


 

 

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รหัส                    RE-7    

หน้า                     2/21 
แก้ไขครั้งท่ี                2          
ประกาศใช้วันท่ี     31 ม.ค. 62 
 

การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
1. ขอบข่าย 

1.1 ข้อก าหนดนี้ ก าหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอการรับรอง  เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง และการตรวจต่ออายุการรับรอง การลด/ขยายขอบข่าย การพักใช้ 
การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิกการรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน การรักษาความลับ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์    

1.2 ข้อก าหนดนี้ใช้ส าหรับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 
 
2. ค านิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในข้อก าหนดนี้ มีดังต่อไปนี้ 
2.1 การผลิตพืชอินทรีย์ หมายถึง ระบบการผลิตพืช ผลิตผลและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์  การรวบรวม  

การคัดบรรจุ การแปรรูป การจัดจ าหน่าย และการน าเข้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์
และการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

2.2 การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ หมายถึง การให้การรับรองระบบการผลิตพืช ผลิตผลและ/หรือ
ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ การบรรจุหีบห่อ การจัดเตรียม การจัดจ าหน่าย และน าเข้าผลิตผลและ/หรือ
ผลิตภัณฑ์พืช รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ ของผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ ว่าสอดคล้องตามมาตรฐานการผลิต 
พืชอินทรีย์ มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

2.3 พืช หมายถึง พรรณพืชทุกชนิดและทุกส่วนของพืช ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้น ตอ หน่อ กิ่ง ใบ ราก 
หัว ดอก และเมล็ด ไม่ว่าที่ใช้ท าพันธุ์หรือที่ตายแล้ว ทั้งนี้ให้รวมถึงกลุ่มเชื้อราที่เป็นอาหาร เช่น เห็ด 

2.4 พืชอินทรีย์ หมายถึง พืช ผลิตผล และผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้จากการผลิตโดยวัสดุธรรมชาติหรือเก็บ
จากธรรมชาติ แต่ไม่ใช่พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรมและฉายรังสี  

2.5 ผลิตผล (Produce) หมายถึง พืชหรือส่วนของพืชที่ได้จากการผลิตพืชอินทรีย์ หรือเก็บเกี่ยวจาก
ธรรมชาติและหรือผ่านการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

2.6 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตผลจากพืชหรือส่วนของพืชที่ได้จากการผลิตพืชอินทรีย์โดยผ่าน
กรรมวิธีการแปรรูป 

2.7 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest) หมายถึง การผึ่งแห้ง การตาก การท าความสะอาด  
การตัดแต่ง การคัดเลือก การบรรจุ การจัดเก็บ และการขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

2.8 ผู้ผลิต (Producer/ Farmer) หมายถึง ผู้ท าการปลูกพืช ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังเก็บ
เกี่ยว การจ าหน่ายผลิตผลและ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์  
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2.9 ผู้ประกอบการ (Operators) หมายถึง ผู้ที่ด าเนินกิจการในการผลิต จัดเตรียม จัดจ าหน่าย หรือ

น าเข้าหรือส่งออกผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าไปจ าหน่ายหรือเป็นผู้จัด
จ าหน่ายพืชอินทรีย์ 

2.10 ผู้ยื่นค าขอ  หมายถึง เกษตรกร นิติบุคคล กลุ่มเกษตรกร องค์กร ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะขอรับการรับรอง 

2.11 ผู้ได้รับการรับรอง  หมายถึง  ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจากหน่วย
รับรองกรมวิชาการเกษตร 

2.12 คณะกรรมการบริหาร  หมายถึง คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและรับรองมาตรฐานการผลิต
พืช กรมวิชาการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือท าหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

2.13 คณะอนุกรรมการบริหาร หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารระบบคุณภาพด้านการรับรองมาตรฐาน
การผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหารเพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.14 คณะอนุกรรมการพัฒนา หมายถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืช     
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหารเพ่ือท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.15 คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานอนุกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.16 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยประธานคณะอนุกรรมการบริหาร เพ่ือ
พิจารณาค าอุทธรณ์และเสนอแนะการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหาร  

