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คํานํา 
 
 คูมือการตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตวอินทรียสําหรับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวฉบับนี้ จัดทําข้ึน
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 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแลระบบ         
การตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตวอินทรีย จึงไดจัดทําคูมือการตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตว
อินทรีย โดยมีเนื้อหา 2 สวนหลัก ประกอบดวย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เชน คุณสมบัติของผูประกอบการ คณะ
ผูตรวจประเมิน คณะกรรมการรับรอง การตรวจประเมิน การรับรอง บทลงโทษ การอุทธรณ การเก็บรักษา
ความลับ และเอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ รวมถึงระเบียบและคําสั่งตางๆ เพ่ือใหหนวยงานของ         
กรมปศุสัตวสามารถใชเปนเอกสารอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการตรวจประเมินและ
การรับรองปศุสัตว อินทรียสํ าหรับ เจาหน าท่ีกรมปศุสัตวฉบับนี้  จะเปนประโยชนแก เจาหน าท่ี ใน                
การปฏิบัติงานและมีสวนสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานปศุสัตวอินทรียเปนไป        
ในทิศทางเดียวกัน  
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1. วัตถุประสงค ์

เอกสารนี้เป็นข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางส าหรับผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอการรับรอง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์แก่ผู้ประกอบการ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย การก าหนดขอบข่ายการให้การรับรอง คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่น  
ค าขอการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ หลักเกณฑ์พิจารณาผู้ประกอบการที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 
ขั้นตอนการยื่นใบสมัครขอรับการรับรอง การตรวจรับรองใหม่ (Initial audit) การตรวจติดตามผลการแก้ไข 
(Follow-up Audit) การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit)  
การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ การพิจารณาข้อก าหนดที่เป็นอินทรีย์       
การพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ การเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ การยกเลิกการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ การอุทธรณ์ การรักษาความลับ 

3. นิยาม 

ความหมายของค าอ่ืน ๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 

4. ขอบข่ายการให้การรับรอง 

การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบสามารถยื่นขอรับการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ ตามลักษณะการผลิตและสถานประกอบการ หรือตามลักษณะขอบข่ายที่กรมปศุสัตว์ประกาศเพ่ิมเติม
โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 7 ขอบขา่ย ดังนี้ 

4.1 ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
4.2 ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 
4.3  ระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์ 
4.4  ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์ 
4.5  ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 
4.6  ระบบการผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูปอินทรีย์ 
4.7  ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 
 
 



  รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์ R-ORG-GER 0 2 / 12 

 วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 
5. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จะต้อง มีคุณสมบัติตามระเบียบ       
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าของพ้ืนที่ มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) หรือ 
หนังสือที่ทางราชการออกให้เพ่ือเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองที่ท าประโยชน์ในที่ดิน  หรือเอกสาร
รับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น (จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น) หรือสัญญาเช่าที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีท่ีไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
แต่มีการรับรองจากหน่วยงานหรือมีการพิสูจน์ และลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่พ้ืนที่ผิดกฎหมาย ให้พิจารณา
ให้การรบัรองเป็นกรณีไป 

5.2 เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบกิจการที่ขอรับ 
การรับรอง 

5.3  ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบควบคุมการผลิตและการติดฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป 

5.4 นิติบุคคลต้องจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ หรือองค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ  

6. หลักเกณฑ์พิจารณาผู้ประกอบการที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลหรือมาตรฐานประเทศอ่ืน 
IFOAM สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา สามารถขอรับและใช้เครื่องหมายรับรองตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทันที โดยไม่ต้องมีระยะปรับเปลี่ยน          
แตใ่หผู้้ตรวจประเมินทวนสอบรายการตรวจประเมินที่ส าคัญ 4 รายการ ได้แก่ 

6.1  เอกสารสิทธิ์ จะต้องไม่เป็นพ้ืนที่ผิดกฎหมาย 
6.2  มาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากแปลงข้างเคียง 
6.3  การปรับปรุงบ ารุงดิน ต้องทวนสอบแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตจากภายนอก 
6.4  การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

7. ขั้นตอนการยื่นใบสมัครขอรับการรับรอง 

7.1 ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และประสงค์ที่จะขอรับการรับรองจะต้องยื่น  
แบบฟอร์มค าขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ป.ศ.อ. 1) แบบฟอร์มค าขอรับการรับรองผึ้งอินทรีย์ (ป.ศ.อ. 2) 
แบบฟอร์มค าขอรับการรับรองพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (ป.ศ.อ. 3) หรือ แบบฟอร์มค าขอรับการรับรองอาหารสัตว์
อินทรีย์ (ป.ศ.อ. 4) แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม โดยยื่นเอกสารทั้งหมดได้ที่
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
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7.2 การพิจารณาค าขอของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ มี 3 กรณี ดังนี้ 
7.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ (ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด) 

พิจารณาเอกสารทั้งหมดของผู้ประกอบการ หากพิจารณาแล้ว เอกสารทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วน ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอฉีกส่วนท้ายของแบบฟอร์มค าขอรับการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสารทั้งหมดส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์เขตตามล าดับ เพ่ือด าเนินตามขั้นตอนการ
ตรวจประเมินต่อไป 

7.2.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ (ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด) 
พิจารณาเอกสารทั้งหมดของผู้ประกอบการ หากพิจารณาแล้ว เอกสารทั้งหมดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอแจ้งผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และยื่นแบบฟอร์มค าขอรับการรับรองใหม่   
อีกครั้ง พร้อมทั้งฉีกส่วนท้ายของแบบฟอร์มค าขอรับการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ 

