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1. ขอบข่าย 
1.1 ข้อก าหนดนี้ ก าหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอการรับรอง เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการ  

รับรอง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรองการ
เปลี่ยนแปลงขอบข่าย การลด/ขยายขอบข่าย การพักใช้ การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิก
การรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน การโต้แย้ง การรักษาความลับ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 

1.2 ข้อก าหนดนี้ใช้ส าหรับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 
 

2. ค านิยาม 
ความหมายของค าท่ีใช้ในข้อก าหนดนี้ มีดังต่อไปนี้ 
2.1 การรับรอง หมายถึง การให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า 
2.2 GAP พืช (Good Agricultural Practice) หมายถึงแนวทางการปฏิบัติในระดับฟาร์ม เพื่อให้ได้

สินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืชและมีคุณภาพ เน้นวิธีการควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาใน
กระบวนการผลิต 

2.3 พืช หมายถึง พรรณพืชทุกชนิดและทุกส่วนของพืช ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้น ตอ หน่อ 
กิ่ง ใบ ราก หัว ดอก และเมล็ด ทั้งนี้ให้รวมถึงเห็ด 

2.4 ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์ขอรับ 
การรับรอง 

2.5 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจาก 
กรมวิชาการเกษตร 

2.6 ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการผลิต
พืช  

2.7 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและรับรองมาตรฐานการ
ผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.8 คณะอนุกรรมการบริหาร หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารระบบคุณภาพด้านการรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย 

2.9 คณะอนุกรรมการพัฒนา หมายถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืช
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.10 คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานคณะอนุกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รหัส RE-1         

หน้า                 3/13 
แก้ไขครั้งท่ี            3 
ประกาศใช้วันท่ี   28 มิ.ย. 64 
 

การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 

 

2.11 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง บุคคลที่แต่งตั้งโดยประธานคณะอนุกรรมการบริหารเพ่ือ
พิจารณาค าอุทธรณ์ 

2.12 การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่ เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆที่คณะ
กรรมการบริหาร /คณะอนุกรรมการบริหาร /คณะอนุกรรมการพัฒนา /คณะกรรมการรับรอง 
ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้
คณะกรรมการบริหาร /คณะอนุกรรมการบริหาร /คณะอนุกรรมการพัฒนา /คณะกรรมการ
รับรองท าการทบทวน 

2.13 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริหาร คณะอนุกรรมการพัฒนา คณะอนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการการรับรอง       
คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ตรวจประเมิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตร     
ที่เก่ียวข้องกับการรับรอง และข้อร้องเรียนผู้ได้รับการรับรอง 

2.14 หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้การรับรอง
ความสามารถแก่หน่วยรับรอง 

2.15 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่
ก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เพ่ือตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อก าหนดซึ่ง
จะด าเนินการตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก 

2.16 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรักษา
ระบบที่ด าเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบ
ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.17 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment Audit) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลังการ
รับรองที่ด าเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่าผู้ได้รับการรับรอง
มีการน ามาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปด าเนินการและยังมีประสิทธิผลอยู่ 

2.18 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะ ซึ่งอาจด าเนินการตรวจ
ประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนของระบบก็ได้ 

2.19 กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต (Grower/Farmer Group) หมายถึง กลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิก
ผู้ผลิต และรวมกลุ่มกันเพ่ือท าการผลิต 

2.20 นิติบุคคล (Juristic Person) หมายถึง บริษัทหรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับซื้อจัด
จ าหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร 

2.21 การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคล  
2.22 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (มกษ.) 
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3.  คุณสมบัติผู้ย่ืนค าขอ 
3.1 ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  คุณสมบัติของเกษตรกร 
(1) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การผลิต หรือได้รับสิทธิการใช้

ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานราชการ 
(2) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
(3) เป็นผู้สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

รับรองแหล่งผลิต GAP พืช ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 
(4) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มี

มาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูก
เพิกถอนใบรับรอง 

คุณสมบัติของนิติบุคคล 
(1) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การผลิต หรือได้รับสิทธิการใช้

ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานราชการ 
(2) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
(3) เป็นนิติบุคคลที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขในการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 
(4) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มี

มาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูก
เพิกถอนใบรับรอง 

คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร 
(1) สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การผลิต  

หรือได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานราชการ 
(2) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกผู้ผลิต และรวมกลุ่มกันเพ่ือท าการผลิต ที่มีสมาชิกตั้งแต่   

5 คนข้ึนไป และยื่นขอรับการรับรองพืชชนิดเดียวกัน  
(3) กลุ่มอาจด าเนินการโดยสมาชิกที่รวมกลุ่มกันเพ่ือท าการเพาะปลูกหรือด าเนินการโดย

นิติบุคคล (Juristic Person) หรือองค์กรอิสระ ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร
โดยเป็นผู้รับซื้อ จัดจ าหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร/
เกษตรกรที่ท าการผลิตให้  

(4) เป็นกลุ่มที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 

(5) ไม่เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรที่ถูกเพิกถอนใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือ
หน่วยรับรองใดๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา  
1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนใบรับรอง 
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4. การรับรอง 

4.1 กรมวิชาการเกษตรด าเนินการให้การรับรอง ตามขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรประกาศ 
4.2  ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นค าขอประสงค์จะให้ใช้

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ ในการตรวจประเมิน กรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการ
ตกลงเป็นแต่ละกรณีไป 

4.3 ผู้ยื่นค าขอต้องมีการน าระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปปฏิบัติก่อน 
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

4.4 การขอรับการรับรองให้ยื่นค าขอต่อกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานที่กรมวิชาการเกษตร
มอบหมายพร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในแบบค าขอใบรับรอง 

4.5 เมื่อได้รับค าขอแล้ว กรมวิชาการเกษตร จะด าเนินการดังนี้ 
(1) ตรวจสอบค าขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอหากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนก็ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบหากเอกสารครบถ้วนแล้วก็ส่งคณะ
ผู้ตรวจประเมินด าเนินการต่อไป 

(2) ผู้ยื่นค าขอต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน หรือ ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรด าเนินการ
ตรวจประเมิน ณ แหล่งผลิตของผู้ยื่นค าขอ รวมทั้งยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรอง
ระบบงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมิน
ของคณะผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ณ แหล่งผลิตของผู้ยื่นค าขอ 

(3) คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมินตามคู่มือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช (RE-2) 

4.6 ผู้ยื่นค าขอที่ท าการผลิตเพ่ือการส่งออก ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
4.7 หากคณะผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ ว ให้สรุปข้อคิดเห็นน าเสนอต่อ

คณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาตัดสิน หากคณะกรรมการรับรองพิจารณาแล้วเห็นชอบให้
น าเสนออธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อออกใบรับรองให้การรับรอง 

4.8 เมื่อคณะกรรมการรับรองมีมติให้การรับรองแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองโดยมีผล
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรอง อนุมัติให้การรับรอง ใบรับรองส าหรับพืชล้มลุก (Annual Crop)  
มีอายุ 2 ปี และใบรับรองส าหรับพืชยืนต้น (Perennial Crop) มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
ใบรับรอง และไม่สามารถโอนใบรับรอง ให้แก่ผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้การออกใบรับรอง กรมวิชาการเกษตร 
จะด าเนินออกให้ในนามเกษตรกร นิติบุคคล หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเท่านั้น 

4.9 กรณีที่เป็นแหล่งผลิตซึ่งปลูกพืชหลายชนิดบนพ้ืนที่แปลงเดียวกัน ผู้ยื่นค าขอ/กลุ่มต้องมี
มาตรการหรือข้อปฏิบัติที่ยืนยันได้ว่าการจัดการใดๆ กับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะไม่มีผลกระทบ
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
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5. เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 
 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

