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1. ขอบข่าย 

เอกสารนี้ก าหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่จะด าเนินการ
โดย กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) โดยเอกสารนี้ก าหนด
ขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการรับรอง และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ระยะปรับเปลี่ยน การรับรองครั้งแรก การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรอง การตรวจประเมินกรณีการ
รับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

2. นิยาม 
 ความหมายของค าที่ใช้ในเอกสารนี้ 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) คณะพักใช้เพิกถอน (Suspending/Withdrawal Committee) หมายถึง คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานส าหรับคณะพักใช้เพิกถอน และคณะ
ทบทวนการรับรอง (RE-AU-05) ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ     

(6) คณะทบทวนการรับรอง (Certification Committee) หมายถึง คณะบุคคลหรือผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานส าหรับคณะพักใช้เพิกถอน และคณะทบทวน
การรับรอง (RE-AU-05) ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

(7) ผู้อ านวยการ กมป. หมายถึง ผู้อ านวยการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น 

(8) ผลิตผล (Produces) หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  
(9) การรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หมายถึง การให้การรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

ตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอินทรีย์ส าหรับสัตว์น้ าอ่ืนๆ ที่กรมประมง 
หรือส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ หรือให้การยอมรับ ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “การรับรอง” 

(10) มาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 
เกษตรอินทรีย์) ซึ่งส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ รายละเอียดดัง 
ภาคผนวก ก 

(11) ระบบการเกษตรอินทรีย์ หมายถึง ระบบการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ การเก็บรักษาและขนส่ง  
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ และอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ ที่เป็นไปตามหลักการในมาตรฐานที่ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศใช้หรือให้การยอมรับ 
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(12) อาหารสัตว์น  าอินทรีย์ (Organic aquatic animal feed) หมายถึง อาหารสัตว์น้ าที่ได้จากวัตถุดิบ
ธรรมชาติชนิดเดียวหรือหลายชนิดหรือที่ผลิตโดยผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป แต่ต้องผลิตตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ อาหารสัตว์น้ าธรรมชาติ วัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์
โดยตรง อาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นใช้ในฟาร์มเกษตรกรและอาหารส าเร็จรูปส าหรับอาหาร
อินทรีย์  

(13) ระยะปรับเปลี่ยน หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข้อก าหนดในมาตรฐาน 
จนกระท่ังได้รับการรับรองผลิตผลเป็นผลิตผลจากการผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ 

(14) ผลิตภัณฑ์ (Products) หมายถึง ผลิตผลจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวจาก
ธรรมชาติโดยค้านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เพ่ือใช้เป็นอาหารหรือ
อาหารสัตว์ 

(15) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ หมายถึง เกษตรกรหรือผู้ประกอบการแต่ละ
รายหรือองค์กรที่ท าระบบการเกษตรอินทรีย์ หรือรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน หรือองค์กรที่รวม
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ท าระบบการเกษตรอินทรีย์และด าเนินการบริหารจัดการระบบควบคุม
ภายในร่วมกัน 

(16) ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต /กลุ่มผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะขอรับการ
รับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ าตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

(17) ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบการผลิต
สัตว์น้ าอินทรีย์ การเก็บรักษาและขนส่ง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์  และอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ จาก 
กมป. 

(18) หน่วยรับรอง (Certification body) หมายถึง หน่วยที่รับผิดชอบในการตรวจ (Inspection) และการ
รับรอง (Certification) ว่าระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐาน 

(19) คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit team) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กมป.ให้ท าหน้าที่
ตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน 
และอาจมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วยก็ได้ หรือในกรณีที่ด าเนินการตรวจประเมินเพียงท่าน
เดียวจะต้องใช้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินเป็นผู้ด าเนินการ 

(20) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead of Auditor Team) หมายถึง บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่ได้รับการมอบหมายจาก กมป. ให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าการตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย ์

(21) หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าการ
ตรวจประเมิน ตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ และมีรายชื่อตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินของ 
กมป. 

(22) ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน ตามระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์ และมีรายชื่อตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินของ กมป. 

(23) ผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditor) หมายถึง บุคคลภายนอก กมป. ที่ได้รับการมอบหมาย
จาก กมป. ให้ท าหน้าที่ตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ของ กมป. 
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(24) ผู้เชี่ยวชาญ (Technical Expert) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ให้ค าแนะน าทางเทคนิคเฉพาะแก่คณะผู้ตรวจ
ประเมิน หรือคณะทบทวนการรับรอง ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจเข้าร่วมในคณะผู้ตรวจประเมินเพ่ือให้
ค าแนะน า ให้ความเห็น หรือสรุปสาระทางเทคนิคให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินได้ 

(25) ผู้ประเมินสมรรถนะ หมายถึง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินในมาตรฐานที่ท าการประเมินสมรรถนะนั้นๆ 
และได้รับการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินหรือ
ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

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

(27) การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดท าเป็นเอกสาร เพ่ือให้
ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 

(28) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์ การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนดในมาตรฐาน มกษ . เกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อก าหนด ซึ่งจะด าเนินการตรวจเมื่อยื่นขอรับการตรวจ
ประเมินเป็นครั้งแรก 

(29) 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 ภายใต้การ
บริหารจัดการเดียวกัน 

 กลุ่มผู้ประกอบการ หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับซื้อ และ/หรือแปรรูปและจัดจ าหน่าย 
ส่งออก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน 

(30) การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินฟาร์มหรือสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรองจาก กมป. เป็นระยะตามรอบที่ก้าหนดไว้ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐาน การตรวจประเภทนี้อาจ
เลือกตรวจในบางข้อก้าหนดของมาตรฐานเพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

(31) การตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะด าเนินการ
ตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ 

(32) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เมื่อมี
ปัญหา  หรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น การสูญเสีย
ความเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ยาและสารเคมี เป็นต้น การตรวจ
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ชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่ม
ผู้ประกอบการ ทราบล่วงหน้า 

(33) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรียค์รั้งก่อน 

(34) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพภายในที่กลุ่ม
จัดท าขึ้น เพ่ือประกันว่ากิจกรรมการผลิตของสมาชิกและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไปตาม
ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  

(35) การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action) หมายถึง การจัดการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยมีการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง การก าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ าของ
ข้อบกพร่อง การน าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 

(36) การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) หมายถึง การจัดการกับแนวโน้มข้อบกพร่องที่อาจ
เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง การก าหนดแนวทางการป้องกัน
การเกิดของข้อบกพร่อง การน าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการป้องกันข้อบกพร่อง
ดังกล่าว 

(37) ข้อบกพร่อง (Non-conformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
(38) ข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-conformity) หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่งไม่เข้าข่ายข้อบกพร่องส าคัญ ซึ่ง

มีความเสี่ยงน้อยที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
(39) ข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ท าให้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์สัตว์

น้ าอินทรีย์ สูญเสียความเป็นอินทรีย์ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามมาตรฐานระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย์ ในสาระส าคัญที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นอินทรีย์  หรือกรณีที่พบว่า
ข้อบกพร่องย่อยไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

(40) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  (Opportunity for Improvement) หมายถึง สิ่ งที่น าไปสู่การ
ปรับปรุงให้ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(41) ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือ
การสืบค้น ออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง ตามขอบข่ายที่เปิดให้การรับรอง 

3. ขั นตอนการตรวจประเมิน 
3.1 ทั่วไป 

 3.1.1 การตรวจประเมินจะด าเนินการส าหรับผู้ขอรับการรับรองที่อยู่ในเขตราชอาณาจักร หรือพ้ืนที่อ่ืน
ที่ กมป. ประกาศให้บริการเพ่ิมเติม กรณีผู้ยื่นค าขอรับการรับรองที่มีสถานที่ผลิตสัตว์น้ าที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ให้พิจารณาเป็นกรณีไป 

