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1. ขอบข่าย 

เอกสารนี้ก าหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่จะด าเนินการโดย 
กรมวิชาการเกษตร เอกสารนี้ก าหนดโดยย่อถึงกระบวนการตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
2. ค านิยาม 

ความหมายของค าท่ีใช้ในข้อก าหนดนี้มีดังต่อไปนี้ 
2.1 การผลิตพืชอินทรีย์ หมายถึง ระบบการผลิตพืช ผลิตผลและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์  การรวบรวม  

การคัดบรรจุ การแปรรูป การจัดจ าหน่าย และการน าเข้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์และ
การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

2.2 พืช หมายถึง พรรณพืชทุกชนิดและทุกส่วนของพืช ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชี วิต เช่น ต้น ตอ หน่อ กิ่ง ใบ 
ราก หัว ดอก และเมล็ด ไม่ว่าที่ใช้ท าพันธุ์หรือที่ตายแล้ว ทั้งนี้ให้รวมถึงกลุ่มเชื้อราที่เป็นอาหาร เช่น เห็ด  

2.3 พืชอินทรีย์ หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ของพืช รวมทั้งผลิตผลจากปุา
หรือจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหาร หรืออาหารสัตว์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากพืช ที่ได้จาก
การผลิตโดยวัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรมและฉายรังสี 

2.4 ผลิตผล (Produce) หมายถึง พืชหรือส่วนของพืช ที่ได้จากการผลิตพืชอินทรีย์ หรือเก็บเกี่ยวจาก
ธรรมชาติ และหรือผ่านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

2.5 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตผลจากพืช หรือส่วนของพืชที่ได้จากการผลิตพืชอินทรีย์โดยผ่าน
กรรมวิธีการแปรรูป 

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

2.7 ผู้ผลิต (Producer/ Farmer) หมายถึง ผู้ท าการปลูกพืช ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังเก็บ
เกี่ยว การจ าหน่ายผลิตผลและ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์  

2.8 ผู้ประกอบการ (Operators) หมายถึง ผู้ที่ด าเนินกิจการในการผลิต จัดเตรียม จัดจ าหน่าย หรือน าเข้า
หรือส่งออกผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าไปจ าหน่ายหรือเป็นผู้จัดจ าหน่ายพืช
อินทรีย์ 

2.9 ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง เกษตรกร นิติบุคคล กลุ่มเกษตรกร องค์กร ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ที่ประสงค์
จะขอรับการรับรอง 
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2.10 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองการผลิต  

พืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร 
2.11 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและรับรองมาตรฐาน           

การผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.12 คณะอนุกรรมการบริหาร หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารระบบคุณภาพด้านการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.13 คณะอนุกรรมการพัฒนา หมายถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืช  ที่ได้รับ
การแต่งตัง้จากประธานคณะกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.14 คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานอนุกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.15 คณะท างานพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืช หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืช เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.16 คณะทบทวนหลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ หมายถึง คณะบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งจากประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืช เพ่ือท าหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.17 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด และได้รับ
การแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ตรวจประเมิน 

2.18 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมวิชาการเกษตร
ก าหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าการตรวจประเมิน 

2.19 คณะผู้ตรวจประเมิน (Auditor Team) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี) และผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) หรือ
บุคคลเดียวที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 

2.20 ผู้ทบทวนทางเทคนิค หมายถึง ผู้ตรวจประเมินอื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
แปลงที่ยื่นขอ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ทบทวนรายละเอียดของผลการตรวจประเมิน 

2.21 ผู้เชี่ยวชาญ (Technical Expert) หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะทาง หมายความว่าบุคลากรภายใน
หรือภายนอกที่มีความสามารถตามขอบข่ายที่ต้องการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด
ไว้ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะใช้ค าว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” 
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2.22 ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หมายถึง บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit team) แต่ไม่ได้

ด าเนินการตรวจประเมิน 
  หมายเหตุ 1 ผู้สังเกตการณ์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit team) และไม่มี 
              อิทธิพลหรือแทรกแซงการด าเนินการตรวจประเมิน  

  หมายเหตุ 2  ผู้สังเกตการณ์สามารถมาจากผู้รับการตรวจประเมิน (Auditee) หน่วยงานควบคุม 
             กฎระเบียบ หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมิน (Audit) 
2.23 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดท าเป็นเอกสาร เพ่ือให้

ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 
2.24 ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
2.25 ข้อบกพร่องส าคัญ (Major Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ท าให้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

พืชอินทรีย์ สูญเสียความเป็นอินทรีย์ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ใน
สาระส าคัญที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ หรือกรณีที่พบว่าข้อบกพร่องย่อยเดิมไม่ได้
รับการแก้ไข 

2.26 ข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นข้อบกพร่องส าคัญ 
ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์จะสูญเสียความเป็นอินทรีย์ และเป็นข้อบกพร่องที่
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 

2.27 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย       
อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้ 