2.17 การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการบริหาร/
คณะอนุกรรมการบริหาร/คณะอนุกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการรับรอง ได้พิจารณาตัดสินแล้วหรือ
มีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ  และต้องการให้คณะกรรมการบริหาร /
คณะอนุกรรมการบริหาร/คณะอนุกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการรับรอง ท าการทบทวน  

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 
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2.20 เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ 

ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้น  

2.21 หน่วยตรวจ (Inspection Body) หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินการตรวจสอบในเรื่องผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ และการบริการ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องตามข้อก าหนด 

2.22 หน่วยทดสอบ (Laboratory) หมายถึง หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการที่ด าเนินการทดสอบคุณลักษณะ
ของ วัสดุ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ตามวิธีการเฉพาะหรือมาตรฐานการทดสอบที่ก าหนดไว้ 

2.23 การตรวจ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบ (examine) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือระบบ
ส าหรับการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ กระบวนการคัดบรรจุ การรวบรวม การแปรรูป 
และการจัดจ าหน่าย รวมทั้งการทดสอบในกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพ่ือทวนสอบ
ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรวมถึงการตรวจสอบระบบ
การผลิต กระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปด้วย 

2.24 การรับรอง (certification) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงาน โดยหน่วยรับรอง ในการออกใบรับรอง
ว่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์หรือระบบการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานนี้ 

2.25 การรับรองแบบกลุ่ม (Group certification) หมายถึง  การรับรองกลุ่มเกษตรกร องค์กร หรือบริษัท 
2.26 ใบรับรอง หมายถึง  ใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) ความหมายของค าท่ีใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 

2.27 ระยะปรับเปลี่ยน (transition period) หรือ conversion period หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มต้น
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข้อก าหนดในมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการรับรองผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ว่า
เป็นเกษตรอินทรีย์ 

2.28 ช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ (transition to organic หรือ conversion period) หมายถึง ค าที่ระบุ
ฉลากส าหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้จากการผลิต และ/หรือแปรรูป ตามระบบการผลิต
แบบอินทรีย์ที่อยู่ในระยะการปรับเปลี่ยน ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3. ประเภทการรับรอง 
 กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้  

3.1 การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  
3.2 การรับรองการคัดบรรจุพืชอินทรีย์ 
3.3 การรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 
3.4 การรับรองการรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 
3.5 การรับรองการจัดจ าหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 
3.6 การรับรองการน าเข้าผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 

 
4. คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอ 
คุณสมบัติของเกษตรกร  

(1) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีการผลิต หรือได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากหน่วยงานราชการ 

(2) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
(3) เป็นผู้สมัครใจขอรับการรับรอง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

รับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 
(4) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มีมาตรฐาน

เทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร  เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการ
รับรอง  

(5) ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู้ยื่นค าขอต้องมีการน าระบบการผลิตพืช ผลิตผล
และ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

 

คุณสมบัติของนิติบุคคล 
(1) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การผลิต หรือได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์

ที่ดินจากหน่วยงานราชการ 
(2) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  
(3) เป็นนิติบุคคลที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขในการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  
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(4) ไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ  

ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูก
เพิกถอนการรับรอง  

(5) ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู้ยื่นค าขอต้องมีการน าระบบการผลิตพืช ผลิตผล
และ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข้อก าหนด
ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
(1) ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือครองสิทธิให้

ด าเนินการผลิตพืช  
(2) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
(3) เป็นผู้สมัครใจขอรับการรับรอง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

รับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  
(4) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มี

มาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร  เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิก
ถอนการรับรอง 

(5) ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู้ยื่นค าขอต้องมีการน าระบบการผลิตพืช ผลิตผล
และ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข้อก าหนด
ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

(6) ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาต
จ าหน่าย ใบอนุญาตน าเข้า เป็นต้น (กรณีโรงงานแปรรูปหรือกรณีน าเข้า)  

 

คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร 
(1) สมาชิกของกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีการผลิต หรือ

ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานราชการ 
(2) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ได้ขึ้นทะเบียน

กับหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีสมาชิกที่ขอยื่นรับรองตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป  
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(3) กลุ่มต้องมีระบบการผลิตและระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) ที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือรับรองว่ากิจกรรมการผลิตของเกษตรกร สมาชิกและกิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องในกลุ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและเชื่อถือได้ 

(4) กลุ่มอาจด าเนินการโดยสมาชิกที่รวมกลุ่มกันเพ่ือท าการเพาะปลูก  หรือด าเนินการโดยนิติ
บุคคล (Juristic Person) หรือองค์กรอิสระ ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร โดยเป็น
ผู้รับซื้อ จัดจ าหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่ท า
การผลิตให้  

(5) เป็นกลุ่มที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  

(6) ไม่เป็นกลุ่มที่ถูกเพิกถอนการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มี
มาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร  เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิก
ถอนการรับรอง 

 
5. การรับรอง 

5.1 กรมวิชาการเกษตร ด าเนินการให้การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ตามขอบข่ายที ่กรมวิชาการเกษตร
ประกาศ 

5.2 ผู้ยื่นค าขอต้องมีการน าระบบการผลิตพืชอินทรีย์ไปปฏิบัติก่อนการตรวจประเมินเ พ่ือการรับรอง
รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข้อก าหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

5.3 การขอรับการรับรอง ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
หรือเจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรจังหวัด พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตามรายการในแบบ
ค าขอรับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 
เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 5.3 แล้ว กรมวิชาการเกษตร จะด าเนินการดังนี้ 

(1)  พิจารณาค าขอและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นค าขอ หากมีรายละเอียดที่      
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

(2) ตรวจประเมินตามขั้นตอนที่ก าหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจ
ประเมิน 
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      ภาษาท่ีใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นค าขอประสงค์จะให้ใช้
ภาษาอังกฤษในการตรวจประเมิน กรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิที่จะให้มีการตกลงเป็นแต่
ละกรณีไป 
(3) สรุปข้อคิดเห็นน าเสนอคณะกรรมการรับรอง หรือผู้ตัดสินให้การรับรอง เพ่ือพิจารณา

ตัดสินให้การรับรอง 
5.4 ผู้ยื่นค าขอต้องยินยอมให้ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร หน่วยรับรองระบบงาน หรือหน่วยรับรอง

ระบบงานระดับสากล เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินของกรม
วิชาการเกษตร ณ สถานประกอบการของผู้ยื่นค าขอ  

5.5 เมื่อคณะกรรมการรับรอง มีมติให้การรับรองแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรอง  โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรองอนุมัติให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ  2 ปี  และไม่
สามารถโอนใบรับรอง ให้แก่ผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้การออกใบรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะด าเนินออกให้
ในนามผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มที่ผ่านการประเมินเท่านั้น  

5.6 กรณีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตพืชอินทรีย์ในสาระส าคัญ  เช่น การ
เปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูก เพ่ิม/ลดขนาดพ้ืนที่ปลูก เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนกรรมวิธีการ
แปรรูป และการจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวิธีใหม่  การปรับปรุงสถานที่ประกอบการ  
เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม เปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ม และเปลี่ยนผู้ดูแลหรือ
ผู้ด าเนินการ ให้แจ้งหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้กรม
วิชาการเกษตร อาจพิจารณารับรองการผลิต หรือการประกอบการต่อเนื่องได้ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการส่งมาให้ หรือกรมวิชาการเกษตรอาจก าหนดให้มี
การตรวจประเมินเพ่ิมเติม แล้วน าผลเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
รับรองอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทน
ฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรอง
ฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร 

5.7 กรณกีารโอนกิจการและการย้ายสถานที่ผลิต หรือสถานที่ประกอบการ ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง
กรมวิชาการเกษตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และยื่นค าขอรับการตรวจประเมินเพ่ือการ
รับรองใหม่ โดยจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรอง 
พิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้อง
ส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร  
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5.8 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล โดยที่มีเลขทะเบียนการค้าและพาณิชย์เดิม รวมทั้งสถานที่

ผลิตเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรมวิชาการเกษตร ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมยืนยัน
ว่ายังคงรักษาระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ตามที่ได้รับการรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณา
ออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร 

5.9 ผู้ยื่นค าขอที่ท าการผลิตเพ่ือการส่งออก ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
 

6. เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 
    ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

6.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตพืชอินทรีย์  ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ.)  หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 

6.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
6.3 ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน ไปใช้

ในทางที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการรับรอง หรือท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมวิชาการเกษตร  
6.4 เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ยุติ

การใช้สิ่งพิมพ์ สื่อ โฆษณาท่ีมีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด  
6.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตพืชอินทรีย์ในสาระส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลง

ชนิดพืชที่ปลูก เพ่ิม/ลดขนาดพ้ืนที่ปลูก เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์  เปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูป
และการจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวิธีใหม่ การปรับปรุงสถานที่ประกอบการ  
เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม เปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ม เปลี่ยนผู้ดูแลหรือ
ผู้ด าเนินการ เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ หรือสถานที่ผลิต การโอนกิจการ การย้ายสถานที่ผลิตหรือ
สถานที่ประกอบการ  การเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักร หรือกรณีมีการใช้สารช่วยกรรมวิธีการ
ผลิตและแปรรูป หรือมีการใช้สารที่ใช้ในการท าความสะอาด (Cleaning Agent)  ปัจจัยการ
ผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินและควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ได้มาจากระบบการผลิตอินทรีย์  
ให้แจ้งหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรทราบโดยทันที 

6.6 ผู้ ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอ่ืนหรือเสียชีวิต  ให้ถือว่าใบรับรองสิ้นอายุ  
ผู้ที่ครอบครองใบรับรองอยู่ต้องส่งคืนใบรับรองให้กรมวิชาการเกษตร  หากผู้ที่ได้รับโอนกิจการ
ประสงค์จะขอรับการตรวจประเมิน  ให้ด าเนินการยื่นค าขอใหม่  



 

 

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รหัส                    RE-7    

หน้า                     10/21 
แก้ไขครั้งท่ี                2          
ประกาศใช้วันท่ี     31 ม.ค. 62 
 

การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
6.7 กรณีผู้ได้รับการรับรอง เปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่  หรือชื่อกลุ่ม หรือ เป็นนิติบุคคลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของนิติบุคคลนั้น ให้แจ้งกรมวิชาการเกษตร พร้อมแนบหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุ
เท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่
กรมวิชาการเกษตร 

6.8 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองท าใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ให้น าหลักฐานการแจ้งความส่ งมายัง
กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุ
เท่ากับใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่  

6.9 ให้ความร่วมมือแก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ หรือกลุ่ม จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการและ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรองท้ังหมด (ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง เช่า ให้เช่า) และยินยอมให้มี
การสุ่มตัวอย่าง ผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ หรือปัจจัยการผลิตไปทดสอบ 

6.10 ต้องจัดท าบันทึกอย่างต่อเนื่อง เช่น บันทึกการผลิต บัญชีการซื้อปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ
อินทรีย์ บัญชีแสดงจ านวนผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์  และบัญชีแสดงการจ าหน่าย
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ รวมทั้งจ านวนฉลากที่มีการแสดงเครื่องหมายการรับรอง 
พร้อมหลักฐานการรับผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ หรือหลักฐานการช าระเงินจากลูกค้าแต่
ละราย แสดงข้อมูลดังกล่าวต่อคณะผู้ตรวจประเมิน เมื่อได้รับการร้องขอเพ่ือให้ผู้ตรวจ
ประเมินสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์ได้ทุกขั้นตอน 

6.11 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรับรองที่ เป็นปัจจุบันให้แก่             
หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ 

6.12 ต้องเรียกเก็บผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ คืนจากสถานที่จ าหน่าย และจัดส่งรายงานการ
เรียกเก็บ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ กรณีที่ถูกเพิกถอนการรับรอง ยกเลิกการรับรอง 
ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์  เมื่อคณะกรรมการรับรอง มีมติให้
เรียกเก็บ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ คืนจากสถานที่จ าหน่าย  

