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1. ขอบข่าย  
เอกสารนี้ก าหนดขั้นตอนการตรวจประเมิน ที่จะด าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร  เอกสารนี้ก าหนด

โดยย่อ ถึงขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจ
ประเมินต่ออายุ การรับรอง และการตรวจประเมินกรณกีารรับรองแบบกลุ่มส าหรับแหล่งผลิต GAP พืช 

2. ค านิยาม 
ความหมายของค าที่ใช้ในข้อก าหนดนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 การรับรอง หมายถึง การให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

2.2 GAP พืช (Good Agricultural Practice) หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช  
2.3 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในระดับฟาร์ม เพ่ือให้ได้สินค้า

ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพ เน้นวิธีการควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาใน
กระบวนการผลิต 

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

2.5 ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล องค์กร ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ 
ที่ประสงค์ขอรับการรับรอง 

2.6 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจากกรม
วิชาการเกษตร 

2.7 ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการผลิตพืช  
2.8 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย 

อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้  
2.9 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและรับรองมาตรฐานการผลิต

พืช ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.10 คณะอนุกรรมการบริหาร หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารระบบคุณภาพด้านการรับรองมาตรฐาน

การผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.11 คณะอนุกรรมการพัฒนา หมายถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืชที่

ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.12 คณะกรรมการรับรอง  หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.13 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน และมีคุณสมบัติตามที่กรมวิชาการ
เกษตรก าหนด  

2.14 คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วย  
 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี) ผู้สังเกตการณ์ (ถ้ามี) 

และผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีต าแหน่ง
เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 

2.15 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor)  หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมวิชาการ
เกษตรก าหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าการตรวจประเมิน 

2.16 ผู้เชี่ยวชาญ (Technical Expert) หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะทาง หมายความว่าบุคลากร
ภายในหรือภายนอกที่มีความสามารถตามขอบข่ายที่ต้องการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนดไว้ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะใช้ค าว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” 

2.17 ผู้สังเกตการณ์ (observer) หมายถึง บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน (audit team) แต่
ไม่ได้ด าเนินการตรวจประเมิน 

2.18 ผู้ทบทวนทางเทคนิค หมายถึง ผู้ตรวจประเมินอ่ืนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินเพ่ือ 
การรับรอง ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ทบทวนรายละเอียดของผลการตรวจประเมิน 

2.19 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดท าเป็นเอกสาร
เพ่ือให้ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน  

2.20 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนดในมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ.) เพ่ือตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อก าหนด ซึ่งจะด าเนินการตรวจเมื่อ
ยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก  

2.21 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรักษาระบบที่
ด าเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.22 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลังการรับรองที่
ด าเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่าผู้ได้รับการรับรองมีการน า
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปด าเนินการ และยังมีประสิทธิผลอยู่ 

2.23 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะ ซึ่งอาจด าเนินการตรวจ
ประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนของระบบก็ได้ 
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2.24 ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการผลิตพืช  
2.25 ข้อบกพร่องหลัก (Major Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบทางตรงหรือรุนแรง

ต่อมาตรฐานการผลิตพืช  
2.26 ข้อบกพร่องรอง (Minor Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อพืชอาหาร ท าให้

ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อมาตรฐานการผลิตพืช  
2.27 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต (Grower Group) หมายถึง กลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกผู้ผลิตท าการผลิต 

และรวมกลุ่มกันเพ่ือท าการผลิต  
2.28 นิติบุคคล (Juristic person) หมายถึง บริษัทหรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ จัดจ าหน่าย 

หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร 
2.29 การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคล 
2.30 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองแหล่งผลิตพืชหรือการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.)  
 

3.  ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
3.1 ทั่วไป 

  3.1.1 การตรวจประเมินจะด าเนินการส าหรับ ผู้ขอรับการรับรองที่อยู่ในเขตราชอาณาจักร  
3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ขนาดพ้ืนที่ที่ปลูก จ านวนชนิดพืชที่ปลูก ในกรณีที่

ไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตย์ตกได้ ให้ด าเนินการตรวจประเมิน  ผลการ
ปฏิบัติงานจากแบบบันทึกของผู้ขอ  

3.1.3 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 
2) การเตรียมการตรวจประเมิน  
3) การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

3.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 
3.2.1 กรมวิชาการเกษตร จะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เพ่ือตรวจประเมินตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
3.2.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่จะด าเนินการตรวจประเมินในแต่ละครั้งจะท าอย่างเป็น