2.28 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนด
ในมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ เพ่ือตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อก าหนด ซึ่งจะด าเนินการ
ตรวจเมื่อยื่นขอการรับรองเป็นครั้งแรก  

2.29 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลังการรับรอง               
ที่ด าเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพ่ือทบทวนทั้งระบบว่าเกษตรกร/ นิติบุคคล กลุ่มเกษตรกร 
มีการน าระบบ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ไปด าเนินการ และยังมีประสิทธิผลอยู่ 

2.30 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรักษาระบบ 
ที่ด าเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบยังคงเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.31 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะ ซึ่งอาจด าเนินการตรวจ
ประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนของระบบก็ได้ 
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2.32 การรับรองแบบกลุ่ม (Group  Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่ม องค์กร หรือบริษัท  
2.33 กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มผู้ผลิต (Grower Group) หมายถึง กลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย

และรวมกลุ่มกัน ท าการผลิตผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ในสภาพพ้ืนที่ไม่แตกต่างกัน โ ดยกลุ่ม 
องค์กร หรือบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) รวมถึงเป็นผู้
ขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ในนามของกลุ่ม องค์กร หรือบริษัทนั้น 

2.34 ผู้ประกอบการกลุ่ม (Project Operator) หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบกลุ่ม และเป็นผู้ที่ด าเนินกิจการ
จัดการผลิตผลพืชอินทรีย์ของผู้ผลิตในกลุ่ม โดยอาจน ามาท าการแปรรูป บรรจุ และ/หรือจัดจ าหน่าย 
ผู้ประกอบการนี้อาจเป็นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ ์องค์กรพัฒนาเอกชน บริษัท หรือผู้ส่งออกก็ได้  

2.35 ผู้รับจ้างผลิต (Sub-Contractor) หมายถึง ผู้ถูกว่าจ้างให้ท าการผลิต จัดเตรียม คัดบรรจุ แปรรูป หรือ
จัดการผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ในบางขั้นตอน 

2.36 ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพภายในที่กลุ่มจัดท า
ขึ้น เพ่ือประกันว่ากิจกรรมการผลิตพืชของเกษตรกร สมาชิกและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอินทรีย์ 

2.37 ใบรับรอง หมายถึง  ใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) ความหมายของค าที่ใช้ในเอกสารนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

2.38 หน่วยรับรอง (Certification) หมายถึง หน่วยที่รับผิดชอบในการตรวจ (inspection) และการรับรอง 
(certification) ว่าผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานนี้ 

2.39 การตรวจ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบ (examine) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือระบบส าหรับ
การควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ กระบวนการคัดบรรจุ การรวบรวม การแปรรูป และ 
การจัดจ าหน่าย รวมทั้งการทดสอบในกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพ่ือทวนสอบว่า
เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรวมถึงการตรวจสอบระบบการ
ผลิตและระบบกระบวนการผลิต และกระบวนการแปรรูปด้วย 

2.40 การรับรอง (Certification) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงาน โดยหน่วยรับรอง ในการออกใบรับรองว่า
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์หรือระบบการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานนี้ 
 

 

 

 

 



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รหัส                   RE-8  

หน้า                     6/22 
แก้ไขครั้งท่ี                2         
ประกาศใช้วันท่ี    31 ม.ค. 62 
 

การตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

3.1 ทั่วไป 
 3.1.1 การตรวจประเมินจะด าเนินการส าหรับผู้ยื่นค าขอที่อยู่ในราชอาณาจักร กรณีผู้ยื่นค าขอที่มี

สถานที่ผลิตพืชอินทรีย์ที่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้พิจารณาเป็นกรณีไป 
3.1.2  ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ขนาดพ้ืนที่ที่ปลูก จ านวนชนิดพืชที่ปลูก จ านวน

อาคาร จ านวนผลิตภัณฑ์ พนักงานในองค์กรของผู้ขอรับการรับรอง จ านวนช่วงเวลาในการ
ท างาน จ านวนสมาชิกในกลุ่ม และจ านวนสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน ในกรณีที่ไม่สามารถ
ตรวจประเมินหลังพระอาทิตย์ตกได้  ให้ด าเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติจากบันทึก
คุณภาพของผู้ยื่นค าขอในระหว่างการตรวจประเมินในเวลาปกติ                

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

3.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 
3.2.1 กรมวิชาการเกษตรจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินความเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้

ก าหนดไว้ 
3.2.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินจะท าอย่างเป็นทางการ โดยประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจ

ประเมิน และ/หรือผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี) และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ 
(ถ้ามี) และ/หรือผู้สังเกตการณ์ (ถ้ามี) จ านวนหนึ่งตามความเหมาะสม ซึ่งต้องก าหนดอ านาจ
หน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  

3.2.3 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้ 
3.2.3.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ส าหรับผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ 
3.2.3.2  มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ และขั้นตอนการตรวจ

ประเมิน 
 3.2.3.3 มีความรู้ ความสามารถในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง และเอกสารการตรวจ

ประเมินเป็นอย่างด ี
3.2.3.4 มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตามทะเบียนรายชื่อ