3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ขนาดพ้ืนที่ที่ท าการเพาะเลี้ยง จ านวนชนิดสัตว์น้ าที่ท า
การเพาะเลี้ยง จ านวนสมาชิกในกลุ่ม พนักงานในองค์กรของผู้ขอรับการรับรอง จ านวนกะ  เวลา
ในการท างาน และจ านวนสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน  
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ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตย์ตกดินได้ ให้ด าเนินการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติจากบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการรับรองในระหว่างการตรวจประเมินในเวลาปกติ 

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

3.2 การแต่งตั งคณะผู้ตรวจประเมิน 

3.2.1 กมป. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่จะด าเนินการตรวจประเมินในแต่ละครั้ง อย่างเป็นทางการ 
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ/หรือผู้ตรวจ
ประเมิน และ/หรือผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือผู้สังเกตการณ์ อีก
จ านวนหนึ่งตามความเหมาะสม ซึ่งต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับ
การรับรองทราบ 

กรณีที่การตรวจประเมินฟาร์มด าเนินการโดยบุคคลคนเดียว ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินท่านนั้น
ต้องเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

3.2.3 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลัก ดังนี้ 
3.2.3.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง คุณสมบัติและประสบการณ์

ส าหรับผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ (RE-AU-03) 
3.2.3.2 มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรอง และขั้นตอนการตรวจประเมิน

เพ่ือการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  
3.2.3.3 มีความรู้ในวิธีการตรวจประเมินที่เก่ียวข้องและในเอกสารการตรวจประเมิน 
3.2.3.4 มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตามทะเบียนรายชื่อ

ผู้ตรวจประเมิน 
3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อสาร 
3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจท าให้สมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมินปฏิบัติตนอย่างไม่ เป็น

กลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง 
(1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้ค าปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน (In-house 

Training) หรือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับการรับรองภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการและการตัดสินให้การ
รับรอง 

(2) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง 
(3) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้าและ/หรือการเงินใดๆ 

3.2.4 ก่อนท าการตรวจประเมิน ให้คณะผู้ตรวจประเมินลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและ
หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3.2.5 ต้องแจ้งรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้รับจ้างช่วง เช่น ห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) ให้ผู้ยื่นค าขอรับ
การรับรองทราบและเห็นชอบ ก่อนการตรวจประเมิน 

3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน 
คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง และจัดท าก าหนดการตรวจ

ประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมรายการการตรวจประเมิน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้ง
ก าหนดการตรวจประเมินพร้อมรายชื่อผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สังเกตการณ์ และหน่วยทดสอบ ให้ผู้ยื่นค า
ขอรับการรับรองทราบ และเห็นชอบ  

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินเป็นเจ้าหน้าที่ กมป. หรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง หรือผู้ประเมินภายนอก
กรมประมงที่ได้รับการมอบหมายจาก กมป. และหน่วยทดสอบที่ขึ้นบัญชีของ กมป. ซึ่ง กมป. ถือว่าผู้ขอการ
รับรองได้รับทราบและยินยอมให้ กมป. ด าเนินการใช้หน่วยรับจ้างเหมาช่วงได้  

หากผู้ขอรับการรับรองไม่ยอมรับและต้องการเปลี่ยนคณะผู้ตรวจประเมินและ/หรือห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้วยเหตุผลอันควร สามารถแจ้งหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินทราบเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม  

3.4 การตรวจประเมิน 

3.4.1 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) 
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับระบบการ

ผลิตระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยขั้นตอนการตรวจประเมินประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening Meeting) 

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับเกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรอื
ผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 

 เป็นการแนะน าคณะผู้ตรวจประเมินแก่ เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค าขอรับการรับรอง  

 เพ่ือเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
 เพ่ือชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน และการรักษาความลับให้กับผู้

ขอรับการรับรอง 
 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน 
 เพ่ือเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ าเป็น

ส าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ 
 เพ่ือยืนยันวันและเวลาในการประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) 
 เพ่ือท าความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจในจุดที่ยังไม่ชัดเจนในก าหนดการตรวจประเมิน 

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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3.4.1.2 การตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารและบันทึก การตรวจ

พินิจ/การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจประเมิน โดยให้บันทึกสิ่งที่อาจเป็นเหตุน าไปสู่ความไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดที่ไม่ได้เขียนไว้ในรายการตรวจประเมินก็ได้ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบ เช่น การสังเกต การวัด เอกสารและบันทึก  

ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
ตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับการตรวจประเมิน เพ่ือให้การตรวจประเมิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  

ในการตรวจประเมินระยะปรับเปลี่ยน คณะผู้ตรวจประเมินต้องด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์
น้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง อย่างน้อย 2 ชนิดตามความเสี่ยง และสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารที่มีความเสี่ยง
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ GMOs และในกรณีที่มีข้อวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์จะมีการเก็บ
ตัวอย่างน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงเพ่ือตรวจวิเคราะห์ตามความเสี่ยง  

ในการด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง จะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างดังกล่าวเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ในกรณีท่ีมีข้อวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

หมายเหตุ ในการตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์มในหนึ่งรอบการผลิต  หากมี
การตรวจผลผลิตที่ออกมาก่อนการยื่นค้าขอการรับรอง จะไม่สามารถน้ามาใช้อ้างอิงในการขอรับรองในครั้งนั้นได้ 

3.4.1.3 แนวทางในการด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีที่ไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจประเมินครั้งแรก ให้นัดหมายการ

ตรวจประเมินในครั้งต่อไป  
2) ทั้งนี้การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะท าการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน 3 ครั้ง 

หากการตรวจประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 3 ครั้ง ให้แจ้งผลการตรวจประเมิน
และการด าเนินการยกเลิกค าขอการรับรองให้ผู้ยื่นค าขอรับการรับรองทราบ จากนั้น
ด าเนินการยกเลิกค าขอรับการรับรองต่อไป และหากประสงค์จะขอรับการรับรองต่อไป
ให้ยื่นค าขอรับการรับรองใหม่เม่ือมีความพร้อม 

3) การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองทั้ง 3 ครั้ง ต้องอยู่ภายในรอบการผลิตเดียวกัน หรือ
หากพบข้อบกพร่องในการตรวจประเมินจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน
ครั้งต่อไปซึ่งต้องไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ  แก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง ให้แจ้งผลการตรวจประเมิน
และการด าเนินการยกเลิกค าขอการรับรองให้ผู้ยื่นค าขอรับการรับรองทราบ จากนั้น
ด าเนินการยกเลิกค าขอรับการรับรองต่อไป และหากประสงค์จะขอรับการรับรองต่อไป
ให้ยื่นค าขอรับการรับรองใหม่เม่ือมีความพร้อม 

3.4.1.4 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน 
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สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ในแบบประเมินฟาร์มตามมาตรฐาน
และชนิดสัตว์น้ าที่ได้รับการรับรอง และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินต้องสรุปผลการ
ตรวจประเมินว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง จากนั้นเขียนรายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในแบบฟอร์ม
รายงานข้อบกพร่องโดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อก าหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน 

3.4.1.5 การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) 
หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการประชุมปิดการตรวจ

ประเมิน เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบจากการ
ตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อผู้บริหารระดับสูง เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม หรือผู้แทนผู้ยื่นค าขอของผู้รับการตรวจ
ประเมิน เพ่ือท าความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ผู้รับการตรวจประเมินลงชื่อรับทราบ
สิ่งที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และมอบส าเนาแบบบันทึกข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต (ถ้ามี) แก่ผู้รับการตรวจ
ประเมินไว้ 1 ชุด โดยขั้นตอนการปิดประชุม ประกอบด้วย 

- การกล่าวขอบคุณ 

- การยืนยันวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 

- การยืนยันขอบข่ายที่ขอการรับรอง 

- สรุปผลการตรวจประเมิน 

- สิ่งที่ผู้รับการตรวจประเมินต้องด าเนินการต่อ 

- การด าเนินการหลังการตรวจประเมิน 

- ตอบข้อซักถาม 
กรณีที่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผู้ยื่นค าขอรับการรับรองให้จัดท าแนว

ทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องส่งให้ กมป. พิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้รับการตรวจประเมินได้รับ
รายงานข้อบกพร่อง หากแนวทางการแก้ไขที่ผู้รับการตรวจประเมินเสนอมาไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิผล ให้ผู้รับ
การตรวจประเมินเสนอแนวทางการแก้ไขใหม่ หากผู้รับการตรวจประเมิน ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน 180 วัน 
นับจากจากวันที่ผู้รับการตรวจประเมินได้รับรายงานข้อบกพร่อง กมป. อาจพิจารณาให้ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ 
แล้วแต่กรณี 

กรณีที่พบข้อบกพร่องส าคัญจ านวนมากที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับการตรวจประเมินยังมิได้
ด าเนินการตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ อย่างมีประสิทธิผล ผู้รับการตรวจประเมินอาจขอให้ยุติการตรวจ
ประเมิน และแจ้งขอยกเลิกการตรวจประเมินต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน เมื่อผู้ยื่นค าขอรับการรับรองมีความ
พร้อมให้ยื่นค าขอรับการรับรองต่อ กมป. เพ่ือตรวจประเมินทั้งระบบใหม่ 

3.4.1.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
(1) กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินส่งแบบประเมินฟาร์มที่ผู้รับการตรวจ

ประเมินลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบ และจัดส่ง กมป. เพ่ือเสนอคณะทบทวนการ
รับรองเพ่ือพิจารณาอนุมัติระยะปรับเปลี่ยน หรือเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง  
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(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-conformity) คณะผู้ตรวจประเมิน
สามารถสรุปรายงานเสนอคณะทบทวนการรับรอง เพ่ือพิจารณาอนุมัติระยะ
ปรับเปลี่ยน หรือเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง ได้หลังจากที่คณะผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นตามที่ผู้ยื่นค าขอเสนอ
แล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากภาพถ่ายหรือเอกสาร ส่วนการ
ติดตามผลการแก้ไข ณ สถานที่ผลิต หรือสถานประกอบการ ให้ด าเนินการในการ
ตรวจติดตามผลครั้งต่อไป 

(3) กรณีที่พบข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) ที่ไม่ท าให้สูญเสียความเป็น
อินทรีย์ คณะผู้ตรวจประเมินยังไม่สรุปรายงานเสนอคณะทบทวนเพื่อพิจารณาให้การ
รับรอง แต่จะมีการด าเนินการ เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 

 นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพ่ือด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Follow-Up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่
เกิน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง  โดยการตรวจติดตาม
การแก้ไขข้อบกพร่องอาจด าเนินการพร้อมกับการตรวจประเมินใน
ข้อก าหนดที่ยังไม่ได้รับการตรวจในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
ส าคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะข้อบกพร่อง โดยอาจตรวจ
กิจกรรมนั้น ที่สถานประกอบการหรือตรวจเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการ
จัดส่ง  

 เมื่อตรวจติดตามการแก้ไขทั้งข้อบกพร่องแล้วเสร็จ จากนั้นส่งแบบประเมิน
ฟาร์ม รายงานข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขให้ กมป. เสนอคณะ
ทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาอนุมัติระยะปรับเปลี่ยน หรือเพ่ือพิจารณา
ให้การรับรอง 

(4) กรณีที่พบข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) ที่ท าให้สูญเสียความเป็น
อินทรีย์ คณะผู้ตรวจประเมินไม่ต้องสรุปรายงานเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาให้
การรับรอง แต่ให้แจ้งต่อผู้รับการตรวจประเมินยื่นค าขอ ต่อ กมป. เมื่อมีความพร้อม 
โดยจะมีการด าเนินการตรวจใหม่ทั้งระบบ 

3.4.2 การตรวจติดตามผล (Surveillance)  
3.4.2.1 หลังจากผู้ยื่นค าขอรับการรับรองผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว ในช่วง

ระยะเวลาของอายุการรับรอง กมป. ด าเนินการตรวจติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยจะจัดท า
แผนการตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามผล แผนการตรวจติดตามผลดังกล่าวอย่างน้อยต้องให้มีการ
ตรวจประเมินความเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกข้อได้ครบถ้วนก่อนครบรอบการ
ตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง  

3.4.2.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และข้อก าหนดทั่วไปว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติได้อาจมี
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ผลให้ต้องลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองระบบการผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์ การเก็บ
รักษาและขนส่ง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ และอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ได้ 

3.4.2.3 การตรวจติดตามผลจะท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
ครั้งแรกเสร็จสิ้น โดยให้มีการตรวจประเมินครบทุกข้อก าหนดในมาตรฐาน รวมทั้งอาจตรวจ
ติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องย่อยหรือข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมิน
ครั้งก่อน และแผนการตรวจติดตามผลอาจปรับให้มีการตรวจเยี่ยมบ่อยครั้งขึ้น ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่ส าคัญต่อระบบที่ให้การ
รับรอง 

(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญที่มีผลต่อกิจกรรมและการด าเนินการของผู้ได้รับการ
รับรอง  

(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กมป. 

(4) มีการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายการรับรอง 
(5) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 
(6) กรณีมีมติจากคณะกรรมการพักใช้เพิกถอนหรือคณะทบทวนการรับรองให้มีการตรวจ

ประเมินเพิ่มเติม 
3.4.2.5 การตรวจติดตามผลที่ก าหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจติดตามผล โดยกรณีที่

พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องและ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้คณะผู้ตรวจประเมินของ กมป. พิจารณาภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับรายงานข้อบกพร่อง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถ
ด าเนินการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับรายงานข้อบกพร่อง อาจ
น าเสนอคณะพักใช้เพิกถอนเพ่ือพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี หรือ
น าเสนอคณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาลดขอบข่าย 

ทั้งนี้ในการตรวจติดตามผลแต่ละครั้งจะด าเนินการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในการ
ตรวจประเมินครั้งก่อนด้วย (ถ้ามี) และหากพบข้อบกพร่องย่อยที ่ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ  ให้เปลี่ยนระดับเป็น
ข้อบกพร่องส าคัญ 

กรณีที่พบข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) หรือในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งของการตรวจประเมิน
ที่ท าให้ไม่สูญเสียความเป็นอินทรีย์ ให้คณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพ่ือด าเนินการตรวจ
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 90 วัน นับจาก
วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลา 90 วัน และ/หรือหากผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
ส าคัญไม่มีประสิทธิผล อาจน าเสนอคณะพักใช้เพิกถอน ก าหนดระยะเวลาพักใช้ต้องไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้งการพักใช้ โดยผู้ได้รับการรับรองต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

