
รูปแบบการรับรองมาตรฐาน
ในปีงบประมาณ 2564

แบบค าขอ รหสัการรับรอง ใบรับรอง การแสดงเคร่ืองหมาย



การรับรองมาตรฐานในปัจจุบัน (งานด้าน สพส)

GAP GMP Organic Q-mark

มกษ. กปศ.

21 ขอบข่าย
ล่าสุดคือ
ควายเนือ้
คอกสุนัข

ปศุสัตว์
OK

Free-
range

หมหูลมุ

เนือ้สัตว์
ไข่สด

ไก่ไข่
เป็ดไข่

นกกระทา
ไก่งวง

Compart
Ment AI6 ขอบข่าย

โรงฆา่สัตวปี์ก
โรงฆา่สุกร

โรงฆา่โค-กระบอื
โรงฆา่แพะแกะ

ศูนยร์วบรวมน า้นมดบิ
ศูนยร์วบรวมไข่

7 ขอบข่าย
ผลิตผล  ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว ์
พชือาหารสัตว ์
ผึง้ ผลิตภณัฑผ์ึง้
วัตถุดบิอาหารสัตว์

7 ขอบข่าย
เนือ้ไก่อนามัย
เนือ้เป็ดอนามัย
เนือ้สุกรอนามัย
เนือ้โคอนามัย
ไข่อนามัย

ผลิตภัณฑอ์นามัย
สถานทีต่ดัแตง่



การรับรองมาตรฐานในปี 64 (งานด้าน สพส)

GAP GMP Organic Q-mark

มกษ. กปศ.

6 ขอบข่าย
นาเกลือทะเล
คอกแมว

ไก่ไข่ บังคับ
ปางช้าง บังคับ
สุกร บังคับ
(ควายนม)

ปศุสัตว์
OK

Free-
range

หมหูลมุ

1 ขอบข่าย
สถานทีต่ดัแตง่

เนือ้สัตว์

Product cer ไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง

Cage-free

EEC-EGG

Compart
Ment AI

Compart
Ment FMD



•แบบค ำขอรบัรอง
•รหสักำรรบัรอง
•ใบรบัรอง
•กำรแสดงเครื่องหมำยกำรรบัรอง

การเปล่ียนแปลงการรับรองดา้นเอกสาร



การเปลี่ยนแปลงแบบค าขอรับรอง FM-GP-TRA-01 ถงึ 06



การเปลี่ยนแปลงแบบค าขอรับรอง



การเปลี่ยนแปลงแบบค าขอรับรอง



การเปลี่ยนแปลงแบบค าขอรับรอง FM-GP-TRA-01 ถงึ 06



การเปลี่ยนรหสัการรับรอง



รหสัการรับรอง (ปัจจุบัน)





การเปลี่ยนรหสัการรับรอง

มิ.ย. 61



การเปลี่ยนรหสัการรับรอง 20 หลัก --> 17 หลัก



ตวัอยา่งจาก
ฟาร์มปศุสตัวอิ์นทรีย์



มกราคม 2564

1

การเปลี่ยนรหสัการรับรอง 20 หลัก --> 17 หลัก

กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEEE GAP



การเปลี่ยนแปลงใบรับรอง

ใบรับรองฟารม์ GAP
ณ ปัจจุบัน



ประกาศนียบตัรอบรมผู้ประกอบการ ณ ปัจจุบนั



ตัวอย่างใบรับรอง GAP
หน่วยงานอืน่

กรมวิชาการเกษตร



ตัวอย่างใบรับรอง GAP
หน่วยงานอืน่

กรมการข้าว



ตัวอย่างใบรับรอง GAP
หน่วยงานอืน่

กรมประมง



ใบรับรองฟารม์ GAP ทีจ่ะเปล่ียนแปลง (มาตรฐานทั่วไป)

หมายเลขรบัรอง กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEEE GAP

กรมปศสุตัว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใหใ้บรบัรองฉบบัน้ีเพ่ือแสดงวา่

ฟารม์..............

เลขท่ี...............................................................

ไดร้บัรองการปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีดสี าหรบั......................

ตามมาตรฐาน มกษ. XXXX-2563

ออกให ้ณ  วนัที ่ วว ดดดดดด ปปปป

ถงึ  วนัที ่ วว ดดดดดด ปปปป

........................................

(..................................)

ปศสุตัว์เขต ....

ระบุเวอรช่ั์น
ของมาตรฐาน

รหสั
มาตรฐานใหม่

ตรา Q ตรากรม

ครุฑทอง

***ไม่มลีายน า้
ตรากรม



ใบรับรองฟารม์ GAP ทีจ่ะเปล่ียนแปลง (มาตรฐานบังคับ)

หมายเลขรบัรอง กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEE GAP

กรมปศสุตัว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใหใ้บรบัรองฉบบัน้ีเพ่ือแสดงวา่

ฟารม์..............

เลขท่ี...............................................................

ไดร้บัรองการปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีดสี าหรบั......................

ตามมาตรฐาน มกษ. 6909-2562

ออกให ้ณ  วนัที ่ วว ดดดดดด ปปปป

ถงึ  วนัที ่ วว ดดดดดด ปปปป

........................................

(..................................)

ปศสุตัว์เขต ....

