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1. ขอบขา่ย 
เอกสารนี้ ก าหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง  เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง การตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรอง และการตรวจกรณีพิเศษ การให้ 
การคงไว้ การลด/เพ่ิมขอบข่ายการรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิกการ
รับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน การรักษาความลับ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรองระบบผลิต อาหาร
สัตว์น้ าอินทรีย์ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ รวมถึงการเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ และ 
การขนส่ง  

2. นิยาม 
ความหมายของค าท่ีใช้ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้ 
(1) คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ า ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
(2) เลขานุการคณะกรรมการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ า 
(3) กมป. หมายถึง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 

(Fisheries Commodity Standard System and Traceability Division หรือ FCSTD) 
(4) อธิบดี หมายถึง อธิบดีกรมประมง 
(5) คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ า เพ่ือ

พิจารณาค าอุทธรณ์และเสนอแนะแนวทางการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอุทธรณ์ 
รวมถึงการแก้ไขระบบคุณภาพหรือมาตรฐานเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าต่อคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพสัตว์น้ า 

(6) คณะพักใช้เพิกถอน (Suspending/Withdrawal Committee) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้าให้มีหน้าที่ พิจารณา พักใช้ เพิกถอนการรับรอง รวมทั้ง
พิจารณาเงื่อนไขและข้อแม้พิเศษทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อก้าหนดที่ระบุในมาตรฐาน หรือ
กฎระเบียบที่มีอยู่เดิมหรือต้องการการตีความทางเทคนิค และด้าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า 

(7) คณะทบทวนการรับรอง (Certification Committee) หมายถึง คณะบุคคลหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้าให้มีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้การรับรอง คงไว้ เพ่ิม/ลด
ขอบข่าย ยกเลิกการรับรอง และด้าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพสัตว์น้้า 

(8) ผู้อ านวยการ กมป. หมายถึง ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น 

(9) การรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หมายถึง การให้การรับรองระบบผลิต อาหารสัตว์น้้า ผลิตผล 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าอินทรีย์ ตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอินทรีย์ส าหรับ
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สัตว์น้ าอ่ืนๆ ที่กรมประมง หรือส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ หรือให้
การยอมรับ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การรับรอง” 

(10) มาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ ซึ่งส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ รายละเอียดดัง ภาคผนวก ก  

(11) ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หมายถึง ระบบการจัดการสัตว์น้ าอินทรีย์ การเก็บรักษา การแปรรูป 
การบรรจุหีบห่อ และขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ และอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ ให้
เป็นไปตามหลักการมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ ที่กรม
ประมงให้การยอมรับ 

(12) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ หมายถึง เกษตรกรหรือผู้ประกอบการแต่ละ
ราย หรือองค์กรที่ท าระบบการเกษตรอินทรีย์ หรือรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน หรือองค์กรที่รวม
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ท าระบบการเกษตรอินทรีย์ และด าเนินการบริหารจัดการระบบควบคุม
ภายในร่วมกัน 

(13) ระยะปรับเปลี่ยน หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข้อก าหนดในมาตรฐาน 
จนกระท่ังได้รับการรับรองผลิตผลว่าเป็นเกษตรอินทรีย์  

(14) ผลิตผล (Produces) หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
(15) ผลิตภัณฑ์ (Products) หมายถึง ผลิตผลจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือวัตถุดิบทีเ่ก็บเกี่ยวจาก

ธรรมชาติโดยค้านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เพ่ือใช้เป็นอาหารหรือ
อาหารสัตว์ 

(16) สัตว์น  า หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าเป็นปกติ สัตว์จ าพวกสะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณน้ าท่วมถึง สัตว์ที่มีการด ารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ า สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ า
เฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยในน้ า รวมทั้งไข่และน้ าเชื้อของสัตว์น้ า สาหร่ายทะเล ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์น้้าเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ าที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด และซากหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้้านั้นด้วย อ้างอิงตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 

(17) ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า หมายถึง ผลิตผลที่ได้จาก การแปรรูปสัตว์น้้าหรือที่ใช้สัตว์น้้าเป็นวัตถุดิบ อ้างอิง
ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

(18) อาหารสัตว์น  าอินทรีย์ (Organic aquatic animal feed) หมายถึง อาหารสัตว์น้ าที่ได้จากวัตถุดิบ
ธรรมชาติชนิดเดียวหรือหลายชนิดหรือที่ผลิตโดยผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป แต่ต้องผลิตตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ อาหารสัตว์น้ าธรรมชาติ วัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์
โดยตรง อาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นใช้ในฟาร์มเกษตรกรและอาหารส าเร็จรูปส าหรับอาหารอินทรีย์ 

(19) ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะขอรับการ
รับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ าตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
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(20) ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย์ การเก็บรักษาและขนส่ง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าอินทรีย์ และอาหารสัตว์น้้าอินทรีย์ จาก 
กมป. 

(21) การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดท าเป็นเอกสาร เพื่อให้
ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 

(22) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ในขอบข่ายซึ่งจะ
ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก 

(23) การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมเดียวกัน และอยู่ในขอบข่ายที่ขอการรับรอง โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 10 ราย โดยเป็น
กลุ่มที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล หรือได้รับการยืนยันการรวมกลุ่มโดยหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 
และกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) รวมถึงเป็นผู้ขอรับรอง
มาตรฐานสัตว์น้ าอินทรีย์ในนามของกลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มผู้ผลิต หมายถึง กลุ่มเกษตรกร ที่ท าการเพาะเลี้ยง และ/หรือแปรรูปสัตว์น้ าอินทรีย์ 
ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน 

 กลุ่มผู้ประกอบการ หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับซื้อ และ/หรือแปรรูป และจัด
จ าหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน 

(24) การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินฟาร์ม/สถานประกอบการ ที่ได้รับ
การรับรองจาก กมป. เป็นระยะตามรอบที่ก าหนดไว้ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดตามมาตรฐาน การตรวจประเภทนี้อาจ
เลือกตรวจในบางข้อก าหนดของมาตรฐานเพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

(25) การตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของมาตรฐานซึ่งจะด าเนินการใน
การตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ 

(26) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเกษตร
อินทรีย์ เมื่อมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น 
การสูญเสียความเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ยาและสารเคมี เป็นต้น 
การตรวจชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่ม
ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ ทราบล่วงหน้า 

(27) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรียค์รั้งก่อน 

(28) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) หมายถึง การที่ กมป. และหน่วยงาน
ภายในกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองตรวจสอบระบบคุณภาพภายในของ กมป. และหน่วยงาน
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ภายในกรมประมงที่ เกี่ยวข้องกับการรับรองเอง การตรวจจะด าเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน 

(29) การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะพัก
ใช้เพิกถอน คณะทบทวนการรับรอง คณะทบทวนระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง กมป. ผู้ตรวจ
ประเมิน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ของกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น และหน่วยงานภายใต้กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมถึง
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ หรือหน่วยทดสอบจากภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง หรือ
หน่วยทดสอบภายในกรมประมง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของผลิตผลสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

(30) การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่คณะพักใช้เพิกถอน คณะ
ทบทวนการรับรอง ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และ
ต้องการให้คณะพักใช้เพิกถอนหรือคณะทบทวนการรับรองท าการทบทวน 