5.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การรับรอง 

5.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
5.3 ลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองต้องเป็นไปตามภาคผนวก 
5.4 ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงาน  

ไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการรับรอง หรือท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ 
กรมวิชาการเกษตร  

5.5 เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ยุติการใช้
สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และการอ้างถึงการได้รับการรับรองทั้งหมด  

5.6 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตพืชในสาระส าคัญ เช่น 
เปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม เปลี่ยนแปลงระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม หรือเปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ด าเนินการ ให้ยื่นแบบค าขอที่เกี่ยวข้องต่อกรมวิชาการ
เกษตรทราบ จากนั้นพิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกษตรกร/กลุ่มส่งมาให้ ถ้าพิจารณาเห็น
ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญกรมวิชาการเกษตรอาจก าหนดให้มีการตรวจประเมิน
เพ่ิมเติมแล้วน าผลเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการรับรองมีมติเห็นด้วย
กับการเปลี่ยนแปลงแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุ
เท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่   
กรมวิชาการเกษตร 

5.7 ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอื่นหรือเสียชีวิต ให้ถือว่าใบรับรองสิ้นอายุ ผู้ที่ครอบครอง
ใบรับรองอยู่ต้องส่งคืนใบรับรองให้กรมวิชาการเกษตร หากผู้ที่ได้รับโอนกิจการประสงค์           
จะขอรับการตรวจประเมนิ ให้ด าเนินการยื่นค าขอใหม ่

5.8 กรณีผู้ได้รับการรับรอง เปลี่ยนชื่อสกุล ที่อยู่  หรือชื่อกลุ่ม ให้แจ้งกรมวิชาการเกษตร พร้อม
แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับ
เดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรอง
ฉบับเดิมให้แก่กรมวิชาการเกษตร 

5.9 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองท าใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ให้น าหลักฐานการแจ้งความส่งมายัง  
กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุ
เท่ากับใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่  

5.10 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลต้องจัดส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้มีอ านาจลงนามให้กรมวิชาการเกษตร 

5.11 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่กรมวิชาการเกษตร 
เมื่อได้รับการร้องขอ 
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5.12 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้ยื่นค าขอยกเลิกใบรับรอง ต่อกรมวิชาการเกษตรทราบ 
ถ้าประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองต่อกรมวิชาการเกษตรก่อนใบรับรอง
ฉบับเดิมหมดอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบรับรองและ 
ให้ด าเนินการผลิตต่อไปได้จนกว่าอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะสั่งไม่ต่ออายุใบรับรอง      
หรืออายุใบรับรองใหม่ไม่ต่อเนื่องจากใบรับรองเดิม 

5.13 หากไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองก่อนวันที่ใบรับรองหมดอายุ จะต้องยื่นขอการรับรองใหม่ 
โดยไม่ถือเป็นการต่ออายุการรับรอง  

5.14 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็นแก่ เจ้าหน้าที่ 
กรมวิชาการเกษตร และคณะผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่ร้องขอ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

5.15 ต้องจัดท าและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนและผลการด าเนินการกับข้อร้ องเรียนทั้งหมด        
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและ  
ผลการด าเนินการให้แก่กรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ 

 
6. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) และการตรวจตอ่อายุการรับรอง (Re-assessment Audit) 

6.1 กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิ์จะตรวจติดตามผลเพ่ือติดตามการรักษาระบบการผลิตพืชที่ได้รับ
การรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรกเสร็จสิ้น โดย
ในการตรวจติดตามผลจะด าเนินการตรวจประเมินในบางข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(มกษ.) แต่ต้องตรวจติดตามผลให้ครบทุกข้อก าหนดใน 1 รอบของการรับรอง ตามขั้นตอน 
ที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน  

6.2 การตรวจต่ออายุการรับรองจะด าเนินการทุก 2 ปีส าหรับพืชล้มลุก และ 3 ปี ส าหรับพืชยืนต้น 
โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมด เพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช (RE-2) โดยการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง จะท า
การตรวจประเมินไม่เกิน 2 ครั้ง หากไม่สามารถเสร็จสิ้นภายใน 2 ครั้ง กรมวิชาการเกษตร     
จะพิจารณายกเลิกการต่ออายุ 