ทางการ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจประเมิน และ/หรือ
ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือผู้สังเกตการณ์ จ านวนตามความ
เหมาะสม  และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
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3.2.3 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้ 
3.2.3.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติ           

และประสบการณ์ส าหรับผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ 
3.2.3.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง และขั้นตอนการตรวจ

ประเมิน 
3.2.3.3 มีความรู้ในวิธีการตรวจประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจประเมิน

เป็นอย่างดี 
3.2.3.4 มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตามทะเบียน

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน 
3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อความ 
3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจท าให้สมาชิกในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน ปฏิบัติตน

อย่างไมเ่ป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เสมอภาค รวมทั้ง      
(1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่ เคยให้ค าปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน  

(In-house Training) หรือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการตรวจประเมินและ
การตัดสินให้การรับรอง 

(2) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ยื่นค าขอ 
(3) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้า และ/หรือการเงินใดๆ 

3.2.3.7 ก่อนท าการตรวจประเมิน หากยังไม่ได้มีการลงนามในหนังสือว่าด้วยการรักษา
ความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
หรอืผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ลงนามในหนังสือว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือ
แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน 
คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นค าขอ และจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่

ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งก าหนดการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
3.4 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ.)  
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     โดยขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน     
1.4.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 

 ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับ เกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือ
ผู้แทนของผู้ยื่นค าขอ วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 
- เป็นการแนะน าคณะผู้ตรวจประเมิน 
- เพ่ือเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
- เพ่ือชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจ

ประเมิน 
- เพ่ือเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่

จ าเป็นส าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ 
- เพ่ือยืนยันวันและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
- เพ่ือท าความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจจุดที่ยังไม่ชัดเจนในก าหนดการตรวจประเมิน 

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.4.2 การตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารและบันทึก  
การตรวจพินิจ/การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจประเมิน ให้บันทึกสิ่งที่
อาจเป็นเหตุน าไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้อง
ยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระอ่ืนๆ เช่น การสังเกต การวัด และการบันทึก โดยคณะ
ผู้ตรวจประเมินอาจด าเนินการสุ่มตัวอย่างผลผลิต และปัจจัยการผลิตที่สงสัย เพ่ือ
ทดสอบคุณสมบัติบางประการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจ
ประเมินในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้รับการตรวจ
ประเมิน เพ่ือให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การตรวจประเมิน 

1.4.3 ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจประเมินให้ยึดแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 กรณีที่ไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจครั้งแรก ให้ด าเนินการนัดหมาย

การตรวจประเมินในครั้งต่อไป  
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 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะท าการตรวจประเมินในข้อบกพร่องที่ให้แก้ไขไม่
เกิน 2  ครั้ง ในข้อก าหนดเดียวกัน  โดยการตรวจประเมินจะต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 3 
ครั้ง หากการตรวจประเมินไม่เสร็จสิ้นได้ภายใน 3 ครั้ง  และหากประสงค์จะขอการ
รับรองต่อไป ให้เกษตรกรยื่นค าขอใหม่เมื่อมีความพร้อม 

1.4.4 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน  สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้
ใน แบบบันทึกการตรวจประเมิน GAP พืช และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน   
คณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินต้องสรุปผลการตรวจประเมินว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใด
ถือเป็นข้อบกพร่อง จากนั้นเขียนแบบบันทึกข้อบกพร่อง/ รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
และแบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม  โดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้าง
ถึงข้อก าหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน 

1.4.5 การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
 หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการประชุมปิดการตรวจ

ประเมิน เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือ
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินต่อเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือ
ผู้แทนของผู้ยื่นค าขอ เพื่อท าความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ลง
ชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง และให้ส าเนาแบบบันทึกข้อบกพร่อง/ รายงานผล
การตรวจประเมินฟาร์ม ไว้ 1 ชุด 
  กรณีมีข้อบกพร่องให้แจ้งเกษตรกรรับทราบและให้เกษตรกรเสนอแนวทางการแก้ไข 
และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมนัดหมายช่วงเวลาในการตรวจประเมินครั้งต่อไป 

1.4.6 แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค าขอทราบหลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จทั้งระบบ หัวหน้า
คณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน จัดท าบันทึกผลการตรวจประเมินและมอบส าเนาแบบ
บันทึกข้อบกพร่อง/ รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์มให้กับผู้ยื่นค าขอ รวมทั้งผลวิเคราะห์
การเก็บตัวอย่างดิน น้ า และพืช (ถ้ามี) 