(31) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและการตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
หมายถึง ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองและการตรวจประเมิน ที่จะ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ได้แก่  

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-07) 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-08) 

(32) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับคณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ส าหรับผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ  ที่ใช้อ้างอิงในการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน และ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง คุณสมบัติและประสบการณ์ส้าหรับผู้ตรวจประเมินและ
ผู้เชี่ยวชาญ (RE-AU-03) 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง กิจกรรมสาขาท่ีตรวจประเมิน (RE-AU-06) 
(33) ข้อบกพร่อง (Non-conformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
(34) ข้อบกพร่องย่อย  (Minor Non-conformity) หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่ งมีความเสี่ยงน้อยที่จะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดมาตรฐาน
ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

(35) ข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ท าให้ระบบการผลิต ผลิตผล
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือกรณีที่พบว่า
ข้อบกพร่องย่อยไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

(36) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) หมายถึง สิ่งที่น าไปสู่การปรับปรุง
ให้ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(37) เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายรับรอง ที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพื่อการสืบค้น แสดงไว้บนใบรับรองที่ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง 
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(38) เครื่องหมายรับรองระบบงาน หมายถึง เครื่องหมายรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบงานที่กอง
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้นได้รับการรับรอง 

(39) ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก กมป. ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน 

(40) ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองที่ กมป. ออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตาม
ขอบข่ายที่ กมป. เปิดให้การรับรอง  

(41) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพภายในที่กลุ่ม
จัดท าขึ้น เพ่ือประกันว่ากิจกรรมการผลิตของสมาชิกและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไปตาม
ระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

(42) หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานของ
หน่วยรับรอง 

(43) ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หมายถึง ความปลอดภัยจาก ยา สารเคมีตกค้างหรือปนเปื้อน โลหะหนัก 
การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารส าหรับผู้บริโภค 

(44) ความรุนแรงที่มีผลต่อระบบอินทรีย์ หมายถึง การปฏิบัติส าหรับระบบการผลิต ผลิตผล และ
ผลิตภัณฑ์ตามข้อห้ามตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือการด าเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนข้ามระหว่างผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กับผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย ์

3. ขอบข่าย ภาษา และพื นที่ที่ให้การรับรอง 
3.1 ขอบข่ายท่ีเปิดให้การรับรอง  

เป็นไปตามประกาศ กมป. เรื่อง ขอบข่ายที่เปิดให้การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  

3.2 ภาษาที่ใช้ในกระบวนการรับรอง 
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นค าขอ/ผู้ได้รับการรับรอง ประสงค์ให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการตรวจ

ประเมิน กมป. จะพิจารณาเป็นรายไป 

3.3 พื นที่ที่เปิดให้บริการให้การรับรอง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย หรือพ้ืนที่อ่ืนที่ กมป. ประกาศให้บริการเพ่ิมเติมในขอบข่าย

การรับรองท่ีระบุในข้อ 3.1 โดยไม่ค านึงถึงขนาด ประเภท หรือเงื่อนไขใดๆ  

4. การยื่นขอรับการรับรอง 
การยื่นขอรับการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามมาตรฐานระบบการผลิต

เกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การยื่นขอการรับรองแบบเดี่ยว และการยื่นขอการรับรองแบบกลุ่ม โดยแบ่ง
ตามลักษณะการผลิตและการประกอบการ ดังนี้  

(1) ผู้ผลิตที่ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
(2) ผู้ประกอบการเก่ียวกับการเก็บรักษาและขนส่งผลิตผลสัตว์น้ าอินทรีย์  
(3) ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 
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(4) ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ 
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ สามารถยื่นแบบค าขอรับการรับรองได้ที่ กอง

พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
ของกรมประมง หรือดาวน์โหลดได้จาก www.fisheries.go.th/thacert โดยแบบค าขอมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่
หน่วยรับรอง กมป. ผ่านการทวนสอบรับค าขอ และหากไม่ได้รับการตรวจประเมินโดยความไม่พร้อมขอผู้ยื่นค าขอ 
แบบค าขอฉบับนั้นจะถูกยกเลิก  

ผู้ยื่นค าขอสามารถติดตามข้อมูลการรับรอง ได้ที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพ่ือการสืบค้น หรือหน่วยงานที่เป็นผู้เข้าตรวจประเมินฟาร์ม หรือhttp://www.fisheries.go.th/thacert/ 

5. คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอรับการรับรอง 
ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
5.1 กรณีการรับรองแบบเดี่ยว ส าหรับผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

(1) เป็นเจ้าของพ้ืนที่ หรือมีสิทธิในการครอบครอง หรือมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ในกรณีการ
ประกอบกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากทางราชการ
หรือได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) และ/หรือ ขออนุญาตกับกรมประมง (ถ้ามี) 
และ/หรือ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) กับกรมประมง 

(3) เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย และมีเอกสารหลักฐานการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ส าหรับกรณีผู้ประกอบการ 

(4) เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ หรือนิติบุคคลที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ผลิต 
หรือผู้ประกอบการ หรือนิติบุคคล ที่ขอรับการรับรอง 

(5) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง จาก กมป. เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วัน หรือ 1 รอบการผลิตแต่
ไม่ต่ ากว่า 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการแก้ไข
ข้อบกพร่อง และหรือการเรียกคืนผลิตผล การปรับปรุงผลิตผล แล้วแต่กรณี 

(6) เป็นผู้สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-07) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-08) 

(7) ต้องมีการน ามาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในขอบข่ายที่ยื่นขอการรับรอง ไปปฏิบัติแล้ว 
ก่อนยื่นขอการรับรอง และมีข้อมูลในบันทึกย้อนหลังไปอย่างน้อย 6 เดือน 

5.2 กรณีการรับรองแบบกลุ่ม ส าหรับกลุ่มผู้ผลิต หรือกลุ่มผู้ประกอบการ 
(1) กลุ่มผู้ผลิตมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนองค์กรตามกฎหมาย เช่น 

จดทะเบียนในลักษณะของ สหกรณ์ สมาคมผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชน คณะบุคคล ผู้ประกอบการด้าน
การบรรจุหีบห่อ ผู้ประกอบการด้านกิจการค้า ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม เป็นต้น หรือได้รับ
การยืนยันการรวมกลุ่มโดยหน่วยงานรับผิดชอบที่เก่ียวข้อง  

http://www.fisheries.go.th/thacert
http://www.fisheries.go.th/thacert/
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(2) สมาชิกในกลุ่มหรือนิติบุคคลต้องเป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ า หรือมีสิทธิในการครอบครอง 
หรือมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ า ทั้งนี้ ในกรณีแหล่งน้ าธรรมชาติต้องมี
หลักฐานการอนุญาตจากทางราชการ หรือได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีการด าเนินกิจกรรมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ประเภทเดียวกัน 
และอยู่ในขอบข่ายที่ขอการรับรอง โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 10 ราย กรณีนิติบุคคลหรือองค์กรต้องมี
ฟาร์มสาขาจ้านวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์ม ที่เลี้ยงสัตว์น้้าชนิด
เดียวกัน 5 รายขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น้้า และสมาชิกทุกรายได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า (ทบ.1) และ/หรือ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) กับกรมประมงกรณีกลุ่ม
ผู้ประกอบการ สมาชิกแต่ละรายต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  