7.2.3  เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ (ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด) 
พิจารณาเอกสารหรือสอบถามจากผู้ประกอบการหรือมีประเด็นสงสัย พ้ืนที่ที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ พ้ืนที่ปลูก
พืชอาหารสัตว์และสัตว์อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน แนวกันชน ให้แจ้งผู้ประกอบการด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตให้ครบถ้วน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขออาจประสานไปยังผู้ตรวจประเมิน ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
เพ่ือพิจารณาเข้าไปตรวจประเมินเบื้องต้น และก าหนดระยะปรับเปลี่ยนให้แก่ผู้ประกอบการ หาก
ผู้ประกอบการด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตครบถ้วนตามข้อก าหนดปศุสัตว์อินทรีย์  เมื่อมีความพร้อม
ให้ยื่นแบบฟอร์มค าขอรับการรับรองใหม่อีกครั้ง  

7.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอน าเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน เสนอส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและ      
เสนอส านักงานปศุสัตว์เขต ตามล าดับ ส านักงานปศุสัตว์เขตส่งมอบเอกสารแบบฟอร์มค าขอรับการรับรอง    
ให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินทราบ เพ่ือให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจัดตั้งทีมผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมิน   
สถานประกอบการ 

8. การตรวจรับรองใหม่ (Initial audit)  

 เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์ภายหลังจากที่            
สถานประกอบการได้มีการพ้นระยะปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว  ตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร     
เกษตรอินทรีย์ เลม 1: การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย์      
(มกษ. 9000 เล่ม 1 – 2552) หรือ เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2: ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 2 – 2554) หรือ 
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6: ผึ้งอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 6 – 2556) ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองครั้งแรก 
โดยการตรวจประเมินจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด โดยการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ
ต้องแจ้งผู้ประกอบการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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9. การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) 

 เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพ่ือติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมิน
ครั้งก่อน โดยการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการต้องแจ้งผู้ประกอบการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

10. การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) 

เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเพ่ือติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับ  
การรับรอง การตรวจประเภทนี้ คณะผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจในบางข้อก าหนด เพ่ือบ่งชี้ถึงภาพรวมของ   
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้การตรวจติดตามทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ปี จะต้องตรวจประเมินให้ครบทุก
ข้อก าหนด โดยคณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองทุก 10 – 12 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่กรมปศุสัตว์ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ โดยการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการต้องแจ้ง
ผู้ประกอบการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

11. การตรวจต่ออาย ุ(Recertification Audit) 

 เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือการต่ออายุการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ภายหลังจาก
ผู้ประกอบการได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดซึ่งจะด าเนินการ
ตรวจประเมินก่อนใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์หมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน โดยการเข้าตรวจประเมิน
สถานประกอบการต้องแจ้งผู้ประกอบการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

12. การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) 

เป็นการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีปัญหา มีการร้องเรียน มีการโอนกิจการหรือ
อ่ืนๆ การตรวจรูปแบบนี้อาจไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า  เหตุที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษได้     
มีดังต่อไปนี้  

12.1 มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพลดลง  เช่น พบว่ามี
การใช้สารที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ส าหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

12.2  มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในสาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนชนิดสัตว์เลี้ยง 
หรือเพ่ิมชนิด เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่ เลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่  หรือสถานที่ผลิต             
มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตผล ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์เป็นวิธีใหม่ ปรับปรุง      
สถานประกอบการ เปลี่ยนผู้จัดการ เป็นต้น 

12.3  เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
วิธีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ หรือเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  
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12.4  ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ให้ตรวจประเมินเพ่ิมเติมจากที่
ก าหนดไว้  

12.5 มีการโอนกิจการ หรือการย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
12.6 กรณีอ่ืน ๆ ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ด าเนินการ 

13. การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

  การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์โดยคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง และยกเลิก
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมแล้วแต่
กรณ ี  

14. การพิจารณาข้อก าหนดที่เป็นอินทรีย์  

14.1 กรณีที่คณะผู้ตรวจประเมิน ไม่สามารถพิจารณาความเป็นอินทรีย์ได้  ขณะด าเนินการตรวจ
ประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ณ สถานประกอบการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

14.1.1  คณะผู้ตรวจประเมิน ท าหนังสือถึงคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์
พิจารณา  

14.1.2 เลขานุการคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม และมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์  เพ่ือเข้าร่วมประชุม 
โดยก าหนดวัน เวลา สถานที่การประชุม 

14.1.3  การประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องมีกรรมการ เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม 

14.1.4  คณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์จัดประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นที่ 
คณะผู้ตรวจประเมินไม่สามารถหาข้อยุติ เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์น าเข้า ข้อก าหนดมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น  

14.1.5  เลขานุการคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ แจ้งมติที่ประชุมให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินทราบผลการพิจารณา เรื่องการให้ความเห็นชอบหรือยอมรับข้อก าหนดบางรายการ และเผยแพร่ให้
ส านักงานปศุสัตว์เขตทุกเขตทราบต่อไป 

14.2 กรณีที่คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ไม่สามารถหาข้อยุติการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์      
กรณีความเป็นอินทรีย ์หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่มีผลต่อการให้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 14.2.1 เลขานุการคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จัดท าประเด็นเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์พิจารณา  
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14.2.2  เลขานุการคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม และมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์  เพ่ือเข้าร่วมประชุม 
โดยก าหนดวัน เวลา สถานที่การประชุม  

14.2.3  การประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องมีกรรมการ เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม 

14.2.4  คณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์จัดประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นที่  
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ไม่สามารถหาข้อยุติ เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์น าเข้า ข้อก าหนดมาตรฐานต่างๆ 
เป็นต้น 

14.2.5  เลขานุการคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์ อินทรีย์  แจ้งมติที่ประชุมให้
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ทราบผลการพิจารณา เรื่องการให้ความเห็นชอบหรือยอมรับข้อก าหนด
บางรายการ และแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตทุกเขตทราบต่อไป 

15. การพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัต ว์ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจพักใช้ 
การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขการพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  พ.ศ. 2558 ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งผู้ประกอบการและ         
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ด าเนินการ
พิจารณาพักใช้การรับรอง ทั้งนี้ การพักใช้การรับรองแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน โดยคณะผู้ตรวจ
ประเมินจะตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกครั้ง ก่อนครบระยะเวลาพักใช้การรับรอง หากสามารถแก้ไขได้อย่าง    
มีประสิทธิผล ในกรณีที่ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ยังไม่หมดอายุคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จะพิจารณา
คงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป หากกรณีที่ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์หมดอายุลง ให้ถือว่าผู้ประกอบการถูกยกเลิก   
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และหากจะขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ให้ด าเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ 

ในกรณีผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินจัดท าเอกสารเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เพ่ือพิจารณาการพักใช้การรับรองต่อเนื่องจาก
การพักใช้การรับรองครั้งที่แล้วอีกครั้ง โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ให้พักใช้  
การรับรองอีก ถือว่ามีการพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี ให้ด าเนินการเพิกถอนการรับรอง  
ปศุสัตว์อินทรีย์ต่อไป 

16. การเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจเพิกถอน       
การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขการเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์         
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ว่าด้วย การขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 ให้แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พิจารณาเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนการรับรองจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองปศุสัตว์อินทรีย์เป็นระยะเวลา 3 ปี และ
ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามเรียกคืนใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากผู้ประกอบการภายใน 15 วัน และ
จัดส่งคืนกลับมาท่ีกรมปศุสัตว์ 

17. การยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

 เมื่อผู้ประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์เข้าข่ายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งตามเงื่อนไขการยกเลิก          
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์       
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ด าเนินการยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และ      
ให้ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ในวันที่ถูกยกเลิกการรับรอง โดยให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามเรียกคืนใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากผู้ประกอบการภายใน 15 วัน นับจาก  
วันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง และจัดส่งคืนกลับมาทีก่รมปศุสัตว์  

18. การอุทธรณ์ 

18.1  ผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์เป็นผู้ประกอบการที่ถูกพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ หรือถูกเพิกถอน
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  

18.2  ผู ้ที ่จะยื ่นอุทธรณ์ต้องจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือ     
ยื่นผ่านหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ โดยจะต้องชี้แจงถึงเหตุผลพร้อมหลักฐานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
หากส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์โดยวิธีลงทะเบียนให้ถือเอาวันทีป่ระทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ เป็น
วันที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

18.3  ผู ้ประกอบการที ่จะยื ่นอุทธรณ์ต้องด าเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบผลการพิจารณาพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ หรือเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรี ย์ จาก
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์อย่างเป็นทางการ 

18.4  ในระหว่างที ่ผู ้ประกอบการถูกพ ักใช้การรับรองปศุส ัตว ์อ ินทรีย ์ หรือถ ูก เพ ิกถอน        
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  เว้นแต่
อธิบดีกรมปศุสัตว์จะเพิกถอนค าสั่งพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ หรือค าสั่งเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ 

18.5 ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



  รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์ R-ORG-GER 0 8 / 12 

 วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 

19. การรักษาความลับ 

 กรมปศุสัตว์จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ประกอบการที่ยื่นขอการรับรอง    
และ/หรือ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองไว้เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 
กับผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของ   
กรมปศุสัตว์ การเปิดเผยข้อมูลจะสามารถด าเนินการได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

20. รูปแบบการแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 

ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการให้ข้อมูลผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่หลอกลวง 
หรือท าให้เข้าใจผิด เกี่ยวกับสถานะความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตแก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่  
ผลิตสินค้า โดยการแสดงฉลากว่าเป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

20.1 มีการแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือ รหัสของหน่วยรับรอง 
20.2 ชื่อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง  
20.3 ส่วนประกอบที่ส าคัญ ยกเว้นมีส่วนประกอบชนิดเดียว 
20.4 ส่วนประกอบที่ส าคัญ กรณีมีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งอย่างหรือมีการเติมส่วนผสมอ่ืน ไม่ว่า

จะเป็นส่วนผสมอินทรีย์หรือไม่ใช่อินทรีย์ ให้ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
20.5 หากมีการเติมวัตถเุจือปนอาหารหรือวัตถุทีเ่ติมในอาหารสัตว์อ่ืนใดต้องระบุในฉลากให้ครบถ้วน 
20.6 ปริมาตรสุทธิหรือน้ าหนักสุทธิ กรณีท่ีผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้นหรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่

กับส่วนผสมที่ เป็นน้ าหรือของเหลวและแยกกันอย่างชัดเจน ให้แสดงปริมาณน้ าหนักเนื้อผลิตภัณฑ์          
(Drained weight) 

20.7 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย พร้อมสถานที่ตั้งหรือเครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียน ทั้งนี้ต้องเก็บเอกสาร/หลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนรับรองจากหน่วยรับรองที่น่าเชื่อถือไว้อย่าง
เป็นระบบและสามารถตามสอบได้ 

20.8 ประเทศผู้ผลิต ส าหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพ่ือส่งออก 
20.9 วัน เดือน และ/หรือ ปีที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือ ปีที่หมดอายุการบริโภค กรณีที่

ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้เกิน 90 วัน อาจแสดงแต่ เดือน และปีก็ได้ 
20.10 ผู้ประกอบการควรจัดท าค าแนะน าในการเก็บรักษาสินคา้อินทรีย์ เช่น ควรเก็บไว้ในตู้เย็น      

ควรเก็บในที่ร่ม และหา้มถูกแสงแดด (ถ้ามี) 