3.5 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
  กรณทีี่ด าเนินการตรวจประเมินครบทุกข้อก าหนดผลการตรวจประเมินเป็นไปตามข้อก าหนด

หลักทุกข้อ และผลการตรวจประเมินเป็นไปตามข้อก าหนดรองมากกว่าร้อยละ 60 และแสดงให้เห็นว่ามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการต่ออายุใบรับรอง หรือพบเฉพาะข้อแนะน า คณะผู้ตรวจประเมินสามารถ
สรุปรายงานเสนอ คณะกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาให้การรับรองได้ 
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4. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) 
4.1  หลังจากผู้ยื่นค าขอผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะตรวจ
ติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดย จะวางแผนการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4.2  ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติได้อาจมีผลให้ต้องลด
ขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง 
4.3  การตรวจติดตามผล จะด าเนินการตรวจติดตามผลในบางข้อก าหนดที่ส าคัญของมาตรฐานแต่ต้อง
ตรวจติดตามผลให้ครบทุกข้อก าหนดใน 1 รอบของการรับรอง รวมทั้งอาจตรวจติดตามประสิทธิผลของ
การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจครั้งก่อน ทั้งนี้ แผนการตรวจประเมินอาจปรับให้
มีการตรวจประเมินในกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีข้อสงสัยว่าการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(มกษ.)  

(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญที่มีผลต่อระบบการผลิตพืช  
(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร 
(4) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมี

ผลกระทบต่อผู้บริโภคของพืชชนิดนั้นๆ  
กรณีมีมติจากคณะกรรมการรับรอง ให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

4.4 การตรวจในกรณีพิเศษในข้อ 4.3 สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจโดยอนุโลม  

4.4.1 กรณีท่ีพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขและก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จ หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือผลการ
แก้ไขไม่มีประสิทธิผลอาจน าเสนอคณะกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรือ
เพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี  

4.4.2 กรณีพบการใช้วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้แจ้งเกษตรกรทราบว่าจะต้องถูกเพิกถอนการรับรอง 

4.4.3 กรณีผลการวิเคราะห์พบสารพิษตกค้าง หรือจุลินทรีย์ หรือโลหะหนัก เกินค่า MRL ของ
ประเทศไทย หรือ Codex หรือของประเทศคู่ค้าก าหนด ให้เกษตรกรเสนอแนวทางการแก้ไข 
และนัดหมายเพ่ือตรวจติดตามการแก้ไข  หากพบว่าการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล ให้แจ้ง
เกษตรกรทราบว่าจะต้องพักใช้การรับรอง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรอง 
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เพ่ือพิจารณาพักใช้การรับรอง จากนั้นเกษตรกรจัดส่งแนวทางการแก้ไข ก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ และนัดหมายเพ่ือตรวจติดตามการแก้ไข หากพบว่าการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล ให้
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาเพิกถอนการรับรองและแจ้ง
ให้เกษตรกรทราบต่อไป 

 

5.   การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) 
5.1 เมื่อผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองต่อกรมวิชาการ

เกษตรก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจะตรวจประเมิน
ระบบทั้งหมด เพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ และให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบรับรองและให้
ด าเนินการผลิตต่อไปได้จนกว่าอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะสั่งไม่ต่ออายุใบรับรอง  

  ยกเว้นกรณีที่พืชที่ขอต่ออายุการรับรองเป็นพืชล้มลุก ให้เกษตรกรยื่นค าขอต่ออายุการรับรอง
ก่อนที่จะเริ่มปลูกพืชในรอบการผลิตใหม่ก่อนใบรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร
จะตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง โดยขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับการตรวจประเมินเพ่ือการ
รับรองตามรายละเอียดข้อ 3 

5.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ ภายใน      
30 วัน หลังประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน โดยผู้ได้รับการรับรองจะต้องปรับปรุงระบบการผลิตให้
สอดคล้องตามมาตรฐานใหม่ภายในระยะเวลาที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  หากผู้ได้รับการรับรอง
แจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ กรมวิชาการเกษตรจะตรวจประเมินใน
ข้อก าหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง 
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5.3 ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจประเมินให้ยึดแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
5.3.1 กรณีที่ไม่สามารถตรวจประเมินได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจครั้งแรก ให้ด าเนินการนัดหมาย