(4) เป็นผู้มีอ านาจของกลุ่มที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของกลุ่มที่ขอรับการรับรอง  
(5) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจาก กมป. เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 รอบการผลิตซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า 

180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว รวมทั้งไม่มีสมาชิกรายใดในกลุ่มถูกเพิกถอนการ
รับรองในขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรอง เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 รอบการผลิตซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า 180 
วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง และหรือ
การเรียกคืนผลิตผล การปรับปรุงผลิตผล แล้วแต่กรณี 

(6) สมัครใจขอรับการรับรอง และสมาชิกในกลุ่มยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง
ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-07) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-08) 

(7) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองในมาตรฐานใดในขอบข่ายสัตว์น้ าแล้ว ไม่สามารถได้รับการรับรองแบบ
กลุ่มซ้ ากันได ้รวมทั้งฟาร์มไม่สามารถยื่นขอรับการรับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันในมาตรฐานและ
ขอบข่ายสัตว์น้ าเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ผลิตหรือนิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอรับการ
รับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมหลังจากท่ีได้รับการรับรองแบบใหม่แล้ว 

(8) ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู้ยื่นค าขอต้องน าระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ไปปฏิบัติ
แล้ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข้อก าหนดในมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ใน
ขอบข่ายที่ยื่นขอการรับรอง และมีข้อมูลในบันทึกย้อนหลังไปอย่างน้อย 6 เดือน ส าหรับการรับรอง
แบบกลุ่มต้องมีข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่ม (Internal Control System) แล้ว 

6. การรับรอง 
กมป. ด าเนินการให้การรับรองระบบการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์  การเก็บรักษาและขนส่ง 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ และอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ ตามขอบข่ายที ่กมป. ประกาศในข้อ 3 
ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ยื ่นค าขอรับการรับรองต้องมีการน าระบบการผลิตเกษตร

อินทรีย์ไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข้อก าหนดในมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือ
สามารถแสดงแผนการปฏิบัติงานที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นค าขอสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดได้  
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การขอรับการรับรอง ให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะขอรับการ
รับรอง ยื่นค าขอที ่

 ฝ่ายอ านวยการ หน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
ที่อยู่: อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
เบอร์โทรศัพท:์ 0 2579 7738, 0 2561 4679, 0 2579 8710 และ 0 2562 0600-15  

ฝ่ายอ านวยการ และรับค าขอ 
โทรสาร: 0 2579 8710 
อีเมล์: thacert@gmail.com 

เว็บไซต์: www.fisheries.go.th/thacert  
 ศูนย์/สถานี สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (กพช.)/ กองวิจัยและพัฒนา

ประมงทะเล (กพท.)/ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (กพจ.)/ กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด (กปจ.)/ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า (กพก.)/ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้้า 
(กพอ.) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า (กพส.) ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร/ส านักงาน
ประมงจังหวัด/ส านักงานประมงอ าเภอ ในท้องที่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า  หรือฟาร์มเพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้ านั้นตั้งอยู่ 

พร้อมแนบหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตามรายการในแบบค าขอรับการรับรองระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวของกรมประมงในจังหวัดนั้นๆ ให้ยื่นค าขอรับการรับรอง ณ ฝ่าย
อ านวยการ หน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น  (กมป.) 
หรือหน่วยงานที่กรมประมงมอบหมาย 

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นค าขอรับการรับรองและด าเนินการแทนต้องแนบหนังสือมอบอ านาจและ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ด้รับค าขอรับการรับรองตามข้อ 5 แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ตรวจสอบค าขอรับการรับรอง หลักฐานและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง  ใน

กรณีพบว่าข้อมูลหรือเอกสารยังไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่รับค าขอรับการ
รับรองแจ้งผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง เมื่อทราบว่าไม่สามารถรับค้าขอฯ ได ้และให้ส่งคืนเอกสารแก่ผู้
ยื่น แล้วให้มายื่นใหม่เมื่อเอกสารครบถ้วนตรวจประเมินตามขั้นตอนที่ก าหนดในเอกสารหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน   

(2) ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นค าขอรับการรับรองประสงค์จะให้ใช้
ภาษาต่างประเทศในการตรวจประเมิน กมป. สงวนสิทธิที่จะให้มีการตกลงเป็นกรณีไป โดยผู้ยื่นค า
ขอรับการรับรอง ต้องยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรองระบบงานหรือหน่วยรับรองระบบงานในระดับ
สากล เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินของ กมป. ณ ฟาร์ม หรือสถาน
ประกอบการของผู้ยื่นค าขอรับการรับรองได้ 

(3) กมป. ทวนสอบและสรุปข้อคิดเห็นน าเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาตัดสินให้การรับรอง  
(4) เมื่อคณะทบทวนการรับรองมีมตใิห้การรับรองแล้ว กมป. จะด าเนินการ ดังนี้  

mailto:thacert@gmail.com
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 กรณีการรับรองระยะปรับเปลี่ยน กมป.จะให้หนังสือรับรอง ระยะปรับเปลี่ยน โดยหนังสือ
รับรองมีอายุ 6 เดือน หรืออย่างน้อย 1 รอบการผลิตส้าหรับสัตว์น้้าที่มีรอบการผลิต
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี  

 กรณีการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ กมป.จะออกใบรับรองให้ในนามบุคคล นิติ
บุคคล กลุ่ม ที่ผ่านการประเมิน โดยมีผลตั้งแต่คณะทบทวน อนุมัติให้การรับรอง ใบรับรอง 
มีอายุคราวละ 3 ปี และไม่สามารถโอนใบรับรอง ให้แก่ผู้อื่นได้  

7. เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 
 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

7.1 ต้องรักษาไว้ซ่ึงระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
7.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
7.3 ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน ไปใช้ในทางที่

ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ กมป. ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองสามารถแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีแสดงฉลากและการ
กล่าวอ้าง และวิธีแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานที่ก าหนด 

7.4  ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ใน
การลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

7.5 ต้องเรียกเก็บผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ คืนจากสถานที่จัดจ าหน่าย และจัดส่งรายงานการเรียกเก็บคืน 
มายัง กมป. กรณีท่ีถูกเพิกถอนการรับรอง ยกเลิก หรือพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 
หรือมติคณะทบทวนให้เรียกเก็บผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 

7.6 ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิต องค์กร จะต้อง
ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่การผลิตทั้งหมดที่ถือครอง (ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง เช่า ให้
เช่า) รวมทั้งสถานที่ประกอบการ ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอม
ให้มีการสุ่มตัวอย่าง ผลิตผล หรือปัจจัยการผลิตไปทดสอบในกรณีท่ีมีข้อสงสัย  

7.7 ต้องจัดท าบันทึกตามที่ก าหนดตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน
สามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

7.8 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ กมป. เมื่อได้รับการร้องขอ 
7.9 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรองคืน

ให้ กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการรับรอง ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรอง
เลิกประกอบกิจการ หรือภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่แจ้งความประสงค์จะยกเลิกการรับรอง หรือ
หากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการรับรอง  

