผลิตผลและ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
2.9 ผู้ประกอบการ (Operators) หมายถึง ผู้ที่ดาเนินกิจการในการผลิต จัดเตรียม จัดจาหน่าย หรือ
นาเข้าหรือส่งออกผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาไปจาหน่ายหรือเป็นผู้จัด
จาหน่ายพืชอินทรีย์
2.10 ผู้ยื่นคาขอ หมายถึง เกษตรกร นิติบุคคล กลุ่มเกษตรกร องค์กร ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะขอรับการรับรอง
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2.11 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคาขอที่ ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจากหน่วย
รับรองกรมวิชาการเกษตร
2.12 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและรับรองมาตรฐานการผลิต
พืช กรมวิชาการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทาหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
2.13 คณะอนุกรรมการบริหาร หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารระบบคุณภาพด้านการรับรองมาตรฐาน
การผลิตพืช ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.14 คณะอนุกรรมการพัฒนา หมายถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืช ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.15 คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานอนุกรรมการบริหารเพื่อทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.16 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยประธานคณะอนุ กรรมการบริห าร เพื่อ
พิจารณาคาอุทธรณ์และเสนอแนะการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริหาร
2.17 การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการบริหาร/
คณะอนุกรรมการบริหาร/คณะอนุกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการรับรอง ได้พิจารณาตัดสินแล้วหรือ
มี ปั ญ หาในผลการพิ จ ารณาหรื อ มาตรการนั้ น ๆ และต้ อ งการให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร/
คณะอนุกรรมการบริหาร/คณะอนุกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการรับรอง ทาการทบทวน
2.18 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการพัฒนา คณะกรรมการรับรอง คณะพิจารณาอุทธรณ์
ผู้ตรวจประเมิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง และข้อ
ร้องเรียนผู้ได้รับการรับรอง
2.19 หน่วยรับรอง (certification) หมายถึง หน่วยที่รับผิดชอบในการตรวจ (inspection) และการรับรอง
(certification) ว่าผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานนี้
2.20 เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือที่
เกี่ย วข้องกับ สิ น ค้าหรื อบริ การของบุคคลอื่น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
2.21 หน่วยตรวจ (Inspection Body) หมายถึง หน่วยงานที่ดาเนินการตรวจสอบในเรื่องผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และการบริการ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องตามข้อกาหนด
2.22 หน่วยทดสอบ (Laboratory) หมายถึง หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการที่ดาเนินการทดสอบคุณลักษณะ
ของ วัสดุ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ตามวิธีการเฉพาะหรือมาตรฐานการทดสอบที่กาหนดไว้
2.23 การตรวจ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบ (examine) ผลิ ตผลหรือผลิ ตภัณฑ์ หรือระบบ
สาหรับการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ กระบวนการคัดบรรจุ การรวบรวม การแปรรูป
และการจัดจาหน่าย รวมทั้งการทดสอบในกระบวนการแปรรูป และผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อทวนสอบ
ว่าเป็นไปตามข้อกาหนดสาหรับการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรวมถึงการตรวจสอบระบบ
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การผลิต กระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปด้วย
การรับรอง (certification) หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงาน โดยหน่วยรับรอง ในการออกใบรับรอง
ว่าผลิตผลหรือผลิต ภัณฑ์หรือระบบการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานนี้
การรับรองแบบกลุ่ม (Group certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มเกษตรกร องค์กร หรือบริษัท
ใบรับ รอง หมายถึง ใบรั บรองการผลิตพืช อินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) ความหมายของคาที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ระยะปรับเปลี่ยน (transition period) หรือ conversion period หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มต้น
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข้อกาหนดในมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการรับรองผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ว่า
เป็นเกษตรอินทรีย์