หมายเหตุ การแสดงฉลากตามข้อ 20.1 ถึงข้อ 20.10 ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดง
ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 
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21. การแสดงฉลากว่าเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือปศุสัตว์อินทรีย์ หรือออร์แกนิก หรือ organic 
จะกระท าได้ ดังนี้ 

21.1 ผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองว่าเป็น “อินทรีย์” ได้ต้องมีส่วนประกอบ
จากเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า  95% โดยน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย  ที่ไม่
รวมส่วนประกอบของน้ าและเกลือ แต่ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์นั้นต้องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือ   
ผ่านการฉายรังสีหรือใช้สารช่วยกรรมวิธีผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานสินค้าเกษตร  เกษตรอินทรีย เลม 1:   
การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ์(มกษ. 9000 เล่ม 1 – 2552) 

เช่น ไข่ไก่ปรุงรส มีส่วนประกอบ ได้แก่ ไข่ไก่อินทรีย์ 94 % น้ าตาล (ไม่เป็นอินทรีย์) 4 % และเกลือ 
2 % สามารถระบุฉลากว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่อินทรีย์ปรุงรส” ได้ โดยค านวณดังนี ้

ข้อก าหนดระบุว่าไม่รวมส่วนประกอบของน้ าและเกลือ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาค านวณเท่ากับ 98 ส่วน 
ดังนั้น ไข่ไก่อินทรีย์ 94 ส่วน คิดเป็น (94x100)/98 = 95.92 % แสดงว่ามีส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์เกิน 95 % 
ซึ่งสามารถแสดงฉลากว่าเป็น ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ 
 21.2  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากผลิตผลอินทรีย์ ต้องมีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรีย์น้อยกว่า 
95% แต่ไม่น้อยกว่า 70% โดยน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ ไม่รวมน้ าและเกลือ 
ไม่ให้แสดงฉลากเพ่ือกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่ให้แสดงส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ โดยแสดงร้อยละ
โดยประมาณของส่วนประกอบทั้งหมดรวมวัตถุเจือปนอาหาร โดยระบุชนิดและสัดส่วนของส่วนประกอบเป็น
ร้อยละต่อน้ าหนัก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย รายการส่วนประกอบทุกชนิดบนฉลาก ให้ใช้สี รูปแบบ และ
ขนาด ตัวอักษรที่เหมือนกัน 
 เช่น ผลิตภัณฑ์ “น้ านมรสหวานผลิตจากน้ านมโคอินทรีย์” ให้ระบุส่วนประกอบโดยประมาณ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ น้ านมโคอินทรีย์ 80 % น้ าตาล 20 % 
 21.3  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยรับรองว่าผ่านการผลิตตามระบบ     
การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานนี้ กรณีเป็นช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ (Transition to Organic) 
อนุญาตให้แสดงข้อความบนฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ว่า “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ช่วงปรับเปลี่ยน      
เป็นอินทรีย์” ได้ แต่ไม่อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายรับรองที่ท าให้เข้าใจผิดได้ว่าได้รับการรับรองเป็นผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แล้ว 
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22. วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์ปศุสัตวอิ์นทรีย์ กรมปศุสัตว ์
 

 

 
 

22.1 เครื่องหมายรับรอง “DLD ORGANIC THAILAND” มีลักษณะและสัดส่วนดังรูป ขนาดของ
เครื่องหมายรับรองให้เป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนีต้้องมขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 

22.2 ห้ามปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ตัวอักษร หรืออ่ืนใดไปจากเดิม และห้ามน าสัญลักษณ์ไปใช้แบบ
พิมพ์สีกลับด้านในทุกกรณ ี

22.3 การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

- สีเขียวเข้ม        ก าหนดให้ใช้สี  1E821E 
- สีขาว               ก าหนดให้ใช้สี FFFFFF 

22.4 การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดไว้    
ในกรณีท่ีไม่สามารถพิมพ์งานแบบ 4 สีได้ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองแบบพิมพ์ 1 สี โดยสามารถเลือกสีได้
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เครื่องหมายรับรองมีความโดดเด่นและชัดเจนที่สุด 

22.5 การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ จะใช้ได้ในการสร้าง
ภาพลักษณ์บนผลิตผล และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวัสดุเกี่ยวกับการขายทุกประเภท เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ 
ป้ายโฆษณา ป้ายสถานที่ผลิต และบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตผล และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้เครื่องหมายรับรอง ต้อง
เป็นผลิตผล และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น หากในการแสดงเครื่องหมาย
รับรอง มีผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ที่อยู่นอกขอบข่ายการรับรองร่วมอยู่ด้วย ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าผลิตผล หรือ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 

22.6 กรณีที่น าเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไปแสดงบนฉลาก หากมีการแก้ไข ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงฉลาก ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งรูปแบบตัวอย่างฉลากให้กรมปศุสัตว์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนน าฉลากท่ีมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงไปใช้ 

22.7 ตัวอักษรที่ปรากฏในเครื่องหมายรับรอง ก าหนดให้ใช้รูปแบบดังนี้ 
- ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ความสูงไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
- DLD รูปแบบอักษร  Calibri (Body) 
- ORGANIC รูปแบบอักษร  Castellar 
- THAILAND รูปแบบอักษร  Calibri (Body) 

ผ่ าน ก ารรั บ รอ ง  
จากกรมปศุสัตว์  
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ผู้ประกอบการ 
สถานประกอบการ 

ส านักงานปศสุัตว์จังหวัด/ 
ส านักงานปศสุัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศสุัตว์เขต 
ส านักพัฒนาระบบ 

และรับรองมาตรฐาน 
สินค้าปศุสัตว์ 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