7.10 หากประสงค์ยื่นขอรับการรับรองต่อจากระยะปรับเปลี่ยน ต้องยื่นขอรับการรับรองระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย์ ก่อนหนังสือรับรองระยะปรับเปลี่ยนหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน กรณียื่นขอการรับรอง
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หลังหนังสือรับรองระยะปรับเปลี่ยนหมดอายุเกิน 180 วัน ไม่ถือว่าเป็นการยื่นขอรับการรับรองระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์  

7.11 หากประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นค าขอรับการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ใหม่ตามข้อ 6 
โดย กมป. จะแจ้งผู้ได้รับการรับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อย 180 วัน และให้ผู้ได้รับการ
รับรองยื่นค าขอต่ออายุใบรับรอง ที่ กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการรับรอง ก่อนใบรับรองฉบับเดิม
หมดอายุอย่างน้อย 120 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ซึ่งใบรับรองที่ กมป. จะออกให้ฉบับใหม่จะมีอายุต่อเนื่อง
จากใบรับรองฉบับเดิม กรณีมายื่นหลังจากอายุใบรับรองเหลือน้อยกว่า 120 วัน หากสามารถด้าเนินการ
ตัดสินการรับรองได้แล้วเสร็จก่อนหมดอายุการรับรองให้ถือว่าสามารถต่ออายุได้นับจากวันหมดอายุที่ระบุ
ในใบรับรองฉบับเดิม แต่หากการตัดสินการรับรองไม่แล้วเสร็จ การรับรองจะมีผลตั้งแต่วันที่คณะทบทวน
การรับรองให้การตัดสินการรับรอง 

7.12 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็นแก่คณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ร่วม
สังเกตการณ์ตรวจประเมินในการตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่ร้องขอ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

7.13 ต้องจัดท าและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนและผลการด าเนินการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผลการด าเนินการให้แก่ 
กมป. เมื่อได้รับการร้องขอ 

7.14 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองในสาระส าคัญ 
เช่น เพ่ิมชนิดสัตว์น้ า เพ่ิม/ลดพ้ืนที่ฟาร์ม เปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ด าเนินการ เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ให้
ด าเนินการแจ้ง กมป. หรือหน่วยงานที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ ยื่นค า
ขอรับการรับรองทราบ ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ กมป. อาจพิจารณารับรองต่อเนื่องได้โดย
พิจารณาจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ ส่งมาให้ 
หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม แล้วน าผลการตรวจประเมินเสนอคณะทบทวนการ
รับรองพิจารณา เมื่อคณะทบทวนการรับรองอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายแล้ว กมป. จะออก
ใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้อง
ส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ หรือหากใบรับรอง
ฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
มายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ ยื่นค าขอรับการ
รับรอง 

7.15 การโอนกิจการ เช่น การขายกิจการให้บุคคลอ่ืน การโอนกิจการให้บุคคลในครอบครัว การให้ผู้อ่ืนเช่า
ช่วงด าเนินกิจการแทน เป็นต้น จะถือว่าการได้รับการรับรองสิ้นสุดลง ซึ่งผู้ได้รับการรับรองหรือผู้แทน
ต้องแจ้ง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการรับรองทราบ พร้อมส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วัน
ท าการ หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการรับรอง  
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  โดยผู้รับโอนกิจการต้องยื่นขอรับการรับรองใหม่ กมป.อาจให้การรับรองโดยพิจารณาจากข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กร ส่งมาให้ หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 
หรือตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด แล้วน าผลการตรวจประเมินหรือข้อมูลเสนอคณะทบทวนการรับรอง
พิจารณา เมื่อคณะทบทวนการรับรองตัดสินให้การรับรอง กมป. จะออกใบรับรองฉบับใหม่  

  ยกเว้นกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิตและบุคคลในครอบครัวด าเนินกิจการแทน ให้ทายาทแจ้ง 
กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอการรับรองทราบ โดยจะถือว่าใบรับรองยังมีผลต่อเนื่องไม่เกิน 180 วัน
นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต หรือหากใบรับรองมีอายุคงเหลือน้อยกว่า 180 วัน ให้ใบรับรองมี
ผลจนถึงวันสิ้นสุดการรับรอง ทั้งนี้  ระหว่างที่ใบรับรองยังมีผลต่อเนื่อง ผู้ตรวจประเมินของ กมป. จะ
ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง  

7.16 การย้ายสถานที่ผลิต ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง กมป. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และยื่นค าขอรับการ
รับรองใหม่ โดย กมป. จะตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ เพ่ือเสนอคณะทบทวนการรับรองพิจารณาให้การ
รับรองใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม  ภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันที่ย้ายสถานที่ผลิต หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส าเนาหลักฐานการแจ้ง
ความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการ
รับรอง 

7.17 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลโดยที่มีเลขทะเบียนการค้าและพาณิชย์เดิมรวมทั้งสถานที่ผลิตเดิม 
หรือผู้ได้รับการรับรองเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง กมป. ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กมป. จะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่โดยมีอายุเท่ากับ
ฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่
ได้รับใบรับรองฉบับใหม่หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสาร
สูญหายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการรับรอง 

7.18 กรณีการเพ่ิมจ้านวนบ่อหรือพ้ืนที่การเลี้ยงจากพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองเดิม ให้ถือว่าเป็นการขยาย
ขอบข่ายพ้ืนที่การรับรอง  ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้ กมป. ทราบโดยการยื่นค้าขอ ขอขยาย
ขอบข่ายพื้นที่การรับรอง เพ่ือด้าเนินการตรวจประเมินผลการรักษาระบบใหม่ หากผู้ได้รับการรับรองไม่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบ กมป. จะน าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะพักใช้เพิกถอนพิจารณาพักใช้
การรับรอง 

7.19 กรณีการเพ่ิมจ านวนฟาร์มในต่างพ้ืนที่ที่ขอรับการรับรองเดิม ไม่ถือว่าเป็นการเพ่ิมขอบข่ายการรับรอง
โดยผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นค าขอใหม่ส าหรับพื้นท่ีใหม่ 

7.20 การเปลี่ยนรูปแบบระบบการผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์ที่ไม่เหมือนกับระบบที่ได้รับการรับรองเดิม เช่น การ
เปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง การเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ผู้ได้รับการรับรอง
ต้องยื่นค าขอใหม่ โดยส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 20 วันท าการ เพ่ือให้ กมป. ด าเนินการยกเลิก
ใบรับรองเดิม หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการรับรอง  
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7.21 กรณีผู้ได้รับการรับรอง ประสบปัญหาที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อก าหนด
มาตรฐาน สามารถแจ้ง กมป. เพ่ือขอระงับการรับรองในขอบข่ายที่ได้รับเป็นการชั่วคราวได้ โดยผู้ได้
รับรองต้องไม่น าใบรับรอง /เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในช่วงเวลาที่ขอระงับ
ดังกล่าว ทั้งนี้ การขอระงับการรับรองชั่วคราวจะไม่สามารถท าได้หากอยู่ระหว่างการลงโทษจากหน่วย
รับรอง 