ผู้ตรวจประเมิน 
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3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อสาร 
3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจท าให้สมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน ปฏิบัติตนอย่างไม่

เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง 
  (1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้ค าปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน       

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

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

3.2.4 ก่อนท าการตรวจประเมิน หากยังไม่ได้ลงนามในหนังสือว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือ
แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ก่อน ให้คณะผู้ตรวจประเมิน หรือผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ลงนามใน
หนังสือว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน 
คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นค าขอ และจัดท าก าหนดการตรวจประเมิน  

รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งก าหนดการตรวจประเมินให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบ 

3.4 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่า มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

การผลิตพืชอินทรีย์  โดยขั้นตอนการตรวจประเมินประกอบด้วย 6 ขั้นตอน     
3.4.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 

 ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน 
ของผู้ยื่นค าขอ วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 

- เป็นการแนะน าคณะผู้ตรวจประเมิน 
- เพ่ือเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
- เพ่ือชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการ

ตรวจประเมิน 
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- เพ่ือเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของ
เอกสารที่ได้รับ 

- เพ่ือยืนยันวันและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing 
meeting) 

- เพ่ือท าความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจในก าหนดการตรวจประเมิน และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.4.2 การตรวจประเมิน 
     การตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารและบันทึก การ

สังเกตกิจกรรม และสภาพพ้ืนที่ผลิต ให้บันทึกสิ่งที่อาจเป็นเหตุน าไปสู่ความไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดที่ไม่ได้เขียนไว้ในรายการตรวจ
ประเมินก็ได้  

     ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระอ่ืนๆ เช่น การ
สังเกต การวัด และการบันทึก โดยคณะผู้ตรวจประเมินอาจด าเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตผล 
ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่สงสัย เพ่ือทดสอบคุณสมบัติบางประการ และใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในระหว่างการตรวจประเมิน  

    หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงก าหนดการตรวจประเมินได้ตามความ
เหมาะสม โดยความเห็นชอบของผู้รับการตรวจประเมิน เพ่ือให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน  

  3.4.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน 
  สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ

ประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินต้องประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเป็น
ข้อบกพร่อง การเขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และ
ให้อ้างถึงข้อก าหนดของมาตรฐานให้ชัดเจนในรายงานข้อบกพร่อง  

  3.4.4 การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
    หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการประชุมปิดการ

ตรวจประเมิน เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน หรือ
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง
หรือผู้แทนของผู้ยื่นค าขอ เพ่ือท าความเข้าใจผลการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ลง
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ชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และส าเนาข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตตามที่บันทึก
ในรายงานข้อบกพร่องไว้ 1 ชุด 

 3.4.5   แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
    หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/ ผู้ตรวจประเมิน

จัดท ารายงานการตรวจประเมิน ที่สถานประกอบการตามแบบรายงานการตรวจประเมินและ
มอบส าเนาให้กับผู้ยื่นค าขอ โดยผู้ยื่นค าขอสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการตรวจ
ประเมินได้ ในกรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานการตรวจประเมินไม่แล้วเสร็จ คณะ
ผู้ตรวจประเมินจะรายงานผลการตรวจประเมินในการประชุมปิดการตรวจประเมินและจะจัดส่ง
รายงานการตรวจประเมินให้กับผู้ยื่นค าขอในภายหลัง  

3.4.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
กรณีท่ีไม่พบข้อบกพร่องใดๆ หรือพบเฉพาะข้อสังเกต คณะผู้ตรวจประเมินสามารถ

สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาให้การรับรองได้ กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่อง
ส าคัญ (Major Nonconformity) หรือพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) ที่
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ
รับรอง เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้หลังจากที่คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไข
และปูองกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นตามท่ีผู้ยื่นค าขอเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ โดย
พิจารณาจากภาพถ่ายหรือเอกสาร ส่วนการติดตามผลการแก้ไข ณ สถานประกอบการ ให้
ด าเนินการในการตรวจประเมินครั้งต่อไป 

 ในกรณีที่พบข้อบกพร่องส าคัญ (Major Nonconformity) คณะผู้ตรวจประเมินยัง
ไม่สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง แต่จะต้องมีก าร
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. หากเป็นข้อบกพร่องส าคัญที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์  คณะผู้ตรวจประเมิน
จะน าเสนอผลการตรวจประเมินพร้อมกับรายงานผลการวิเคราะห์ (ถ้ามี)  
ต่อคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณา 

2. กรณีเป็นข้อบกพร่องส าคัญ ที่ไม่มีผลต่อการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ ให้นัดหมาย
ผู้รับการตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาที่จะด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่
เกิน  2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง 
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หากระยะเวลาการแก้ไขเกิน 180 วัน คณะผู้ตรวจประเมินจะน าเสนอผลการ
ตรวจประเมิน ต่อคณะกรรมการรับรองเพ่ือ พิจารณา 

 
4.  การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) 