ช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ (transition to organic หรือ conversion period) หมายถึง คาที่ระบุ
ฉลากสาหรับผลิตผลหรือ ผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้จากการผลิต และ/หรือแปรรูป ตามระบบการผลิต
แบบอินทรีย์ที่อยู่ในระยะการปรับเปลี่ยน ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทการรับรอง
กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
3.1 การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
3.2 การรับรองการคัดบรรจุพืชอินทรีย์
3.3 การรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
3.4 การรับรองการรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
3.5 การรับรองการจัดจาหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
3.6 การรับรองการนาเข้าผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ
คุณสมบัติของเกษตรกร
(1) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่การผลิต หรือได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
(2) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(3) เป็นผู้สมัครใจขอรับการรับรอง และยิน ยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด
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(4) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการ
รับรอง
(5) ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ยื่นคาขอต้องมีการนาระบบการผลิตพืช ผลิตผล
และ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการดาเนินกิจกรรมในทุกข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
คุณสมบัติของนิติบุคคล
(1) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่การผลิต หรือได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
(2) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
(3) เป็ น นิ ติบุ คคลที่ ส มัครใจขอรับการรับรอง และยิน ยอมที่จะปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด
(4) ไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่
มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิก
ถอนการรับรอง
(5) ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ยื่นคาขอต้องมีการนาระบบการผลิตพืช ผลิตผล
และ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการดาเนินกิจกรรมในทุกข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
(1) ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือครองสิทธิให้
ดาเนินการผลิตพืช
(2) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(3) เป็นผู้สมัครใจขอรับการรับรอง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก เพิ ก ถอนการรั บ รอง จากกรมวิ ช าการเกษตร หรื อ หน่ ว ยรั บ รองใดๆ ที่ มี
มาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิก
ถอนการรับรอง
(5) ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ยื่ นคาขอต้องมีการนาระบบการผลิตพืช ผลิตผล
และ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการดาเนินกิจกรรมในทุกข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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(6) ต้อ งเป็ น ผู้ ไ ด้รั บ อนุ ญาตในการประกอบกิจ การอย่า งถู ก ต้อ งตามกฎหมาย เช่น ได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาต
จาหน่าย ใบอนุญาตนาเข้า เป็นต้น (กรณีโรงงานแปรรูปหรือกรณีนาเข้า)
คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร
(1) สมาชิกของกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่การผลิต หรือ
ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
(2) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ได้ขึ้นทะเบียน
กับหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีสมาชิกที่ขอยื่นรับรองตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป
(3) กลุ่มต้องมีระบบการผลิตและระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) ที่มี
ประสิ ทธิภ าพเพื่ อรั บรองว่า กิจกรรมการผลิ ตของเกษตรกร สมาชิกและกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดและเชื่อถือได้
(4) กลุ่มอาจดาเนินการโดยสมาชิกที่รวมกลุ่มกันเพื่อทาการเพาะปลูก หรือดาเนินการโดยนิติ
บุคคล (Juristic Person) หรือองค์กรอิสระ ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร โดยเป็น
ผู้รับซื้อ จัดจาหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่ทา
การผลิตให้
(5) เป็นกลุ่มที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยิน ยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด
(6) ไม่ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ ถู ก เพิ ก ถอนการรั บ รองจากกรมวิ ช าการเกษตรหรื อ หน่ ว ยรั บ รองใดๆ ที่ มี
มาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิก
ถอนการรับรอง
5.

