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หลักเกณฑ / เงื่อนไข ในการยอมรับความสามารถของหนวยรับรองสินคาเกษตรและอาหารสาขา
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี GAP 

 
 การรับรองและการยอมรับความสามารถของหนวยรับรองสินคาเกษตรและอาหารสาขา
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) มีรายละเอียดของหลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1.  หลักเกณฑ 
 1.1  ขอบขาย 
  เอกสารนี้กําหนดนิยาม คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ การรับรอง เง่ือนไข การพักใช
และการเพิกถอน การอุทธรณ การรองเรียน การยกเลิก การรักษาความลับ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
ในการยอมรับความสามารถในฐานะหนวยรับรองสินคาเกษตรและอาหาร (Conformity 
Assessment Body, CAB) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) 
  
 1.2  เอกสารอางอิง  
  1)  การเลือกตัวอยางเพ่ือตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมินของ
หนวยรับรอง/ ผูยื่นคําขอ (Witness) (ACFS-CSSA-R-SD-02)  
  2)  การตรวจประเมินเพ่ือการยอมรับความสามารถของหนวยรับรองสินคาเกษตร
และอาหาร (ACFS-CSSA-R-SD-03)  
  3)  การใชเคร่ืองหมายรับรองระบบงาน (ACFS-CSSA-R-SD-04)  
  4)  การรักษาความลับและการแจงการมีสวนไดสวนเสีย (ACFS-CSSA-R-SD-05)  
  5)  การอุทธรณ และการรองเรียน (ACFS-CSSA-R-SD-06)  
  6)  การใชเคร่ืองหมายรับรองสําหรับหนวยรับรอง (ACFS-CSSA-R-SD-07)  
  7)  หลักเกณฑ/เงื่อนไข เร่ือง เอกสารอางอิงประกอบการตรวจประเมินหนวย
รับรอง GAP และ Organic (ACFS-CSSA-R-SD-11)  
  8)  การกําหนดจํานวนสาขาท่ีตองไดรับการตรวจประเมินในกรณีท่ีหนวยรับรอง
มีหลายสาขา (ACFS-CSSA-R-SD-12)  
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 1.3  นิยาม 
  ความหมายของคําท่ีใชในเอกสารนี้ มีดังตอไปน้ี  
  1)  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ  
  2)  “สํานักรับรอง” หมายความวา สํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบ
คุณภาพ  
  3)  “ผูอํานวยการสํานักงาน” หรือ “ผอ.มกอช.” หมายความวา ผูอํานวยการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  
  4)  “ผูอํานวยการสํานักรับรอง” หรือ “ผอ.สรม.” หมายความวา ผูอํานวยการ
สํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ  
  5)  “การยอมรับความสามารถ” หรือ “การรับรองความสามารถ” หรือ “การรับรอง
ระบบงาน (Accreditation)” หมายความวา กระบวนการซ่ึงสํานักงานหรือผูท่ีสํานักงานมอบหมาย
ไดทําการประเมินและคณะทบทวนไดพิจารณานําเสนอผลการพิจารณาใหผูอํานวยการสํานักงาน
พิจารณาตัดสินใจวา หนวยงานท่ีประกอบการตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารมีความสามารถในการดําเนินการรับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ ในเอกสารนี้ 
สํานักงานจะดําเนินการรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานตามท่ีกําหนด หรือระบบท่ีเทียบเทากัน
ของประเทศคูคาใน สาขาปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice)  
   6)  “ผูยื่นคําขอ (Applicant)” หมายความวา นิติบุคคลท่ีประสงคจะขอการรับรอง
การยอมรับความสามารถในฐานะหนวยรับรอง  
  7)  “หนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB)” หมายความวา หนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีใหการรับรองความสามารถของหนวยรับรอง ไดแก สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (มกอช.)  
  8)  “หนวยรับรอง (Conformity Assessment Body, CAB)” หมายความวา ผูยื่นคํา
ขอท่ีผานการตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ ผานการประเมิน และไดรับการยอมรับ
ความสามารถจากสํานักงานแลว  
  9)  “ใบรับรอง” หมายความวา เอกสาร หรือ ชุดของเอกสารท่ีสํานักงานออก
ใหแกหนวยรับรองเพ่ือระบุถึงการยอมรับความสามารถในขอบขายท่ีใหการรับรอง  
  10)  “คณะอนุกรรมการสาขาการตรวจรับรองสินคาเกษตรและอาหาร” ซ่ึงตอไป
ในเอกสารนี้จะเรียกวา คณะอนุกรรมการสาขาฯ หมายความวา คณะอนุกรรมการท่ีไดรับการ
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แตงต้ังจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ใหมีอํานาจหนาท่ีพิจารณา
หลักเกณฑ/เง่ือนไขในการใหการรับรองระบบงาน และ ทําหนาท่ีพิจารณาขออุทธรณในช้ันท่ี 2  
  11)  “คณะทบทวน (Accreditation Review Panel, ARP)” หมายความวา คณะ
บุคคลท่ีสํานักงานแตงต้ังข้ึนใหทําหนาท่ีทบทวนผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมิน 
และเสนอผลการพิจารณาใหผูอํานวยการสํานักงานตัดสินใจใหการยอมรับความสามารถ  
  12)  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” หมายความวา คณะกรรมการท่ีไดรับการ
แตงต้ังจากผูอํานวยการสํานักงาน ใหมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณในช้ันท่ี 1  
  13)  “การรับรองกิจกรรม (Certification)” หมายความวา การท่ีหนวยรับรองให
การรับรองระบบ ผลิตภัณฑ / สินคา และ กิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับสินคาเกษตรและอาหารตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดแกผูประกอบการ               
  14)  “ผูเช่ียวชาญ” หมายถึง ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical expert) หรือ
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคเฉพาะทาง ซ่ึงอาจเปนบุคลากรภายใน หรือ ภายนอก สรม. ก็ได โดย
ผูเช่ียวชาญดังกลาวตองมีความสามารถตามสาขาท่ีตองการและเปนไปตามเกณฑท่ี สรม. กําหนดไว  
  15)  “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP)” หมายความวา 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในทุกข้ันตอนการผลิตท่ีดําเนินการในระดับเกษตรกร เพ่ือใหได 
ผลิตผลท่ีปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภคตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หรือ
มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานท่ีสํานักงานเห็นชอบ 
 