กรณีที่พบข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) หรือในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งของการตรวจประเมิน
ที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ ให้คณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพ่ือด าเนินการตรวจ
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ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 90 วัน นับจาก
วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง ในกรณีที่พบข้อบกพร่องส าคัญแต่ไม่ด าเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด กมป.
น าเสนอคณะพักใช้เพิกถอนเพ่ือพิจารณาเพิกถอนการรับรอง 

3.4.3 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment) 
3.4.3.1 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 3 ปี กมป. จะตรวจประเมินระบบทั้งหมด เพ่ือ

ออกใบรับรองฉบับใหม่ โดย กมป. หรือหน่วยงาน ที่ กมป. มอบหมาย จะแจ้งให้ผู้ได้รับการ
รับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 180 วัน และให้ผู้ได้รับการรับรอง
ยื่นค าขอต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อย 120 วัน แต่ไม่เกิน 
180 วัน ซึ่งผู้ตรวจประเมินของ กมป. จะตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง โดยขั้นตอน
ต่างๆ จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก ตามรายละเอียดข้อ 3 โดย
กรณีที่พบข้อบกพร่องย่อยในการตรวจติดตามผลครั้งก่อน คณะผู้ตรวจประเมินจะประเมิน
ประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 

3.4.3.2 กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในมาตรฐานที่ให้การรับรอง  กมป. จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรอง
ทราบโดยผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานฉบับใหม่ ซึ่ง กมป.
ด าเนินการศึกษาเอกสารของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มผู้ประกอบการ และตรวจ
ประเมินในข้อก าหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง  

3.4.3.3 การก าหนดวันที่มีผลให้การรับรองใหม่ ส าหรับผู้ที่ได้รับการรับรองแล้ว กมป.  จะพิจารณา
ด าเนินการเป็นกรณีๆ ดังนี้ คือ 

กรณีที่ 1 ผู้ได้รับการรับรองยื่นขอต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน และการตรวจ
ประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองด าเนินการหลังใบรับรองหมดอายุ โดยมีสาเหตุจาก 

1) กมป. ไม่ได้ตรวจประเมินภายในวันหมดอายุของใบรับรองฉบับเดิม โดยมีการตรวจประเมินภายใน 
60 วัน นับจากวันหมดอายุของใบรับรองฉบับเดิม ให้ก าหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจาก
ใบรับรองฉบับเดิม โดยถือว่าเป็นการต่ออายุการรับรอง 

2) ผู้ได้รับการรับรองไม่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินภายในวันหมดอายุของใบรับรองฉบับ
เดิม โดยมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีการตรวจประเมิน
ภายใน 90 วัน นับจากวันหมดอายุของใบรับรองฉบับเดิม หรือหนึ่งรอบการผลิตหรืออย่างใดอย่าง
หนึ่งที่มีระยะสั้นกว่า ให้ก าหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม โดยถือว่าเป็น
การต่ออายุการรับรอง หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการรับรองครั้งใหม่ ให้ก าหนด
วันที่มีผลให้การรับรองเป็นไปตามมติคณะทบทวน 

กรณีที่ 2 ผู้ได้รับการรับรองแจ้งต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุน้อยกว่า  120 วัน และมีการตรวจ
ประเมินหลังใบรับรองหมดอายุ วันที่มีผลให้การรับรองจะเป็นวันที่คณะทบทวนการรับรองให้การพิจารณาในครั้ง
นั้น ซึ่งอาจไม่ต่อเนื่องจากใบรับรองเดิม 
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กรณีที่ 3 การตรวจต่ออายุการรับรองด าเนินการก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยมีการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการ
รับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุไม่เกิน 120 วัน ให้ก าหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรอง
ฉบับเดิม  

3.4.3.4 การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองให้ด าเนินการตามข้อ 3.4.1 ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ผู้
ยื่นค าขอ/ผู้ได้รับการรับรองต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับ
จากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง  

3.4.3.5 ส าหรับการตรวจต่ออายุการรับรองอาจเป็นคณะผู้ตรวจประเมินชุดเดิมหรือชุดใหม่ได้ 

3.4.4 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) กมป. สงวนสิทธิที่จะด าเนินการตรวจ โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้ 

 มีเหตุอันท าให้สงสัยว่าสมรรถนะลดหย่อนลง 
 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญที่มีผลต่อกิจกรรม และการด าเนินการของผู้ได้รับการ

รับรอง  
 เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของ กมป.  
 ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 
 กรณีมีมติจากคณะทบทวนให้มีการตรวจเพิ่มเติม 

4. การรับรองแบบกลุ่ม  
4.1 กมป. สามารถให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกลุ่ม องค์กร หรือบริษัท โดยกลุ่ม องค์กร 

หรือบริษัท นี้ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุใน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตเกษตร
อินทรีย์ (RE-AU-07) ข้อ 5 

4.2 การรับรองแบบกลุ่มเป็นการรับรองกิจกรรมทั้งหมดในกลุ่ม ตั้งแต่กระบวนการผลิตในฟาร์ม /สถาน
ประกอบการ ของสมาชิกผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ซึ่งเป็น
กลุ่มที่บริหารจัดการโดยกลุ่มผู้ผลิต นิติบุคคลหรือองค์กรก็ได้ โดยกลุ่ม/องค์กรที่รับผิดชอบกลุ่มจะเป็น
ผู้ที่ได้รับการรับรอง และได้รับใบรับรองจาก กมป. ส่วนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม
จะไม่ได้รับใบรับรอง และเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จะต้องขายผลิตผลหรือผลผลิตในฐานะที่เป็น
ผลิตผลหรือผลผลิตอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองในนามของกลุ่ม เนื่องจากการรับรองแบบกลุ่มถือว่า
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ เป็น “ผู้ท าการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม 

4.3 ประเภทของการผลิต และแปรรูป ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง อาจเป็นผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์
เดียวกัน หรือหลายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์   ก็ได้  โดยกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต หรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ต้องมั่นใจว่า ในกลุ่มต้องมีระบบการผลิต และแปรรูปในลักษณะเดียวกัน 

4.4 ประธานกลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิต และแปรรูป ของสมาชิก เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน มกษ. 
เกษตรอินทรีย์ โดยก าหนดกลไกในการควบคุมดูแลการด าเนินการ (ระบบควบคุมภายใน) ของสมาชิก
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์   
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4.5 ฟาร์มที่ได้รับการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์ ในขอบข่ายหนึ่งแล้ว ไม่สามารถได้รับการรับรองแบบ
กลุ่ม ในขอบข่ายเดิมอีกได้ รวมทั้งไม่สามารถได้รับการรับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันในมาตรฐาน
และขอบข่ายเดียวกัน ในฟาร์ม/สถานประกอบเดียวกัน  ในกรณีที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต/
กลุ่มผู้ประกอบการมีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอการรับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิม
เมื่อได้รับการรับรองประเภทใหม่แล้ว 

4.6 การสุ่มตรวจจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มและหลักเกณฑ์ของการสุ่มตรวจที่ระบุในหัวข้อที่  4.9 
และ 4.10 โดยหากพบว่า ระบบควบคุมภายในของกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยง กมป.  อาจ
พิจารณาท าการตรวจ 100% ได้ ทั้งนี้ กมป. จะพิจารณาลดเปอร์เซ็นต์การสุ่มตรวจเป็นกรณีไป  

4.7 ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS) หมายถึง กลุ่มที่มีการก าหนดและน าระบบควบคุมภายใน
ไปใช้ในกลุ่มเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่มและเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมดูแล
ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง  

 