มี ม ติ ใ ห้ ก า ร
รับรอง/ต่ออายุ /
คงไว้/ยกเลิก/พัก
ใช้/เพิกถอน 

นัดหมายเพื่อ 
ตรวจประเมิน 

สถานประกอบการ 

ผ่าน 

ตรวจแก้ไข
ครั้งท่ี 1 

ส่งใบรับรองให้
ผู้ประกอบการ  

 

ได้รับใบรับรอง 

คณะผู้ตรวจประเมินยตุิการตรวจประเมิน 

ส น ง .ป ศ จ .  แ จ้ ง
ผู้ประกอบการ เมื่อมี
ความพร้อมให้ มายื่ น
ขอรับรองอีกครั้ง 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ยื่นแบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานประกอบ 

การขอรับรอง 
ตรวจสอบ 

สนง.ปศข. ตรวจสอบ
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ครบถ้วนของเอกสาร 

 

สพ ส .ด า เนิ น ก ารต าม     
ผลการพิจารณา (จัดท า
ใบรับรอง/คงไว้ซึ่ งการ
รับรอง/ยกเลิก/พักใช้/
เพิกถอน) 

ตรวจประเมิน 
ฟาร์ม 

นัดหมาย 
คณะผู้ตรวจประเมิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

คณะกรรมการ
พิจารณา 

ตรวจแก้ไข
ครั้งท่ี 2 

ผ่าน 

ผ่าน 

มี ม ติ ไ ม่ ใ ห้ ก า ร
รับรอง/ต่ออายุ /
คงไว้/ยกเลิก/พัก
ใช้/เพิกถอน 

คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสาร 

ไม่ผา่น 

ผ่าน สพส.จดัประชุม
คณะกรรมการ

รับรอง 

รายงานให้  สนง. ปศข. 
ทราบ 

รายงานให้  สนง.ปศจ.
ทราบ 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 
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แผนผังขั้นตอนการขอรับ และออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการยื่นแบบฟอร์มค าขอการรับรอง 
พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ สนง.ปศอ./สนง.ปศจ.  

(ในกรณียื่นที่ สนง.ปศอ. ให้สนง.ปศอ. รวบรวมส่ง สนง.ปศจ.) 
 

กรมปศุสัตว์ 
(คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์) 

 

จัดท าข้อมูลและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
ส่งให้ผู้ประกอบการ 

 

ส าเนาการพิจารณาผลการรับรองให้ส านักงาน
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 
 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ตรวจประเมินฟาร์ม และ
สถานประกอบการ 

สนง.ปศข. ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร 

ผ่าน 

ผ่าน 

คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสาร 
 

พิจารณาผลการตรวจประเมิน
ฟาร์ม และสถานประกอบการ 

ไม่ผ่าน แจ้งผู้ประกอบการ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

ไม่ผ่าน แจ้งผู้ประกอบการ
แก้ไขและยื่นใหม่อีกครั้ง 

ส านักงานปศุสัตว์เขตนัดหมายผู้ตรวจประเมิน  
และแจ้งผู้ประกอบการ 

 
. 
 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การฝกอบรมผูตรวจประเมิน 

ปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 
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1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ใน

การดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย” หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของกับ    

ปศุสัตวอินทรียสําหรับผูตรวจประเมิน เพ่ือวางแผนการฝกอบรมแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ใหไดรับความรู 

ทักษะ และประสบการณในการตรวจประเมิน และดําเนินงานตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานฝกอบรมใหแกผูตรวจประเมิน 

3. นิยาม 

ความหมายของคําอ่ืนๆ ท่ีใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและ

ออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

4. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับการตรวจประเมินตามคําสั่งกรมปศุสัตว รายละเอียด

ตามภาคผนวก และปฏิบัติงานเก่ียวของกับการตรวจประเมินฟารมดานปศุสัตวอินทรียตามระเบียบกรมปศุสัตว 

วาดวยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

5. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวกําหนด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะจัด

ฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย” หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับปศุสัตวอินทรีย สําหรับ

ผูตรวจประเมินของกรมปศุสัตว รวมท้ังแจงใหผูเขารับการฝกอบรมทราบ  

5.2  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดเตรียมแบบทดสอบความรูเพื่อ

ประเมินความรูของผูเขารับการฝกอบรมท้ังกอนและหลังการฝกอบรม หรือตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 

5.3  ผูผานการฝกอบรมจะตองเปนผูที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของ

หลักสูตร และมีผลคะแนนการทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรมหรือตลอดระยะเวลาการฝกอบรม ไมนอยกวา

รอยละ 60 จึงจะนับวาผานการฝกอบรม   
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5.4  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดทําใบประกาศนียบัตรสําหรับผูผาน   

การฝกอบรมเสนอกรมปศุสัตวลงนาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมไมเกิน 30 วัน รายละเอียดการจัดทํา

ใบประกาศนียบัตรใหเปนไปตามตัวอยางทายเอกสารฉบับนี้  

5.5 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดสงใบประกาศนียบัตร สําหรับผูผาน   

การฝกอบรม  

5.6  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดเก็บทะเบียนประวัติขอมูลของ        

ผูเขารับการฝกอบรม และผูผานการฝกอบรม 
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6. ตัวอยางใบประกาศนียบัตรผูผานการฝกอบรม 
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1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้ เป นขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน  การกําหนดคุณสมบัต ิ ของคณะผู ตรวจประเม ินตาม       

คําสั่งกรมปศุสัตว เพ่ือใหม่ันใจวาการตรวจประเมินไดดําเนินการโดยคณะผูตรวจประเมินท่ีมีความสามารถ   

และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมคุณสมบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบ ความรูและทักษะของคณะผูตรวจ

ประเมิน รวมท้ังอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมิน  

3. นิยาม 

ความหมายของคําอ่ืน ๆ ท่ีใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและ

ออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

4. คุณสมบัติของคณะผูตรวจประเมิน 

4.1 ผูตรวจประเมินตองผานการฝกอบรมหลักสูตร “ผู ตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย” หรือ

หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับปศุสัตวอินทรียสําหรับผูตรวจประเมิน จากกรมปศุสัตว 

 4.2  คณะผูตรวจประเมิน ประกอบดวยผูตรวจประเมินตามคําสั่งกรมปศุสัตว ประกอบดวย 

   4.2.1 คําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี 395/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

   4.2.2  คําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี 363/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย 

   4.2.3 คําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี 1066/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย 

 4.3  คณะผูตรวจประเมิน ตองมีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับการผลิตปศุสัตวอินทรีย การผลิต

พืชอาหารสัตว การจัดการฟารม ความปลอดภัยดานอาหาร การจัดการดานสุขภาพสัตว การตรวจประเมิน

ฟารม/สถานประกอบการอินทรีย หรืองานดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดานปศุสัตว 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะผูตรวจประเมิน 

5.1 ตรวจสอบระบบการผลิตของผูประกอบการวาสอดคลองตามมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย หรือ 

มาตรฐานเกษตรอินทรียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (มกษ.) ท่ีขอรับการรับรองหรือไดรับการรับรองของ

ผูประกอบการ และมีการนําระบบการจัดการคุณภาพไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 

5.2 อํานาจหนาท่ีแหงระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย    

พ.ศ. 2558 
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6. ความรูและทักษะของคณะผูตรวจประเมิน 

6.1 ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจประเมินตองมีความรูและทักษะท่ัวไป ดังตอไปนี้   

  6.1.1 หลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการตรวจประเมิน เพ่ือชวยใหผูตรวจประเมินสามารถ

ประยุกตใชในการตรวจประเมินตางๆ ไดอยางเหมาะสม และม่ันใจวาการตรวจประเมินเปนไปในแนวทาง

เดียวกันอยางสมํ่าเสมอและเปนระบบ โดยผูตรวจประเมินตองสามารถ 

1) ประยุกตใชหลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการตรวจประเมิน 

2) วางแผนและบริหารงานอยางมีประสิทธิผล 

3) ตรวจประเมินตามกําหนดเวลา 

4) จัดลําดับและมุงเนนประเด็นสําคัญ 

5) รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การฟง การสังเกตการณ และการทบทวน

เอกสาร บันทึก และขอมูลท่ีมีประสิทธิผล 

6) เขาใจความเหมาะสมและผลสืบเนื่องของการใชเทคนิคการสุมตัวอยางสําหรับ

การตรวจประเมิน 

7) ทวนสอบความถูกตองของขอมูลท่ีรวบรวมไว 

8) เสนอหลักฐานการตรวจประเมินเพ่ือสนับสนุนสิ่งท่ีตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน 

9) ตรวจประเมินปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอความเชื่อม่ันของสิ่งท่ีตรวจพบและ

สรุปผลการตรวจประเมิน 

10) ใชเอกสารการทํางานเพ่ือบันทึกกิจกรรมการตรวจประเมิน 

11) จัดทํารายงานการตรวจประเมิน 

12) รักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล 

13) สื่อสารอยางมีประสิทธิผล ท้ังโดยทักษะทางภาษาเฉพาะตัว หรือโดยผานลาม

แปลภาษา 

6.1.2  ขอกําหนดปศุสัตวอินทรีย และเอกสารอางอิงเพ่ือชวยใหผูตรวจประเมินสามารถ

เขาใจขอบขายของการตรวจประเมินและประยุกตใชเกณฑการตรวจประเมิน 

6.1.3  สภาวการณของผูประกอบการหรือผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง เพ่ือชวยให

ผูตรวจประเมินสามารถเขาใจการดําเนินงานของผูประกอบการหรือผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง โดย

ความรูและทักษะในเรื่องนี้ตองครอบคลุมถึง 

1) ขนาดของสถานประกอบการ โครงสราง หนาท่ี และการบริหารจัดการของ

สถานประกอบการ 

2) กระบวนการธุรกิจท่ัวไป และคําศัพทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบการ 
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3) ขอมูลพ้ืนฐานของผูประกอบการหรือผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง 

6.1.4  กฎหมาย กฎระเบียบและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูตรวจประเมินสามารถ

ปฏิบัติงาน และตระหนักถึงขอกําหนดท่ีใชของผูประกอบการท่ีรับการตรวจโดยความรูและทักษะในเรื่องนี้ตอง

ครอบคลุมถึง 

1) หลักเกณฑ กฎหมายและกฎระเบียบระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ 

2) สัญญาและขอตกลงรวม 

3) อนุสัญญาและสนธิสัญญาสากลตางๆ 

4) ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีผูประกอบการเก่ียวของ 

6.2 ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจประเมินตองมีความรูและทักษะเฉพาะ ดังตอไปนี้   

1) ระบบการผลติปศุสัตวอินทรีย การประเมินการควบคุมการผลิต กระบวนการ

เก็บรักษาและสามารถประเมินความพอเพียงของการควบคุมกระบวนการ และบันทึกตางๆ กระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ 

2) สุขลักษณะและสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) ท่ีจําเปนสําหรับการผลิตสัตว  

3) การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การเก็บรักษา และการขนสง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ

อินทรีย 

4) กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ขอแนะนํา หรือแนวทางในการจัดการระบบ 

การผลิตอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

5) มีความเขาใจมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง และหลักเกณฑวิธีการและ 

เง่ือนไข 

6.3 หัวหนาคณะผูตรวจประเมินตองมีความรูและทักษะท่ัวไปเพ่ิมเติมจากผูตรวจประเมิน ดังตอไปนี้  