   กรณีพืชที่ขอต่ออายุการรับรองเป็นพืชล้มลุก ให้เกษตรกรยื่นค าขอต่ออายุการ
รับรองก่อนเริ่มปลูกพืชในรอบการผลิตใหม่ ภายในปีที่ใบรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุซึ่ง        
กรมวิชาการเกษตรจะตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินทั้งระบบ 

6.3 กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองไม่ยื่นค าขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด และใบรับรอง
ฉบับเดิมสิ้นอายุการรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะถือว่าขาดอายุการรับรองโดยปริยาย 

6.4 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) กรมวิชาการเกษตร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการตรวจ
ประเมินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) มีข้อสงสัยว่า การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญที่มีผลต่อระบบการผลิตพืช 
(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร 
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(4) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมี
ผลกระทบต่อผู้บริโภคของพืชชนิดนั้นๆ  

(5) กรณีมีมติจากคณะกรรมการรับรอง ให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 
 

7. การลดขอบข่าย การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง 
7.1 การลดขอบข่ายการรับรอง 
   เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบรับรองไม่สามารถรักษาระบบการจัดการคุณภาพ GAP  

ของพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลดขอบข่ายการรับรองและ 
ออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายที่เหลือและใบรับรองฉบับใหม่ให้มีอายุ
เท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้ 
กรมวิชาการเกษตร  

   กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองท าใบรับรองฉบับเดิมสูญหายให้น าหลักฐานการแจ้งความ
ส่งมายังกรมวิชาการเกษตร โดยหากผู้ได้รับการรับรองไม่ส่งหลักฐานการแจ้งความภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด กรมวิชาการเกษตรจะเสนอพักใช้การรับรองจนกว่าจะมีการส่งหลักฐาน
การแจ้งความใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย 

7.2 การสั่งพักใช้ใบรับรอง 
   เมื่อปรากฏว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช พ.ศ. 2555 และ/หรือไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืชที่ได้รับการรับรอง และ/หรือ ไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือกรณีผลการวิเคราะห์พบสารพิษตกค้าง หรือจุลินทรีย์หรือโลหะหนัก 
เกินค่าตามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรองไม่ส่งคืนใบรับรองฉบับ
เดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรอง ผู้ตรวจประเมินจะน าเสนอคณะกรรมการ
รับรองพิจารณา ให้คณะกรรมการรับรองเสนออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบรับรองโดยมีก าหนดครั้งละไม่น้อยกว่า 60 วันแต่ไม่เกิน 180 วันผู้ได้รับการรับรองซึ่งถูกสั่ง
พักใช้ใบรับรอง ต้องหยุดการอ้างถึงใบรับรองเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน
ในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้จนกว่าอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะสั่งถอนการสั่งพักใช้  

 
7.3 การเพิกถอนการรับรอง 
       กรณีที่ผู้ได้รับใบรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมวิชาการ

เกษตรว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ               
ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช พ.ศ. 2555 กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้ 
(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบฯ.และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง 
(2) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองในสาระส าคัญเช่น พบว่ามีการใช้หรือมีไว้ใน

ครอบครองหรือผลการวิเคราะห์พบวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 
(3) ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองเกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 หรือ 3 ปีแล้วแต่ประเภทใบรับรอง 
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(4) มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการรับรองพิจารณาแล้วเห็นว่า ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการ
รับรอง 

ผู้ตรวจประเมินจะน าเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง  
ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเสนออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสั่งเพิกถอน
ใบรับรองและให้กรมวิชาการเกษตรน ารายชื่อผู้ถูกเพิกถอนการรับรองเผยแพร่แก่สาธารณชน
ทราบ ทั้ งนี้ผู้ ได้รับการรับรองซึ่ งถูกสั่ งเพิกถอนใบรับรองต้องส่งใบรับรองคืนให้แก่ 
กรมวิชาการเกษตรกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองท าใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ให้น าหลักฐาน 
การแจ้งความใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ส่งมายังกรมวิชาการเกษตร  

ผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองต้องหยุดการใช้หรืออ้างอิงใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และ
เครื่องหมายรับรองระบบงาน บนเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ ใบปลิวบรรจุภัณฑ์
ป้ายโฆษณาเป็นต้นนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง 

 
8. การยกเลิกการรับรอง 

การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
(2) ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3) ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต  
(4) ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอ่ืน 
(5) ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
(6) ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดใหม่ได้  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรับรอง  
 

9. การอุทธรณ์ และการร้องเรียน 
9.1 การอุทธรณ์ 

(1) ผู้ยื่นค าขอรับการรับรองถูกปฏิเสธการขอออกใบรับรองหรือผู้ได้รับใบรับรองที่ถูก 
ลดขอบข่าย ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบรับรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตรโดยการยื่นอุทธรณ์ต้องท าเป็นลายลักษณ์
อักษรยื่นต่อคณะพิจารณาอุทธรณ์หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน 

(2) คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน  
60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 

(3) ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ 
(4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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9.2 การร้องเรียน 
   การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ให้รวมถึงการร้องเรียนทางโทรศัพท์

เว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ แต่ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จากการได้ยินมา กรณีที่ 
การร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรและมีหลักฐานเพียง
พอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

 
10. การรักษาความลับ 

 กรมวิชาการเกษตรจะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค าขอ และ /หรือ 
ผู้ได้รับการรับรองไว้เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นค าขอ และ /
หรือ ผู้ได้รับการรับรองอันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระท า
ของกรมวิชาการเกษตร 

 กรณีต้องการเปิดเผยข้อมูลของผู้ยื่นค าขอ และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรอง ต้องได้รับการ
ยินยอมจากผู้ยื่นค าขอ และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ทั้งนีก้ารเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจะสามารถด าเนินการได้ 
ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคโดยรวม หรือข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองของผู้ถูกพักใช้/     
เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง  
 

11. อ่ืนๆ 
11.1 ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง กรมวิชาการเกษตร

จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ/ ผู้ได้รับการรับรองทราบ 
11.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ข้อ 11.1 ให้ถูกต้องภายใน 

ระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะท าการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไ ขของ 
ผู้ได้รับการรับรอง 

11.3 กรมวิชาการเกษตรไม่รับผิดชอบในการกระท าใดๆ ของผู้ ได้รับการรับรองที่ได้กระท าไปโดย 
ไมสุ่จริต หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

11.4 กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาเพ่ือออกใบรับรอง ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ได้รับการรับรองในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุและได้ด าเนินการตามข้อ 6 รวมทั้งตรวจต่ออายุการรับรอง
แล้ว 

(2) ใบรับรองฉบับเดิมช ารุด หรือสูญหาย 
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(3) ผู้ได้รับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุลที่อยู่  หรือเป็นนิติบุคคลที่มี 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของนิติบุคคลนั้น และไม่มีผลกระทบต่อระบบที่ได้รับ 
การรับรองใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) และ (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิม 
ที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ ในกรณี (3) ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม 
ให้กรมวิชาการเกษตร 

11.5 กรมวิชาการเกษตรจะท าการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้ /เพิกถอน/ยกเลิก
การรับรองให้แก่สาธารณชนทราบ 
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ภาคผนวก 
ลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEEE GAP 

 

รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรอง 
 

1. การแสดงเครื่องหมายรับรองจะต้องระบุรหัสรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองทุกครั้งอ้างอิงตาม  
รหัสรับรองที่ระบุในใบรับรองที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร  และต้องระบุรหัสการรับรองตามรูปแบบ 
ดังนี้ 