6.13 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร
ทราบ  

6.14 หากประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นแบบค าขอใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ต่อหน่วย
รับรองกรมวิชาการเกษตร ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้
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ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบรับรอง และให้ด าเนินการผลิตต่อไปได้จนกว่าอธิบดีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจะสั่งไม่ต่ออายุใบรับรอง หรืออายุใบรับรองใหม่ไม่ต่อเนื่องจากใบรับรองเดิม 

6.15 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ หน่วย
รับรองกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่ร้องขอ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

6.16 ต้องจัดท าและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนและผลการด าเนินการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและ
ผลการด าเนินการให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ 

6.17 ผู้ยื่นค าขอต้องรักษาสภาพการเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ไว้ หลังจากน าเข้าจนถึง
ผู้บริโภค 

6.18 กรณีผู้น าเข้ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ เช่น การโอนย้ายหน่วยรับรอง การเปลี่ยน
มาตรฐานการรับรอง การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรองซึ่งต้องขอการรับรองใหม่ การ
เปลี่ยนผู้บริหาร ต้องด าเนินการแจ้งให้หน่วยรับรองของกรมวิชาการเกษตรทราบเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
7. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit)  

7.1 กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิ์จะตรวจติดตามผลเพ่ือติดตามการรักษาระบบการผลิตพืชที่ได้รับ
การรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรกเสร็จสิ้น โดย
ในการตรวจติดตามผลจะด าเนินการตรวจประเมินในบางข้อก าหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(มกษ.) แต่ต้องตรวจติดตามผลให้ครบทุกข้อก าหนดใน 1 รอบการรับรอง ตามขั้นตอนที่ก าหนด
ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน 

7.2 กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองไม่ยื่นค าขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด และใบรับรอง
ฉบับเดิมสิ้นอายุการรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะถือว่าขาดอายุการรับรองโดยปริยาย 

7.3 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) กรมวิชาการเกษตร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการตรวจ
ประเมินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) มีข้อสงสัยว่า การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานมาตรฐานสินค้าเกษตร  

(มกษ.)  
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญที่มีผลต่อระบบการผลิตพืช  
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(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม  

ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร 
(4) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมี

ผลกระทบต่อผู้บริโภคของพืชชนิดนั้นๆ  
(5) กรณีมีมติจากคณะกรรมการรับรอง ให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

 
8. การต่ออายุการรับรอง (Re-assessment Audit)  

8.1 การต่ออายุการรับรองจะด าเนินการทุก 2 ปี โดยตรวจประเมินทั้งระบบ 
8.2  กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองไม่ยื่นค าขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด และใบรับรอง  
      ฉบับเดิมสิ้นอายุการรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะถือว่าขาดอายุการรับรองโดยปริยาย 
8.3 กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการตรวจประเมิน หรือการตรวจกรณีพิเศษ (Special  

  Audit) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) มีข้อสงสัยว่า การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(มกษ.)  
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญท่ีมีผลต่อระบบการผลิตพืช 
(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร 
(4) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมี

ผลกระทบต่อผู้บริโภคของพืชชนิดนั้นๆ  
(5) กรณีมีมติจากคณะกรรมการรับรอง ให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

 
9. การลดขอบข่าย การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง 

9.1 การลดขอบข่ายการรับรอง (การลดชนิดพืช/ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์) 
กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ตามขอบข่ายที่ได้รับการ

รับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ผู้ตรวจประเมินจะ
น าเสนอคณะกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับ
เดิมตามขอบข่ายที่เหลือ และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิมให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร  
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9.2 การพักใช้การรับรอง 

กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง และ/หรือไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้ตรวจประเมินจะน าเสนอคณะกรรมการรับรอง  พิจารณาพักใช้การรับรอง 
โดยก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน เมื่อผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้การรับรอง 
ต้องหยุดการแสดงฉลาก หรืออ้างถึงการรับรอง ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรอง
ระบบงานในช่วงที่ถูกพักใช้ 

กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองท าใบรับรองฉบับเดิมสูญหายให้น าหลักฐานการแจ้งความส่งมายังกรม
วิชาการเกษตร โดยหากผู้ได้รับการรับรองไม่ส่งหลักฐานการแจ้งความภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
กรมวิชาการเกษตรจะเสนอพักใช้การรับรองจนกว่าจะมีการส่งหลักฐานการแจ้งความใบรับรองฉบับเดิม
สูญหาย 

9.3 การเพิกถอนการรับรอง 
กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี  ดังนี้ 
(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร ก าหนด และส่งผลกระทบ

ร้ายแรงต่อการรับรอง 
(2) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองในสาระส าคัญ หรือสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
(3) ไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง หลังจากถูกพักใช้การรับรอง 
(4) มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการรับรอง พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ

การรับรอง 
ผู้ตรวจประเมินจะน าเสนอคณะกรรมการรับรอง พิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผู้ได้รับการ

รับรองต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองท าใบรับรอง
ฉบับเดิมสูญหาย ให้น าหลักฐานการแจ้งความใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ส่งมายังกรมวิชาการเกษตร  

 และสิทธิในการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานของ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ หรือกลุ่ม จะสิ้นสุดลงทันที ซึ่งจะต้องด าเนินการดังนี้ 

 ให้หยุดการใช้ หรืออ้างอิงใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน 
บนผลิตภัณฑ์หรือวัสดุบรรจุหีบห่อทั้งหมด รวมถึงเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ 
ใบปลิว 

 ให้หยุดแสดงฉลากว่าเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ หรือแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบผลิตผลพืชอินทรีย์ 
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 ให้เรียกเก็บคืนผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ที่มีปัญหาจากสถานที่จ าหน่าย 
 

10. การอุทธรณ์และการร้องเรียน 
10.1 การอุทธรณ์  

(1) ผู้ยื่นค าขอรับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามข้อ 5 หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูก
ด าเนินการตามข้อ 9  สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาหรือการด าเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร
ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช หรือเจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร หากส่งทาง
ไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน 

(2) คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 
วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 

(3) ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ 
(4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

10.2 การร้องเรียน 
การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ งนี้ ให้รวมถึงการร้องเรียน ทางสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ ที่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ แต่ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จากการได้ยินมา กรณีที่
การร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 
ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรและมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบสามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

 
11. การยกเลิกการรับรอง 

 การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
(2) ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3) ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต  
(4) ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอ่ืน 
(5) ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  
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(6) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดใหม่ได้ 
 
12. การรักษาความลับ 
  กรมวิชาการเกษตรจะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค าขอ และ/หรือผู้ได้รับ
การรับรองไว้เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นค าขอ และ/หรือผู้ได้รับ
การรับรอง อันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของกรม
วิชาการเกษตร  
  กรณีต้องการเปิดเผยข้อมูลของผู้ยื่นค าขอ และ/หรือผู้ได้รับการรับรอง ต้องได้รับการยินยอมจากผู้
ยื่นค าขอ และ/หรือผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจะสามารถด าเนินการได้   
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคโดยรวม หรือข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้ ยกเลิก 
เพิกถอน การรับรอง  
 
13. อ่ืนๆ 

13.1 ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์     
กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ/ ผู้ได้รับการรับรองทราบ 
13.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ข้อ 12.1  ให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะท าการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการ
รับรอง 
13.3 กรมวิชาการเกษตรไม่รับผิดชอบในการกระท าใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระท าไปโดยไม่
สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
13.4 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช หรือส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 - 8 
จะพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการรับรอง เพ่ือออกใบรับรอง ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง   
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุและได้ด าเนินการตามข้อ 8 รวมทั้งตรวจต่ออายุการรับรองแล้ว 
  (2) ใบรับรองฉบับเดิมช ารุด หรือสูญหาย 
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  (3) ผู้ได้รับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และไม่มีผลกระทบต่อการผลิต

พืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง 
ใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ  (2) และ  (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่ 