 1.4  คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ  
  1)  ผูยื่นคําขอตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   1.1)   เปนนิติบุคคล  
   1.2)  ไมเปนผูถูกเพกิถอนการรับรองระบบงาน (Accreditation) โดย
หนวยงาน หรือองคกรสากลใดๆ เวนแตพนระยะ 6 เดือนมาแลว  
   1.3)  เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดขององคกรสากลวาดวยการรับรอง
ระบบงาน (International Accreditation Forum :IAF) ตามมาตรฐาน ISO/ IEC Guide 65 : 1996 
(General requirements for bodies operating product certification systems) และเอกสารอางอิง
ประกอบการตรวจประเมินหนวยรับรอง GAP และ Organic (ACFS-CSSA-R-SD-11) หรือระบบที่
เทียบเทาสําหรับหนวยรับรอง สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี กรณีไดรับการรับรองระบบงาน
ในสาขาท่ียื่นขอจากหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ใดๆ ท่ีเปนสมาชิกและ
ไดรับการยอมรับจากองคกรสากลวาดวยการรับรองระบบงาน ใหสงมอบสําเนาใบรับรองพรอม
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ขอบขายท่ีไดรับการรับรองระบบงานเพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวย และสําหรับกรณีที่ไมได
รับการรับรองระบบงานตามท่ีกลาวมาขางตน ผูยื่นคําขอจะตองสงหลักฐานท่ีเกี่ยวของและ
เอกสารการดําเนินงานท่ีแสดงวามีความสามารถ เทาเทียมกันตามเง่ือนไขท่ีสํานักงานกําหนด  
   1.4)  มีผลงานรับรองเต็มรูปแบบ (Full System Assessment) ในสาขาท่ี
ขอรับการรับรองมาแลวอยางนอย 1 รายและหนวยรับรองจะตองมีลูกคาท่ีสามารถใหสํานัก
รับรองเขาตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมินของหนวยรับรอง (Witness) ไดอยาง
นอย 1 แหง ภายใน 180 วัน นับจากการตรวจสํานักงานของผูยื่นคําขอ (Office Assessment) ซ่ึง
สํานักรับรองจะเปนผูเลือกสถานประกอบการท่ีจะทําการ Witness เอง 
   1.5)  ตองไมเปนผูท่ีถูกดําเนินคดี หรือเปนผูที่มีตัวแทนท่ีอยูในระหวางถูก
ดําเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ท่ีจะนํามาใชประกอบการยื่นขอการยอมรับ
ความสามารถในฐานะหนวยรับรอง เวนแตคดีจะยุติวา ผูยื่นคําขอหรือตัวแทนไมมีความผิดตาม
ขอกลาวหานั้น และในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวามีความผิด ผูยื่นคําขอหรือตัวแทน
สามารถยื่นคําขอได เม่ือพนกําหนด 2 ป นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีดังกลาว  
   1.6)  ตองไมเปนผูที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกตอง
แทจริงของเอกสารฉบับใด ฉบับหนึ่ง อันเนื่องมาจากมีพฤติการณ หรือมีมูลเหตุอันควรเช่ือไดวา
ผูยื่นคําขอ หรือตัวแทนกระทําการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการท่ีเกี่ยวของกับการรับรอง 
หรือมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดดังกลาว  
 