4.1  หลังจากผู้ยื่นค าขอผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะตรวจ
ติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดย จะวางแผนการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4.2  ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กรมวิชาการเกษตรก าหนด หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติได้อาจมีผลให้ต้องลดขอบข่าย พักใช้ 
หรือเพิกถอนการรับรอง 
4.3  การตรวจติดตามผลจะด าเนินการตรวจติดตามผลในบางข้อก าหนดที่ส าคัญของมาตรฐานแต่ต้อง
ตรวจติดตามผลให้ครบทุกข้อก าหนดใน 1 รอบของการรับรอง รวมทั้งอาจตรวจติดตามประสิทธิผลของ
การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจครั้งก่อน  
4.4  หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่า การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับระบบการผลิตพืชอินทรีย์ 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่มีผลต่อกิจกรรม และการด าเนินการ

ของผู้ได้รับการรับรอง เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูก เพ่ิม/ลดชนิดพืช ขนาด
พ้ืนที่ปลูก เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์  มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวิธีใหม่ การปรับปรุงสถานที่ประกอบการ  เปลี่ยนแปลง
สมาชิกในกลุ่ม เปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ม เปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ด าเนินการ 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ หรือสถานที่ผลิต การโอนกิจการ  การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่
ประกอบการ  การเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักร หรือกรณีมีการใช้สารช่วยกรรมวิธีการ
ผลิตและแปรรูป หรือมีการใช้สารที่ใช้ในการท าความสะอาด (Cleaning Agent)  
ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน และควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ได้มาจากระบบการ
ผลิตอินทรีย์  

(3) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่าสมรรถนะในการรักษาความเป็นอินทรีย์ลดลง  
(4) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
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(5) กรณีมีมติจากผู้ตัดสินให้การรับรอง หรือคณะกรรมการรับรอง ให้มีการตรวจประเมิน

เพ่ิมเติม 

5. การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) 

  5.1 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 2 ปี หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร จะตรวจประเมิน
ใหม่ทั้งระบบ เพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นค าขอต่ออายุการรับรองก่อน
ใบรับรองหมดอายุ  

ในกรณีที่มีข้อบกพร่องในการตรวจประเมินครั้งก่อน คณะผู้ตรวจประเมินจะประเมิน
ประสิทธิผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว ตามแผนการแก้ไขและปูองกันที่ผู้ได้รับการ
รับรองเสนอไว้ ในการตรวจต่ออายุการรับรองครั้งนี้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย์ฉบับใหม่ หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรจะต้องมีการศึกษาเอกสารของเกษตรกร และ
ตรวจประเมินในข้อก าหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง ต้องไม่ 
ตรวจประเมินในข้อก าหนดเดิมท่ีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 

การก าหนดวันต่ออายุการรับรอง 

หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร จะพิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1. หากเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรอง ไม่
ต่อจากใบรับรองฉบับเดิม  
2. หากเป็นปัญหาเกิดจากกรมวิชาการเกษตรให้ด าเนินการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรองต่อจากใบรับรองฉบับเดิม 
1. การต่ออายุการรับรองจะด าเนินการทุก 2 ปี โดยตรวจประเมินทั้งระบบ 

5.2 หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่า การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับระบบการผลิตพืชอินทรีย์ 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่มีผลต่อกิจกรรม และการด าเนินการ

ของผู้ได้รับการรับรอง เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูก เพ่ิม/ลดชนิดพืช ขนาด
พ้ืนที่ปลูก เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์  มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวิธีใหม่ การปรับปรุงสถานที่ประกอบการ  เปลี่ยนแปลง
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สมาชิกในกลุ่ม เปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ม เปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ด าเนินการ 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ หรือสถานที่ผลิต การโอนกิจการ  การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่
ประกอบการ  การเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักร หรือกรณีมีการใช้สารช่วยกรรมวิธีการ
ผลิตและแปรรูป หรือมีการใช้สารที่ใช้ในการท าความสะอาด (Cleaning Agent)  
ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน และควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ได้มาจากระบบการ
ผลิตอินทรีย์  

(3) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่าสมรรถนะในการรักษาความเป็นอินทรีย์ลดลง  
(4) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
(5) กรณีมีมติจากผู้ตัดสินให้การรับรอง หรือคณะกรรมการรับรอง ให้มีการตรวจประเมิน

เพ่ิมเติม 
 

6. การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification)  
6.1 กรมวิชาการเกษตรตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์แบบกลุ่ม องค์กร 

หรือบริษัทที่มีสมาชิกหรือสาขาอย่างน้อย 5 ราย ท าการผลิตผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ กลุ่ม
ต้องมีระบบการผลิตและระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรับรองว่ากิจกรรมการผลิตของเกษตรกร สมาชิกและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดและเชื่อถือได้ ทั้งนี้กลุ่ม หรือนิติบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบระบบควบคุม
คุณภาพภายในกลุ่ม (Internal Control System) รวมถึงเป็นผู้ขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย์ในนามกลุ่ม หรือนิติบุคคล นั้น  