1) วางแผนการตรวจและการจัดสรรทรัพยากรในระหวางการตรวจประเมินอยางมี

ประสิทธิผล 

2) เปนตัวแทนของคณะผูตรวจในการติดตอสื่อสารกับผูประกอบการ และผูรับการ

ตรวจประเมิน 

3) เปนผูนําคณะผูตรวจประเมินในการสรุปผลการตรวจประเมิน 

4) จัดสรรหนาท่ีและการควบคุมสมาชิกในคณะผูตรวจประเมิน 

5) จัดทํารายงานการตรวจประเมิน 

6) ปองกันและแกไขขอขัดแยง 
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7. คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ 

7.1  ผูเชี่ยวชาญตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณทางวิชาการในสาขาท่ีตองการ 

และ/หรือ มีความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิตปศุสัตวอินทรียตามขอบขายท่ีตองตรวจประเมินโดยมีคุณสมบัติ

และทักษะดังนี้ 

1) การปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

2) สามารถใหคําแนะนําทางเทคนิครวมท้ังความรูท่ีเก่ียวของแกคณะผูตรวจประเมินได 

3) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูรวมคณะผูตรวจประเมิน 

4) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูประกอบการ 

5) ผูเชี่ยวชาญจะไดรับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา 

ประสบการณทํางาน และ การฝกอบรม  

7.2 ผูเชี่ยวชาญจะตองลงนามในสัญญาวาดวยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไมมีสวนได

สวนเสีย กอนการตรวจประเมิน รายละเอียดใหเปนไปตามทายเอกสารฉบับนี้  

8. ลักษณะสวนบุคคลของคณะผูตรวจประเมิน 

8.1 คณะผูตรวจประเมินตองมีบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ ยอมรับขอคิดเห็นของผูอ่ืน     

มีความสามารถ ไหวพริบในการติดตอสื่อสาร ชางสังเกต มีความสามารถในการรับรู เขาใจสถานการณ ปรับตัว

ไดและมีความสามารถในการแกปญหาตามประเด็นสําคัญได สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะหและใชเหตุผลได

รวดเร็ว เชื่อม่ันในตนเอง รวมท้ังมีวิสัยทัศนกวางไกล เพ่ือสามารถเขาใจและรับรูบทบาทภารกิจของ

ผูประกอบการได 

8.2   คณะผูตรวจประเมินสามารถเปนวิทยากรภายใน (In-house training) หรือทําหนาท่ีเปนผูให

คําแนะนําแกผูประกอบการ ในการทําปศุสัตวอินทรีย 
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หนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

หนังสือฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ขอบังคับ 
ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 และหลักปฏิบัติสากลท่ีเก่ียวของกับการแสดง
ความไมมีสวนไดสวนเสียในการรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรียของกรมปศุสัตว โดยมีผลบังคับใชกับบุคคลท่ี
เก่ียวของ ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลของผูยื่นคําขอ/ผูไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย ของกรมปศุสัตวได 

ขาพเจาขอรับรองวา  ไมมีสวนไดสวนเสีย  หรือมีความสัมพันธกับองคกรท่ีรับการตรวจประเมินหรือ  
ท่ีอยูในกระบวนการรับรองปศุสัตวอินทรีย กรมปศุสัตว ดังตอไปนี้ 

1. สมาชิกโดยตรงในครอบครัวไมไดทํางานกับหรือใหคําปรึกษาแกองคกรนั้นในระยะเวลา 2 ป       
ท่ีผานมา  

2. ไมไดเปนผูถือหุนหรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวเปนผูถือหุนในองคกรนั้นหรือบริษัทแมในองคกรนั้น 
3. ไมมีตําแหนงหรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวไมมีตําแหนงกรรมการหรอืมีการจัดการทางการคาใน

องคกรนั้น 

 หากขาพเจามีสวนไดสวนเสียหรือมีความสัมพันธกับองคกรนั้น ขาพเจาขอรับรองวาจะแจง       
คณะผูตรวจประเมิน ของกรมปศุสัตวทราบ กอนท่ีจะดําเนินงานในการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย          
ของกรมปศุสัตว 
 
 

ลงชื่อ ………..………..………..………..…..………..ผูแสดงตน 
                                        (………..………..………..…..………..………..) 
                                  วันท่ี ………..………..………..………..………..…... 

 

ลงช่ือ ………..………………………………พยาน          ลงช่ือ ………..………………………………พยาน 

       (……………..………..………..………)                              (……………..………..………..………) 
 วันท่ี …...……..………..………..………..…                        วันท่ี …...……..………..………..………..…  
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สัญญาวาดวยการรักษาความลับ 

สัญญาฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และหลักปฏิบัติสากล ท่ีเก่ียวของกับการรักษาความลับของขอมูลตาง ๆ ในการรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย
ของกรมปศุสัตว โดยมีผลบังคับใชกับบุคคลท่ีเก่ียวของ ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลของผูยื่นคําขอ/ผูไดรับการรับรอง
ปศุสัตวอินทรีย ของกรมปศุสัตวได 

ตามสัญญาฉบับนี้ ขาพเจารับรองจะเก็บรักษาเอกสารและขอมูลตาง ๆ ในการรับรองมาตรฐาน    
ปศุสัตว อินทรียของกรมปศุสัตว ซ่ึงไมสามารถเผยแพรแกบุคคลอ่ืนได  ไว เปนความลับโดยขาพเจา                
ใหการรับรองวา 

1. ไมเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรูปแบบ และรายละเอียดเนื้อหาของเอกสารใด ๆ ของผูยื่นคําขอ/       
ผูไดรับการรับรอง ท่ีกรมปศุสัตวไดรับไวเพ่ือใชในกิจกรรมการรับรอง เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหเปดเผยขอมูล ซ่ึงจะแจงใหผูยื่นคําขอ/ผูไดรับ
การรับรองรับทราบกอน 