 1.5  การดําเนินการเพื่อใหการยอมรับความสามารถ  
  1)  การยื่นคําขอ ใหยื่นคําขอตอสํานักงานโดยใชใบสมัครเพ่ือขอรับใบรับรอง
ความสามารถในการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหาร พรอมแนบหลักฐานและเอกสาร
ตางๆ ตามท่ีกําหนดไว ผูยื่นคําขอตองสงมอบขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบันใหกับสํานักงาน  
  2)  ผูยื่นคําขอจักตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ คําส่ัง รวมท้ังหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสํานักงานกําหนด  
  3)  ผูยื่นคําขอตองอนุญาตใหมีการสอบถามขอมูล หลักฐานขององคกรผูยื่นคําขอ
และการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง หรือเม่ือไดรับการรองขอ  
  4)  เม่ือไดรับคําขอตามขอ 5.1) แลว สํานักงานจะตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ หากมีรายละเอียดไมครบถวน หรือจําเปนตอง
ขอใหสงเพิ่มเติม สํานักงานจะแจงใหผูยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการตามท่ีไดรับแจงตอไป และ
เจาหนาท่ีจะพิจารณาคําขอ ตอเมื่อไดรับหลักฐานครบถวนตามที่แจงเพ่ิมเติมไวแลว  
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  5)  สํานักงานจะทําการคัดเลือกผูตรวจประเมินหรือผูเช่ียวชาญที่มีความสามารถ
เหมาะสม และไมมีสวนไดสวนเสียกับหนวยรับรอง/ผูยื่นคําขอเพื่อทําหนาท่ีตรวจประเมิน
ความสามารถของหนวยรับรอง/ผูยื่น คําขอ กรณีท่ีหนวยรับรอง/ ผูยื่นคําขอไมยอมรับผูตรวจ
ประเมินหรือผูเช่ียวชาญท่ีสํานักงานแตงต้ังเนื่องจากมีหลักฐานหรือขอมูลช้ีชัดวาผูตรวจประเมิน
หรือผูเช่ียวชาญที่แตงต้ังนั้นมีผลประโยชนทับซอน หรือ เปนผูท่ีมีความสามารถไมเหมาะสม 
หนวยรับรอง/ ผูยื่นคําขอสามารถขอเปล่ียนแปลงรายช่ือไดโดยตองระบุเหตุผลและแจงตอ
สํานักงาน โดยสํานักงานจะเปนผูตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงรายช่ือตามเหตุผลอันสมควร และ
การตัดสินใจของสํานักงานถือเปนท่ีส้ินสุด  
  6)  เม่ือสํานักงานไดตรวจสอบความถูกตองของคําขอและหลักฐานครบถวนแลว 
สํานักงานจะดําเนินการดังนี้ คือ  
   6.1)  ตรวจประเมิน ณ สํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขาอ่ืนท่ีเห็นวา
จําเปนตองตรวจประเมินพรอมท้ังตรวจประเมินการปฏิบัติงานของผูยื่นคําขอในระหวางการ
ตรวจรับรองกิจกรรมใหกับลูกคาตามข้ันตอน วิธีปฏิบัติงานที่สํานักงานกําหนด  
   6.2)  นําเสนอผลการประเมิน ตามขอ (1) ตอคณะทบทวน เพ่ือพิจารณาผล
การตรวจประเมิน  
  7)  เมื่อคณะทบทวนไดรับผลการตรวจประเมินตามขอ 5.6) แลวจะพิจารณาผล
การตรวจประเมินและเสนอผลการพิจารณาใหผูอํานวยการสํานักงานตัดสินใจใหการยอมรับ
ความสามารถของผูยื่นคําขอและสํานักงานจะดําเนินการออกใบรับรองใหแกหนวยรับรองตอไป 
โดยใบรับรองมีอายุคราวละ 4 ป นับตั้งแตวันท่ีออกใบรับรอง และใหใช ตามแบบท่ีสํานักงาน
กําหนดในภาคผนวก ข และหลังจากไดใบรับรองแลว สํานักงานจะดําเนินการตรวจติดตาม 
(Surveillance) หนวยรับรองทุกป โดยในปแรกจะมีการตรวจติดตามอยางนอย 2 คร้ัง ซ่ึงการ
ตรวจติดตาม 1 คร้ังประกอบดวยการตรวจประเมิน ณ สํานักงาน และการตรวจประเมิน
ความสามารถของผูตรวจประเมินของหนวยรับรอง (Witness) อยางละ 1 คร้ัง 
 
 1.6 เง่ือนไข  
  หนวยรับรองตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
  1)  ตองรักษาไวซ่ึง ความสามารถ ตามมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองระบบงานจาก
สํานักงาน ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง  
  2)  ตองอางถึงการยอมรับความสามารถเฉพาะขอบขายท่ีผานการประเมิน และ
ไดรับใบรับรองไวเทานั้น  
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  3)  หากมีการ เป ล่ียนแปลงแก ไขในสาระสํา คัญ ท่ีมีผลตอการยอมรับ
ความสามารถใหแจงเปนลายลักษณอักษรตอสํานักงานโดยทันที  
   3.1)  มีการเปล่ียนแปลงดานกฎหมาย การคา  
   3.2)  มีการเปล่ียนแปลงสถานะองคกร ปรับโครงสรางองคกร (Reorganization)  
   3.3)  มีการเปล่ียนแปลงการบริหารในองคกร เชน การเปล่ียนแปลงบุคคลท่ี
เปนหลักในการบริหารจัดการ  
   3.4)  มีผูตรวจประเมินเขามาใหมจํานวนมาก  
   3.5)  มีการเปล่ียนแปลงบุคลากร  เคร่ืองมือ  ส่ิงอํานวยความสะดวก 
สภาพแวดลอมในการทํางาน และทรัพยากรอื่นๆ ท่ีสําคัญท่ีอาจจะมีผลกระทบตอขอบขายท่ี
หนวยรับรองไดรับการรับรองแลว  
   3.6)  หนวยรับรองขอขยายขอบขายการรับรอง  
  4)  ตองไมนําใบรับรองไปใช หรืออางถึงในทางท่ีทําใหเกิดความเสียหาย หรือ
อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในการไดรับการยอมรับความสามารถ ตามใบรับรองนั้นๆ  
  5)  ใหความรวมมือแกสํานักงาน ในการดําเนินการตรวจประเมินท่ีอาจมีข้ึนใน
ภายหลัง  
  6)  ตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ เชน บันทึกขอรองเรียนของลูกคา บันทึก
การอุทธรณใหแกสํานักงาน เม่ือไดรับการรองขอ  
  7)  หากประสงคจะใหมีการยอมรับความสามารถอยางตอเนื่อง ใหแจงเปน 
ลายลักษณอักษรใหสํานักงานทราบลวงหนากอนหมดอายุ ไมนอยกวา 90 วัน  
  8)  หากประสงคจะยกเลิกใบรับรองใหแจงเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 45 วัน  
  9)  หากประสงคจะเพิ่มเติม/ขยายขอบขายใบรับรอง หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืนใด
อันมีผลกระทบตอระบบการบริหารงานคุณภาพของหนวยรับรอง ใหแจงสํานักงานทราบเปน
ลายลักษณอักษรดวยทุกคร้ัง เพื่อขอความเห็นชอบในการรับรองตอไป  
 
