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ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก
พ.ศ. ๒๕๖2
ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศเป็นจานวนมาก
โดยผู้ประกอบการ ซึ่งประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ให้การยอมรับในมาตรฐานการผลิต และให้ความเชื่อถือ
กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การรับรอง เพื่อให้การตรวจประเมิน และการให้การรับรอง
ระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออกเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย
มีมาตรฐานตามหลักสากล และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP
และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. ๒๕๖2”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ระบบ GMP” (ระบบ Good Manufacturing Practices) หมายความว่า ระบบการปฏิบัติที่ดี
ในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
“ระบบ HACCP” (ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Points) หมายความว่า
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิต
“ผู้ตรวจประเมิน” (Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP
ในสถานประกอบการ โดยมีคุณสมบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เข้าร่วมคณะตรวจ
ประเมิน ระบบ GMP และระบบ HACCP”
“คณะผู้ตรวจประเมิน” (Auditor Team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมินระบบ GMP
และระบบ HACCP ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ดาเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ
ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัด
หรือผู้ตรวจประเมินฝึกหัด โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญ และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมด้วย
“ผู้เชี่ยวชาญ” (Technical Expert) หมายความว่า บุคคลผู้ให้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแก่คณะผู้ตรวจประเมิน
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“ผู้สังเกตการณ์ ” (Observer) หมายความว่า บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน
แต่ไม่ได้ดาเนินการตรวจประเมิน
“การตรวจประเมิน ” (Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินระบบ GMP และ/หรือ
ระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาหนด
“คณะกรรมการรับรอง” (Certification Committee) หมายความว่า คณะกรรมการรับรอง
ระบบ GMP และระบบ HACCP ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณา
ให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง ลดขอบข่ายการรับรอง เพิ่มขอบข่ายการรับรอง
ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง และเพิกถอนการรับรอง
“การรับรอง” (GMP/HACCP Granting Certification) หมายความว่า การให้การยอมรับ
ความสามารถของสถานประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP
ในสถานประกอบการ
“ใบรับรอง” (GMP/HACCP Certificate) หมายความว่า ใบรับรองระบบ GMP และ/หรือ
ระบบ HACCP ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์
“ผู้ประกอบการ” (Entrepreneur) หมายความว่า เจ้าของสถานประกอบการ ผู้จัดการ
สถานประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากเจ้าของสถานประกอบการที่ยื่นขอการรับรองระบบ
GMP และ/หรือระบบ HACCP
“สถานประกอบการ” (Establishment) หมายความว่า สถานที่ผลิต แปรรูป และจัดเก็บ
สินค้าอาหารสาหรับคนบริโภคที่ขอรับการรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP จากกรมปศุสตั ว์
“คู่มือการปฏิบัติงาน” (Manual of GMP and HACCP for Establishment Certification)
หมายความว่า คู่มือการตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการ
เพื่อการส่งออก
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
คาสั่ง คู่มือการปฏิบัติงานและกาหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งอานาจในการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การขอรับการรับรอง
ข้อ ๕ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการรับรอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการที่ถูกเพิกถอนการรับรอง เว้นแต่พ้นระยะเวลา
มาแล้วสามปี หรือจนกว่ากระบวนการพิจารณาคดีเป็นที่สิ้นสุด หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกอบการหรือ
สถานประกอบการดังกล่าวไม่ได้กระทาผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(๒) สถานประกอบการมีการจัดการตามมาตรฐานระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP
และสอดคล้องตามระเบียบของประเทศที่มีความประสงค์จะส่งออก
ข้อ ๖ ผู้ ป ระกอบการยื่ น ขอรั บการรั บรองได้ที่ ส านั กพั ฒ นาระบบและรับ รองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ หรือช่องทางอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบคาขอการรับรองสถานประกอบการเพื่อการส่งออก สาหรับขอรับรองระบบ GMP หรือระบบ
HACCP แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ เมื่อผู้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองแล้ว สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
ให้คณะผู้ตรวจประเมินดาเนินการตรวจประเมินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
โดยแจ้งกาหนดการตรวจประเมินให้แก่ผู้ประกอบการทราบก่อนการตรวจประเมิน
กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
แจ้งผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขและจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนต่อไป
หมวด ๒
การตรวจประเมิน
ข้อ ๘ รูปแบบการตรวจประเมิน มี ๖ รูปแบบ ดังนี้
(๑) การตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre - audit) เป็นการตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อประเมิน