6.2 การรับรองแบบกลุ่มเป็นการรับรองกิจกรรมทั้งหมดในกลุ่ม ตั้งแต่การผลิตในแปลงของสมาชิก
ผู้ผลิต การคัดบรรจุ การรวบรวม การแปรรูป และการจ าหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกัน กลุ่มเกษตรอินทรีย์นี้อาจเป็นกลุ่มที่บริหารจัดการโดยกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคลก็
ได้ โดยที่รับผิดชอบกลุ่มจะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองและได้รับใบรับรองจากหน่วยรับรองกรม
วิชาการเกษตร ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจะไม่ได้รับใบรับรอง  ประเภทของการผลิตใน
ขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง อาจเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือหลายผลิตผลหรือหลาย
ผลิตภัณฑ์ก็ได้  
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6.3 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อาจด าเนินการโดยผู้ประกอบการกลุ่มเหล่านี้ คือ 

 กลุ่มเกษตรกร (Grower /farmer Group) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกท าการผลิตพืช
อินทรีย์อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน และ/หรือรวมกลุ่มกันเพื่อท าการผลิต 

 นิติบุคคล (Juristic Person) เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาคม มูลนิธิ หรือวิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์ และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non Government Organizations) ที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกลุ่ม ผู้รับซื้อ ผู้คัดบรรจุ ผู้แปรรูป 
ผู้รวบรวม และผู้จัดจ าหน่าย/ส่งออกผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากเกษตรกร/ผู้ผลิตหรือ
กลุ่มเกษตรกรที่ท าการผลิต  

6.4 ผู้ประกอบการกลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร ดังนั้น
เพ่ือให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ จะต้องก าหนดกลไกในการควบคุมดูแล
กิจกรรมการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) ของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย์   

6.5 ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ พิจารณาจากการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

 กลุ่มท่ีมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) 
หมายถึง กลุ่มที่มีการก าหนดและน าระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่ม เพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ของกลุ่ม และเพ่ือเป็นกลไก
ในการควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง   

6.6 การสุ่มตรวจจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มและหลักเกณฑ์ของการสุ่มตรวจที่ระบุในหัวข้อที่ 
6.8 และ 6.9  

6.7 ปัจจัยส าคัญในการก าหนดจ านวนแปลงตัวอย่าง และประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม  ให้พิจารณา 
ดังนี้  

 การก าหนดจ านวนแปลงตัวอย่าง จากสูตร  NY    
โดยที่   Y  =   จ านวนแปลงตัวอย่างที่สุ่มตรวจประเมิน  

   N  =   จ านวนแปลงของกลุ่มที่ขอการรับรองท้ังหมด 
โดยมีเกณฑ์ข้ันต่ าของการก าหนดจ านวนแปลงตัวอย่าง ดังนี้ 
กรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง  = N   
กรณีการตรวจต่ออายุ    = N8.0  
ถ้าผลการค านวณมีเศษให้ปัดจ านวนเศษข้ึนเป็นจ านวนเต็ม 
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ส าหรับการตรวจทุกกรณี หากพบประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง ตามตารางที่ 1 แสดงการประเมินความ
เสี่ยงของพืชอินทรีย์ ในระหว่างการตรวจเยี่ยม (Pre-visit) ให้เพ่ิมจ านวนแปลงตัวอย่างเป็น 1.5 
เท่าของจ านวนเดิมที่ค านวณได้ หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 

     YZ 5.1   
       หรือ            XYZ  5.1  
 โดยที่  Z  =   จ านวนแปลงที่ต้องสุ่มในการตรวจประเมิน 

   Y  =   จ านวนแปลงตัวอย่างที่สุ่มตรวจประเมิน  
 X  =   จ านวนเต็มบวกข้ึนอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าคณะตรวจ

ประเมิน 
ถ้าผลการค านวณมีเศษให้ปัดจ านวนเศษข้ึนเป็นจ านวนเต็ม 
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ตารางท่ี1 แสดงการประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม 

การประเมินความเสี่ยง ข้อพิจารณา 
ความเสี่ยงสูง  พ้ืนที่ปลูกใกล้พื้นที่การเกษตรแบบทั่วไป 

 พ้ืนที่ปลูกมีการผลิตแบบคู่ขนาน  
 ประวัติพื้นที่ไม่ได้มีการท าเกษตรอินทรีย์แบบต่อเนื่อง 
 พ้ืนที่ผลิตที่มีการระบาดของวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืชในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา  
 แหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตมาจากแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน

ของสารเคมี จุลินทรีย์ และโลหะหนักท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และ
สิ่งแวดล้อม 

 ระบบการจัดเก็บ คัดแยก รวมทั้งการขนส่งผลผลิตไม่ชัดเจน 
 ไม่มีประวัติการปลูกพืชในฤดูที่ผ่านมา  
 ไม่มีวิธีการบ ารุงรักษา ท าความสะอาด สายการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