 1.7  การลดขอบขาย การพักใชและการเพิกถอนใบรับรอง  
  หากหนวยรับรองไมสามารถรักษาระบบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 6 และ/
หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนด สํานักงานอาจดําเนินการ 
ดังตอไปนี้  
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  1)   การลดขอบขายใบรับรอง หากตรวจสอบพบวามีการเปล่ียนแปลงสําคัญใดๆ 
ภายในองคกรอันมีผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินการตรวจสอบรับรองของหนวย
รับรองนั้น  
  2)  การพักใชใบรับรอง กรณีท่ีไมสามารถแกไขขอบกพรองสําคัญท่ีสํานักงานให
การรับรองในสาขาน้ัน ๆ ระบุไวภายใน180 วัน สํานักงานจะส่ังพักใบรับรองเปนระยะเวลาคร้ัง
ละไมนอยกวา 60 วัน แตไมเกิน 120 วัน  
  3)  การเพิกถอนใบรับรอง จะใชในกรณี ดังตอไปนี้  
   3.1)   หนวยรับรองท่ีอยูในระหวางการพักใชใบรับรอง ไมสามารถแกไข
ขอบกพรอง และไมสามารถทําตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
   3.2)   การตรวจติดตาม (Surveillance) ของสํานักงานช้ีบงวาหนวยรับรอง
ปฏิบัติไมสอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐานท่ีขอการรับรองตาม ขอ 4.1(3) ในสาระสําคัญ  
   3.3)  ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยสํานักงาน  
 
 1.8  การอุทธรณ 
  1)  ผูยื่นคําขอรับการรับรอง หรือหนวยรับรองท่ีถูกพักใชหรือเพิกถอนตามขอ 7 
อาจยื่นคําอุทธรณเปนลายลักษณอักษรตอผูอํานวยสํานักงานไดภายใน 15 วันทําการ นับแตวันท่ี
สํานักงานหรือสํานักรับรอง มีหนังสือแจงผลการพิจารณาตัดสินหรือ มาตรการนั้นใหทราบ  
  2)  ผูอํานวยการสํานักงานจะแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพ่ือพิจารณา
คําอุทธรณและแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําอุทธรณทราบภายใน 30 วันทําการ นับต้ังแตวันท่ี
สํานักงานไดรับคําอุทธรณ หากระยะเวลาดังกลาวไมเพียงพออาจขยายเวลาออกไปไดไมเกิน 2 
คร้ัง คร้ังละไมเกิน 15 วันทําการ 
  3)  ในกรณีท่ีผูยื่นคําอุทธรณไมยอมรับคําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ผูยื่นคําอุทธรณสามารถ ยื่นอุทธรณไดเปนคร้ังท่ี 2 ตอคณะอนุกรรมการสาขาฯ ได
ภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันท่ีสํานักงานมีหนังสือแจงผลพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณใหทราบ  
  4)  ระหวางการพิจารณาคําอุทธรณยังไมส้ินสุด ใหถือวาผลการพิจารณาเดิมมีผล
ใชบังคับอยู  
  5)  ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการสาขาฯ ใหถือเปนท่ีส้ินสุด 
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 1.9  การรองเรียน  
  1)  การรองเรียนสามารถยื่นเปนลายลักษณอักษรตอผูอํานวยการสํานักงาน หรือ
ผูอํานวยการสํานักรับรอง  
  2)  สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนดังกลาว แลวแจงผลใหผู ท่ี
รองเรียนทราบ  
 
 1.10 การยกเลิกใบรับรอง  
  ใบรับรอง จะถูกยกเลิกในกรณีดังตอไปน้ี 
  1)  หนวยรับรองเลิกประกอบกิจการท่ีไดรับการรับรอง  
  2)  หนวยรับรองเปนที่เปนนิติบุคคลนั้นลมละลาย  
  3)  หนวยรับรองแจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษรตามขอ 6.8  
  4)  มีการประกาศแกไข  เปล่ียนแปลงขอกําหนด  กฎเกณฑสากลดานการ
ตรวจสอบรับรอง หรือ ยกเลิกมาตรฐานท่ีไดรับใบรับรอง  
 
 1.11 การรักษาความลับ  
  1)  สํานักงาน และผูที่เกี่ยวของท้ังหมด จะเก็บรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดจากผูยื่นคํา
ขอ/หนวยรับรองภายใตกิจกรรมการตรวจรับรองระบบ สําหรับสินคาเกษตรและอาหาร ไวเปน
ความลับ ไมนําไปเปดเผยกับบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูยื่นคําขอ/หนวยรับรอง
เปนลายลักษณอักษร  
  2)  สํานักงานจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผูยื่นคําขอ/ 
หนวยรับรอง อันเนื่องมาจากความลับนี้ไดแพรงพรายสูบุคคลภายนอก เวนแตเกิดจากความ
บกพรองของสํานักงาน  
 
 1.12 การใชเคร่ืองหมาย  
  1)  หนวยรับรอง สามารถใชเคร่ืองหมายเพ่ือแสดงถึงการยอมรับความสามารถ 
เฉพาะท่ีสํานักงานกําหนดไว โดยตองไมนําไปใชในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหาย หรือกอใหเกิด
การเขาใจผิด หากฝาฝนสํานักงานมีอํานาจพิจารณาดําเนินการลดขอบขาย พักใช เพิกถอน
ใบรับรองกับหนวยรับรอง  
  2)  หนวยรับรองท่ีไดรับการยอมรับความสามารถ สามารถมอบอํานาจให
ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง ใชเคร่ืองหมายรับรองสินคา โดยแสดงไวที่ 
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ฉลาก ส่ิงบรรจุ ส่ิงหอหุม ส่ิงผูกมัดหรือบนสินคาเกษตรท่ีเปนผลิตผลจากการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชเคร่ืองหมายรับรองสําหรับหนวยรับรองตามท่ี
สํานักงานกําหนด  
 