7.22 กรณีผู้น าเข้า ผู้น าเข้าจะต้องจัดส่งเอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่จ าเป็นใน
การพิจารณาให้การรับรองตามที่ได้รับการร้องขอ เช่น ใบรับรองของประเทศผู้ส่งออก มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของประเทศผู้ส่งออก รายงานผลการตรวจประเมิน การตรวจติดตามผล และการต่ออายุการ
รับรองของผู้ประกอบการในประเทศผู้ส่งออก แนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ าของข้อบกพร่อง 
เป็นต้น รวมทั้งผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจประเมินทั้งหมด และเป็นผู้
ประสานงานในการตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แปรรูป/สถานประกอบการ ของผู้ประกอบการของ
ประเทศผู้ส่งออก 

7.23 กรณีที่ผู้น าเข้ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงขอบข่ายที่ได้รับการรับรองใน
ประเทศผู้ส่งออก เปลี่ยนแปลงหน่วยรับรองในประเทศผู้ส่งออก เปลี่ยนแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ในประเทศผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง สถานประกอบการในประเทศผู้ส่งออกถูกพักใช้ หรือเพิกถอน
การรับรอง ให้แจ้ง กมป. ทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 หากผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น อาจจะมีผลต่อการพิจารณารับค าขอ
ในการยื่นขอการรับรองครั้งต่อไป 

8. การตรวจติดตามผล (Surveillance) และการตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment) 
8.1 กมป. จะตรวจติดตามผลเพื่อติดตามการรักษาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง นับจากการตัดสินให้การรับรอง โดยในการตรวจติดตามผลด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข การตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-08) การตรวจต่ออายุการรับรองจะ
ด าเนินการทุก 3 ปี โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตามขั้นตอนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-08) ก่อนใบรับรองหมดอายุ 

8.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่พร้อมให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจด้วยเหตุผลอันควร เช่น ไม่มีกิจกรรม
การผลิตในช่วงเวลาการตรวจ ผู้ได้รับการรับรองสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขยายอายุใบรับรองได้ 
โดยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือหนึ่งรอบการผลิต หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีระยะเวลาสั้นกว่าด้วย
เหตุอันควรเท่านั้น  

8.3 กมป. สงวนสิทธิที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใน
กรณีต่อไปนี้ 

(1) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและมีผลกระทบส าคัญต่อระบบที่ให้การรับรองหรือ
เหตุอันท าให้สงสัยว่าสมรรถนะลดหย่อนลง 

(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญท่ีมีผลต่อกิจกรรม และการด าเนินการของผู้ได้รับการรับรอง  
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(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของ กมป. 

(4) มีการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายการรับรองโดยไม่มีการแจ้งแก่ กมป. ทราบ 
(5) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 
(6) กรณีมีมติจากคณะพักใช้เพิกถอน หรือคณะทบทวนการรับรอง ให้มีการตรวจเพิ่มเติม 
(7) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค 

9. การเพิ่ม/ลดขอบข่าย และการลงโทษ 
9.1 การเพิ่ม/ลดขอบข่ายการรับรอง 

ผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมขอบข่ายการรับรองภายหลังที่ได้รับใบรับรองแล้ว เช่น การเพ่ิม
ชนิดผลผลิตใหม่ การเพ่ิมพ้ืนที่การผลิต เพ่ิมจ านวนสมาชิก (เฉพาะกรณีแบบกลุ่มเท่านั้น) โดย กมป. จะด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีการเพ่ิมชนิดผลผลิตใหม่ กมป. จะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการตรวจประเมิน หรือไม่ต้องตรวจ
ประเมินใหม่กรณีที่เป็นกลุ่มผลผลิตเดียวกันและมีระบบการผลิตเหมือนกันกับผลผลิตที่ได้รับการ
รับรองเดิม หรือพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ ที่
ได้รับเพิ่มเติมผู้ได้รับการรับรองแล้วแต่กรณี  

(2) กรณีเพ่ิมพ้ืนที่การผลิต กมป. จะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุกครั้ง 
(3) กรณีเพ่ิมจ านวนสมาชิก (เฉพาะรับรองแบบกลุ่ม) กลุ่มจะต้องด าเนินการตรวจประเมินภายใน

ส าหรับสมาชิกที่เพ่ิมทั้งหมดก่อน จึงแจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมสมาชิกได้ โดย กมป.จะด าเนินการ
ตรวจประเมินในส่วนของสมาชิกที่เพ่ิมเติมใหม่ หรือพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับเพิ่มเติมผู้ได้รับการรับรองแล้วแต่กรณี 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะสรุปรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะทบทวนเพ่ือพิจารณา
ให้การรับรองตามขอบข่ายที่ขอเพ่ิม เมื่อคณะทบทวนการรับรองพิจารณามีมติให้เพ่ิมขอบข่าย กมป. ออกใบรับรอง
ฉบับใหม่ตามขอบข่ายที่เพ่ิมและได้รับอนุมัติ โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรอง
ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ หรือหากใบรับรองฉบับเดิม
สูญหายต้องส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือ
หน่วยงานที่ยื่นค าขอรับการรับรอง 

กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รับ
การรับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง กมป.  จะน าเสนอคณะ
ทบทวนการรับรอง เพ่ือพิจารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายที่
เหลือ และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 
วันท าการ นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งถึงผู้ได้รับการรับรอง หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส าเนา
หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อม ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค าขอรับ
การรับรอง 
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9.2 การลงโทษ 
(1) การเตือน 

กมป. จะด าเนินการแจ้งเตือน ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

(2) การพักใช้การรับรอง 
กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ า

ก าหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรอง และ/หรือไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด กมป. จะน าเสนอคณะพักใช้เพิกถอน พิจารณาพักใช้การรับรอง โดยก าหนดระยะเวลา
พักใช้การรับรองไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน และก าหนดวันที่พักใช้การรับรองให้มีผลหลังจากวันที่มีมติ 
เมื่อผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้การรับรอง ต้องหยุดการอ้างถึงการรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย
รับรองระบบงาน (ถ้ามี) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ในช่วงที่ถูกพักใช้ หากพบว่าผู้ได้รับการรับรองสามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องได้ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด กมป.สามารถยกเลิกการพักใช้ได้ แต่หากไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ จะด าเนินการเพิกถอนใบรับรองต่อไป 

กรณีการพักใช้การรับรองที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตผล ผู้ได้รับการรับรองจะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลิตผลที่รอจ าหน่าย (ถ้ามี) ดังกล่าว และเรียกคืนผลิตผลที่มีปัญหาจากผู้ซื้อหรือจาก
ผู้ประกอบการ โดยต้องไม่อ้างอิงหรือแสดงเครื่องหมายรับรองว่าเป็นผลิตผลที่ได้รับการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์ 
ทั้งนี้ หาก กมป. พบว่า ผู้ประกอบการไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว จะด าเนินการเพิกถอนการ
รับรอง และจะมีผลต่อการขอรับการรับรองของผู้ประกอบการในอนาคต 

(3) การเพิกถอนการรับรอง 
กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ า

ก าหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบเกษตรอินทรีย์ กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
หลายกรณ ีดังนี้ 