 การตรวจประเมินในครั้งต่อไป  
5.3.2 การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองจะท าการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน 2 ครั้ง หาก

การตรวจประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 2 ครั้ง และเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร 
กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณายกเลิกค าขอต่ออายุ  

5.3.3 คณะผู้ตรวจประเมินสามารถใช้ผลการตรวจติดตามที่มีการตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 ปี มาใช้ใน
การอ้างอิงส าหรับการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองได้  

5.3.4 การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองทั้ง 2 ครั้ง ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่ใบรับรอง
จะหมดอายุถ้าไม่แล้วเสร็จก่อนที่ใบรับรองหมดอายุ ให้พิจารณาด าเนินการดังนี้ 

(1) หากเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาวันที่ต่ออายุการ
รับรอง ไม่ต่อจากใบรับรองฉบับเดิม  

(2) หากเป็นปัญหาเกิดจากคณะผู้ตรวจประเมินให้ด าเนินการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว  และพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรองต่อจากใบรับรองฉบับเดิม 

(3) กรณกีารต่ออายุใบรับรอง หากมีการตรวจประเมินครั้งที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันตรวจครั้งแรก 
  

6.    การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) 
6.1 กรมวิชาการเกษตร สามารถให้การรับรองแหล่งผลิตพืช ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  

กลุ่มเกษตรกรหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มเกษตรกรที่
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ขอรับรอง GAP พืช ตั้งแต่ 
5 คนขึ้นไป กลุ่มเกษตรกรทีม่ีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนข้ึนและยื่นขอรับรองพืชชนิดเดียวกัน 

6.2 การรับรองแบบกลุ่ม  กลุ่มหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบกลุ่มจะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองและได้รับ
ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจะไม่ได้รับใบรับรอง เนื่องจาก
การรับรองแบบกลุ่มถือว่าเกษตรกรเป็น “ผู้ท าการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม  

6.3 ประเภทของการผลิต ต้องอยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง โดยผู้น ากลุ่มต้องมั่นใจ
ว่า ในแต่ละกลุ่มย่อยของเกษตรกร/ผู้ผลิตในกลุ่ม ต้องมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการ
เหมือนกัน  

6.4 แปลงที่ได้รับการรับรองแล้วในพืชหนึ่งไม่สามารถขอการรับรองแบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคล  
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 ซ้ ากันได ้รวมทั้งไม่สามารถยื่นขอการรับรองท้ังสองประเภทพร้อมกันในพืชชนิดเดียวกัน และแปลง
 เดียวกัน ในกรณีที่เกษตรกรหรือนิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอการรับรองแบบกลุ่ม 
 ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมหลังจากได้รับการรับรองแบบกลุ่มแล้ว 

6.5 ประเภทของกลุ่มที่ขอการรับรอง ได้แก่ 
1) กลุ่มเกษตรกร หรือ องค์กร (Grower Group) เป็นกลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกัน

เพ่ือท าการผลิตพืช  
2) นิติบุคคล (Juristic person)  ซึ่งเป็นบริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ หรือผู้ส่งออก  

ที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ จัดจ าหน่าย หรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่ม
เกษตรกร/เกษตรกร  

6.6 ผู้น ากลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้การผลิต
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยก าหนดกลไกในการควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) 
ของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

6.7 ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับรอง ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน หมายถึง กลุ่มที่มีการ
ก าหนดและน าระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่ม เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของ
กลุ่ม และเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การรับรอง   

6.8 ปัจจัยส าคัญในการก าหนดจ านวนแปลงตัวอย่าง และประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม ให้พิจารณา ดังนี้
  

การก าหนดจ านวนแปลงตัวอย่าง จาก 
 
     สูตร  NY    

 
 
โดยที่  Y  =   จ านวนแปลงตัวอย่าง  

   N  =   จ านวนแปลงในแต่ละชนิดพืชที่ขอการรับรอง 
 

โดยมีเกณฑ์การก าหนดจ านวนแปลงตัวอย่าง ดังนี้ 
กรณกีารตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง   = N   
กรณกีารตรวจประเมินติดตาม    = N6.0  
กรณกีารตรวจประเมินต่ออายุ    = N8.0  
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ถ้าผลการค านวณมีเศษให้ปัดจ านวนเศษข้ึนเป็นจ านวนเต็ม 
ส าหรับการตรวจประเมินทุกกรณีหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจเยี่ยม จะ
เพ่ิมจ านวนแปลงตัวอย่าง 1.5 เท่า จากจ านวนเดิมที่ค านวณได้ ดังนี้ 