 1.13 อ่ืน ๆ  
  1)  ในกรณีท่ีมีการแกไขขอกําหนด หรือหลักเกณฑและเง่ือนไขใดๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการยอมรับความสามารถในฐานะหนวยรับรอง สํานักงานจะแจงใหหนวยรับรองทราบเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีสํานักงานกําหนด  
  2)  ในกรณีที่หนวยรับรองยายสถานท่ีประกอบกิจการ หรือโอนกิจการท่ีไดรับ
ใบรับรองใหแกผูอื่น ใหถือวาใบรับรองนั้นส้ินสุดลง และตองสงใบรับรองคืนแกสํานักงาน 
ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วันทําการ  
  3)  ในกรณีที่มีการเพิกถอนหรือยกเลิกใบรับรอง หนวยรับรองตองสงใบรับรอง
คืนใหแกสํานักงาน ภายในระยะเวลา 15 วันทําการ  
  4)  ผู ถูกพักใช  ถูกเพิกถอน  หรือยกเลิกใบรับรอง  ตองยุติการใช ส่ิงพิมพ  
ส่ือโฆษณา ท่ีมีการอางอิงถึงการไดรับการยอมรับความสามารถทั้งหมด  
  5)  สํานักงานไมรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของหนวยรับรองท่ีไดกระทําไป
โดยไมสุจริตหรือไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนด 
 
2.  รายการเอกสาร และหลักฐานประกอบคําขอ 
 2.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองหางหุนสวน
บริษัท และ / หรือ สําเนาทะเบียนการคาตองออกมาแลวไมเกิน 90 วัน กรณีผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล มิไดยื่น คําขอดวยตัวเองใหจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  
  1)  หนังสือมอบอํานาจ (พรอมอากรแสตมป 30 บาท)  
  2)  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับ
อํานาจ หรือเอกสารอ่ืนท่ีเทียบเทา ซ่ึงเปนท่ียอมรับของหนวยงานราชการ เชน สําเนาหนังสือ
เดินทาง สําเนาใบขับข่ี สําเนาบัตรขาราชการ สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสมาคมตางดาว 
เปนตน 
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 2.2  สําเนาแผนท่ีต้ังสํานักงานใหญ สํานักงานสาขาในประเทศไทยท่ีขอรับใบรับรอง
โดยละเอียด  
 2.3 สําเนา Accreditation Certificate จากหนวยงาน / องคกร ท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล (ถามี)  
 2.4  หลักฐานการรับรองกิจกรรมใหลูกคาอยางนอย 1 ราย  
 2.5  เอกสารเผยแพร ประชาสัมพันธแนะนําองคกร / หนวยงาน (ถามี)  
 2.6  สําเนาเอกสารการทําความตกลงยอมรับรวม หรือขอตกลงกับรัฐบาล / หนวยงาน
ภาครัฐ ในระดับประเทศ หรือระดับสากล (ถามี)  
 2.7  สําเนาเอกสารคูมือคุณภาพ หรือเทียบเทา (Quality Manual or Equivalent)  
 2.8  สําเนาเอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) เปนตน 
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ภาคผนวก ข  
 

ยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
พ.ศ. 2547 – 2551 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาคร้ังนีจ้ะอาศัยแนวทางการพฒันาตามแผนยุทธศาสตรความปลอดภัย
ดานอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2547 – 2551 