การรับรอง
5.1 กรมวิ ช าการเกษตร ด าเนิ น การให้ ก ารรั บ รอง การผลิ ต พื ช อิ น ทรี ย์ ตามขอบข่ า ยที่
กรมวิชาการเกษตรประกาศ
5.2 ผู้ยื่นคาขอต้องมีการนาระบบการผลิตพืชอินทรีย์ไปปฏิบัติก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
รวมทั้งมีการดาเนินกิจกรรมในทุกข้อกาหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
5.3 การขอรับการรับรอง ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเกษตรจังหวัด พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตามรายการในแบบ
คาขอรับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์
เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 5.3 แล้ว กรมวิชาการเกษตร จะดาเนินการดังนี้
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(1) พิ จ ารณาค าขอและรายละเอี ย ดต่ า งๆ ของผู้ ยื่ น ค าขอ หากมี ร ายละเอี ย ดที่
จาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(2) ตรวจประเมิน ตามขั้นตอนที่ กาหนดในเอกสารหลั กเกณฑ์และเงื่ อนไขในการตรวจ
ประเมิน
ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นคาขอประสงค์จะให้
ใช้ภาษาอังกฤษในการตรวจประเมิน กรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิที่จะให้มีการตกลงเป็นแต่
ละกรณีไป
(3) สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น น าเสนอคณะกรรมการรั บ รอง หรื อ ผู้ ตั ด สิ น ให้ ก ารรั บ รอง
เพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรอง
ผู้ยื่น คาขอต้องยิ นยอมให้ ผู้แทนจากกรมวิช าการเกษตร หน่ว ยรับรองระบบงาน หรือหน่ว ย
รับรองระบบงานระดับสากล เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินของกรม
วิชาการเกษตร ณ สถานประกอบการของผู้ยื่นคาขอ
เมื่อคณะกรรมการรับรอง มีมติให้การรับรองแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรอง โดยมีผล
ตั้งแต่วัน ที่ คณะกรรมการรับรองอนุมัติให้ การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 1 ปี และไม่
สามารถโอนใบรับรอง ให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้การออกใบรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะดาเนินออกให้
ในนามผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มที่ผ่านการประเมินเท่านั้น
กรณีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช อินทรีย์ในสาระสาคัญ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูก เพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่ปลูก เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนกรรมวิธีการ
แปรรูป และการจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวิธีใหม่ การปรับปรุงสถานที่ประกอบการ
เปลี่ ย นแปลงสมาชิกในกลุ่ ม เปลี่ ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ ม และเปลี่ ยนผู้ ดูแลหรือ
ผู้ดาเนิน การ ให้ แจ้ งหน่ว ยรับรองกรมวิช าการเกษตร ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงนี้กรม
วิชาการเกษตร อาจพิจารณารับรองการผลิต หรือการประกอบการต่อเนื่องได้ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการส่งมาให้ หรือกรมวิชาการเกษตรอาจกาหนดให้มี
การตรวจประเมินเพิ่มเติม แล้วนาผลเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
รับรองอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทน
ฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรอง
ฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร
กรณีการโอนกิจการและการย้ายสถานที่ผลิต หรือสถานที่ประกอบการ ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง
กรมวิช าการเกษตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และยื่นคาขอรับการตรวจประเมินเพื่อการ
รั บ รองใหม่ โดยจะดาเนิ น การตรวจประเมิน ใหม่ทั้ งระบบ เพื่ อเสนอคณะกรรมการรั บรอง
พิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้อง
ส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร
กรณีที่มีการเปลี่ ย นแปลงชื่อนิติบุคคล โดยที่มีเลขทะเบียนการค้าและพาณิช ย์เดิม รวมทั้ ง
สถานที่ผลิตเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรมวิชาการเกษตร ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
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ยืนยันว่ายังคงรักษาระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ตามที่ได้รับการรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะ
พิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับ เดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้อง
ส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร
6.

เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับการรับรอง
ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
6.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
6.3 ต้องไม่นาใบรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน ไป
ใช้ในทางที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการรับรอง หรือทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมวิชาการ
เกษตร
6.4 เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ยุติ
การใช้สิ่งพิมพ์ สื่อ โฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด
6.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิ ตพืชอินทรีย์ในสาระสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ชนิดพืชที่ปลูก เพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่ปลูก เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูป
และการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ เ ป็ น วิ ธี ใ หม่ การปรั บ ปรุ ง สถานที่ ป ระกอบการ
เปลี่ ย นแปลงสมาชิ ก ในกลุ่ ม เปลี่ ย นแปลงระบบควบคุ ม ภายในกลุ่ ม เปลี่ ย นผู้ ดู แ ลหรื อ
ผู้ดาเนินการ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสถานที่ผลิต การโอนกิจการ การย้ายสถานที่ผลิตหรือ
สถานที่ประกอบการ การเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักร หรือกรณีมีการใช้ สารช่วยกรรมวิธีการ
ผลิตและแปรรูป หรือมีการใช้สารที่ใช้ในการทาความสะอาด (Cleaning Agent) ปัจจัยการ
ผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบารุงดินและควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ได้มาจากระบบการผลิตอินทรีย์ ให้
แจ้งหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรทราบโดยทันที
6.6 ให้ความร่วมมือแก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ หรือกลุ่ม จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจสอบพื้นที่ ดาเนินการและ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรองทั้งหมด (ทั้งพื้นที่ของตนเอง เช่า ให้เช่า) และยินยอมให้มี
การสุ่มตัวอย่าง ผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ หรือปัจจัยการผลิตไปทดสอบ
6.7 ต้องจัดทาบันทึกอย่างต่อเนื่อง เช่น บันทึกการผลิต บัญชีการซื้อปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ
อินทรีย์ บัญชีแสดงจานวนผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ และบัญชีแสดงการจาหน่ายผลิตผล
ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ รวมทั้งจานวนฉลากที่มีการแสดงเครื่องหมายการรับรอง พร้อมหลักฐาน
การรับผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ หรือหลักฐานการชาระเงินจากลูกค้าแต่ละราย แสดง
ข้อมูลดังกล่าวต่อคณะผู้ตรวจประเมิน เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อ ให้ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์ได้ทุกขั้นตอน
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6.8 ต้ อ งส่ ง มอบเอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รองที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ให้ แ ก่
หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ
6.9 ต้องเรียกเก็บผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ คืนจากสถานที่จาหน่าย และจัดส่งรายงานการ
เรียกเก็บ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ กรณีที่ถูกเพิกถอนการรับรอง ยกเลิกการรับรอง ได้รับ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ เมื่อคณะกรรมการรับรอง มีมติให้เรียกเก็บ
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ คืนจากสถานที่จาหน่าย
6.10 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรทราบ
6.11 หากประสงค์ จะขอต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่น แบบคาขอใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ต่อหน่วย
รับรองกรมวิชาการเกษตร ก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน
6.12 ต้องจั ดให้ มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ ว นบุคคลที่จาเป็นแก่เจ้าหน้าที่ ห น่ว ย
รับรองกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่ร้องขอ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
6.13 ต้องจัดทาและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนและผลการดาเนินการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผล
การดาเนินการให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ
6.14 ผู้ยื่นคาขอต้องรักษาสภาพการเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไว้ หลังจากนาเข้าจนถึงผู้บริโภค
6.15 กรณีผู้ นาเข้ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ เช่น การโอนย้ายหน่ว ยรับรอง การเปลี่ยน
มาตรฐานการรั บ รอง การเปลี่ ย นแปลงขอบข่ า ยการรั บ รองซึ่ ง ต้ อ งขอการรั บ รองใหม่
การเปลี่ยนผู้บ ริหาร ต้องดาเนินการแจ้งให้หน่ว ยรับรองของกรมวิชาการเกษตรทราบเพื่อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
7.

การต่ออายุการรับรอง (Re-assessment Audit)
7.1 การต่ออายุการรับรองจะดาเนินการทุก 1 ปี โดยตรวจประเมินทั้งระบบ
7.2 กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการตรวจประเมิน หรือการตรวจกรณีพิเศษ (Special
Audit) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. การลดขอบข่าย การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง
8.1 การลดขอบข่ายการรับรอง (การลดชนิดพืช/ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และพื้นที่การผลิตพืชอินทรีย์)
กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง
หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ผู้ตรวจประเมินจะนาเสนอ
คณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตาม
ขอบข่ายที่เหลือ และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรอง
ฉบับเดิมให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร
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8.2 การพักใช้การรับรอง
กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกาหนด และ/
หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการผลิตพืช อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง และ/หรือไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตรวจประเมินจะนาเสนอคณะกรรมการรับรอง พิจารณาพักใช้การรับรอง
โดยกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน เมื่อผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้การรั บรอง
ต้องหยุ ด การแสดงฉลาก หรื ออ้า งถึง การรับรอง ใบรับรอง เครื่ องหมายรับ รอง เครื่องหมายรับ รอง
ระบบงานในช่วงที่ถูกพักใช้
8.3 การเพิกถอนการรับรอง
กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้
(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร กาหนด และส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อการรับรอง
(2) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองในสาระสาคัญ หรือสูญเสียความเป็นอินทรีย์
(3) ไม่ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง หลังจากถูกพักใช้การรับรอง
(4) มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการรับรอง พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
การรับรอง
ผู้ตรวจประเมินจะนาเสนอคณะกรรมการรับรอง พิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรอง
ต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่ หน่วยรั บรองกรมวิชาการเกษตร และสิทธิในการใช้ ใบรับรอง เครื่องหมาย
รับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานของ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือกลุ่ม จะสิ้นสุดลงทันที ซึ่งจะต้อง
ดาเนินการดังนี้
 ให้หยุดการใช้ หรืออ้างอิงใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน
บนผลิตภัณฑ์หรือวัสดุบรรจุหีบห่อทั้งหมด รวมถึงเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ
ใบปลิว
 ให้ ห ยุ ด แสดงฉลากว่ า เป็ น ผลิ ต ผล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื ช อิ น ทรี ย์ หรื อ แสดงฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ส่วนประกอบผลิตผลพืชอินทรีย์
 ให้เรียกเก็บคืนผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ที่มีปัญหาจากสถานที่จาหน่าย
9. การอุทธรณ์และการร้องเรียน
9.1 การอุทธรณ์
(1) ผู้ยื่นคาขอรับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามข้อ 5 หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกดาเนินการ
ตามข้อ 8 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันที่มีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาหรือการดาเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ
เจ้ าหน้ าที่ส านั กพัฒ นาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าพืช หรือเจ้าหน้าที่สานักวิจัยและ
พัฒ นาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 หรือเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร หากส่ งทาง
ไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน
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(2) คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาคาอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วัน
ทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์
(3) ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่
(4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
9.2 การร้องเรียน
การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้รวมถึงการร้องเรียนทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ ที่
สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ แต่ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จ ากการได้ยินมา กรณีที่การร้องเรียนเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปได้
10. การยกเลิกการรับรอง
การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
(2) ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต
(4) ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอื่น
(5) ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
(6) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไม่ส ามารถปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดใหม่ได้
11. การรักษาความลับ
กรมวิชาการเกษตรจะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคาขอ และ/หรือผู้ได้รับ
การรับรองไว้เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคาขอ และ/หรือผู้ได้รับ
การรับรอง อันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของกรม
วิชาการเกษตร
กรณีต้องการเปิดเผยข้อมูลของผู้ยื่นคาขอ และ/หรือผู้ได้รับการรับรอง ต้องได้รับการยินยอมจากผู้
ยื่นคาขอ และ/หรือผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจะสามารถดาเนินการได้ ใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคโดยรวม หรือข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้ ยกเลิก เพิกถอน
การรับรอง
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12. อื่นๆ
12.1 ในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รองการผลิ ต พื ช อิ น ทรี ย์
กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ/ ผู้ได้รับการรับรองทราบ