      
ชื่อผู้ประกอบการ

ตรวจสอบ
มาตรฐาน 

มาตรฐานสินค้า
เกษตรที่ให้การ

รับรอง 

ชื่อผู้ได้รับการรับรอง 
ชื่อย่อ

มาตรฐาน 
รหัส

จังหวัด 
 

รหัสชนิด
สินค้า 

รหัสแปลง 
ที่ได้รับการรับรอง 

กษ AA BBBB CC DDD EEEEEE GAP 

 กษ AA หมายถึง หมายเลขผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐานสินค้า 
   เกษตรและอาหารแห่งชาติก าหนด 2 หลัก  
   กรณสี่งออกให้ใช้ AC แทน กษ ก็ได้  
   ส าหรับรหัสหมายเลข AA ของกรมวิชาการเกษตรคือ 03 

 BBBB หมายถึง รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง 4 หลัก  
 CC หมายถึง รหัสจังหวัด 2 หลัก ตามแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง 
 DDD หมายถึง รหัสชนิดสินค้า 3 หลัก  
 EEEEEE หมายถึง รหัสแปลงที่ได้รับการรับรอง 6 หลัก  
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การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 

 

 
2. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ และสัดส่วนดังรูป มีลักษณะเป็นรูปอักษรภาษาอังกฤษ ตัวคิวสีเขียว      

ทรงกลม และห้ามใช้เครื่องหมายรับรอง โดยปรับเครื่องหมายให้เป็นสัดส่วนอ่ืน รวมทั้งห้ามปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือเพ่ิมเติม ตัวอักษร หรืออ่ืนใดไปจากเดิมและห้ามน าสัญลักษณ์ไปใช้แบบพิมพ์กลับด้านในทุก
กรณี ทั้งนี้ ขนาดของเครื่องหมายรับรองให้เป็นไปตามความเหมาะสม แสดงเครื่องหมายรับรองให้เห็น
ง่ายและชัดเจน 

3. การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ก าหนดให้มี สีเขียวเพียงสีเดียว   สีของเครื่องหมายรับรอง (Q) สีเขียว 
ให้ใช้ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ สีฟ้า (Cyan) สีแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) 
และสีด า (Black=K) รหัสสีที่ก าหนด C 100, Y 100, BL 60 

4. การใช้เครื่องหมายการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จะใช้ได้ในการสร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร             
และสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น แค็ตตาล็อก แผ่นพับ ป้ายโฆษณา ป้ายแปลง ป้ายแหล่งที่เก็บ ป้ายที่ท า
การกลุ่ม ป้ายบ้าน บรรจุภัณฑ์ โดยการกล่าวอ้างถึงการรับรองดังกล่าว จะสามารถ ใช้ได้เฉพาะกับ
เกษตรกร นิติบุคคล กลุ่ม ที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เฉพาะในขอบข่ายการรับรองเท่านั้น  
หากมีการแสดงเครื่องหมายรับรองบนเอกสาร หรือสื่อโฆษณาที่มีผลผลิต ที่ไม่ได้รับการรับรองร่วมอยู่
ด้วย ผู้ได้รับการรับรองจะต้องระบุข้อความให้ชัดเจนว่า เฉพาะผลผลิตใดที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต 
GAP พืช 

5. เนื่องจากการรับรองเป็นการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จึงห้ามแสดงเครื่องหมายรับรองบนบรรจุภัณฑ์ 
ที่แปรสภาพแล้ว ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรองบนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลผลิตที่แปรสภาพแล้ว  
ให้อ้างอิงด้วยข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากพืชที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช” โดยไม่แสดง
เครื่องหมายรับรอง 

6.   ในกรณีที่สินค้าเกษตรที่จะแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานนั้น ได้รับการรับรองส าหรับสินค้า
เกษตรตั้งแต่สองมาตรฐานขึ้นไป อาจระบุรายละเอียดทุกมาตรฐานไว้ใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
แบบเดียวกันได้ 

  
 
 
 
 
 

 