 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง 
 ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรอง ในสาระส าคัญ  เช่น พบการใช้สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้

ส้าหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์ การปฏิบัติที่ท้าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
 ไม่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหลังถูกพักใช้การรับรอง  
 มีข้อร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง  
 มีการน าใบรับรอง เครื่องหมายการรับรอง เครื่องหมายการรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ท า

ให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดความเสียหายต่อหน่วยรับรอง หน่วยรับรองระบบงาน รวมถึงการ
ปลอมแปลงใบรับรอง หรือเครื่องหมายการรับรองดังกล่าวข้างต้น 

กมป. จะน าเสนอคณะพักใช้เพิกถอน พิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองให้แก่ กมป. ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอน และสิทธิในการใช้
ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานจะสิ้นสุดลงทันทีนับจากวันที่คณะพักใช้เพิกถอนมี
มติให ้เพิกถอน ซึ่งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ ต้องด าเนินการดังนี้ 
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(1) งดใช้หรืออ้างถึงการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน บนผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุบรรจุ หีบห่อทั้งหมด รวมถึงเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ 
ใบปลิว 

(2) งดแสดงฉลากว่าเป็น ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ หรือแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
จาก อินทรีย์ 

(3) ให้ก าจัดวัตถุหีบห่อ หรือท าให้บุบสลาย หรือทาสีทับ  
(4) กรณีการเพิกถอนการรับรองที่เกี่ยวเนื่องมาจากความไม่ปลอดภัยของผลิตผล ผู้ได้รับการ

รับรองจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลิตผลที่รอจ าหน่าย(ถ้ามี) ดังกล่าว และเรียกคืน
ผลิตผลที่มีปัญหาจากผู้ซื้อหรือจากผู้ประกอบการ โดยต้องไม่อ้างอิงหรือแสดงเครื่องหมาย
รับรองว่าเป็นผลิตผลที่ได้รับการรับรองระบบเกษตรอินทรีย ์

ผู้ผลิตที่ถูกเพิกถอนไม่สามารถยื่นขอการรับรองกับหน่วยรับรองได้ใหม่ภายใน 180 วัน และหาก
พบว่า ผู้ประกอบการไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว  จะมีผลต่อการขอรับการรับรองของ
ผู้ประกอบการในอนาคต 

10. การร้องเรียน และการอุทธรณ์ 
10.1 การร้องเรียน 

การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้รวมถึงการร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือสื่อ
อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ ที่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันแหล่งที่มาของข้อร้องเรียนได้ แต่ไมร่วมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จาก
การได้ยินมา กรณีที่การร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตผล  
หรือผลิตภัณฑ์ ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร และมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบสามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได ้

10.2 การอุทธรณ์ 
(1) ผู้ยื่นค าขอรับการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตามข้อ 6 หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูก

ด าเนินการตามข้อ 9 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่มีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาหรือการด าเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ 
กมป. หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน 

(2) คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 

(3) ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุดให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู ่
(4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

11. การยกเลิกการรับรอง 
การรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
(2) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 



 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รหัส                  RE-AU-07    

หน้า                         17/26 
แก้ไขครั้งท่ี                     1 
วันท่ีเริ่มใช้ 27 กันยายน 2562 การรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

  

(3) ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรองและผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด

ใหม่ได ้

12. การรักษาความลับ 
กมป. จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง และ/หรือผู้ได้รับการ

รับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กมป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ แต่หากเกิดจากการเปิดเผย
ความลับโดยบุคคลอ่ืน กมป. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 

13. รูปแบบและวิธีการแสดงฉลาก และกล่าวอ้างถึง 

13.1 การแสดงฉลากว่าเป็นปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี  
(1) ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ อนุญาตให้มีส่วนประกอบ

ที่ไม่ใช่อินทรีย์ทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
ทั้งนี้ไม่รวมส่วนประกอบของน้ าและเกลือ และส่วนประกอบร้อยละ 5 ต้องไม่มีสารตกค้างเกิน
ข้อก าหนดในกฎหมายอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศ รวมทั้งส่วนประกอบต้องไม่มาจากการ
ดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี หรือใช้สารช่วยกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน 
มกษ. 9000-2552 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1และส่วนประกอบของปัจจัยการผลิตต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดที่ก าหนดไว้ 

(2) ต้องระบุชื่อ หรือรหัสของหน่วยรับรอง 
(3) ชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ 
(4) ชนิด และสัดส่วนของส่วนประกอบทุกชนิด โดยระบุร้อยละต่อน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมด 

รวมวัตถุเจือปนอาหาร แต่ไม่รวมเกลือและน้ า ให้เห็นได้ชัดเจน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดย
ใช้สี รูปแบบ และขนาด ตัวอักษรที่เหมือนกัน  

(5) วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ (ถ้ามี) 
(6) ปริมาณสุทธิ หรือน้ าหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้น หรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่กับ

ส่วนผสมที่เป็นน้ าหรือของเหลว และแยกกันอย่างชัดเจน ให้แสดงปริมาณน้ าหนักเนื้อผลิตภัณฑ์ 
(Drained weight) 

(7) ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จด
ทะเบียน 

(8) ประเทศผู้ผลิต ส าหรับ  หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพ่ือส่งออก 
(9) วัน เดือน และ/หรือปี ที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือปี ที่หมดอายุ กรณีที่ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นาน

เกิน 90 วัน อาจแสดงแต่ เดือน และปีก็ได้ 

กรณีผลิตผลเป็นช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ให้แสดงข้อความบนฉลากว่า“ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ช่วง
ปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์”  
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13.2 การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากอินทรีย์ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี  
(1) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์มากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 โดย

น้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยไม่รวมส่วนประกอบของน้ าและเกลือ 
ห้ามแสดงฉลากเพ่ือเป็นการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่อาจแสดงฉลากโดยใช้ข้อความ
อ่ืน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากอินทรีย์  

(2) ต้องระบุชื่อ หรือรหัสของหน่วยรับรอง 
(3) ชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ 
(4) ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จด

ทะเบียน 
(5) ประเทศผู้ผลิต ส าหรับ  หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพ่ือส่งออก 
(6) วัน เดือน และ/หรือปี ที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือปี ที่หมดอายุ กรณีที่ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นาน

เกิน 90 วัน อาจแสดงแต่ เดือน และปีก็ได้ 
(7) ชนิด และสัดส่วนของส่วนประกอบทุกชนิด โดยระบุร้อยละต่อน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมด 

รวมวัตถุเจือปนอาหาร แต่ไม่รวมเกลือและน้ า ให้เห็นได้ชัดเจน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดย
ใช้สี รูปแบบ และขนาด ตัวอักษรที่เหมือนกัน 

(8) ในผลิตภัณฑ์หนึ่ง จะต้องไม่มีส่วนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้งการผลิตแบบอินทรีย์ และไม่ใช่
แบบอินทรีย์รวมกัน 
 

14. การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น ้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  
14.1  ลักษณะเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น ้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  

 
 
 
 
 
 

14.2  เฉพาะผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) จาก กมป. เท่านั้น จึงจะมีสิทธิแสดงเครื่องหมาย
รับรองนี้ได้ 