12.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ข้อ 12.1 ให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะทาการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการ
รับรอง
12.3 กรมวิชาการเกษตรไม่รับผิดชอบในการกระทาใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ ได้กระทาไปโดยไม่สุจริต
หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
12.4 สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช หรือสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 จะ
พิจารณานาเสนอคณะกรรมการรับรอง เพื่อออกใบรับรอง ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุและได้ดาเนินการตามข้อ 7 รวมทั้งตรวจต่ออายุการรับรอง
แล้ว
(2) ใบรับรองฉบับเดิมชารุด หรือสูญหาย
(3) ผู้ได้รับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และไม่มีผลกระทบต่อการผลิต
พืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
ใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) และ (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่
ทั้งนี้ในกรณีข้อ (3) ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร
12.5 กรมวิ ช าการเกษตรจะท าการเผยแพร่ ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง ผู้ ถู ก พั ก ใช้ ยกเลิ ก เพิ ก ถอน
การรับรอง และรายชื่อผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ที่เรียกเก็บคืนให้สาธารณชนทราบ
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ภาคผนวก
การใช้เครื่องหมายรับรองและการแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง
การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร
1. เครื่องหมายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ถือว่าเป็นทรัพย์สินของกรมวิชาการเกษตร ตามประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เรื่อง สัญลักษณ์อินทรีย์ที่ได้มาตรฐานของประเทศ พ.ศ. 2545 สามารถใช้แสดงบนผลิตผล
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ได้
2. กรมวิช าการเกษตรจะอนุ ญาตให้ เฉพาะผู้ได้รับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการ
เกษตรน าเครื่ อ งหมายรั บ รองผลิ ต ภัณฑ์อิ นทรี ย์ไปใช้ได้ ตามเงื่อนไขการใช้ เครื่ องหมายรั บรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เท่านั้น
เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์
1. ผู้ได้รับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ สามารถใช้เครื่องหมายหรือการกล่าวอ้างถึงการรับรองบน
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ เอกสาร ประกาศนียบัตร นามบัตร สื่อและวัสดุเพื่อการจาหน่ายหรือเผยแพร่
เช่ น แคตตาลอก แผ่ น พั บ แผ่ น ป้า ย ป้ ายโฆษณา ป้ ายสถานที่ผ ลิ ต และบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ด้เ ฉพาะ
ขอบข่ายและประเภทที่ได้รับการรับรองเท่านั้น หากในการแสดงเครื่องหมายรับรองมีผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่อยู่นอกขอบข่ายการรับรองรวมอยู่ด้วย ผู้ได้รับการรับรองจะต้องระบุข้อความให้
ชัดเจนว่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
2. ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่นาเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไปใช้ในทางที่ทาให้เกิดความเข้าใจ
ผิดต่อการรับรอง หรือทาให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียต่อกรมวิชาการเกษตร หากไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ กรมวิชาการเกษตรมีอานาจพิจารณาลด
ขอบข่าย/ประเภทการรับรอง พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์
3. สิทธิในการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้
4. กรณี ที่ น าเครื่ อ งหมายรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ ไ ปแสดงบนฉลาก หากมี ก ารแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงฉลาก ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งรูปแบบตัวอย่างฉลากให้หน่วยรับรองกรมวิชาการ
เกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาฉลากที่มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงไปใช้
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วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร
TAS…………..
1. เครื่ องหมายรั บ รองมีลั กษณะ และสั ดส่ ว นดังรูป ทั้งนี้ ขนาดของเครื่องหมายให้ เป็นไปตามความ
เหมาะสม โดยต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร และห้ามใช้เครื่องหมายรับรองโดยไม่
มีวงกลมหรือปรับวงกลมให้เป็นสัดส่วนอื่น รวมทั้งห้ามปรับเปลี่ยนตาแหน่ง ตัวอักษร หรืออื่นใดไป
จากเดิม ห้ามนาสัญลักษณ์ไปใช้แบบพิมพ์กลับด้านในทุกกรณี และต้องระบุรหัสการรับรองให้ตรงกับ
ประเภทการรับรอง ดังนี้
- TAS : ………………….…. หมายถึง การรับรองแหล่งผลิต
- TAS – PA : ……………. หมายถึง การรับรองการคัดบรรจุ
- TAS – PR : ……………. หมายถึง การรับรองการแปรรูป
- TAS – C : …………..…. หมายถึง การรับรองการรวบรวม
- TAS – D : …………..…. หมายถึง การรับรองการจัดจาหน่าย
- TAS – I : …………….…. หมายถึง การรับรองการนาเข้า
2. การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
- สีเขียวอ่อน
กาหนดให้ใช้สี D7F96F
- สีเขียวเข้ม
กาหนดให้ใช้สี 477F00
- สีแดง
กาหนดให้ใช้สี DF1000
- สีน้าเงิน
กาหนดให้ใช้สี 00067F
- สีดา
กาหนดให้ใช้สี 000000
- สีขาว
กาหนดให้ใช้สี FFFFFF