ทั้งนี้ในกรณีข้อ (3) ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร 
13.5 กรมวิชาการเกษตรจะท าการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้ ยกเลิก เพิกถอน  

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 และสื่ออ่ืนๆ ได้ 

2. กรมวิชาการเกษตรจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการ
เกษตรน าเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไปใช้ได้ตามเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เท่านั้น 

 

เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
1. ผู้ได้รับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ สามารถใช้เครื่องหมายหรือการกล่าวอ้างถึงการรับรองบน

ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ เอกสาร ประกาศนียบัตร นามบัตร สื่อและวัสดุเพ่ือการจ าหน่ายหรือเผยแพร่ 
เช่น แค็ตตาล็อก แผ่นพับ แผ่นป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายสถานที่ผลิต และบรรจุภัณฑ์ได้เฉพาะ
ขอบข่ายและประเภทที่ได้รับการรับรองเท่านั้น หากในการแสดงเครื่องหมายรับรองมีผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่อยู่นอกขอบข่ายการรับรองรวมอยู่ด้วย ผู้ได้รับการรับรองจะต้องระบุข้อความให้
ชัดเจนว่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 

2. ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่น าเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดต่อการรับรอง หรือท าให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียต่อกรมวิชาการเกษตร หากไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กรมวิชาการเกษตรมีอ านาจพิจารณาลด
ขอบข่าย/ประเภทการรับรอง พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 

3. สิทธิในการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไม่สามารถโอนให้กับผู้อ่ืนได้ 
4. กรณีที่น าเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไปแสดงบนฉลาก  หากมีการแก้ไข ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงฉลาก ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งรูปแบบตัวอย่างฉลากให้หน่วยรับรองกรมวิชาการ
เกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าฉลากท่ีมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงไปใช้ 
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การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ และสัดส่วนดังรูป ทั้งนี้ขนาดของเครื่องหมายให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม โดยต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร และห้ามใช้เครื่องหมายรับรองโดยไม่
มีวงกลมหรือปรับวงกลมให้เป็นสัดส่วนอ่ืน รวมทั้งห้ามปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ตัวอักษร หรืออ่ืนใดไป
จากเดิม ห้ามน าสัญลักษณ์ไปใช้แบบพิมพ์กลับด้านในทุกกรณี และต้องระบุรหัสการรับรองให้ตรงกับ
ประเภทการรับรอง ดังนี้ 

- TAS : ………………….….  หมายถึง การรับรองแหล่งผลิต 
- TAS – PA : …………….  หมายถึง การรับรองการคัดบรรจุ 
- TAS – PR : …………….  หมายถึง การรับรองการแปรรูป 
- TAS – C : …………..….  หมายถึง การรับรองการรวบรวม 
- TAS – D : …………..….  หมายถึง การรับรองการจัดจ าหน่าย 
- TAS – I : …………….….  หมายถึง การรับรองการน าเข้า 

2. การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
- สีเขียวอ่อน       ก าหนดให้ใช้สี     D7F96F 
- สีเขียวเข้ม        ก าหนดให้ใช้สี     477F00 
- สีแดง             ก าหนดให้ใช้สี     DF1000 
- สีน้ าเงิน            ก าหนดให้ใช้สี     00067F 
- สีด า                ก าหนดให้ใช้สี     000000 

 

กรมวิชาการเกษตร
TAS………….. 



 

 

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รหัส                    RE-7    

หน้า                     19/21 
แก้ไขครั้งท่ี                2          
ประกาศใช้วันท่ี     31 ม.ค. 62 
 

การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
- สีขาว              ก าหนดให้ใช้สี     FFFFFF 
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์งานแบบ 4 สีได้ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองแบบพิมพ์ 1 สี โดย

สามารถเลือกสีได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เครื่องหมายรับรองมีความโดดเด่นและชัดเจนที่สุด 
 

3. ตัวอักษรที่ปรากฏในเครื่องหมายรับรอง ก าหนดให้ใช้รูปแบบดังนี้  
- ภาษาไทย   DS Sathorn   
- ภาษาอังกฤษ  Lucida Handwritting, italic 
- ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH Sarabun PSK ความสูงไม่น้อย