 
1.   แนวทางการพฒันามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ ตามยุทธศาสตรจังหวัด 
 สภาวะเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันเต็มเปยมไปดวยการแขงขัน การรวมกลุมระหวาง
ประเทศจึงมีบทบาทสําคัญ ทุกประเทศตองมีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดในเร่ืองของความ
ประหยัด (Economy) ความรวดเร็ว (Speed) และการสรางเครือขาย (Cluster) ดวยจุดแกรงบน
พื้นฐานการเปนเกษตรกรของชนชาติไทย เสมือนกับจุดแข็งท่ีจะโยงใยสูตลาดโลกในอนาคต 
รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและฟนฟู เพื่อเพิ่มศักยภาพสินคาท่ีจะมุงสูมาตรฐานสากล  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณคืออีกโครงสรางหลักของประเทศท่ีมุงสูภารกิจสําคัญในการ
เปนกระทรวงหลักดานการผลิตสินคาเกษตรและอาหารของโลก ผูบริโภคปลอดภัย เกษตรกร
ไทยม่ังค่ัง อันเปนวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับพันธกิจท่ีจะดําเนินการวิจัย พัฒนา และถายทอด
เทคโนโลยี ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะทําให โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรมีความแข็งแกรง อันจะสงผล
และสงเสริมใหการผลิตไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสากล เพื่ออนาคตของเกษตรกรไทยจะได
มี คุณภาพชีวิตท่ีดีและอาชีพที่ม่ันคงตอไป และเพ่ือการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ป 2547-2551 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดกําหนดยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้ 
 1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)                 
  มุงเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทรัพยากรเพื่อการผลิต สงเสริมการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม การพัฒนาองคความรู และสงเสริมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนงาน/โครงการ
ท่ีสําคัญ ไดแก  
  1.1)  แผนงานพัฒนารายสินคา ภายใตการดูแลของ Chief Product Officer (CPO) 
เปนรายสินคา และพลิกโฉมการผลิตโดยยึดการตลาดเปนตัวนํา การเพิ่มผลิตภาพ การสราง
มูลคาเพิ่ม และสงเสริมการตลาดในสินคาเกษตรที่สําคัญ 40 ชนิด 
  1.2)  โครงการน้ําแกจน เพื่อทําใหมีระบบโครงขายน้ําครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 
ท่ัวประเทศ 131 ลานไร โดยการกอสรางระบบโครงขายน้ําเพื่อกระจายน้ําจากแหลงกักเก็บน้ํา
ตนทุนไปยังเปาหมายพ้ืนท่ีเกษตรกรอยางเหมาะสมและท่ัวถึง 
  1.3)  โครงการดินแกจน เปนการฟนฟู ปรับปรุงบํารุงดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ
และใชประโยชนอยางยั่งยืน ทั่วประเทศ 
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 ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเพื่อนบาน โดยสรางฐานการผลิตในประเทศ
เพื่อนบานในลักษณะเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน (Complementary) เปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ 
(Partnerships) เพ่ือการผลิตการตลาด การจัดซ้ือปจจัยการผลิต การวิจัย พัฒนาและแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางกัน 
 1.2  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) 
  เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรเศรษฐกิจท่ีสําคัญ โดยการปรับเปล่ียนการผลิต
สินคาท่ีมีมูลคาตํ่าไปสูสินคาท่ีมีมูลคาสูง สงเสริมระบบ จัดการคุณภาพในการผลิตสินคาเกษตร
และอาหาร โดยการคัดเกรดสินคา สงเสริมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest) การแปร
รูปสินคาพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (Product and Packaging Designs) เพื่อสรางช่ือสินคา
เกษตรและอาหารของไทยใหเปนรูจักแพรหลายรวมทั้งสรางภาพลักษณ (Country Image) ความ
นาเช่ือถือใหแกผูบริโภค โดยบูรณาการระหวางกระทรวงเพ่ือใหเกิดภาพรวมท่ีสอดคลอง 
 1.3  ยุทธศาสตรท่ี 3 การนําสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก 
  ขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารของไทยให
ผูบริโภคคนไทยและคนท่ัวโลกไดบริโภคอาหารท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน สรางความปลอดภัยทาง
อาหาร (Food Safety) จากระดับไรนาถึงโตะอาหาร (From Farm to Table) ในเร่ืองของมาตรฐาน
โรงงานผลิตอาหาร โรงฆาสัตว การจดทะเบียนฟารม และเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 
(Zoning) สงเสริมตลาดสินคาเกษตรและอาหารในตางประเทศ ท้ังนี้จะอาศัย องคการตลาดเพ่ือ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและระบบสหกรณ เปนเครือขายการตลาด ตลอดจนบูรณาการดาน
การผลิตและการตลาดกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย 
 1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การทําใหเกษตรกรกินดีอยูดี 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณจะจัดกระบวนทัพใหม โดยยึดเกษตรกรเปน
ศูนยกลางการพัฒนาในเชิงรุก สรางปราชญเกษตร จัดท่ีดินทํากินใหกับเกษตรกร ฟนฟูอาชีพให
เกษตรกรมีรายไดเพียงพอกับการครองชีพ ประกันความเส่ียงในกระบวนการผลิตของเกษตรกร 
โดยมีแผนงานโครงการที่สําคัญ คือ แปลงสินทรัพยใหเปนทุน เปนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล 
มีเจตนารมณเพ่ือสรางโอกาสใหเกษตรกรนําท่ีดินสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
สหกรณนิคม โฉนดน้ํา และสวนยางเอ้ืออาทร (พื้นท่ีและตนยางพารา) เขาถึงแหลงทุนในระบบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการท่ีใชฐานความรูสมัยใหม เพื่อใหเปนพลังขับเคล่ือนหลักในการ
สรางความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย สรางมูลคาเพ่ิม สรางงานและสรางรายได โดยใช
เครือขายการตลาด (Marketing Arms) ของกระทรวงที่มีอยู เชน อตก. สหกรณ เปนแหลง
กระจายสินคา 
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 1.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ   
  กระทรวงเกษตรและสหกรณจะดําเนินการปรับโครงสรางองคกรใหม สราง
มาตรฐานการเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนท่ียอมรับดานความสามารถของบุคลากร เพิ่ม
คุณภาพในการใหบริการ โดยจะพัฒนาเกษตรตําบลซ่ึงเปนเจาหนาท่ีซ่ึงใกลชิดกับเกษตรกรมาก
ท่ีสุด เปนผูนําทางการเกษตรประจําตําบล อํานวยความสะดวกและเพิ่มความเร็วในการใหบริการ 
ตลอดจนสามารถบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีจนสามารถเปนเกษตรตําบล CEO 
ไดในอนาคต นอกจากน้ีจะเนนความโปรงใสในดานการบริหาร การเบิกจายงบประมาณ และ
การจัดซ้ือจัดจาง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย สรางฐานขอมูลดานการเกษตรที่
ดีท่ีสุดในประเทศไทย เชื่อมโยงไดท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อสรางกลไกเตือนภัยลวงหนาสําหรับบริหารราชการ
แผนดิน 
 
 ดวยยุทธศาสตรอันมุงม่ัน ทั้ง 5 ประการ ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน กระทรวงเกษตร
และสหกรณมั่นใจวาภายใน 5 ปขางหนา ประชาชนชาวไทยจะไดเห็นการขับเคล่ือนภาค
การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้ 
  1)  ภาคการผลิตสาขาเกษตรของไทย จะเติบโตมีมูลคาถึง 1 ลานลานบาท  
  2)  สินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล  
  3)  เกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงทุน 1.35 ลานราย  
  4)  เกษตรกรพนความยากจนโดยมีรายไดข้ันต่ํา 120,000 บาท/ครัวเรือน/ป  
 ดวยยุทธศาสตรและมุมมองใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณในวันนี้ “กระทรวง
เกษตรและสหกรณจะเปนกระทรวงหลักดานการผลิตสินคาเกษตรและอาหารของโลก ผูบริโภค
ปลอดภัย เกษตรกรไทยม่ังค่ัง” (Food Safety) 
 