ทางการเกษตร ที่ใช้ร่วมกับการผลิตแบบทั่วไป 
 ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น  

1. แผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม  
2. ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกแปลง   
3. ระบบการทวนสอบผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิต (Traceability) 
4. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายในตามที่กลุ่มก าหนดไว้  
5. กระบวนการแก้ไขและปูองกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องซ้ าๆ กันใน

ประเด็นเดิม 
6. การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม รวมถึงบทลงโทษสมาชิกท่ีไม่

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
7. ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มกับผลการตรวจประเมินจริงที่ด าเนินการ

โดยกรมวิชาการเกษตรไม่ตรงกัน 
8. แบบบันทึกการปฏิบัติตามระบบการผลิตพืชอินทรีย์ของกลุ่ม 
9. ระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก 
10. การทบทวนระบบโดยผู้น ากลุ่ม  

  



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รหัส                   RE-8  

หน้า                     16/22 
แก้ไขครั้งท่ี                2         
ประกาศใช้วันท่ี    31 ม.ค. 62 
 

การตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
 6.8 การคัดเลือกแปลงตัวอย่างจะพิจารณาดังนี้ 

1. จ านวนร้อยละ 75 ของแปลงตัวอย่าง (Y) จะคัดเลือกจากแปลงที่มีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณา
จากข้อมูล ดังนี้ 
 ผลการตรวจระบบควบคุมภายในกลุ่ม หรือผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของกลุ่ม (ถ้ามี) 

ส าหรับแปลงนั้น พบข้อบกพร่องจ านวนมาก และข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ด าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล 

 แปลงที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี   
 ผลการตรวจประเมิน หรือผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากหน่วยงานภายนอกกลุ่มใน

รอบปี  พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน 
 แปลงใหม่ หรือแปลงที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจประเมิน 

2. จ านวนร้อยละ 25 ของแปลงตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบอิสระ  
หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการสุ่มตรวจประเมินและ
จ านวนที่สุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนการสุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้  

6.9  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูก เพ่ิม/ลดชนิดพืช ขนาด
พ้ืนที่ปลูก เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์  มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์เป็นวิธีใหม่ การปรับปรุงสถานที่ประกอบการ  เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม 
เปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ม เปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ด าเนินการ เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ หรือ
สถานที่ผลิต การโอนกิจการ  การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบการ  การเปลี่ยนเครื่องมือ
เครื่องจักร หรือกรณีมีการใช้สารช่วยกรรมวิธีการผลิตและแปรรูป หรือมีการใช้สารที่ใช้ในการท า
ความสะอาด (Cleaning Agent)  ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน และควบคุมศัตรูพืช
ที่ไม่ได้มาจากระบบการผลิตอินทรีย์ ผู้น ากลุ่มจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วย
รับรองกรมวิชาการเกษตรทราบ เพ่ือพิจารณาการตรวจประเมินเพ่ิมเติม เป็นกรณีไป 

6.10 กรณีท่ีกลุ่มพบเกษตรกร/ผู้ผลิตของกลุ่มไม่ด าเนินการตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน    
       การรับรองท่ีกรมวิชาการเกษตรก าหนด  ผู้น ากลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว พร้อมแนวทาง  
       ในการแก้ไข ให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
6.11 ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง ผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถขอ

ละเว้น/ยกเลิกการรับรองส าหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้  ในกรณีที่สมาชิกรายที่พบ
ข้อบกพร่อง หรือรายอ่ืน ๆ ไม่ประสงค์ที่จะร่วมกลุ่มต่อไป หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรจะ
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ด าเนินการสุ่มแปลงตัวอย่าง และตรวจประเมินใหม่ท้ังหมด โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกในกลุ่ม  

6.12 ระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม จะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้   
6.12.1 การบริหารและการจัดการองค์กร 

1) โครงสร้างของกลุ่ม ต้องมีการจัดท าโครงสร้างของกลุ่ม เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวม
ของส่วนต่าง ๆ ของต าแหน่งภายใต้ผังโครงสร้างของกลุ่ม ซึ่งต้องประกอบด้วย
ต าแหน่ง ดังนี้ 
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ผู้จัดการระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจประเมิน
ติดตามคุณภาพภายใน คณะกรรมการรับรอง/เจ้าหน้าที่รับรองผลการตรวจของ
กลุ่ม ผู้น ากลุ่ม 

2) มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ ภายใต้ผังโครงสร้าง 

 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ผู้จัดการระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบการประสานงานระบบควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยรับรอง 

 ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่ม และตรวจสอบแปลงของสมาชิก แจ้งผลการตรวจสอบแปลง
ต่อสมาชิก ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้รับการตรวจ 

 คณะกรรมการรับรอง/เจ้าหน้าที่รับรอง มีหน้าที่รับรองแปลงของเกษตรกรจาก
ผลการตรวจประเมิน และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สมาชิกรายที่ตัดสินผล 