กว่า 2 มิลลิเมตร  
 
การระงับการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

1. ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรอง ต้องระงับการใช้เครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และหยุดแจกจ่ายเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาหรือเผยแพร่ใดๆ ที่มี
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

2. ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกลดขอบข่าย/ประเภทการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ต้องระงับการใช้
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงเอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่อโฆษณาหรือเผยแพร่ใดๆ ในขอบข่าย/
ประเภทการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ที่ถูกลดทันที 
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การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
รูปแบบและวิธีแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 

 
การแสดงฉลากว่าเป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตผลที่จะกล่าวอ้าง แสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองว่าเป็นอินทรีย์ได้ ต้องมาจากระบบการ
ผลิตพืชอินทรีย์ 

2. ผลิตภัณฑ์ที่จะกล่าวอ้าง แสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองว่าเป็นอินทรีย์ได้  ต้องมีส่วนประกอบ
จากเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 95% โดยน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ไม่
รวมส่วนประกอบของน้ าและเกลือ แต่ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์นั้นต้องไม่มาจากการดัดแปร
พันธุกรรมหรือผ่านการฉายรังสีหรือใช้สารช่วยกรรมวิธีผลิต ที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์(มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

3. ชื่อหน่วยรับรองและรหัสการรับรอง 
4. ชื่อผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 
5. ร้อยละของส่วนประกอบทุกชนิด (ไม่รวมน้ าและเกลือ) เรียงล าดับจากมากไปน้อย ที่ใช้สี รูปแบบ 

และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน ยกเว้นไม่ต้องแสดงรายการส่วนประกอบได้ เมื่อมีส่วนประกอบ
เพียงชนิดเดียว 

6. วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุท่ีเติม (ถ้ามี) 
7. ปริมาณสุทธิ หรือน้ าหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้น หรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่กับ

ส่วนผสมที่เป็นน้ าหรือของเหลว และแยกกันอย่างชัดเจน ให้แสดงปริมาณน้ าหนักเนื้อผลิตภัณฑ์ 
(drained weight) 

8. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้คัดบรรจุ ผู้แปรรูป ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย พร้อมสถานที่ตั้ง หรือ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

9. ประเทศผู้ผลิต (กรณีส่งออก) 
10. วัน เดือน ปี และ/หรือ ปีที่ผลิต และวัน เดือน ปี และ/หรือ ปีที่หมดอายุการบริโภค กรณีที่

ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นานเกิน 90 วัน อาจแสดงเฉพาะเดือนและปีได้ 
11. ค าแนะน าการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
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การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากผลิตผลพืชอินทรีย์ ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรีย์น้อยกว่า 95% แต่ไม่น้อยกว่า 70% โดยน้ าหนักของ
ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ไม่รวมน้ าและเกลือ ไม่ให้แสดงฉลากเพ่ือกล่าวอ้างว่า
เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่อาจแสดงฉลากโดยใช้ข้อความอ่ืน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
ผลิตผลอินทรีย์ได้  

2. ชื่อผลิตภัณฑ์ 
3. ร้อยละของส่วนประกอบทุกชนิด (ไม่รวมน้ าและเกลือ) เรียงล าดับจากมากไปน้อย ที่ใช้สี รูปแบบ 

และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน 
4. วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุท่ีเติม (ถ้ามี) 
5. ปริมาณสุทธิ หรือน้ าหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้น หรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่กับ

ส่วนผสมที่เป็นน้ าหรือของเหลว และแยกกันอย่างชัดเจน ให้แสดงปริมาณน้ าหนักเนื้อผลิตภัณฑ์ 
(drained weight) 

6. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้คัดบรรจุ ผู้แปรรูป ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย พร้อมสถานที่ตั้ง หรือ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

7. ประเทศผู้ผลิต (กรณีส่งออก) 
8. วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ กรณีที่ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นานเกิน 90 วัน อาจแสดงเฉพาะเดือน

และปก็ีได้ 
9. ค าแนะน าการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 

 
 

 
 