4.8 การก าหนดจ านวนฟาร์ม/สถานประกอบการเพ่ือสุ่มตรวจประเมิน พิจารณาจากผลการตรวจประเมิน
ระบบควบคุมภายในที่ได้จากการตรวจเยี่ยม (Pre-visit) ซึ่ง กมป. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การสุ่มตรวจและจ านวนที่สุ่มตามความเสี่ยง ทั้ งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนการสุ่มตรวจประเมินที่
ก าหนดไว้ อัตราการสุ่มตรวจใช้แนวทาง ดังนี้ 
 
 
(1) จ านวนฟาร์มเพ่ือสุ่มตรวจประเมินในการรับรองแบบกลุ่มค านวณจาก 

 

 โดยที่ Y =   จ านวนฟาร์ม/สถานประกอบการ เพ่ือสุ่มตรวจประเมิน 
 N =   จ านวนฟาร์มในแต่ละประเภทสัตว์น้้า/สถานประกอบการที่ขอรับ   

  การรับรอง 
โดยมีเกณฑ์การก าหนดจ านวนฟาร์ม/สถานประกอบการ เพ่ือสุ่มตรวจประเมินตัวอย่าง ดังนี้ 
กรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง   = N   
กรณีการตรวจติดตามผล     = N6.0  
กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง    = N8.0  
ถ้าผลการค านวณมีเศษให้ปัดจ านวนเศษข้ึนเป็นจ านวนเต็ม 
ส าหรับการตรวจประเมินทุกกรณีหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมิน
เบื้องต้นจะเพ่ิมจ านวนฟาร์ม/สถานประกอบการ เพ่ือสุ่มตรวจประเมินเป็น 1.5 เท่า จากจ านวนเดิมที่
ค านวณได้ โดยความเสี่ยงพิจารณาตามตารางที่ 1 ทั้งนี้ กมป. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสุ่มตรวจ
และจ านวนที่สุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนการสุ่มตรวจประเมินที่ก าหนดไว้  
 

สูตร  NY   
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ข้อพิจารณา 

1. ความเสี่ยงสูง   ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ 
1. ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม  
2. ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกฟาร์ม/สถานประกอบการ 
3. ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มก าหนดไว้  
4. ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องซ้ าๆ 

กันในประเด็นเดิม 
5. ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มกับผลการตรวจประเมินที่ผู้ตรวจประเมิน

พบไม่ตรงกัน 
6. สมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ 
7. ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก 
8. พ้ืนที่ผลิตหรือประเภทสัตว์น้้าที่มีความเสี่ยงต่อการตกค้างหรือปนเปื้อน

ของสารเคมี โลหะหนัก หรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ฯลฯ   
9. เรื่องอ่ืนๆ เช่น เรื่องข้อร้องเรียนภายในและภายนอกกลุ่ม 

2. ทัศนคติของสมาชิกในกลุ่ม  ความมุ่งม่ันการปรับเปลี่ยนมาท าสัตว์น้ าอินทรีย์ 
3. บริเวณท่ีตั้งฟาร์ม/สถาน

ประกอบการ 
 บริเวณพ้ืนที่โดยรอบมีสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการผลิตตามระบบอินทรีย์  
 ตั้งอยู่ในลักษณะภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ซึ่งอาจท าให้มี

การผลิตและปัญหาต่างกันฯ   
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) 

การประเมินความเสี่ยง ข้อพิจารณา 
4. องค์ความรู้ ความเข้าใจ 

และการฝึกอบรม 
 การได้รับการฝึกอบรม และ/หรือความช่วยเหลือภายในกลุ่ม 
 ความเข้าใจในการท าสัตว์น้ าอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต หรือ

ผู้ประกอบการ และคนงาน 
5. ผลประโยชน์ที่กลุ่มผู้ผลิต

เกษตรกร หรือผู้ประกอบการ 
ได้รับจากการท าธุรกิจนี้ 

 ผลประโยชน์มากจากราคาผลิตผลดี หรือราคาต่ าเกินไป 
 ปริมาณผลิตผลที่ผลิตได้น้อยกว่าที่จ าหน่าย   

6. การผลิตคู่ขนาน  ลักษณะ/รูปแบบการผลิต/รูปแบบการจัดการ ท าให้มีโอกาสเกิดการปะปน
กันของผลิตผล และผลิตภัณฑ์ 

4.9 การคัดเลือกฟาร์ม/สถานประกอบการเพื่อสุ่มตรวจประเมินจะพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่ม ดังนี้ 

1. อัตราร้อยละ 75 ของจ านวนฟาร์ม/สถานประกอบการเพ่ือสุ่มตรวจประเมิน จะคัดเลือกจาก
ฟาร์ม/สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 

 ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มหรือผลการทดสอบ (ถ้ามี) ส าหรับฟาร์ม/ 
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สถานประกอบการนั้น พบข้อบกพร่องจ านวนมากและข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้  
ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล 

 ฟาร์ม/สถานประกอบการที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี   
 ผลการตรวจประเมินหรือผลการทดสอบ จากหน่วยงานภายนอกกลุ่มในรอบปี พบข้อบกพร่อง

จากการตรวจประเมิน  
 ฟาร์ม/สถานประกอบการใหม่หรือฟาร์ม/สถานประกอบการที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ 

2. อัตราร้อยละ 25 ของจ านวนฟาร์ม/สถานประกอบ การสุ่มตรวจประเมินเป็นการสุ่มแบบอิสระ 
4.10 กรณีที่สมาชิก มีการผลิตหรือแปรรูป สัตว์น้ าอินทรีย์ ที่ต่างประเภทกัน จะต้องพิจารณาแบ่งสมาชิก

ตามกลุ่มย่อยของประเภทการผลิตและแปรรูป และด าเนินการสุ่มตรวจในแต่ละประเภท โดยใช้
เกณฑ์การคัดเลือกตามข้อ 6.7 และต้องสุ่มตรวจในทุกประเภทของการผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ า
อินทรีย์ 

4.11 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการของกลุ่ม เช่น การเพ่ิมหรือลดจ านวนสมาชิกของกลุ่ม การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการผลิตของสมาชิก ประธานกลุ่ม จะต้องจัดส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก 
ทีม่ีการเปลี่ยนแปลง ให้ทาง กมป. ทราบ เพ่ือพิจารณาการตรวจประเมินเพ่ิมเติม เป็นกรณีไป 

4.12 กรณีกลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ พบว่าสมาชิกบางรายไม่ด าเนินการตามมาตรฐาน มกษ . 
เกษตรอินทรีย์ที่ขอรับการรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองที่กมป.
ก าหนด ประธานกลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว พร้อมแนวทางในการแก้ไข ให้ กมป. ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.13 ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง ผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถขอละ
เว้น/ยกเลิกการรับรองส าหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นกรณีที่สมาชิ กในรายที่พบ
ข้อบกพร่องหรือรายอ่ืนๆ ไม่ประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกต่อ ให้ กมป. ด าเนินการสุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติม
ทดแทนสมาชิกที่ออกจากกลุ่ม โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ตามข้อ 4.11
โดยไม่ต้องยื่นค าขอรับการรับรองใหม่ 

4.14 ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มจะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุม  ดังต่อไปนี้  
1. สัญญา/ใบสมัคร/ค ารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 

 กลุ่มฯ ต้องมีสถานภาพเป็นองค์กรตามกฎหมาย โดยได้รับสิทธิในการประกอบกิจกรรม
ทางด้านการผลิต และ/หรือ การค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสามารถท าสัญญา
ในทางกฎหมายและเป็นตัวแทนของสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มได้ 