3) มีการทบทวนระบบควบคุมภายใน โดยผู้น ากลุ่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณา
ในเรื่องผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และผลการตรวจสอบแปลงของสมาชิก 
ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องที่พบในการจัดท าระบบควบคุมภายในหรือในการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับขั้นตอนการท างานของกลุ่ม และมาตรฐานที่หน่วยรับรอง
ก าหนด มีกระบวนการลงโทษสมาชิกท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและเงื่อนไขของกลุ่ม 

 
 



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รหัส                   RE-8  

หน้า                     18/22 
แก้ไขครั้งท่ี                2         
ประกาศใช้วันท่ี    31 ม.ค. 62 
 

การตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
6.12.2 สัญญา/ใบสมัคร/ค ารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 

1) การท าสัญญา/ใบสมัคร/ค ารับรองการเข้าร่วมกลุ่มระหว่างเกษตรกรกับกลุ่ม  โดย
เอกสารดังกล่าวต้องระบุถึงการที่เกษตรกร/ผู้ผลิตยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
การผลิตพืชอินทรีย์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่ม และหน่วยรับรองกรม
วิชาการเกษตรก าหนดขึ้น  

2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ต้องประกอบด้วย  
1) คุณสมบัติของสมาชิก  
2) หน้าที่ของสมาชิก ซึ่งรวมถึงสมาชิกในกลุ่มต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน

ภายในของกลุ่ม และคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองกรมวิชาการ
เกษตรเข้าตรวจพื้นที่การผลิต 

3) การควบคุมการผลิตของสมาชิก  
4) บทก าหนดโทษของสมาชิกท่ีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 

3) ในกรณีที่กลุ่มมีการจ้างองค์กร/บุคคลภายนอกท าระบบควบคุมภายใน จะต้อง มี
สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างองค์กร/บุคคลภายนอกดังกล่าวกับทางกลุ่ม  

6.12.3 การฝึกอบรม 
สมาชิกต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ และ

ต้องได้รับคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองของหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม โดย
กลุ่มอาจจัดท ามาตรฐานฉบับย่อที่เป็นปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตให้สมาชิกรับทราบ 

6.12.4 การควบคุมเอกสาร และบันทึก 
1) แนวทางการควบคุมเอกสารของกลุ่ม ได้แก่  

1. เอกสารทั้งหมดที่ควบคุมจะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มี
อ านาจของกลุ่มลงนาม ต้องระบุฉบับที่ และวันที่บังคับใช้ก่อนเผยแพร่  

2. เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการใช้จะต้องน าออกจากพ้ืนที่ใช้งาน หรือ
หากต้องการเก็บไว้อ้างอิง ต้องระบุที่เอกสารว่าเป็นเอกสารยกเลิก 

2) แนวทางการควบคุมบันทึกของกลุ่ม ได้แก่  
1. การจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต และการควบคุมคุณภาพของกลุ่ม 

อย่างน้อย 1 รอบการรับรอง เพ่ือให้สามารถทวนสอบได้  
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2. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม ประกอบด้วย รายชื่อสมาชิก  

เลขประจ าตัวประชาชน  หรือเลขบัตรประจ าตัวที่ภาครัฐออกให้  ที่อยู่
สมาชิก ที่ตั้งแปลง แผนที่ตั้งแปลง ขนาดพ้ืนที่ผลิต พืชที่ขอการรับรอง 
แผนการผลิตของกลุ่ม ประมาณการผลผลิตของสมาชิก รายการปัจจัยการ
ผลิต (เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย เป็นต้น) ของกลุ่ม  

6.12.5 การจัดการกับข้อร้องเรียน 
1. แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตพืชของสมาชิกในกลุ่ม  
2. การสืบสวนหาสาเหตุ  
3. การก าหนดแนวทางการแก้ไข  
4. การติดตามผลการแก้ไข  
5. การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน  

6.12.6 การจัดท าคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (Internal Quality Audit) 
หรือเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการตรวจติดตามภายใน 
1. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ครอบคลุมถึงการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในส านักงานส่วนกลาง/ที่ตั้งของกลุ่ม และแปลงที่
ขอการรับรองทุกแปลง 

2. มีการด าเนินการตรวจและจัดท ารายการตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่ม 
(Internal Quality Audit Checklist for Internal Control System)  และ
รายการตรวจประเมินแปลงตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของสมาชิก (Internal 
Quality Audit Checklist for Member) ไว้เป็นหลักฐาน 

3. มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม โดยอาจเป็น
บุคลากรจากองค์กรที่กลุ่มจ้างมาท าระบบควบคุมภายใน หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมในกลุ่ม หรือเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ และเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมิน รวมทั้งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับการตรวจ 

4. วิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ต้องตรวจสอบได้ว่าสมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนด   
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5. มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเป็นระบบ หากผลการตรวจติดตามพบ

ข้อบกพร่องที่ส านักงานส่วนกลาง/ที่ตั้ง หรือเกษตรกรรายใด ผู้น ากลุ่มต้องสอบสวน
ปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มีผลกระทบด้วย  