2.  ประเด็นปญหาของการพัฒนาและแนวทางแกไข 
 ในปจจุบันความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) ไดมีการกลาวถึงกันอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนาแลว เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และไดใชเปนขอ
ตอรองทางการคา อยูเนือง ๆ เชน คุณภาพผลิตภัณฑที่ปลอดจากสารเคมีตกคาง กระบวนการ
ผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การเล้ียงท่ีถูกสุขอนามัย กระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว ฯลฯ และนับวันจะทวีความเขมขนยิ่งข้ึน และผลักดันการเปดเสรีการคาภายใตการ
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เจรจาตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหการแขงขันทางการคาทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว และพยายาม
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ท้ังการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบจากแหลงธรรมชาติและแหลง
เพาะเล้ียง การตรวจสุขอนามัยทาเทียบเรือและสะพานปลา การตรวจรับรองสุขอนามัยฟารม
เพาะเล้ียง (COC และ GAP) การตรวจสุขอนามัยโรงงาน รวมท้ังการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อ
การสงออก เปนตน แตจากขอจํากัดหลายประการท่ีสําคัญ ไดแก งบประมาณและบุคลากร ทําให
ท่ีผานมาไมสามารถดําเนินการไดอยางครบถวน เพ่ือการปองกัน/แกไขปญหาการกีดกันทาง
การคาท่ีกําลังประสบอยูในปจจุบันและท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคต กรมประมงจึงไดจัดทํา
แผนงานความปลอดภัยดานอาหารข้ึน นอกจากเพ่ือการสงออกแลวยังเพื่อสุขภาพของคนไทยท่ี
บริโภคอาหารประมงอีกดวย 
 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบผลการหารือเร่ืองกรอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารตามเสนอ และกําหนดใหป 2547 เปนปแหงความ
ปลอดภัยดานอาหาร (Food safety year) โดยใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงรัดการดําเนินงานตาง 
ๆ เพื่อไดบรรลุเปาหมาย ประกอบกับผลการหารือรวมโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ) เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบใหจัดทําแผนงานความปลอดภัยดานอาหาร
รวมท้ังงบประมาณท่ีจํา เปนตองใช เพิ่ม เติมในชวงหลังป  2546 และป  2547 นํา เสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรดานอาหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณข้ึน ในชวงระยะครึ่งปหลังของป 2546 และ ป2547 เพื่อใหเรงรัดการดําเนินงานใน
ดานตางๆ อยางเปนระบบครบวงจรอันจะนําไปสูปแหงความปลอดภัยดานอาหาร 
  1) ดานปจจัยการผลิตและวัตถุดิบ  
   1.1)  ยังไมมีการควบคุมการนําเขาท่ีมีประสิทธิภาพท้ังระบบในปจจัยการ
ผลิตและสารเคมีหลายรายการซ่ึงเปนสารตองหามและ/หรือควบคุมการใช  
   1.2)  ยังไมมีการควบคุมการนําเขาท่ีมีประสิทธิภาพทั้งระบบในปจจัยการ
ผลิตและสารเคมีหลายรายการซ่ึงเปนสารตองหามและ/หรือควบคุมการใช  
   1.3)  ยังไมมีการควบคุมการนําเขาท่ีมีประสิทธิภาพทั้งระบบในปจจัยการ
ผลิตและสารเคมีหลายรายการซ่ึงเปนสารตองหามและ/หรือควบคุมการใช  
   1.4)  ยังไมมีการควบคุมการนําเขาท่ีมีประสิทธิภาพท้ังระบบในปจจัยการ
ผลิตและสารเคมีหลายรายการซ่ึงเปนสารตองหามและ/หรือควบคุมการใช  
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  2)   ดานการผลิตระดับฟารม  
   2.1)  ยังมีการใชปจจัยการผลิต และสารเคมีตองหาม (Wrong use) ท้ังจาก
การขาดความรู หรือรูแตขาดความตระหนักเนื่องจากตองการใชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
   2.2)  ขาดแรงจูงใจในการเขาสูระบบฟารมมาตรฐาน (GAP, CoC เปนตน) 
เนื่องจากไมมีความแตกตางในราคาผลผลิตในขณะท่ีฟารมมาตรฐานปฏิบัติยากกวา  
  3)  ดานโรงงาน 
   3.1)  โรงงานจํานวนมากยังไมเขาระบบมาตรฐานโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  
   3.2)  ปญหาความเส่ียงดานสุขอนามัยและความปลอดภัยทางวัตถุดิบท่ีเขาสู
โรงงาน  
   3.3)  Facility ท่ีเกี่ยวของกับระบบการผลิตในหวงโซอาหาร (food chain) ยัง
มีปญหาดานสุขอนามัย เชน ทาเทียบเรือ  
   3.4)  ยังไมมีการตรวจสอบการนําเขาท่ีเขมงวดกับวัตถุดิบหลายประเภทท่ีมี
ความเส่ียงสูง  
  4)  ดานผลผลิต 
   การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยผลผลิตยังมีขีดจํากัดท้ังปริมาณและ
ระยะเวลา ท้ังนี้ผลผลิตจะครอบคลุมถึง  
   4.1)  ผลผลิตข้ันปฐมจากฟารมซ่ึงจําหนายในตลาดโดยตรงหรือเปนวัตถุดิบ
เขาโรงงาน                            
   4.2)  ผลผลิตแปรรูปจากโรงงาน 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินแหลงผลติของเกษตรกรเบื้องตน 
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แบบประเมินแหลงผลิตของเกษตรกรเบ้ืองตน 
 

ช่ือ(เกษตรกร)..................................................นามสกุล....................................................... 
หมายเลขประจําตัวประชาชน    
ท่ีอยู (บานเกษตรกร)   เลขท่ี...............หมูท่ี..................................ถนน.......................................... 
ตําบล....................... อําเภอ......................... จังหวดั.............................รหัสไปรษณยี.................... 
หมายเลขประจําแปลง.. 
ท่ีต้ังแปลง เลขท่ี....................  หมูท่ี............................................  ถนน.......................................... 
ตําบล....................... อําเภอ............................ จังหวดั............................ รหัสไปรษณีย................. 
พืชท่ีปลูก  ................................................................. พื้นท่ีปลูก .............................................  ไร 
ผูตรวจประเมิน............................................................................................................................... 