 การท้าสัญญา/ใบสมัคร/ค้ารับรองการเข้าร่วมกลุ่มระหว่างผู้ผลิตกับกลุ่ม  โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องระบุถึงการที่ผู้ผลิตยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ที่ขอรับการรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่มและ กมป. ก้าหนด 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ต้องประกอบด้วย  
  - คุณสมบัติของสมาชิก 
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- หน้าที่ของสมาชิก ซึ่งรวมถึงสมาชิกในกลุ่มต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินภายในของ 
กลุ่ม และคณะผู้ตรวจประเมินของ กมป. เข้าตรวจพ้ืนที่การผลิตในครอบครอง 

  - การควบคุมการผลิตของสมาชิก  
  - บทก้าหนดโทษของสมาชิกท่ีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 

 กรณีที่กลุ่มมีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มให้ท้าระบบควบคุมภายในให้  จะต้องมี
สัญญาระหว่างองค์กรหรือบุคคลอื่นนอกกลุ่มดังกล่าวกับทางกลุ่มด้วย 

2. โครงสร้างองค์กร 
กลุ่มฯ ต้องมีการจัดท าโครงสร้างองค์กร เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนต่างๆ ของต าแหน่ง

ภายใต้ผังโครงสร้างองค์กร ซึ่งจะต้องประกอบด้วยต าแหน่ง ดังนี้ 
 ผู้น ากลุ่ม  
 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน  
 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
 คณะกรรมการรับรอง 

3. คุณสมบัติ 
กลุ่มฯ มีการก าหนดคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ ที่ส าคัญ ภายใต้ผัง

โครงสร้าง และจัดท าเป็นเอกสาร ดังนี้ 
 ประธาน: เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร มีความ

น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมภายใน 
มาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน: เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดท าเอกสาร 
และการสื่อสาร รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมภายใน มาตรฐาน มกษ. เกษตร
อินทรีย์ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน เป็นต้น 

 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน:  
ด้านการศึกษา ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้าน

การเกษตร ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่การศึกษาไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่ามี
ความสามารถในการด าเนินการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิผล 

ด้านเทคนิคและการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
ด้านเทคนิค: มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปี ทางด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ที่เก่ียวข้อง หรือเก่ียวกับขอบข่ายที่ขอการรับรอง และมีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาท่ีใช้งาน 
ด้านการฝึกอบรม: ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่    

- ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพในเชิงปฏิบัติ เช่น ระบบควบคุมภายใน  

- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

- มาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์  
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- สุขลักษณะอาหาร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิที่ต้องการอย่างเป็นทางการ หรือได้
จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ 

- เทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความรู้ด้านสุขภาพและ
สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการรับรอง: เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านเขียน และผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมภายใน มาตรฐาน มกษ . เกษตรอินทรีย์ การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เป็นต้น 

ด้านการศึกษา ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้าน
การเกษตร ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่การศึกษาไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่ามี
ความสามารถในการด าเนินการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิผล 

ด้านเทคนิคและการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
ด้านเทคนิค: มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปี ทางด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ที่เก่ียวข้อง หรือเก่ียวกับขอบข่ายที่ขอการรับรอง และมีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาท่ีใช้งาน 
ด้านการฝึกอบรม: ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่    

- ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพในเชิงปฏิบัติ เช่น ระบบควบคุมภายใน  

- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

- มาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์  

- สุขลักษณะอาหาร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิที่ต้องการอย่างเป็นทางการ หรือได้
จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ 

- เทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความรู้ด้านสุขภาพและ
สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ประธาน: วางนโยบายและแผนการด าเนินงานของกลุ่ม ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการ

ด าเนินงานให้สมาชิกของกลุ่มมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ขอการรับรอง นโยบายข้อก าหนดของกลุ่ม ข้อก าหนดของ
หน่วยรับรอง หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 

 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน: มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการประสานงานระบบควบคุม
ภายใน จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบฟาร์ม/สถานประกอบการ ของ
สมาชิก) และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรับรอง หรือ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน: มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระบบ
ควบคุมภายใน และตรวจสอบฟาร์ม/สถานประกอบการ ของสมาชิก) มีการจัดท ารายงานผลการตรวจแจ้งผลการ
ตรวจสอบฟาร์ม/สถานประกอบการ ต่อสมาชิก ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับการตรวจหรือระบบงานที่ตรวจ 
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 คณะกรรมการรับรอง: มีหน้าที่รับรองแปลงของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จากผลการตรวจ
ประเมิน ลงโทษสมาชิกท่ีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกลุ่ม และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาชิกรายที่ตัดสินผล หรือ
รับรองผลการตรวจประเมินในรายที่คณะกรรมการรับรองท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

หมายเหตุ: ชื่อต าแหน่ง และจ านวนบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมจากการ
พิจารณาของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนด 

5. การบริหารจัดการองค์กร 
5.1 การท าสัญญากับสมาชิก 

การท าสัญญาการเข้าร่วมเป็น สมาชิกกับกลุ่ม เอกสารดังกล่าวต้องก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
ชื่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรประจ าตัวที่ภาครัฐออกให้ 
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการที่ขอรับรอง รายละเอียดการผลิต ชนิดสัตว์น้ า ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่ขอการ
รับรอง ข้อมูลชื่อบุคคลพร้อมสถานที่ติดต่อที่ชัดเจน ขั้นตอนการลงโทษ ระดับของการเตือน การพักใช้ และการ
เพิกถอนใบรับรอง รวมทั้งต้องระบุถึงการที่สมาชิกยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ เอกสาร
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่มและ กมป. ก าหนดขึ้น และยอมรับเงื่อนไข
มาตรการลงโทษในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ เอกสาร
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่มและ กมป. ก าหนด 

5.2 การก าหนดสถานภาพของสมาชิก 
กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่ต้องการขอการรับรองตามมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ ต้อง

ก าหนดสถานภาพของสมาชิก โดยสมาชิกทุกรายต้องมีการแจ้งข้อมูลชื่อ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ พร้อมสถานที่
ติดต่อที่ชัดเจนให้กลุ่ม ผลิตผลที่ขอการรับรอง พ้ืนที่และปริมาณการผลิต ข้อมูลหน่วยรับรองในกรณีที่สมาชิกขอ
การรับรองจากหน่วยรับรองมากกว่า 1 องค์กร วันที่มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถานะปัจจุบัน (อยู่
ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์/ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์/การ
เตือน/การพักใช้/การเพิกถอน) 

6. การควบคุมเอกสารและบันทึก 
6.1 การควบคุมเอกสาร 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย คู่มือคุณภาพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ (อาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ) ข้อควรปฏิบัติในการ
ท างาน (ถ้ามี และอาจอยู่รวมในคู่มือคุณภาพ) แบบฟอร์มส าหรับบันทึก มาตรฐานภายนอกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เอกสารข้อก าหนดมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ ในการด าเนินการควบคุมเอกสาร กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
ต้องมีการด าเนินการดังนี้  

1) ต้องมีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
2) เอกสารทั้งหมดในระบบควบคุมภายในต้องได้รับการทวนสอบความถูกต้อง และอนุมัติ

โดยผู้มี อ้านาจลงนามก่อนจัดพิมพ์และเผยแพร่ เพ่ือใช้บังคับภายในกลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ 
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3) เอกสารทั้งหมดที่ต้องควบคุม ต้องมีการระบุหลายเลขเล่ม วันที่จัดพิมพ์/วันที่ตรวจสอบ 
ต้นฉบับ และใส่เลขหน้าไว้อย่างเหมาะสม 

4) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย
ผู้มี อ้านาจลงนามก่อนจัดพิมพ์และเผยแพร่  เพ่ือใช้บั งคับภายในกลุ่ มผู้ ผลิต /
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวตามความ
เหมาะสม 