6.13 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
     (1)  การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน  

  (2)  การตรวจเยี่ยม 
  (3)  การทบทวนเอกสารและการจัดท าก าหนดการตรวจประเมิน 
  (4)  การตรวจประเมิน 

6.14 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เป็นไปตามข้ันตอนที่ระบุในข้อ 3.2  
6.15 การตรวจเยี่ยม (Pre-Visit) 

หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร จะด าเนินการตรวจเยี่ยม ณ ส านักงานส่วนกลาง/ที่ตั้งของ
กลุ่ม และ/หรือให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่งเอกสารให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร โดยด าเนินการก่อน
การตรวจประเมินแบบกลุ่มทุกครั้ง เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม ประสิทธิผลของระบบควบคุม
คุณภาพภายใน การประเมินความเสี่ยงของแปลง เพ่ือก าหนดจ านวนแปลงตัวอย่างที่จะสุ่มตรวจ
ประเมิน จากนั้นบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลส าหรับการพิจารณาคัดเลือกแปลงที่จะท าการ
ตรวจประเมิน   

6.16 การตรวจประเมินให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ 3.4 และแนวทางในการตรวจประเมิน
ดังต่อไปนี้ 

 โดยคณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมคุณภาพภายใน
ของกลุ่ม หากพบว่าระบบควบคุมคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ ให้สุ่มคัดเลือก
ตัวอย่างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ กรณีที่กลุ่มมีระบบควบคุมคุณภาพ
ภายในแต่ไม่มีประสิทธิภาพให้แจ้งผู้น า/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรด าเนินการแก้ไข และสุ่ม
คัดเลือกแปลงตัวอย่างเพ่ิมเติม หากพบว่ากลุ่มไม่มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน
หรือไม่มีการน าไปปฏิบัติ ให้แจ้งผู้น า/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการจัดท าและน า
ระบบควบคุมคุณภาพภายในไปปฏิบัต ิและแจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะ
รับการตรวจประเมินหรือหากไม่ประสงค์ที่จะขอการรับรองแบบกลุ่มให้ยกเลิกค าขอ
การรับรองแบบกลุ่ม และยื่นค าขอใหม่เป็นแบบรายเดียว 

 กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ
รับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 
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 กรณีพบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งกลุ่มรับทราบ ให้กลุ่มเสนอแนวทางการ

แก้ไข และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ หลังจากนั้นนัดหมายการตรวจประเมินครั้ง
ต่อไป โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
(1) ในการแก้ไขข้อบกพร่อง กลุ่มต้องพิจารณาว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุมถึง

ระบบควบคุมคุณภาพภายในของส านักงานส่วนกลาง/ที่ตั้งของกลุ่ม และสมาชิก
ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 

 ทั้งนี้การตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสมาชิกแต่ละกลุ่ม
ต้องไม่เกิน 2 ครั้ง ในฤดูกาลผลิตเดียวกัน หากเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หน่วย
รับรองกรมวิชาการเกษตรจะด าเนินการยกเลิกค าขอ โดยกลุ่มสามารถยื่นค าขอ
ใหมไ่ดเ้มื่อมีความพร้อม  

(2) การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามใน
รายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น กรณีพบการปฏิบัติในข้อก าหนดอ่ืนที่ไม่
สอดคล้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อาจสุ่มตรวจสมาชิกรายเดิม/รายอ่ืนใน
กลุ่มเพ่ิมเติมได้ โดยให้ตรวจทุกรายการที่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมิน
ต้องมั่นใจว่าแนวทางการแก้ไขและปูองกันข้อบกพร่องครอบคลุมสมาชิกภายใน
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ  

(3) ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง  กลุ่มไม่สามารถขอละเว้น
หรือยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้  

(4) กรณีที่สมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม    
หน่วยรับรองของกรมวิชาการเกษตรจะด าเนินการสุ่มแปลงตัวอย่างและตรวจ
ประเมินใหม่ทั้งหมด โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ตาม
ข้อ 5.11 

(5) กรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ในรายการอ่ืน ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินบันทึกผลในรายการตรวจประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจต่อไป   
 



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รหัส                   RE-8  

หน้า                     22/22 
แก้ไขครั้งท่ี                2         
ประกาศใช้วันท่ี    31 ม.ค. 62 
 

การตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
 หากกลุ่มมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงใดๆ ตามข้อ 6.10 และ 6.11 ให้แจ้งข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงมายังหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร เพ่ือพิจารณาตรวจเยี่ยม และสุ่ม
ตรวจประเมินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรจะ
แก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือแปลงในใบรับรอง ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม 

 ภายหลังได้รับการรับรอง หากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิกหรือจ านวนแปลง 
ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมายังหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขใบรับรอง โดยไม่จ าเป็นต้องตรวจประเมินใหม่ ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม  

6.17 การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง  
การตรวจประเมินต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจประเมิน 

 
 


