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การตรวจรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย ์กรมวิชาการเกษตร 
 

๑) การยื่นคำขอ เกษตรกร นิติบุคคล หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินแหล่ง
ผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมวิชากการเกษตรกำหนด ยื่นคำ
ขอต่อเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
(สวพ.) หรือเจ้าหน้าทีศู่นยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด (ศวพ.)  

๒) การรับคำขอและตรวจสอบคำขอ เจ้าหน้าที่ของ สำนัก /ศูนย์/กลุ่ม (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ตรวจสอบ
ความถูกต้องของคำขอ ขอบข่าย และความครบถ้วนของเอกสารประกอบแบบคำขอ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคำขอ กรณีที่ สวพ. รับแบบคำขอ เมื่อได้พิจารณาที่ตั้งของฟาร์มแล้วพบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ใด ให้ดำเนินการส่งแบบคำขอ และเอกสารประกอบคำขอทั้งหมดให้หน่วยงานนั้น เพ่ือดำเนินการต่อไป กรณีท่ี ศวพ. 
จังหวัด รับแบบคำขอรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินได้ ให้ส่งแบบ
คำขอให้ สวพ. เพ่ือวางแผนการตรวจประเมินต่อไป 

๓) การคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินและวางแผนการตรวจประเมิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร/ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช คัดเลือก
คณะผู้ตรวจประเมินโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่ตรงกับขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง และมอบหมายให้คณะผู้ตรวจ
ประเมิน ดำเนินการวางแผนการตรวจประเมิน กรณีที่ไม่มีผู้ตรวจประเมินตรงตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรองให้ติดต่อ กมพ. 
หรือ สวพ. อ่ืน หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะผู้ตรวจประเมิน หรือใช้ผู้ตรวจประเมินภายนอกที่มีความรู้ในขอบข่ายที่ขอรับการ
รับรอง  

๔) การเตรียมการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินรับทราบแผนการตรวจประเมิน และเตรียมการก่อน
ตรวจประเมิน โดยศึกษาแบบคำขอ รายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินจากฐานข้อมูล  และการทบทวน
มาตรฐานที่จะใช้ในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง จัดทำกำหนดการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับระยะเวลาใน
การตรวจประเมิน (Man-day) และครอบคลุมทุกกิจกรรมตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง และจัดเตรียมบันทึกต่างๆ 
ที่ใช้ในการตรวจประเมิน ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจประเมิน และแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่ง
วิเคราะห์ พร้อมทั้งนัดหมายผู้ขอการรับรองเพ่ือเข้าตรวจประเมินแหล่งผลิต 

๕) การดำเนินการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมิน และให้เป็นไปตามกำหนดการตรวจประเมินที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการตรวจประเมิน
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารและบันทึก การตรวจพินิจ การสังเกตกิจกรรมและสภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจ ใน
กรณีสงสัยมีการปนเปื้อนหรือมีการใช้สารเคมีจะสุ่มเก็บตัวอย่าง ดิน น้ำ หรือพืช โดยบันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างในแบบ
บันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์ จากนั้นให้บันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินในแบบบันทึกการตรวจ
ประเมิน เมื่อการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาผลการตรวจประเมิน จัดทำแบบบันทึกข้อบกพร่อง
และแจ้งให้เกษตรกรรับทราบผลการตรวจประเมิน พร้อมลงชื่อในแบบบันทึกข้อบกพร่อง  และแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน 
น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์ (ถ้าม)ี  

๖) การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง การทวน
สอบความถูกต้องเอกสารและบันทึกการตรวจประเมิน  และรวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน บันทึกข้อบกพร่อง 
และบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์ (ถ้ามี) เสนอผู้ทบทวนทางเทคนิค เพ่ือทวนสอบความถูกต้อง
ของเอกสารและบันทึกการตรวจประเมิน และลงนามในบันทึกข้อความ และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินรวบรวม
เอกสารการตรวจประเมินทั้งหมด ส่งให้งานสารบรรณของหน่วยงาน กรณีเกษตรกรมีข้อบกพร่องและไม่สามารถ
แก้ไขได้ตามกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒ ครั้ง เกษตรกรจะถูกยกเลิกคำขอ กรณีเป็นการตรวจประเมิน
เพ่ือให้การรับรอง หรือลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอนการรับรอง กรณีเป็นการตรวจต่ออายุ 
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๗) การนัดหมายและดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรบัรอง เลขานุการคณะกรรมการ
รับรองรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และส่ง
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากนั้นคณะกรรมการรับรองดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
ให้การรับรอง พักใช้ ยกเลิก เพิกถอน เลขานุการคณะกรรมการรับรองจัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการรับรอง ให้เกษตรกร/คณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามมติต่อไป  

๘) การจัดทำใบรับรองและทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง เลขานุการคณะกรรมการรับรองจัดส่ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือจัดทำใบรับรอง และจัดทำ
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง จากนั้นนำเสนอผู้อำนวยการ สวพ. ลงนาม 

๙) การส่งใบรับรองให้ผู้ได้รับการรับรอง เมื่อจัดทำใบรับรองและผู้อำนวยการ สวพ. ลงนามแล้ว จึงจัดส่ง
ใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3 
 

แผนภูมิที่ ๑ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตามผล 
   เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  และการผลิตพืชอินทรีย์ 

ดำเนินการตรวจประเมิน 
แก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจติดตาม

แก้ไขข้อบกพร่อง ไม่เกิน 2 ครั้ง 
หรือยกเลิกคำขอ 

นัดหมายและดำเนินการประชุม 
คณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาให้

การรับรอง 

จัดทำรายงานและแจ้งผลการตรวจ 
ประเมิน/ทบทวนทางเทคนิค 

จัดทำใบรับรองและทะเบยีนรายช่ือ 
ผู้ไดร้ับการรับรอง 

ส่งใบรับรองให้ผูไ้ด้รับการ 
รับรอง และเผยแพร่รายชื่อ 

ผู้ไดร้ับการรับรอง 

พักใช้ ยกเลิก  
เพิกถอน 

ตรวจตดิตามผล 

ตรวจต่ออายุการรับรอง 

มีข้อบกพร่อง 

ไม่มีข้อบกพร่อง 

เกษตรกร/นิติบุคคล/กลุม่เกษตรกร/ 
ยื่นคำขอ 

รับคำขอและตรวจสอบ 
คำขอ 

คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน และ 
วางแผนการตรวจประเมิน 

เตรียมการตรวจประเมิน 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน  การตรวจต่ออายุ  และการตรวจติดตามผล ของการรับรองแหล่งผลิต  GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์  
ผู้ปฏิบัติการ 

 
   ขั้นตอน 

เกษตรกร/กลุ่ม 
เกษตรกร/ 
นิติบุคคล 

เจ้าหน้าที ่
สำนัก /ศูนย์/
กลุ่ม/ส่วน 

คณะผู้ตรวจ
ประเมิน 

เลขาคณะกรรมการ
รับรอง/ ผอ.กลุ่ม

ถ่ายทอดฯ 

เจ้าหน้าที่/
กลุ่มถ่ายทอด/

สมพ. 

คณะกรรมการ
รับรอง 

ผอ.สวพ./  ศวพ. 
/ สมพ. 

เอกสารอ้างอิง KPIs 

1.ยื่นคำขอ        PM-1 
 

 

2.รับคำขอและตรวจ 
   สอบคำขอ 

       PM-2  

3.คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน
และวางแผนการตรวจประเมิน 

       PM-3   PM-4  PM-5 
PM -6  PM -7 
 

 

4.เตรยีมการตรวจประเมิน        PM- 8   PM -9   PM -
10  PM -11  PM -28    
PM -29   
PM -32 

       
15 วันทำการ 

5.ดำเนนิการตรวจประเมนิ 
  - แก้ไขและตรวจติด 
ตามแก้ไขข้อบกพรอ่ง 
  - ยกเลกิ คำขอ  

                            
          

    PM- 8   PM -9   PM -
10  PM -11 PM -28  
PM -29  
PM -32 

 

6. จัดทำรายงานการตรวจ
ประเมนิ/แจ้งผลการตรวจ
ประเมนิ 

             PM- 8   PM -9   PM -
10  PM -11 PM -28  
PM -29  
PM -32 

จัดทำรายงานให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วันทำ
การ หลังจากเสรจ็สิ้นการ
ตรวจประเมิน  

7.นัดหมายและดำเนนิการ
ประชุมคณะกรรมการรับรองเพือ่
พิจารณาให้การรับรอง พกัใช้ 
ยกเลิก เพกิถอน 

                                        PM-8   PM -12   PM -
13 
PM  14   PM-28  PM-
30 

จัดประชมุ อย่างนอ้ย
เดือนละ 1 ครั้ง 

8.จัดทำใบรับรองและทะเบียน
รายชือ่ผู้ได้รับการรับรอง 

       PM-15  PM-31 ออกใบ รับรอง ภายใน  
15 วันทำการ หลังจาก 
คณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้การรับรอง 

9.ส่งใบรับรองให้ผู้ได้รับการ
รับรอง 

       PM-15  PM-31 
ไม่เกิน 15  วันทำการ 

 

YES 

หมายเหตุ : การตรวจต่ออายุมีขั้นตอนเหมือนการตรวจรับรองแหล่งผลิตทุกข้ันตอน / การตรวจตดิตามผล ดำเนินการโดยเริม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 

 

 

 

  

NO 

YES 

 

 

 

 

 

NO 

NO 