5) ส าเนาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีและใช้ประโยชน์ได้ ณ ส านักงานส่วนกลาง
ของกลุ่ม 

6) ต้องมีระบบที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าการรวบรวมเอกสารนั้นได้รับการตรวจสอบ และผ่าน
ระบบของการจัดท าเอกสารใหม่ โดยยกเลิกการใช้เอกสารที่ล้าสมัยไปแล้ว 

6.2 การควบคุมบันทึก 
1) กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ต้องรักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่มี

ประสิทธิภาพของข้อก าหนดเรื่องระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อก าหนด
มาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ 

2) ข้อมูลและบันทึกท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน และจากการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการ
รับรองมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ หรือตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ 

3) ข้อมูลและบันทึกจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย ได้รับการรวบรวมและเก็บไว้ในสถานที่ที่
เหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการรับรอง 

4) หากมีการเก็บรักษาโดยผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและบันทึกใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ระหว่างการตรวจประเมินของ 
กมป. ทั้งนี้ต้องจัดท าระบบข้อมูลส ารอง และให้มีส ารองไว้ตลอดเวลา 

7. การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ  
1) ในกรณีที่มีการร้องเรียน กลุ่มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ จะต้องมีระบบการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ เช่น การร้องเรียนจากลูกค้า เป็นต้น 
2) กลุ่มผู้ผลิตต้องมีขั้นตอนปฏิบัติงานระบุไว้เป็นเอกสารครอบคลุมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การ

ระบุปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ การแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข 
3) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ต้องเก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เก่ียวกับข้อร้องเรียนไว้ 
4) การจัดการข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนระหว่างกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และ

สมาชิกผู้ผลิตแต่ละราย 

8. การตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
ระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต หมายถึง การประเมินความครบถ้วนและความ

เพียงพอของข้อมูลที่สนับสนุนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ได้ระบุไว้ในเอกสารของ
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กลุ่ม รวมทั้งการตรวจประเมินฟาร์ม/สถานประกอบการของสมาชิกกลุ่มแต่ละรายว่าสอดคล้องตามมาตรฐาน 
มกษ. เกษตรอินทรีย์ หรือไม ่

1) การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ โดยท าหน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในองค์กร 
 การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ภายหลังจากการตรวจประเมินฟาร์มของสมาชิกกลุ่มเสร็จสิ้น 
 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม 

และเป็นอิสระต่อกิจกรรมและพ้ืนที่ที่จะตรวจประเมิน 
2) การตรวจพื้นที่การผลิต และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในต้องได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์ม/สถานประกอบการ ดังต่อไปนี้  

 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ต้องด าเนินการตรวจพ้ืนที่การผลิตของสมาชิกที่ยื่นค าขอ
การรับรองในแต่ละรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์การปฏิบัติของมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ โดยใช้รายการตรวจมาตรฐาน มกษ. 
เกษตรอินทรีย์ และต้องตรวจประเมินอย่างครบถ้วนทุกข้อก าหนด 

 ต้องมีกระบวนการทบทวนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในรายงานการตรวจและ
สถานภาพของสมาชิก 

 สมาชิกใหม่ของกลุ่มต้องได้รับการตรวจประเมินฟาร์มเป็นล าดับแรก ก่อนการลงชื่อใน
บัญชีรายชื่อสมาชิกท่ีขึ้นทะเบียนของกลุ่มผู้ผลิต 

 ต้องจัดเก็บต้นฉบับของรายงานการตรวจ และมีข้อมูลครบถ้วน สามารถแสดงให้ผู้ตรวจ 
 ประเมินของ กมป. ทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ 
 รายงานการตรวจ ประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1. ชื่อสมาชิกท่ีรับการตรวจประเมิน และพ้ืนที่การผลิต 
2. ลายมือชื่อของสมาชิกท่ีรับการตรวจประเมิน 
3. วันที่ 
4. ชื่อผู้ตรวจประเมิน 
5. ผลผลิตที่ขอการรับรอง 
6. ผลการตรวจประเมิน 
7. ทุกๆ ข้อก าหนดในรายการตรวจต้องแสดงรายละเอียดของหลักฐานที่ผ่านการตรวจ

ไว้ในข้อสังเกต ค าแนะน า เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาทบทวนการตรวจได้
ใหม่หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจแล้ว 

8. รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด และระยะเวลาที่ใช้ในการ
แก้ไข 
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3) ความไม่สอดคล้อง และแนวทาง/มาตรการการแก้ไข กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ต้อง
ด าเนินการกับความไม่สอดคล้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องมีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการบ่งชี้และการประเมินผลจากการปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐาน ต้องก้าหนดขั้นตอนการจัดการความไม่สอดคล้อง
จากการปฏิบัติ และแนวทางแก้ไข ซึ่งความไม่สอดคล้องดังกล่าว มาจากการตรวจ
ประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร การร้องเรียนจากลูกค้า หรือความล้มเหลวของ
ระบบควบคุมภายใน และมีรายงานไปยังประธานกลุม่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

2. มาตรการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ต้องได้รับการประเมิน และก าหนด
ช่วงเวลาส าหรับการด าเนินการแก้ไข 

3. ระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ และการแก้ไขตามมาตรการอย่างชัดเจน 

9. การจ าแนกและการตามสอบ 
1) ผลิตผลที่ผลิตตรงตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ ต้องสามารถตาม

สอบไปยังสมาชิกได้ มีวิธีการจัดการผลิตผล เพ่ือป้องกันการปะปนของผลิตผลที่ได้รับรอง
กับผลิตผลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ 

2) มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมการชี้บ่งผลิตผลเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
กลับผลิตผลทั้งหมดได้ ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่การผลิต โดยสามารถทวน
สอบจากปริมาณผลผลิตที่ได้รับเปรียบเทียบกับการจัดการการผลิต เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามี
การปฏิบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของกลุ่มผู้ผลิต 

3) พ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตต้องมีการด าเนินการที่ท าให้ผลิตผลสามารถจ าแนกและสอบกลับได้
จากใบสั่งซื้อ ทั้งนี้โดยผ่านการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การจัดเก็บและการส่งจ าหน่าย 

4) มีการด าเนินงานและระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งลดความเสี่ยงในการติดฉลากผิดพลาด หรือ
การเกิดปะปนกันระหว่างผลิตผลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. เกษตร
อินทรีย์ 

10. มาตรการลงโทษและการละเมิด 
 กลุ่มผู้ผลิตจัดให้มีระบบการลงโทษสมาชิกที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐาน 

มกษ. เกษตรอินทรีย์ 
 กลุ่มผู้ผลิตมีกลไกหรือขั้นตอนของตนเองในการแจ้งเรื่องไปยัง กมป. ในทันทีเมื่อมีการพักใช้ 

หรือการเพิกถอนใบรับรองของสมาชิก 
 จัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการปฏิบัติที่ ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดทั่วไปของ

มาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ รวมถึงมาตรการในการด าเนินการแก้ไขและกระบวนการ
ในการตัดสินใจของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 

11. การเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรอง 
1) กลุ่มผู้ผลิตต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับ

การรับรอง 
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2) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องครอบคลุมรูปแบบของการฝ่าฝืนที่อาจส่งผลต่อ
การเพิกถอนใบรับรอง ระบุตัวบุคคลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกรณีที่อาจได้รับการ
เพิกถอนการรับรองผลผลิต อีกท้ังต้องระบุถึงกระบวนการที่ใช้แจ้งลูกค้าและหน่วยรับรอง 
รวมทั้งวิธีการขอสิทธิในใบรับรองนั้นกลับคืน 

3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการเพิกถอนสินค้าที่ได้รับการรับรองต้องสามารถน ามา
ปฏิบัติได้ทุกเวลา 

4) กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ต้องมีการจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวข้องไว้เพ่ือทวนสอบ 
12. ผู้รับจ้างช่วง 

 กรณีที่มีการจ้างผู้รับจ้างช่วง กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบริการใดๆ ที่มีการรับจ้างช่วงที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอก
อ่ืนๆ สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ 

 ต้องมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง ว่าผู้รับจ้างช่วงนั้นมี
ความสามารถตรงตามข้อก าหนดของมาตรฐานและมีการจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

 จัดท าข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และ
ผู้รับจ้างช่วง ว่าผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของกลุ่ม
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และข้ันตอนต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

4.15 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่มประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
4.15.1 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดในข้อ 3.2 การแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมิน 
4.15.2 การตรวจประเมินเบื้องต้น (pre-audit) คือ การด าเนินการตรวจ ณ ส านักงานส่วนกลาง 

และ/หรือให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่งข้อมูลให้ กมป. ตรวจสอบทุกครั้งของการตรวจประเมินแบบ
กลุ่ม เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่สมาชิกด าเนินการ โดยข้อมูลที่ต้องน ามาพิจารณาในการตรวจ 
ได้แก่ รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม รายละเอียดของระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) ผลการตรวจ
ติดตามภายใน ข้อบกพร่องที่พบ ข้อร้องเรียน ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดอ่ืนๆ 
และการแก้ไขป้องกันของส่วนกลางและสมาชิกแต่ละราย การเปลี่ยนแปลงจากการตรวจ
ประเมินครั้งก่อน (ถ้ามี) สถานที่ตั้งพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์หรือสถานประกอบการ
ของเกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และหัวข้ออ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในตารางที่ 1 ข้อ 4.8 
เพ่ือก าหนดอัตราการสุ่มตรวจและสมาชิกท่ีจะตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ตรวจติดตามผล 
และตรวจต่ออายุการรับรอง 

4.15.3 การทบทวนเอกสารและการจัดท าก าหนดการตรวจประเมิน 
4.15.4 การตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ 3.4.1 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองและแนว

ทางการตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้ 
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(1) กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-conformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยแนวทางการแก้ไขและ
ป้องกันต้องครอบคลุมสมาชิกรายอ่ืนในกลุ่มที่มีผลกระทบด้วยและสรุปรายงานเสนอ
คณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

(3) กรณีที่พบข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) ที่ไม่ท าให้สูญเสียความเป็น
อินทรีย์ ไม่ว่าที่ เกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายใด หรือเกษตรกร/ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการหลายรายรวมกัน คณะผู้ตรวจประเมินยังไม่สรุปรายงานเสนอคณะ
ทบทวนเพื่อพิจารณาให้การรับรอง แต่จะมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาที่จะด าเนินการตรวจติดตาม
การแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 180 วัน 
นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากระยะเวลาแก้ไขเกิน 180 วัน ให้
ด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้ งระบบ ทั้ งนี้ ในการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง กมป. จะพิจารณาด าเนินการตรวจประเมินเกษตรกร/ผู้ผลิต /
ผู้ประกอบการรายอ่ืนที่มีผลกระทบจากข้อบกพร่องนั้นๆ ด้วย  

- ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้ยื่นค าขอต้องพิจารณาว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุม
ถึงส านักงานส่วนกลางและสมาชิกต่างๆ ที่มีผลกระทบด้วย 

- ในกรณีที่ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องยังอยู่ภายใน 180 วัน แต่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ระบบควบคุมภายใน เป็นจ านวนมาก และผู้ยื่นค าขอ
มีความประสงค์ขอให้ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบโดยยกเลิกข้อบกพร่องเดิม กมป. 
สามารถด าเนินการตามความประสงค์ได้ 

- ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องส าคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจ
ติดตามรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจที่เกษตรกร/ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการรายใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้
ตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่องส าคัญและข้อบกพร่องย่อย โดยคณะผู้ตรวจ
ประเมินต้องแน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องเป็นการแก้ไขและ
ป้องกันครอบคลุมเกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบด้วย และ
อาจสุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ อ่ืนเพ่ิมเติมได้ หากผลการตรวจติดตาม
ปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับ
ระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องส าคัญ 

- ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในรายการอ่ืน ให้คณะ
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ผู้ตรวจประเมินจัดท ารายการข้อบกพร่องของรายการอ่ืนที่ตรวจพบนั้น โดย
พิจารณาจ าแนกระดับข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์ 

(4) กรณีพบข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) ที่ท าให้สูญเสียความเป็น
อินทรีย์ คณะผู้ตรวจประเมินยังไม่สรุปรายงานเสนอคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาให้การ
รับรอง แต่จะมีการด าเนินการตรวจใหม่ทั้งระบบ โดยกลุ่มต้องยื่นค าขอการรับรองเพ่ือ
ด าเนินการตรวจประเมินใหม ่

การตรวจติดตามผล  
(1) ก่อนตรวจติดตามผล กมป. จะด าเนินการตรวจเยี่ยม ณ ส านักงานส่วนกลาง ของกลุ่ม 

และ/หรือให้ประธานกลุ่มจัดส่งข้อมูลให้ กมป. ตรวจสอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการสุ่มตรวจ
ประเมินสมาชิกตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหัวข้อ 4.9 และ 4.10 

(2) แผนการตรวจติดตามผลอาจปรับให้มีการตรวจเยี่ยมบ่อยครั้งขึ้นในกรณีที่มีเหตุอันท า
ให้สงสัยว่าสมรรถนะลดหย่อนลง  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญที่มีผลต่อ
กิจกรรม และการด าเนินการของผู้ได้รับการรับรอง เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่ม  
การเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายใน  หรือเมื่อมีการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกลุ่ม หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายการรับรอง เป็นต้น 

(3) ขั้นตอนการตรวจติดตามผลให้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจติดตามผลที่ก าหนดไว้
ตามปกติ  โดยในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องส าคัญที่ไม่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ไม่ว่าที่
สมาชิกรายใดหรือหลายรายรวมกัน คณะผู้ตรวจประเมินจะนัดหมายประธานกลุ่ม เพ่ือ
ตกลงช่วงเวลาที่จะด าเนินการตรวจติดตามตามแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งต้องไม่เกิน 180 วัน 
นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกิน 180 วัน และ/หรือ หากผลการติดตาม
การแก้ไขข้อบกพร่องส าคัญไม่มีประสิทธิผล กมป. อาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจน าเสนอ
คณะทบทวนเพ่ือพิจารณาพักใช้ โดยกลุ่มที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกพิจารณาเข้าสู่
ระยะปรับเปลี่ยนอีกครั้ง หรือเพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณี  

(4) กรณีพบข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity) ที่ท าให้สูญเสียความเป็น
อินทรีย์คณะผู้ตรวจประเมิน จะน าผลการตรวจประเมินเสนอคณะทบทวนเพ่ือ
พิจารณาเพิกถอนการรับรอง 

การตรวจต่ออายุการรับรอง 
การตรวจต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจต่ออายุการรับรองที่ก าหนดไว้

ตามปกติโดยมีขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจต่ออายุการรับรองเหมือนกับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก  
กรณีประธานกลุ่มขอเพ่ิมเติมสมาชิกรายอ่ืนที่นอกเหนือจากรายที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้

ยื่นรายละเอียดของกลุ่มตามแบบค าขอรับการรับรองมายัง กมป. ใหม่  เพ่ือพิจารณาสุ่มตัวอย่างเพ่ือการตรวจต่อ
อายุการรับรองต่อไป 
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