Z = 1.5Y  
   โดยที่     Z  =   จ านวนแปลงตัวอย่างที่ต้องสุ่มในการตรวจประเมิน  

         Y  =   จ านวนแปลงตัวอย่าง 
ถ้าผลการค านวณมีเศษให้ปัดจ านวนเศษข้ึนเป็นจ านวนเต็ม  
ส าหรับการตรวจทุกกรณี หากพบประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง ตามตารางที่ 1 แสดงการประเมินความ
เสี่ยง ในระหว่างการตรวจเยี่ยม (Pre-visit) ให้เพ่ิมจ านวนแปลงตัวอย่างเป็น 1.5 เท่าของจ านวน
เดิมที่ค านวณได้ หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 

     YZ 5.1   
       หรือ            XYZ  5.1  
 โดยที่  Z  =   จ านวนแปลงที่ต้องสุ่มในการตรวจประเมิน 

   Y  =   จ านวนแปลงตัวอย่างที่สุ่มตรวจประเมิน  
 X  =   จ านวนเต็มบวกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าคณะตรวจ

ประเมิน 
โดยการพิจารณาความเสี่ยง แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ข้อพิจารณา 
ความเสี่ยงสูง  ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น  

1. ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม  
2. ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกแปลง  
3. ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มก าหนดไว้  
4. ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบ

ข้อบกพร่องซ้ าๆ กันในประเด็นเดิม 
5.  ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่ม กับผลการตรวจประเมิน

จริงไม่ตรงกัน 
6. ไม่มีคู่มือระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชชนิดนั้นให้กับ

เกษตรกรสมาชิก 
7. ไม่มีระบบการควบคุมเอกสาร และบันทึก 
8. ไม่มีการทบทวนระบบโดยผู้น ากลุ่ม  

 พ้ืนที่ผลิต หรือชนิดพืชที่มีความเสี่ยงต่อการตกค้าง และปนเปื้อนสูง 
เช่น สารเคมี จุลินทรีย์ โลหะหนัก ฯลฯ   

 
6.9 การคัดเลือกแปลงตัวอย่างจะพิจารณา จากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่ม  ดังนี้  

6.9.1 จ านวนร้อยละ 75 ของแปลงตัวอย่าง จะคัดเลือกจากแปลงที่มีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณา
จากข้อมูล ดังนี้ 
1) ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ (ถ้า

มี) ส าหรับแปลงนั้น พบข้อบกพร่องจ านวนมาก และข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้
ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล 

2) แปลงที่มขี้อร้องเรียนในรอบปี   
3) ผลการตรวจประเมิน หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ จากหน่วยงานภายนอกกลุ่ม

ในรอบปี  พบขอ้บกพร่องจากการตรวจประเมิน  
4) แปลงใหม่ หรือแปลงที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ  
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6.9.2 จ านวนร้อยละ 25 ของแปลงตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบอิสระ  
ถ้าผลการค านวณมีเศษให้ปัดจ านวนเศษข้ึนเป็นจ านวนเต็ม 
กรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการสุ่มตรวจและจ านวนที่สุ่มตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนการสุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

6.10 การสุ่มตรวจจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มและหลักเกณฑ์ของการสุ่มตรวจที่ระบุในหัวข้อที่  
6.8 และ 6.9 

6.11 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม เช่น จ านวนสมาชิกที่ร่วมกลุ่ม จ านวนแปลงพ้ืนที่ปลูกพืช 
หรือชนิดพืชที่ปลูก โดยผู้น ากลุ่มจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานภายใต้
สังกัดกรมวิชาการเกษตรทราบ  เพ่ือพิจารณาการตรวจประเมินเพ่ิมเติม เป็นกรณีไป 

6.12 กรณีกลุ่มพบเกษตรกร/ผู้ผลิตที่ไม่ด าเนินการตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรอง ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  ผู้น ากลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว พร้อมแนวทางใน
การแก้ไข ให้หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.13 ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง ผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถขอ
ละเว้น/ยกเลิกการรับรองส าหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้ ในกรณีที่สมาชิกในรายที่พบ
ข้อบกพร่อง หรือรายอ่ืนๆ ไม่ประสงค์ที่จะร่วมกลุ่มต่อ กรมวิชาการเกษตรจะด าเนินการสุ่ม
ตัวอย่าง และตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม  
ตามข้อ  6.9 โดยไม่ต้องยื่นค าขอใหม่ 