ระบุเวอรช่ั์น
ของมาตรฐาน

รหสั
มาตรฐานใหม่

ตรา Q

ครุฑทอง

ตรากรม

***ไม่มลีายน า้
ตรากรม



รหสัใหม่ / ใบรับรองใหม่ เร่ิมใช้เมือ่ไร ?
ตอบ -คาดว่าต้นปี 64

รับรองใหม่ ต่ออายุ ตดิตาม

เปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลย ยังไม่เปลี่ยน*
*ยกเว้นตรวจกรณีพเิศษไก่ไข่ 100,000 ตัว



การแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานบงัคับ



มาตรฐานบังคบั??? - บังคบัใคร

• “ผูผ้ลิต” หมำยควำมวำ่

• (๑) ผูซ้ึง่ท  ำกำรกสิกรรม กำรประมง กำรปศสุตัว ์หรอืกำรป่ำไมเ้พ่ือกำรคำ้

• (๒) ผูป้ระกอบกำรขนสง่สินคำ้เกษตร คลงัสินคำ้เกษตร สะพำนปลำ หอ้งเย็น โรงฆำ่สตัวห์รอืกิจกำร

ตอ่เน่ืองอื่นท่ีเก่ียวกบัสินคำ้เกษตรตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด

• (๓) ผูซ้ึง่น ำสินคำ้เกษตรมำบรรจหุีบห่อ แปรรูป หรอืกระท ำดว้ยวิธีกำรใด ๆ

• ผู้ผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร



มาตรฐานบังคับ (กรมปศุสัตว)์

บงัคบัแลว้ = GMP ศนูยร์วบรวมน ำ้นมดบิ

GAP ฟำรม์ไก่ไข่ 1000 ตวัขึน้ไป

ก ำลงัจะบงัคบั

GAP ปำงชำ้ง

GAP ฟำรม์สกุร



มาตรฐานบงัคบั??? – อยา่งไร

ใบรับรองมาตรฐาน
(3 ปี)

ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรบังคับ

(3 ปี)

การขายสินค้าตาม
มาตรฐานเกษตรบังคับ



มาตรฐานบังคบั??? - ค่าใช้จ่าย
•อัตราค่าธรรมเนียม (ตามกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกจิการเกีย่วกับ 
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๒)

•ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ 

• บุคคลธรรมดา ฉบับละ ๑๐๐ บาท

• นิตบิุคคล ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

•ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ฉบับละ ๕๐ บาท

•การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ คร้ังละกึง่หน่ึงของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน้ัน (๕๐ / ๕๐๐)



บทกฎหมาย – พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
• มาตรา ๒๐ ในกรณีทีม่กีฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรใด
หา้มผู้ใดผลิต ส่งออก หรือน าเข้าซึง่สินค้าเกษตรน้ัน เว้นแตจ่ะไดรั้บใบอนุญาตเป็น
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแตก่รณี ซึง่สินค้าเกษตรน้ันจากส านักงานหรือ
หน่วยงานอืน่ของรัฐทีส่ านักงานมอบหมาย

• การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิีการ และ
เงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

• กฎกระทรวงตามวรรคสองจะก าหนดขนาดหรือลักษณะของกจิการของผู้ผลิตให้
ไดรั้บยกเว้นไม่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงกไ็ด้



บทกฎหมาย – พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
•มาตรา ๒๗  ในกรณีทีม่กีฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตร

ใด ผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้า แล้วแตก่รณี ซึง่สินค้าเกษตรน้ัน ต้องขอรับการ

ตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบ

มาตรฐาน

“ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน” หมายความว่า ผู้ซึง่ไดรั้บใบอนุญาตให้
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามพระราชบญัญัตนีิ ้และใหห้มายความรวมถงึ
หน่วยงานของรัฐซึง่มอี านาจหน้าทีต่รวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย



บทลงโทษ – ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
•มาตรา ๕๘ ผูผ้ลิต ผูส้ง่ออก หรอืผูน้  ำเขำ้ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ง หรอืมำตรำ ๕๐ วรรคสองตอ้ง
ระวำงโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท (ไม่มีใบอนุญาตผลิต)

•มาตรา ๖๐ ผูผ้ลิต ผูส้ง่ออก หรอืผูน้  ำเขำ้ผูใ้ดไมป่ฏิบตัิตำมมำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่งตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกิน

หา้แสนบาท (ไม่มีใบรับรองมาตรฐาน)

•มาตรา ๗๓ ผูผ้ลิต ผูส้ง่ออก ผูน้  ำเขำ้ ผูจ้  ำหน่ำย หรอืผูมี้ไวใ้นครอบครองเพ่ือจ ำหนำ่ยซึง่สินคำ้เกษตรผูใ้ดใช้
ใบรบัรองมำตรฐำนหรอืรำยงำนกำรตรวจสอบมำตรฐำนท่ีตนรูอ้ยู่ว่ำเป็นเท็จ ตอ้งระวำงโทษจ าคุกไม่เกิน

สามปี หรือปรับไม่เกนิสามแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ













บทลงโทษ – พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร
•มาตรา ๕๙ ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าผู้ใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๓ มาตรา 

๒๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึง

แสนบาท (ตอ้งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานบงัคับ)

•มาตรา ๖๘ ผู้ใดเลียนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เพือ่ใหผู้้อืน่หลงเชือ่ว่าเป็น
เคร่ืองหมายเช่นว่าน้ัน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทัง้จ า

ทัง้ปรับ

•มาตรา ๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ (ใช้เคร่ืองหมายทัง้ๆทีไ่ม่ไดรั้บรอง)





อุปกรณใ์หม่ ปี 64
เบกิโดย สนง.ปศข. ที ่สพส

กษ

ใบรับรองมาตรฐานทั่วไป

ใบรับรองมาตรฐานบังคับ

ป้ายรับรองมาตรฐานบังคับ