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์งานแบบ 4 สีได้ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองแบบพิมพ์ 1 สี โดย
สามารถเลือกสีได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เครื่องหมายรับรองมีความโดดเด่นและชัดเจนที่สุด
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3. ตัวอักษรที่ปรากฏในเครื่องหมายรับรอง กาหนดให้ใช้รูปแบบดังนี้
- ภาษาไทย DS Sathorn
- ภาษาอังกฤษ Lucida Handwritting, italic
- ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK ความสูงไม่น้อยกว่า
2 มิลลิเมตร
การระงับการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์
1. ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรอง ต้องระงับการใช้เครื่องหมายรับรอง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ และหยุ ด แจกจ่ า ยเอกสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ โฆษณาหรื อ เผยแพร่ ใ ดๆ ที่ มี
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์
2. ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองที่ ถู ก ลดขอบข่ า ย/ประเภทการรั บ รองการผลิ ต พื ช อิ น ทรี ย์ ต้ อ งระงั บ การใช้
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาหรือเผยแพร่ใดๆ ในขอบข่าย/
ประเภทการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ที่ถูกลดทันที

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์
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รูปแบบและวิธีแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง
การแสดงฉลากว่าเป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลิตผลที่จะกล่าวอ้าง แสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองว่าเป็นอินทรีย์ ได้ ต้องมาจากระบบการ
ผลิตพืชอินทรีย์
2. ผลิตภัณฑ์ที่จะกล่าวอ้าง แสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองว่าเป็นอินทรีย์ไ ด้ ต้องมีส่วนประกอบ
จากเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 95% โดยน้าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ไม่
รวมส่วนประกอบของน้าและเกลือ แต่ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์นั้นต้องไม่มาจากการดัดแปร
พันธุกรรมหรือผ่านการฉายรังสีหรือใช้สารช่วยกรรมวิธีผลิต ที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
3. ชื่อหน่วยรับรองและรหัสการรับรอง
4. ชื่อผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
5. ร้อยละของส่วนประกอบทุกชนิด (ไม่รวมน้าและเกลือ) เรียงลาดับจากมากไปน้อย ที่ใช้สี รูปแบบ
และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน ยกเว้นไม่ต้องแสดงรายการส่วนประกอบได้ เมื่อ มีส่วนประกอบ
เพียงชนิดเดียว
6. วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุที่เติม (ถ้ามี)
7. ปริมาณสุทธิ หรือน้าหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้น หรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่กับ
ส่วนผสมที่เป็นน้าหรือของเหลว และแยกกันอย่างชัดเจน ให้แสดงปริมาณน้าหนักเนื้อผลิตภัณฑ์
(drained weight)
8. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้คัดบรรจุ ผู้แปรรูป ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจาหน่าย พร้อมสถานที่ตั้ง หรือ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
9. ประเทศผู้ผลิต (กรณีส่งออก)
10. วัน เดื อน ปี และ/หรื อ ปี ที่ผ ลิ ต และวั น เดือ น ปี และ/หรือ ปีที่ ห มดอายุ การบริ โ ภค กรณี ที่
ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นานเกิน 90 วัน อาจแสดงเฉพาะเดือนและปีได้
11. คาแนะนาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
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การแสดงฉลากผลิต ภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากผลิตผลพืชอินทรี ย์ ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรี ย์น้อยกว่า 95% แต่ไม่น้อยกว่า 70% โดยน้าหนักของ
ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ไม่รวมน้าและเกลือ ไม่ให้แสดงฉลากเพื่อกล่าวอ้างว่า
เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่อาจแสดงฉลากโดยใช้ข้อความอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
ผลิตผลอินทรีย์ได้
2. ชื่อผลิตภัณฑ์
3. ร้อยละของส่วนประกอบทุกชนิด (ไม่รวมน้าและเกลือ) เรียงลาดับจากมากไปน้อย ที่ใช้สี รูปแบบ
และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน
4. วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุที่เติม (ถ้ามี)
5. ปริมาณสุทธิ หรือน้าหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้น หรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่กับ
ส่วนผสมที่เป็นน้าหรือของเหลว และแยกกันอย่างชัดเจน ให้แสดงปริมาณน้าหนักเนื้อผลิตภัณฑ์
(drained weight)
6. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้คัดบรรจุ ผู้แปรรูป ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจาหน่าย พร้อมสถานที่ตั้ง หรือ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
7. ประเทศผู้ผลิต (กรณีส่งออก)
8. วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ กรณีที่ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นานเกิน 90 วัน อาจแสดงเฉพาะเดือน
และปีก็ได้
9. คาแนะนาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