6.14 ระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม จะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้ 
6.14.1 การบริหารและการจัดการองค์กร 

1) โครงสร้างของกลุ่ม ต้องมีการจัดท าโครงสร้างของกลุ่ม เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมของ
ส่วนต่าง ๆ ของต าแหน่งภายใต้ผังโครงสร้างของกลุ่ม ซึ่งต้องประกอบด้วยต าแหน่ง 
ดังนี้ 
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ผู้จัดการระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจประเมิน
ติดตามคุณภาพภายใน คณะกรรมการรับรอง/เจ้าหน้าที่รับรองผลการตรวจของกลุ่ม 
ผู้น ากลุ่ม 

2) มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ ภายใต้ผังโครงสร้าง 

 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ผู้จัดการระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบการประสานงานระบบควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยรับรอง 
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 ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่ม และตรวจสอบแปลงของสมาชิก แจ้งผลการตรวจสอบแปลงต่อ
สมาชิก ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้รับการตรวจ 

 คณะกรรมการรับรอง/เจ้าหน้าที่รับรอง มีหน้าที่รับรองแปลงของเกษตรกรจาก
ผลการตรวจประเมิน และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สมาชิกรายที่ตัดสินผล 

3) มีการทบทวนระบบควบคุมภายใน โดยผู้น ากลุ่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณา
ในเรื่องผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และผลการตรวจสอบแปลงของสมาชิก 
ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องที่พบในการจัดท าระบบควบคุมภายในหรือในการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการท างานของกลุ่ม และมาตรฐานที่หน่วยรับรองก าหนด 

4) มีกระบวนการลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและเงื่อนไขของกลุ่ม   
6.14.2 สัญญา/ใบสมัคร/ค ารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 

1) การท าสัญญา/ใบสมัคร/ค ารับรองการเข้าร่วมกลุ่มระหว่างเกษตรกรกับกลุ่ม        
โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุถึงการที่เกษตรกร/ผู้ผลิตยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชและหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่างๆ ทีก่ลุ่มและกรมวิชาการเกษตรก าหนดขึ้น  

2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ต้องประกอบด้วย  
(1) คุณสมบัติของสมาชิก  
(2) หน้าที่ของสมาชิก ซึ่งรวมถึงสมาชิกในกลุ่มต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน

ภายในของกลุ่ม และคณะผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจพ้ืนที่การ
ผลิตในครอบครอง 

(3) การควบคุมการผลิตของสมาชิก  
(4) บทก าหนดโทษของสมาชิกท่ีไมป่ฏิบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 

3) ในกรณีที่กลุ่มมีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มให้ท าระบบควบคุมภายในให้ 
จะต้องมีสัญญาระหว่างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มดังกล่าวกับทางกลุ่มด้วย  
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6.14.3 การฝึกอบรม 
สมาชิกต้องได้รับความรู้และคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองของกรมวิชาการเกษตร 
และของกลุ่ม โดยกลุ่มอาจจะจัดท ามาตรฐานฉบับย่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ให้สมาชิกรับทราบ 
 

6.14.4 การควบคุมเอกสาร และบันทึก 
1) แนวทางการควบคุมเอกสารของกลุ่ม ได้แก่  

(1) การตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอ านาจของกลุ่มลงนาม ก่อน
เผยแพร่ เอกสารทั้งหมดที่ควบคุมจะต้องระบุฉบับที่ และวันที่บังคับใช้ของ
เอกสาร  

(2) เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการใช้จะต้องน าออกจากพ้ืนที่ใช้งาน หรือ
หากต้องการเก็บไว้อ้างอิงต้องระบทุี่เอกสารว่าเป็นเอกสารยกเลิก 

2) แนวทางการควบคุมบันทึกของกลุ่ม ได้แก่  
(1) การจัดเก็บบันทึกเป็นหมวดหมู่แยกเป็นฤดูการผลิตแต่ละฤดูกาลเพ่ือสะดวก

ต่อการตรวจประเมินและการน ามาใช้ โดยต้องเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต และการควบคุมคุณภาพของกลุ่มไว้เป็นอย่างดีอย่างน้อย หนึ่ง
รอบของการรับรองเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