ความพร้อมของระบบและโครงสร้างพื้นฐานในสถานประกอบการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ GMP
(๒) การตรวจรับรองใหม่ (Initial Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ซึ่งจะตรวจ
ประเมินระบบและโครงสร้างพื้นฐานในสถานประกอบการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ GMP และ/
หรือระบบ HACCP
(๓) การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรอง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP
ซึ่งจะดาเนินการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๔) การตรวจต่ออายุ (Re - certificated Audit) เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการ
ที่ได้รับการรับรอง เพื่อต่ออายุการรับรองการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ GMP และ/
หรือระบบ HACCP
(๕) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow - up Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินครั้งก่อน หรือตรวจติดตามการดาเนินการแก้ไขของ
ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ
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(๖) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เป็นการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ซึ่งมีปัญหา มีการร้องเรียน มีการโอนกิจการ หรืออื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการผลิต
การตรวจรูปแบบนี้อาจไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า โดยเหตุที่จะดาเนินการตรวจกรณีพิเศษได้
มีดังต่อไปนี้
(ก) มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพลดลง
(ข) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่าผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP ตามที่ได้รับการรับรอง
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงานหรือมีการเพิ่มขอบข่าย
การรับรอง หรือขยายพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงการผลิตระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP แล้วแต่กรณี
(ง) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการรับรองหรือกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดาเนินการ
ข้อ ๙ ในการตรวจประเมินสถานประกอบการ สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์พิจารณาแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินอย่างน้อยสองคน ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจ
ประเมิน และผู้ตรวจประเมิน หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัด หรือผู้ตรวจประเมินฝึกหัด โดยคณะ
ผู้ตรวจประเมินต้องมีคุณสมบัติและได้รับการขึ้ นทะเบียนตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง “คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และ
ผู้เข้าร่วมคณะตรวจประเมิน ระบบ GMP และระบบ HACCP” โดยในคณะผู้ตรวจประเมินอาจมี
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมคณะผู้ตรวจประเมินด้วยก็ได้
ข้อ ๑๐ ภายหลังการตรวจประเมินเบื้องต้น หรือการตรวจรับรองใหม่ หรือการตรวจติดตาม
ผลการแก้ไข ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทารายงานผลการตรวจประเมิน และให้สานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งผลการตรวจประเมินแก่ผู้ประกอบการทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
ตรวจประเมิน
ข้อ ๑๑ การตรวจรับรองใหม่ กรณีตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ประกอบการดาเนินการแก้ไข
และจัดส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องภายในหกสิบวันนับแต่วันตรวจประเมิน และเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการแก้ไขแล้ว หากผู้ประกอบการไม่จัดส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือส่งรายงานการแก้ไข
ไม่สอดคล้องกับข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขแล้ว
พบว่าแก้ไขไม่เรียบร้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพ ให้ถือว่าการตรวจประเมินสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ตรวจประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ให้คณะผู้ตรวจประเมินเสนอรายงานผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาให้การรับรอง
สถานประกอบการ
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หมวด ๓
การให้การรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP
ส่วนที่ ๑
การให้การรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP
ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการรับรองได้รับรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว
ให้ดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง ลดขอบข่าย
การรับรอง เพิ่มขอบข่ายการรับรอง ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง และเพิกถอนการรับรอง
แล้วแต่กรณี โดยในการประชุมต้องมีกรรมการรับรองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดมีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาต้องงดออกเสียงและไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณานั้น
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองมีมติให้การรับรอง หรือต่ออายุการรับรอง ให้สานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดทาใบรับรองเสนอกรมปศุสัตว์ และแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบภายในสามสิบวัน นั บแต่วัน ที่คณะกรรมการรับรองมีมติ หรือในกรณีที่คณะกรรมการรับรอง
มีมติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลต่อผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ ให้สานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งผู้ประกอบการทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