*การประเมินเบื้องตนหากขอใดประเมินวาใชที่ปรึกษาตองใหคําแนะนําเกษตรกรดําเนินการแกไขขอน้ัน* 
            
I. ประเมินความปลอดภัยของแหลงนํ้า และพ้ืนท่ีปลูก 

รายการประเมิน ใช ไมใช หมายเหตุ 
- แหลงนํ้า 
1. แหลงนํ้าที่ใชไมมีความเสี่ยงตอการปนเปอนของอันตรายทางเคมี 

   

2. แหลงนํ้าที่ใชไมมีความเสี่ยงตอการปนเปอนของจุลินทรีย    
3. นํ้าที่ใชสัมผัสกับสวนบริโภคสด เชน นํ้าที่ใชลางผลผลิตไมสะอาด    
- พ้ืนท่ีปลูก 
4. พ้ืนที่ปลูกไมมีความเสี่ยงตอการปนเปอนอันตรายทางเคมีตอผลผลิต 

   

5. พ้ืนที่ปลูกไมมีความเสี่ยงตอการปนเปอนของจุลินทรียตอผลผลิต    
6. พ้ืนที่ปลูกเคยใชสารเคมีมาก    
(หากประเมินแลวยังมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของผลผลิตตองดําเนินการเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะห) 
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II. สุขอนามัยภายในฟารม 

รายการประเมิน ใช ไมใช หมายเหตุ 
7. ภายในฟารมมีความเสี่ยงตอการปนเปอนจากขยะของเสียและเศษซากพืช    
8. สถานที่เก็บสารเคมีอยูติดกับที่พัก/ที่ประกอบอาหาร    
9. สถานที่เก็บสารเคมีไมมีหลังคากันแดดฝน    
10. สถานที่เก็บสารเคมีอยูใกลมือเด็กเสี่ยงตอการเกิดอันตราย    
11. สถานที่เก็บสารเคมีอยูใกลแหลงนํ้ามีความเสี่ยงที่จะถูกชะลางลงในแหลงนํ้า    
12. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายใชหมดแลวไมมีสถานที่เก็บหรืนําไปทําลาย    
13. สถานที่เก็บรักษาผลผลิตไมเปนสัดสวน ไมสะอาด หรือรกรุงรัง    
14. สถานที่เก็บรักษาผลผลิตอยูในบริเวณเดียวกับที่เก็บสารเคมี    
15. สถานที่เก็บรักษาผลผลิตไมสามารถปองกันหนูหรือแมลงสาบหรือสัตวที่
เปนพาหะนําโรคอื่นๆ 

   

16. ไมจัดเก็บเคร่ืองมือทางการเกษตรเปนสัดสวน    
 

III. การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

รายการประเมิน ใช ไมใช หมายเหตุ 
17. ใชสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายในการกําจัด
ศัตรูพืช 

   

18. ใชสารเคมีที่ประกาศหามใชในการกําจัดศัตรูพืช    
19. ใชสารเคมีที่ประเทศผูนําเขาหามใชในการกําจัดศัตรูพืชของพืชที่สงออก    
20. กอนการใชสารเคมีไมเคยอานฉลากกอนการใชสารเคมี    
21. ในขณะฉีดพนสารเคมีไมเคยสวมใสเครื่องปองกันตัวเอง    
22. ใชสารเคมีที่ไมเหมาะสมกับชนิดพืชและศัตรูพืช    
23. พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงใกลเก็บเก่ียวผลผลิต    
24. หลังการฉีดพนสารเคมีไมทําความสะอาดรางกาย    
25. หลังฉีดพนสารเคมีไมทําความสะอาดอุปกรณพนสารเคมีทุกครั้งหลังการ
ใช 
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IV. การจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือใหไดคุณภาพ 

รายการประเมิน ใช ไมใช หมายเหตุ 
26. ไมปฏิบัติและจัดการกระบวนการผลิตตามแผนควบคุมและควบคุมจุด
วิกฤษ (CCP) 

   

27. ไมเขาใจและไมปฏิบัติขั้นตอนการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตคุณภาพ    
28. ไมใหความสําคัญกับคุณภาพผลผลิตชวงการเก็บเก่ียว    
29. ไมคัดแยกผลผลิตตามคุณภาพกอนสงจําหนาย    

 

V. การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

 รายการประเมิน ใช ไมใช หมายเหตุ 
30. ไมไดใชขอมูลเปนตัวบงช้ีความแกออนของผลผลิต ใชประเมินดวยสายตา    
31. การเก็บเก่ียวผลผลิตเสี่ยงตอการปนเปอนของจุลินทรีย    
32. การเก็บเก่ียวผลผลิตไมคํานึงถึงความปลอดภัยของสารเคมีตกคาง    
33. ใชนํ้าไมสะอาดในการทําความสะอาดผลผลิต    
34. ใชภาชนะบรรจุผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวไมสะอาด    
35. ไมคํานึงถึงความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากการจัดเรียงผลผลิตใน
ภาชนะบรรจุ 

   

 
VI. การบันทึกขอมูล 

รายการประเมิน ใช ไมใช หมายเหตุ 
36. ไมไดบันทึกประวัติแปลง    
37. ไมไดจัดทําบัญชีรายละเอียดปจจัยการผลิต ไดแก พันธุ ปุย สารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช 

   

38. ไมไดบันทึกรายละเอียดแหลงซื้อ ปริมาณ เวลาที่จัดซื้อปจจัยการผลิต    
39. ไมไดบันทึกการปฏิบัติในแปลง    
40. ไมไดบันทึกการสํารวจศัตรูพืช    
41. ไมไดบันทึกการปองกันกําจัดศัตรูพืช    
42. ไมไดบันทึกการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว    
43. ไมมีการจัดเก็บเอกสารเพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ    
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรม  
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โครงการอบรมการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ ใหไดมาตรฐาน GAP 
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กิจกรรม โครงการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ ใหไดมาตรฐาน GAP 
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พิธีปดโครงการ 
 
 