(2) มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่เข้ามาร่วมกลุ่ม ต้องประกอบด้วย รายชื่อ
สมาชิก  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขบัตรประจ าตัวที่
ภาครัฐออกให้  ที่อยู่สมาชิก ที่ตั้งแปลงที่ขอรับรอง ขนาดพ้ืนที่ผลิตของ
สมาชิก พืชที่ขอการรับรอง แผนการผลิตของกลุ่ม ประมาณการผลผลิตของ
สมาชิก รายการปัจจัยการผลิต(เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช เป็นต้น) ของกลุ่ม ที่อนุญาตให้ใช้ หรือห้ามใช้  

6.14.5 การจัดการกับข้อร้องเรียน  
1) แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตพืชของสมาชิกในกลุ่ม  
2) การสืบสวนหาสาเหตุ  
3) การก าหนดแนวทางการแก้ไข  
4) การติดตามผลการแก้ไข  
5) การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน  
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6.14.6 มีคู่มือการตรวจประเมินติดตามภายในของกลุ่ม (Internal Audit) หรือเอกสารที่ระบุถึง
กระบวนการตรวจประเมินติดตามภายใน  

1) ความถี่ของการตรวจประเมินติดตามภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจ
ประเมินติดตามภายในต้องด าเนินการครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในส านักงานส่วนกลางของกลุ่ม และครอบคลุมทุกแปลงที่ขอรับรอง 

2) มีการจัดท ารายการตรวจประเมินการควบคุมภายในของกลุ่ม(Internal Audit 
Checklist for Internal Control System)  และรายการตรวจประเมินมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช ของสมาชิก(Internal  
Audit Checklist for Member)  และท าการบันทึกผลการตรวจประเมินเป็น
หลักฐาน 

3) มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินติดตามภายในของกลุ่ม โดยอาจเป็น
บุคลากรจากองค์กรที่กลุ่มจ้างมาท าระบบควบคุมภายใน หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมในกลุ่ม หรือเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินติดตาม
ภายในจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับพืช และเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจประเมิน รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไปตรวจ  

4) วิธีการตรวจประเมินติดตามภายใน ต้องตรวจสอบได้ว่าสมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช  ที่ขอรับการ
รับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆที่ก าหนดขึ้น   

5) การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเป็นระบบ หากผลการตรวจประเมินพบ
ข้อบกพร่องที่ส านักงานส่วนกลาง หรือเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง ประธานกลุ่มต้อง
สอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มีผลกระทบด้วย  

6.15 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน คือ 
1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน  
2) การตรวจเยี่ยม 
3) การทบทวนเอกสารและการจัดท าก าหนดการตรวจประเมิน 
4) การตรวจประเมิน 
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6.16 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุในข้อ 3.2  
6.17 การตรวจเยี่ยม (Pre-Visit) 

กรมวิชาการเกษตร จะด าเนินการตรวจเยี่ยม ณ ส านักงานส่วนกลางของกลุ่ม และ/หรือ
ให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่งข้อมูลให้กรมวิชาการเกษตร โดยด าเนินการก่อนการตรวจประเมินแบบ
กลุ่มทุกครั้ง เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
การประเมินความเสี่ยงของแปลงเพ่ือก าหนดจ านวนตัวอย่างของแปลงที่จะสุ่มตรวจประเมิน  

จากนั้นบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลส าหรับการพิจารณาคัดเลือกแปลงที่จะท าการตรวจ
เยี่ยม  

6.18 การตรวจประเมินให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ 3.4 และแนวทางในการตรวจ
ประเมินดังต่อไปนี้ 

6.18.1 ในการตรวจเยี่ยมให้ด าเนินการอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนการตรวจประเมิน โดยคณะ
ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม ทั้งนี้
หากพบว่าระบบการควบคุมภายในมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้สุ่ม
คัดเลือกตัวอย่างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินที่ก าหนดไว้ ในกรณี
ที่กลุ่มมีระบบควบคุมภายในแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรให้แจ้งประธาน /ผู้แทน
กลุ่มเกษตรกรให้แก้ไขระบบควบคุมภายในและด าเนินการสุ่มคัดเลือกแปลงตัวอย่าง
เพ่ิมเติม หากพบว่ากลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายในหรือไม่มีการน าไปปฏิบัติ ให้แจ้ง
ประธาน/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร พิจารณาด าเนินการจัดท าและน าระบบควบคุมภายใน
ไปปฏิบัติและให้แจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินหรือ
หากไมป่ระสงค์ท่ีจะขอการรับรองแบบกลุ่มให้ยกเลิกค าขอการรับรองแบบกลุ่ม 