14.3  การน าเครื่องหมาย Q ไปใช้ร่วมกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใดๆ ต้องอยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น  
14.4  การแสดงเครื่องหมายรับรองจะต้องระบุรหัสรับรองใต้เครื่องหมายรับรองทุกครั้ง โดยอ้างอิงตามคู่มือ

การแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร   
พ.ศ. 2551 ดังภาคผนวก ข  

14.5  เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ ขนาดของเครื่องหมายให้เป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนาดเล็กที่สุด
ของเครื่องหมายที่แสดงได้ คือ 15 มิลลิเมตร และห้ามใช้เครื่องหมายรับรอง โดยปรับเครื่องหมายให้
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เป็นสัดส่วนอ่ืน รวมทั้งห้ามปรับเปลี่ยนต าแหน่งหรือเพ่ิมเติม ตัวอักษร หรืออ่ืนใดไปจากเดิม และห้าม
น าสัญลักษณ์ไปใช้แบบพิมพ์กลับด้านในทุกกรณี 

14.6  การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
14.7  การใช้เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) สามารถ

ใช้ได้ในการสร้างภาพลักษณ์บนผลิตผล สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้า การ
สร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร วัสดุ เกี่ยวกับการขายทุกประเภท เอกสารการโฆษณาเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายแปลง ป้ายแหล่งที่เก็บ ป้ายที่ท าการ
กลุ่ม ป้ายบ้าน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยการกล่าวอ้างถึงการรับรองดังกล่าว จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับ
เกษตรกร นิติบุคคล กลุ่มที่ได้รับการรับรองจาก กมป.  และเฉพาะในขอบข่ายการรับรองเท่านั้น โดย
หากมีการแสดงเครื่องหมายรับรองบนเอกสาร หรือสื่อโฆษณาที่มีผลิตผลที่ไม่ได้รับการรับรองร่วมอยู่
ด้วย ผู้ได้รับการรับรองจะต้องระบุข้อความให้ชัดเจนว่า เฉพาะผลิตผลใดที่ได้รับการรับรอง  หากใน
การแสดงเครื่องหมายรับรอง มีผลิตภัณฑ์อ่ืนที่อยู่นอกขอบข่ายการรับรองร่วมอยู่ด้วย ต้องแสดงให้
ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 

14.8  กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองได้ขายผลิตผลจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ให้แก่ผู้รับซื้อ และผู้รับ
ซ้ือได้ด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติมกับผลิตผล เช่น การล้าง การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ กมป. ไม่อนุญาตให้
ผู้รับซื้อแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หรือ
เครื่องหมายรับรองระบบงานของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติบนผลิตผล
ดังกล่าว ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตผลที่ถูกด าเนินการเพ่ิมเติม ให้อ้างอิงด้วยข้อความว่า “ผลิตผลนี้ได้จาก
แหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน..............”  โดยไม่แสดงเครื่องหมายรับรองระบบเกษตร
อินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานของส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

14.9  กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  
ด าเนินการในขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่ง ได้แก่ การล้าง การบรรจุหีบห่อ ภายในฟาร์มที่
ได้รับการรับรองหรือด าเนินการในพ้ืนที่อ่ืนโดยผู้ได้รับการรับรอง และขนส่ง โดยคณะผู้ตรวจประเมิน
ได้ตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับการรับรองสามารถน าเครื่องหมายรับรองระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย ์มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปแสดงได ้

14.10 ผู้ได้รับการรับรองในพ้ืนที่และขอบข่ายที่ กมป. ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงานเท่านั้น ที่
จะสามารถเลือกใช้เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์   ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(มกษ.) เพียงอย่างเดียว หรือเลือกใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรควบคู่กับเครื่องหมาย
รับรองระบบงานของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้  

สี รหัสสทีี่ก าหนด 

สีเขียว C100,Y100,BL60 
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14.11 ผู้ได้รับการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) สามารถขอใช้
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ.)  หรือขอใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ควบคู่กับเครื่องหมายรับรอง
ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และเครื่องหมายรับรองระบบงานของ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

15. การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งขาติ (มกอช.)
อ้างตามการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน ดังนี  

15.1 ลักษณะเครื่องหมายรับรองระบบงาน 
 

 
 

15.2 ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายการรับรองระบบงานมีขนาดไม่ต่ ากว่า  15 มิลลิเมตร เพ่ือให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ด้วยตาเปล่า โดยมีรายละเอียดของขนาดจริงและตัวอักษรที่ใช้ใน
เครื่องหมายการรับรองระบบงาน ดังนี้ 
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15.3 การใช้สีของเครื่องหมายรับรองระบบงาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

สี รหัสสีที่ก าหนด 

สีเขียวอ่อน C50 Y100 

สีเขียวเข้ม C100 Y100 K50 

สีด า K100 
 

กรณีที่ไม่ใช้สีตามที่ก าหนดไว้ อาจใช้สีอ่ืนที่เป็นสีเดียว (Single Color) แต่ต้องใช้สีที่สามารถเห็นได้ชัด
เมื่อเทียบกับสีพื้นด้านหลัง  

15.4 การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานให้ระบุรหัสรับรองที่ มกอช. ก้าหนดให้แก่หน่วยรับรอง ตาม
ด้วยขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานภายใต้เครื่องหมายรับรองทุกครั้ง ดังวิธีแสดงเครื่องหมายใน 
ภาคผนวก ค 

15.5 หากประสงค์จะแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน ผู้ที่ ได้รับการรับรองจาก กมป. จะต้องแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองของหน่วยรับรองระบบงานทุกครั้ง
ซึ่งการแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน หรืออ้างถึงการรับรองจะต้องไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
หน่วยรับรองระบบงานได้ให้การรับรองกิจกรรมของผู้ได้รับการรับรอง โดยการใช้เครื่องหมายรับรอง
ควบคู่ กับเครื่องหมายรับรองระบบงาน จะใช้ได้ในการสร้างภาพลักษณ์บนผลิตผล สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่ง
หุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้า การสร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร วัสดุเกี่ยวกับการขายทุกประเภท 
เอกสารการโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายแปลง 
ป้ายแหล่งที่เก็บ ป้ายที่ท าการกลุ่ม ป้ายบ้าน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
 

16. การแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าอินทรีย์ 
16.1  ลักษณะเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 
 

16.2  เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์มีลักษณะดังรูป  และสัดส่วน ขนาดของเครื่องหมายให้
เป็นไปตามความเหมาะสม และห้ามปรับเปลี่ยนต าแหน่งตัวอักษร หรืออ่ืนใดไปจากเดิม  
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16.3  การใช้สัญลักษณ์ การใช้สัญลักษณ์นี้จะใช้ในการสร้างภาพลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวัสดุเกี่ยวกับ
การขายทุกประเภท เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ และอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้จะต้อง
ผ่านการพิจารณาขออนุมัติจากกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น 

16.4  ขนาดเล็กที่สุดของสัญลักษณ์ คือ 15 มม. ห้ามน าสัญลักษณ์ไปใช้ในขนาดที่เล็กกว่า 15 มม. เพราะไม่
สามารถมองเห็นและอ่านได้ 