รับรองมีมติ
ข้อ ๑๕ ใบรับรองให้มีอายุสามปี รูปแบบของใบรับรอง ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์ประกาศ
กาหนด
ส่วนที่ ๒
เงื่อนไขของผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ได้รบั การรับรอง
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การรับรอง
(๒) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น
(๓) ต้องไม่นาใบรับรองไปใช้ในทางที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์
(๔) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมี
การยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
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(๕) ให้ความร่วมมือแก่คณะผู้ตรวจประเมินในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินเข้าตรวจสอบในพื้นที่สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และ
พื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ยินยอมให้มีการเข้าถึงเอกสาร
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ยินยอมให้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสุ่มเก็บตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไปตรวจ
วิเคราะห์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีการตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้งนับแต่วันที่ออกใบรับรอง
(๖) จั ด ท าบั น ทึ ก ตามคู่ มื อการปฏิ บั ติง าน เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ ต รวจประเมิ น สามารถตรวจสอบ
ความเป็นไปตามมาตรฐานระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP โดยเก็บบันทึกไว้อย่างน้อยสามปี
(๗) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองให้แก่กรมปศุสัต ว์เมื่อได้รับ
การร้องขอ
(๘) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบใบรับรองคืนให้กรมปศุสัตว์
โดยมีผลทันทีหลังจากที่คณะกรรมการรับรองมีมติยกเลิกการรับรอง
(๙) กรณีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งเป็นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ทราบ
ซึ่งกรมปศุสัตว์จะดาเนินการตรวจกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ
(๑๐) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง
(๑๑) กรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ และ/หรือชื่อที่อยู่แต่
ยังคงสถานที่ตั้งเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง
ให้ แ จ้งกรมปศุสัตว์ทราบเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการรับรอง
พิจารณาและออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้กับกรมปศุสัตว์ทันทีหลังจากได้รับใบรับรองฉบับใหม่
(๑๒) กรณีใบรับรองชารุดหรือสูญหาย ให้นาใบรับรองที่ชารุดหรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยใบรับรองฉบับใหม่
จะมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่
หมวด ๔
การตรวจติดตาม และการต่ออายุการรับรอง
ส่วนที่ ๑
การตรวจติดตาม
ข้อ ๑๗ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งนับแต่วันที่ออกใบรับรอง
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ข้อ ๑๘ ภายหลังจากตรวจติดตาม ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทารายงานผลการตรวจประเมิน
และให้สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งผลการตรวจประเมินแก่ผู้ประกอบการทราบ
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ตรวจประเมิน
กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ
รับรองเพื่อพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง
กรณีตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ประกอบการดาเนินการแก้ไขและจัดส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันตรวจประเมิน หากผู้ตรวจประเมินพิจารณารายงานการแก้ไขข้อบกพร่อ งแล้ว
เห็นว่าการแก้ไขไม่สอดคล้องกับข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือผู้ตรวจประเมินตรวจติดตาม
ผลการแก้ไ ขแล้ว พบว่าแก้ ไ ขไม่เรี ยบร้อ ยหรือไม่มีป ระสิ ท ธิภ าพ ให้ ผู้ ต รวจประเมิน พิ จารณาขยาย
ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องอีกหนึ่งครั้ง โดยมีระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
การแก้ไขแล้ว หากผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ตรวจประเมิน
เสนอคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง สาหรับกรณีที่ผู้ประกอบการไม่จัดส่งรายงาน
การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือแก้ไขไม่เรียบร้อยหรือไม่มีประสิทธิ ภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้คณะ
ผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง
ส่วนที่ ๒
การต่ออายุการรับรอง
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองให้ยื่นคาขอต่ออายุการรับรอง
และเอกสารประกอบได้ที่สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หรือช่องทางอื่นที่กรมปศุสัตว์
กาหนดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งร้อยสามสิบห้าวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนใบรับรองหมดอายุ
ข้อ ๒๐ ให้สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร หากถูกต้องและครบถ้วนให้คณะผู้ตรวจประเมินดาเนินการตรวจประเมินภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่เอกสารครบถ้วน
ข้อ ๒๑ ภายหลังการตรวจต่ออายุ ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทารายงานผลการตรวจประเมิน
และให้สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการ
ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ตรวจประเมิน
กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ตรวจประเมินเสนอรายงานผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการ
รับรองพิจารณาต่ออายุการรับรอง
กรณีตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ประกอบการดาเนินการแก้ไขและจัดส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันตรวจประเมิน หากผู้ตรวจประเมินพิจารณารายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
เห็นว่าการแก้ไขไม่สอดคล้องกับข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือผู้ตรวจประเมินตรวจติดตาม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผลการแก้ไ ขแล้ ว พบว่าแก้ ไ ขไม่เรี ยบร้อ ยหรือไม่มีป ระสิ ท ธิภ าพ ให้ ผู้ ต รวจประเมิน พิ จารณาขยาย
ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องอีกหนึ่งครั้ง โดยมีระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
การแก้ไขแล้ว หากผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ตรวจประเมิน
เสนอรายงานผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาต่ออายุการรับรอง กรณีที่ผู้ประกอบการ
ไม่จัดส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือแก้ไขไม่เรียบร้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง
ข้อ ๒๒ กรณีคณะกรรมการรับรองมีมติต่ออายุการรับรองแล้วเสร็จก่อนใบรับรองหมดอายุ
วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม
ข้อ ๒๓ กรณี ผู้ ประกอบการยื่ นขอต่ออายุ การรับ รองไม่ เป็นตามข้ อกาหนด วั น ที่ต่ออายุ
การรับรองให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมรับรองมีมติต่ออายุการรับรอง
หมวด ๕
การลดและการเพิ่มขอบข่ายการรับรอง
ข้อ ๒๔ กรณีที่ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองไม่สามารถดาเนินการ
ตามขอบข่ายการรับรองบางส่วน ให้ผู้ตรวจประเมินรวบรวมหลักฐานและเอกสาร หรือผู้ประกอบการ
มีความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ให้ผู้ประกอบการแจ้งเป็นหนังสือขอลดขอบข่าย
การรับรองมายังสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรอง
พิจารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายที่เหลือ โดยใบรับรอง
ฉบับใหม่จะมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม
ให้กับกรมปศุสัตว์ทันทีหลังจากได้รับใบรับรองฉบับใหม่
ข้อ ๒๕ กรณีที่ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอเพิม่
ขอบข่ายการรับรอง หรือขยายพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงการผลิตระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ประกอบการแจ้งเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โดยให้สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แต่งตั้ ง
คณะผู้ตรวจประเมินและแจ้งกาหนดการเพื่อเข้าตรวจกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ พร้อมทั้งเสนอ
ผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาเพิ่มขอบข่ายการรับรอง และออกใบรับรอง
ฉบับใหม่แทนใบรับรองฉบับเดิม แล้วแต่กรณี โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิม
ที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้กับกรมปศุสัต ว์ทันทีหลังจากได้รับ
ใบรับรองฉบับใหม่
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หมวด ๖
การยกเลิกการรับรอง การพักใช้และการเพิกถอนการรับรอง
ส่วนที่ ๑
การยกเลิกการรับรอง
ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้ คณะกรรมการรับรองสามารถพิจารณายกเลิก
การรับรอง
(๑) ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอยกเลิกการรับรองสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง
(๒) ผู้ประกอบการตายและไม่มีผู้รับโอนกิจการ
(๓) ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ดาเนินการยื่นต่ออายุการรับรองหลังใบรับรอง
หมดอายุ
(๔) ผู้ประกอบการไม่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกผ่านกรมปศุสัตว์ หรือไม่ได้ดาเนินการใด ๆ
เพื่อให้เกิดการส่งออกเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี
ข้อ ๒๗ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๒๖ (๑) ให้สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์
รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง เมื่อคณะกรรมการรับรองมีมติยกเลิก
การรับรองแล้ว ให้กรมปศุสัตว์แจ้งคาสั่งยกเลิกการรับรองแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๒๘ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๒๖ (๒) - (๔) ให้สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์สรุปข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิก
การรับรอง เมื่อคณะกรรมการรับรองมีมติยกเลิกการรับรองแล้ว ให้กรมปศุสัตว์แจ้งคาสั่งยกเลิกการรับรอง
แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ส่งคืนใบรับรองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ทราบคาสั่งยกเลิกการรับรอง
ในกรณีไม่พบผู้ประกอบการตามข้อ ๒๖ (๓) - (๔) ให้ปิดคาสั่งยกเลิกการรับรองไว้ในที่เปิดเผย
ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการที่ได้รับรอง และให้ถือว่าผู้ประกอบการและสถานประกอบการ
ได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วนับแต่วันที่ปิดคาสั่ง
ส่วนที่ ๒
การพักใช้การรับรอง
ข้อ ๒๙ เหตุแห่งการพักใช้การรับรอง อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีการจัดการตามมาตรฐานระบบ GMP และ/หรือระบบHACCP บกพร่อง หรือไม่สอดคล้อง
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์หรือข้อกาหนดของประเทศคู่ค้าซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงต่อกระบวนการผลิตและ
การรับรอง
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(๒) ไม่จัดส่งการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือแก้ไขไม่สอดคล้องกับข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพ
จากคณะผู้ตรวจประเมินภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณีการตรวจติดตามหรือตรวจต่ออายุการรับรอง
(๓) มี ห ลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ าผู้ป ระกอบการหรื อสถานประกอบการกระทาความผิด ต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๐ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์
ได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๒๙ เสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองมีมติให้พักใช้การรับรอง ให้กรมปศุสัตว์ดาเนินการ
แจ้งคาสั่งพักใช้การรับรองแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ผู้ประกอบการหยุด
การอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ทราบคาสั่งพักใช้การรับรอง ทั้งนี้ การพักใช้
การรับรองให้มีกาหนดเวลาครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการรับรองมีมติพักใช้
การรับรอง
ในกรณีไม่พบผู้ประกอบการ ให้ปิดคาสั่งไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการ
ที่ได้รับรอง และให้ถือว่าผู้ประกอบการและสถานประกอบการได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วนับแต่วันที่ปิดคาสั่ง
ข้อ ๓๒ กรณีถูกพักใช้การรับรองด้วยเหตุแห่งการพักใช้การรับรองตามข้อ ๒๙ ให้ผู้ประกอบการ
แจ้งรายงานการแก้ไขมายังสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก่อนครบระยะเวลา
การพักใช้การรับรอง คณะผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกครั้งก่อนครบระยะเวลาพักใช้
การรับรอง หากผู้ประกอบการสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะผู้ตรวจประเมินเสนอ
รายงานผลการตรวจประเมิ น ต่อคณะกรรมการรั บรองเพื่ อพิ จ ารณายกเลิ กคาสั่ งพั กใช้ และให้คงไว้
ซึ่งการรับรองในกรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุใบรับรอง หรือพิจารณายกเลิกคาสั่งพักใช้และให้ต่ออายุการรับรอง
ในกรณีการต่ออายุการรับรอง และให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองใหม่ในกรณีที่ใบรับรองหมดอายุ
ข้อ ๓๓ ในกรณีผู้ประกอบการไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อผู้ ตรวจประเมิ นตรวจติ ดตามผลการแก้ ไขแล้ วพบว่ าการแก้ ไ ขไม่ มี
ประสิทธิภาพ ให้คณะผู้ตรวจประเมินส่งผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาการพักใช้
การรับรองต่อเนื่องจากการพักใช้การรับรองครั้งก่อน ซึ่งเป็นการพักใช้การรับรองสองครั้งต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
ส่วนที่ ๓
การเพิกถอนการรับรอง
ข้อ ๓๔ เหตุแห่งการเพิกถอนการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ถูกพักใช้การรับรองสองครั้งภายในระยะเวลาสามปีนับแต่ถูกพักใช้การรับรองครั้งแรก
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(๒) มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ ลูกจ้างสถานประกอบการ หรือผู้รับมอบอานาจ
ในการดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือ รับรองสุขอนามัย จงใจปกปิด แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ปลอมหรือ
ใช้เอกสารราชการปลอม
(๓) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการและสถานประกอบการ
ข้อ ๓๕ ให้ ค ณะผู้ ต รวจประเมิน หรือ เจ้ าหน้าที่ กรมปศุ สัต ว์รวบรวมหลัก ฐานและเอกสาร
ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๓๔ เสนอกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองมีมติให้เพิกถอนการรับรอง ให้กรมปศุสัตว์ดาเนินการ
แจ้งคาสั่งเพิกถอนการรับรองแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ผู้ประกอบการ
หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ทราบคาสั่งเพิกถอนการรับรอง และ
ให้ส่งใบรับรองคืนกรมปศุสัตว์ทันทีนับแต่วันที่ทราบคาสั่งนั้น
ในกรณีไ ม่พบผู้ประกอบการ ให้ปิด คาสั่งเพิกถอนการรับรองไว้ในที่เปิด เผยซึ่งเห็นได้ง่า ย
ณ สถานประกอบการที่ได้รับรอง และให้ถือว่าผู้ประกอบการและสถานประกอบการได้ทราบคาสั่งนั้น
แล้วนับแต่วันที่ปิดคาสั่ง
ข้อ ๓๗ ผู้ประกอบการที่ยกเลิกการรับรอง ถูกพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองระบบ GMP
จะถือว่าได้รับการยกเลิก พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองระบบ HACCP ด้วย
ข้อ ๓๘ ผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนการรับรอง หรือสถานประกอบการที่ถูกเพิกถอนการรับรอง
จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองมาตรฐานระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP เป็นเวลาสามปีหรือ
จนกว่ากระบวนการพิจารณาคดีเป็นที่สิ้นสุด หรือพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการดังกล่าว
ไม่ได้กระทาผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๗
การอุทธรณ์
ข้อ ๓๙ ผู้ประกอบการที่ถูกพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง มีสิทธิอุทธรณ์โดยทา
เป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบคาสั่งพักใช้การรับรองหรือเพิกถอน
การรับรองและให้คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด
หมวด ๘
การจัดทาและเก็บข้อมูล
ข้อ ๔๐ ให้สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดทาทะเบียนข้อมูลของ
ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินตามระเบียบฉบับนี้
ข้อ ๔๑ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามระเบียบฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่สานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๒ สถานประกอบการใดที่อยู่ระหว่างการขอยื่นรับรองใหม่ การตรวจต่ออายุ การเพิ่ม
ขอบข่ายการรับรองก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามวิธีการปฏิบัติเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสตั ว์