6.18.2 กรณีที่ ไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอ
คณะกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาให้การรับรองได้ 

6.18.3 กรณีพบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งให้กลุ่มรับทราบ และให้กลุ่มเสนอแนว
ทางการแก้ไข และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ หลังจากนั้นนัดหมายการตรวจ
ประเมินต่อไป จากนั้นสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาให้การ
รับรองได้ 

1) ในการแก้ไขข้อบกพร่อง กลุ่มต้องพิจารณาว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุมถึงระบบ
ควบคุมภายในของส านักงานส่วนกลางของกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบด้วย   
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2) ทั้งนี้การตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสมาชิกแต่ละรายต้องไม่เกิน  
2 ครั้ง หากการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขเกินจากที่ก าหนดไว้ กรมวิชาการ
เกษตรจะด าเนินการยกเลิกค าขอ โดยกลุ่มสามารถยื่นค าขอใหม่เมื่อมีความพร้อม  

3) ในการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจ
ติดตามในรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจสมาชิกรายอ่ืนในกลุ่ม
เพ่ิมเติมได้ โดยการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุกรายการที่
เป็นข้อบกพร่อง โดยคณะผู้ตรวจประเมินต้องแน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขและป้องกัน
ข้อบกพร่องเป็นการแก้ไขและป้องกันครอบคลุมสมาชิกภายในกลุ่มทีม่ีผลกระทบด้วย  

4) ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง  กลุ่มไม่สามารถขอละเว้นหรือ
ยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวสมัครใจลาออกจาก
การเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของกลุ่ม  

5) กรณีที่สมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือ
ได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม  กรมวิชาการ
เกษตรจะพิจารณาตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องในสมาชิกรายอ่ืนในกลุ่ม
ทดแทนรายเดิมที่ลาออก 

6) ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด
ของมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ในรายการอ่ืน ให้คณะผู้ตรวจประเมินบันทึกผล
ในรายการตรวจประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจต่อไป   

7) ภายหลังได้รับการรับรองแต่ยังไม่ถึงก าหนดการตรวจติดตามผล หากกลุ่มมีความ
ประสงค์ขอเพ่ิมเติมสมาชิกหรือแปลงอ่ืนที่นอกเหนือจากรายที่ได้รับการรับรองแล้ว
ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกหรือแปลงมายังกรมวิชาการเกษตรใหม่
เพ่ือพิจารณาตรวจเยี่ยม และสุ่มตรวจเฉพาะแปลงที่เพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 
6.8  และ 6.9  จากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะด าเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือ
แปลงในใบรับรอง ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม 

8) ภายหลังได้รับการรับรอง หากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิกหรือแปลง ให้
แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกหรือแปลงมายังกรมวิชาการเกษตร เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือแปลงในใบรับรอง โดยไม่จ าเป็นต้องตรวจ
ประเมินใหม่ ทั้งนีใ้บรับรองจะมีอายุเท่าเดิม  
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6.19 การตรวจติดตามผลให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 และตามแนวทางดังต่อไปนี้  
1) การตรวจติดตามผลให้ด าเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสุ่ม

ตรวจในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่พบจากการตรวจ
การแก้ไขป้องกัน และรายงานผลการตรวจประเมินครั้งก่อน 

2) กรณีพบข้อบกพร่องไม่เป็นตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งกลุ่มทราบ โดย
ประธาน/ผู้แทนกลุ่มต้องเสนอแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไข และก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จให้เหมาะสมกับข้อบกพร่องที่พบ ทั้งนี้ข้อบกพร่องจะต้องได้รับการแก้ไขภายใน  
60 วันนับจากวันที่แจ้ง จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายเพ่ือตรวจติดตามการ
แก้ไข โดยหากพบว่าการแก้ไขไม่มีประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แจ้งกลุ่ม
ทราบว่าจะต้องเสนอพักใช้การรับรอง ต่อไป 

6.20 การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง  
การตรวจประเมินต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามข้ันตอนการตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง

ที่ก าหนดไว้โดยด าเนินการตามขั้นตอนข้อ 5 ต่อไป ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจ
ประเมินต่ออายุการรับรองเหมือนกับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 


