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ระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพ

และความและความและความและความ

ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ::::    

    

    EUREPGAPEUREPGAPEUREPGAPEUREPGAP        

    
มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน        EUREPGAPEUREPGAPEUREPGAPEUREPGAP    

((((Euro Retailer Produce working group with is adopting Euro Retailer Produce working group with is adopting Euro Retailer Produce working group with is adopting Euro Retailer Produce working group with is adopting 

standard of Good Agricultural Practicestandard of Good Agricultural Practicestandard of Good Agricultural Practicestandard of Good Agricultural Practice) ) ) )     

 

มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน EUREPGAPEUREPGAPEUREPGAPEUREPGAP คืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไร 

 มาตรฐาน EUREPGAP คอื มาตรฐานเอกชนที�กาํหนดขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2540 โดย The 

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ซึ�งเป็นสมาคมเอกชนของซูเปอรม์ารเ์กต็ใน

เนเธอร์แลนด์ 5,000 แห่ง ไดเ้ป็นผูนํ้าในการจดัตั �งคณะทํางานปรบัมาตรฐานการเกษตรที�ดขี ึ�น 
และใชช้ื�อว่า “The Euro-Retailer Produce working group with is adopting standard of 

Good Agricultural Practice หรอื EUREPGAP” มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้บ้รโิภคในยโุรปไดร้บั
ความปลอดภยัจากการบรโิภคอาหารที�ไดจ้ากผลผลติการเกษตร รวมทั �งกระบวนการผลติสนิคา้
เกษตรเหลา่นั �นตอ้งสง่ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มน้อยที�สดุ 
 

สาระสําคัญของมาตรฐาน สาระสําคัญของมาตรฐาน สาระสําคัญของมาตรฐาน สาระสําคัญของมาตรฐาน EUREPGAPEUREPGAPEUREPGAPEUREPGAP        
 

1. การทวนสอบหรือสอบกลบั (Traceability)  

    สนิคา้ที�ผลติจากผลผลติทางการเกษตรทุกชนิด ตอ้งสามารถทวนสอบได้ว่ามาจาก

แหล่งเพาะปลูกใด (farmer group) และจะส่งไปจําหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคกลุ่มใด (customer) 

จดัทาํเป็นเอกสารเพื�อการทวนสอบและสอบกลบัได ้
 

2. การบนัทึกข้อมลูและเกบ็รกัษาข้อมูล  

    ผูผ้ลิตต้องจดบันทกึขอ้มูลต่างๆ ตั �งแต่เริ�มแรกของการเพาะปลูก การบํารุงรกัษา 
การเก็บเกี�ยว รวมทั �งการบันทึกในส่วนของการดูแลจัดการหลังเก็บเกี�ยว จนกระทั �งสินค้า
ดงักล่าวถกูสง่ถงึมอืผูบ้รโิภค เพื�อใหส้ามารถทวนสอบยอ้นกลบัไดว้่าสนิคา้ดงักล่าวมหีลกัปฏบิตัิ
ทางดา้นการเกษตรที�ด ี(GAP) อยา่งไร  

 

3. การจดัการระบบผลิตในแปลง  

    ตั �งแต่การใชท้รพัยากรที�มแีละปจัจยัการผลติที�นําเขา้มาใช ้เช่น การคดัเลือกหรือ
จัดเตรียมพนัธุ์ การจัดการดิน การเลือกใช้เทคนิคในการเพาะปลูกที�ลดการทําลายดินและ
อนุรักษ์บํารุงดิน การใช้ปุ๋ย และสารเคมี ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื� อนของสารเคมีต่อ

สิ�งแวดล้อมหรอืต่อผลผลติ โดยนําเอาการจดัการศตัรูพชืโดยวธิผีสมผสาน (Integrated Pest 

Management: IPM) มาใช ้
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4. สวสัดิการของผู้ผลิตและผู้ใช้แรงงานที�อยู่ในภาคการเกษตร  

   เจ้าหน้าที�และพนักงานผู้ดูแลแหล่งเพาะปลูก ควรได้รับการฝึกอบรมวิธีการ
ปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง เพื�อความปลอดภยัต่อ  สขุภาพและป้องกนัอนัตรายที�อาจเกดิขึ�น  

 

   รายละเอยีดของมาตรฐาน EUREPGAP สามารถ download ไดจ้ากเว็บไซต์ของ 

EUREPGAP ดงันี�คอื 
1. Fruit and Vegetables 

http://www.eurepgap.org/fruit/Languages/English/documents.html  

2. Integrated Farm Assurance 

http://www.eurepgap.org/farm/Languages/English/documents.html  

3. Integrated Aquaculture Assurance 

http://www.eurepgap.org/fish/Languages/English/documents.html  

4. Green Coffee 

http://www.eurepgap.org/coffee/Languages/English/documents.html  

 

ขอบเขตการขอรับการรับรองขอบเขตการขอรับการรับรองขอบเขตการขอรับการรับรองขอบเขตการขอรับการรับรอง    
 

         ผูท้ี�สามารถขอการรบัรองมาตรฐาน EUREPGAP ไดป้ระกอบดว้ย 

        1.   เกษตรกรที�ตอ้งการขอการรบัรองระบบ EUREPGAP แบบรายเดยีว 

         2.  กลุ่มเกษตรกรที�ตอ้งการขอการรบัรองระบบ EUREPGAP แบบกลุ่ม 

         3. เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรซึ�งมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ที�ประสบ
ความสาํเรจ็ ซึ�งตอ้งการขอเปรยีบเทยีบ (benchmark) ระบบที�มกีบัระบบ EUREPGAP 
          

อายุของใบรับรองอายุของใบรับรองอายุของใบรับรองอายุของใบรับรอง    
ใบรับรองมอีายุขั �นตํ�า 3 ปี หลักจากนั �นจะมกีารจดทะเบียนใหม่หรือต่อสญัญา โดย

ใบรบัรองจะมอีายุเพยีง 1 ปีเท่านั �น โดยการรบัรองในปีต่อไปต้องมกีารตรวจสอบระบบอย่าง

สมบูรณ์ตาม checklist โดยหน่วยตรวจรบัรอง (Certification Bodies)  
 

บทลงโทษสําหรับผูไมปฏิบัติตามขอกําหนดบทลงโทษสําหรับผูไมปฏิบัติตามขอกําหนดบทลงโทษสําหรับผูไมปฏิบัติตามขอกําหนดบทลงโทษสําหรับผูไมปฏิบัติตามขอกําหนด    
แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคอื การเตอืน, การพกัใบรบัรองชั �วคราวและการยกเลกิการรบัรอง

ระบบ (ไมอ่นุญาตใหจ้ดทะเบยีนใหม ่1 ปีนบัจากวนัที�ถกูยกเลกิการรบัรอง)  
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คาใชจายในการขอใบรับรองคาใชจายในการขอใบรับรองคาใชจายในการขอใบรับรองคาใชจายในการขอใบรับรอง    

 1.  คา่ลงทะเบยีน 5  ยโูร/ปี 

 2.  คา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  20  ยโูร/ปี  

 3.  คา่ธรรมเนียมในการตรวจประเมนิขึ�นอยู่กบัที�ตั �ง ระยะทาง และขนาดพื�นที�ที� 
               ตอ้งการตรวจรบัรอง 
               
 

 

สบืคน้ขอ้มลูเพิ�มเตมิ:  www.eurepgap.org  