16.5  ข้อห้ามการใช้สัญลักษณ์ 
(1) ห้ามใช้แบบไม่มีวงกลม 
(2) ห้ามปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ตัวอักษรหรืออ่ืนใดไปจากเดิม 
(3) ห้ามปรับทรงของวงกลมให้เป็นสัดส่วนอื่น 
(4) ห้ามเปลี่ยนสีเดิมเป็นสีอื่น 

16.6  สีของสัญลักษณ์ แบบสีเต็มรูปแบบ เป็นรูปแบบที่ควรจะใช้ทุกครั้งที่สามารถผลิตได้ โดยใช้ มาตรฐานจาก
รหัสสีในคอมพิวเตอร์ 

สี รหัสสีที่ก าหนด 
สีเขียวอ่อน 
สีเขียวเข้ม 

สีแดง 
สีน้ าเงิน 

สีด า 
สีขาว 

D7F96F 
477F00 
DF1000 
00067F 
000000 
FFFFFF 

16.7  แบบ 1 สี ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์งานแบบ 4 สีได้ อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์แบบพิมพ์ 1 สี โดย
สามารถเลือกสีได้ตามความเหมาะสมให้สัญลักษณ์โดดเด่นชัดเจนมากที่สุด 
ข้อห้าม ห้ามน าสัญลักษณ์ไปใช้แบบพิมพ์สีกลับด้านในทุกกรณี 

16.8  ตัวอักษร ภาษาไทย  DS Sathom  
ภาษาอังกฤษ  Lucida Handwriting, italic 

16.9  การใช้งานบนบรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตามมาตรฐานประเทศไทย จะใช้ใน
ลักษณะงานพิมพ์ หรือลักษณะของสติกเกอร์ก็ได้ โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
(1) ขนาด จะใช้ในขนาดใดก็ได้ แต่ขนาดเล็กท่ีสุดที่อนุญาตให้ย่อใช้ได้คือ 15 มม. 
(2) ต าแหน่ง จะปรากฏที่ใดก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ควรอยู่ในต าแหน่งที่เด่นชัด แสดงถึงความมี

เกียรติภูมิของสัญลักษณ์ 
(3) ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าสัญลักษณ์ไปใช้งานได้ จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการ

จากประมงเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 
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17. อ่ืนๆ 
17.1  ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

กมป. จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง/ผู้ได้รับการรับรองทราบ 
17.2  ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ข้อ 13.1 ให้ถูกต้องภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้น กมป. จะท าการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการรับรอง 
17.3  กมป. ไม่รับผิดชอบในการกระท าใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระท าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติ

ตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
17.4  กมป. จะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหมท่ดแทน ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรับรองฉบับเดิมช ารุด หรือสูญหาย 
(2) ผู้ได้รับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่  (นิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม) และไม่มี

ผลกระทบต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรอง ใบรับรองที่ออกใหม่จะมีอายุเท่ากับ
อายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมหรือส าเนา
หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้ กมป. หรือหน่วยงานที่
ยื่นค าขอรับการรับรอง ในกรณีไม่ส่งใบรับรองคืน ทาง กมป. สงวนสิทธิ์ไม่ออกใบรับรองฉบับใหม่
ให้ 

17.5  กมป. จะท าการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้/เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง ให้แก่สาธารณชน
ทราบ 
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ภาคผนวก ก 

 มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1: การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (9000 เล่ม 1-2552)  

 มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 3: อาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ (มกษ.9000-2554)  
 มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 5: ปลาสลิดอินทรีย์ (มกษ.9000-2553)  
 มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์: การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ (มกษ.7413-2550) 
 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานส้าหรับหน่วยตรวจ ส้านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ (ED-CD-07) 
 คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ. 2551 (ED-AU-30) 
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ภาคผนวก ข 

วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และรหัสมาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ.) ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 
กษ AA BBBB CC DDD EEEEEE ORGANIC 

 

 

 
AC AA BBBB CC DDD EEEEEE ORGANIC 

โดยท่ี 
กษ AA / AC AA หมายถึง หมายเลขผู้ตรวจสอบมาตรฐานที่เลขาธิการ มกอช.ก้าหนด โดยรหัสของกรม

ประมง คือ 01 
BBBB หมายถึง รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง โดยมิต้องระบุ เลขปีที่ก้าหนด

มาตรฐาน 
CC หมายถึง รหัสจังหวัด ตามแหล่งที่ได้รับการรับรอง โดยอ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย 
DDD หมายถึง 

 
 

รหัสชนิดสัตว์น้้า อ้างอิงตามรหัสสินค้าประมง ตามคู่มือการแสดงเครื่องหมายการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2551 กรณีชนิดสินค้าประมงในคู่มือดังกล่าวไม่ครอบคลุมชนิดสินค้าประมงที่
เกษตรกร/ผู้ประกอบการขอรับการรับรอง ให้จัดท้าเพ่ิมล้าดับรหัสถัดไป ตาม
หมวดหมู่กลุ่มสินค้าประมง โดยเรียงล้าดับ เช่น กุ้งทะเล รหัสสินค้า 314 

EEEEEE หมายถึง ล้าดับที่ที่ได้รับการรับรอง (Running Number) แบ่งตามชนิดสินค้า จังหวัด 
มาตรฐาน และชื่อผู้ตรวจสอบมาตรฐาน 

ORGANIC หมายถึง ชื่อย่อมาตรฐานระบบการผลิต 

เช่น กษ 01 9000 35 900 000010 หมายถึง ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. 9000 จากกรมประมง    
ชนิดสัตว์น ้า คือ สัตว์น ้าจืดรวม ได้รับมาตรฐานเป็นล้าดับท่ี 10 ของจังหวัดยโสธร  

 

ชื่อผู้ตรวจสอบ
มาตรฐาน 

มาตรฐานสินค้า
เกษตรที่ให้การ

รับรอง 

ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง 
ชื่อย่อมาตรฐานระบบ

การผลิต 
รหัส

จังหวัด 
รหัสชนิด
สินค้า 

รหัสที่ได้รับ
การรับรอง 

กษ AA /AC AA BBBB CC DDD EEEEEE ORGANIC 



 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รหัส                  RE-AU-07    

หน้า                         26/26 
แก้ไขครั้งท่ี                     1 
วันท่ีเริ่มใช้ 27 กันยายน 2562 การรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

  

 
ภาคผนวก ค 

 

วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งขาติ (มกอช.) 

1. เครื่องหมายรับรองระบบงานของ มกอช.แสดงควบคู่กับเครื่องหมายของหน่วยรับรอง กมป. เสมอ โดยระบุ
เลขรหัสที่ มกอช. ก้าหนดให้หน่วยรับรอง กมป. 

 

 
 

 

 
           FFFF ORGANIC 

 
 

FFFF หมายถึง รหัสรับรองที่ มกอช. ก้าหนดให้แก่หน่วยรับรองในใบรับรองระบบงาน ซึ่งคือ 
1001 

ORGANIC หมายถึง ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน 
 

2. เครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สามารถระบุเครื่องหมาย
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ควบคู่กันได้ 

 

เครื่องหมาย
ของหน่วย

รับรอง กมป. 