2.  ไมวิจารณถึงกิจกรรมใดๆ ของผูยื่นคําขอ/ผูไดรับการรับรอง เวนแตจะไดรับการอนุญาตเปน   
ลายลักษณอักษรจากอธิบดีกรมปศุสัตว และ/หรือไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูยื่นคําขอ/     
ผูไดรับการรับรอง 

3.  ไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนอานเอกสารและขอมูลผลการพิจารณาการรับรองท่ีเก่ียวของกับผูยื่นคําขอ/
ผูไดรับการรับรอง 

4.  ไมนําเอกสารและขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการรวมในกิจกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียของ
กรมปศุสัตว เพ่ือใชในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือใหเปนประโยชนแกบุคคลอ่ืนหรือนําไปใชในทางท่ีมิ
ชอบ 

 
 

ลงชื่อ ………..………..………..………..…..………..ผูใหสัญญา 
                                        (………..………..………..…..………..………..) 
                                  วันท่ี ………..………..………..………..………..…... 

 

ลงช่ือ ………..………………………………พยาน          ลงช่ือ ………..………………………………พยาน 

       (……………..………..………..………)                              (……………..………..………..………) 
 วันท่ี …...……..………..………..………..…                        วันท่ี …...……..………..………..………..…  
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1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงานปศุสัตว

จังหวัดท่ีเปนผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย ผูตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย และผูตรวจประเมิน    

อาหารสัตวอินทรีย ใหสามารถดําเนินการตรวจประเมินเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลมุการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

และศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว/สถานีพัฒนาอาหารสัตว ในการแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน การเตรียมการ

ตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การพิจารณาผลการตรวจประเมิน การรวบรวมเอกสารเสนอสํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจประเมิน 

3. นิยาม 

3.1 ความหมายของคําอ่ืนๆ ท่ีใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับ

และออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

3.2  อาหารสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 หมายถึง  

  (1) วัตถุท่ีมุงหมายเพ่ือใชหรือใชเลี้ยงสัตว โดยการใหกิน ดื่ม เลีย หรือนําเขาสูรางกายสัตว

โดยวิธีการใดๆ หรือ 

  (2) วัตถุท่ีมุงหมายเพ่ือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว 

3.3 ประเภทและชนิดของอาหารสัตวควบคุมท่ีตองขอใบอนุญาตผลิต นําเขา และขายอาหารสัตว

จากกรมปศุสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 

3.4  พืชอาหารสัตว หมายถึง พืชท่ีนํามาใชเปนอาหารสัตว ท้ังลักษณะสดหรือแหงหรือหมัก ไดแก 

พืชตระกูลหญา เชน หญาเนเปยร หญารูซ่ี หญากินนี และพืชตระกูลถ่ัว เชน ถ่ัวเซนโตร ถ่ัวสไตโล กระถิน 

(มกษ. 8901 - 2556) 

4. การแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน 

4.1  กรมปศุสัตวจะแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน เพ่ือตรวจประเมินตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

4.2  กรมปศุสัตวแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินอยางเปนทางการ โดยประกอบดวย หัวหนาคณะผูตรวจ

ประเมิน และผูตรวจประเมิน ท้ังนี้ ในการตรวจประเมินจะตองมีผูตรวจประเมิน อยางนอย 2 คน หรืออาจมี

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูสังเกตการณรวมดวยก็ได 

4.3  คณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย ตรวจประเมินฟารมและสถานประกอบการ ตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย          
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(มกษ. 9000 เลม 1 - 2552) หรือ เกษตรอินทรีย เลม 2: ปศุสัตวอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 2 - 2554) หรือ        

เกษตรอินทรีย เลม 6: ผึ้งอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 6 - 2556) 

4.4 คณะผูตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย หรือคณะผูตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย ซ่ึง 

กรมปศุสัตวสามารถเปนหนวยงานท่ีใหการรับรองเฉพาะในสวนของพืชอาหารสัตว หรืออาหารสัตว        

สําหรับสัตวปศุสัตวเทานั้น ซ่ึงจําแนกไดเปน 3 กรณี ดังนี้ 

4.4.1 การรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย เพ่ือประสงคใชเปน

วัตถุดิบภายในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

      เกษตรกรตองการขอรับการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรีย โดยมีการปลูกพืชอาหาร

สัตวอินทรีย  หรืออาหารสัตวอินทรีย ไวใชภายในฟารมตนเอง ผูตรวจประเมินสามารถตรวจรับรอง            

จากหลักฐานท่ีบันทึกวามีระบบการผลิตเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก

และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1 - 2552) และไมจําเปนตอง           

ออกใบรับรองใหแกผูประกอบการ 

4.4.2 การรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย เพ่ือประสงคนําไป

จําหนายแกผูประกอบการท่ีเลี้ยงปศุสัตวอินทรีย 

  1) การขอรับการรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย กรมปศุสัตว

รับผิดชอบในการออกใบรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย เฉพาะวัตถุท่ีใชในการผลิตเปน

อาหารสําหรับสัตวเทานั้น แตท้ังนี้กรมปศุสัตวอาจจะพิจารณาผูเชี่ยวชาญ หรือผูตรวจประเมินท่ีสามารถ   

ตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรียเขารวมในการตรวจประเมินดวย  

              2) การขอรับการรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย สําหรับเปน

ท้ังอาหารสําหรับสัตว และอาหารมนุษย กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานรับผิดชอบในการออกใบรับรอง  

4.4.3 การรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย จากภายนอกเขามาใช

ภายในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

             วัตถุดิบพืชอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวนั้น ตองมาจากแปลงท่ีไดรับการ

รับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1 - 2552) แตในกรณีท่ีวัตถุดิบนั้นอยูหางไกลคนละจังหวัด หรือขามเขต อาจ

ประสานใหผูตรวจประเมิน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือสํานักงานปศุสัตวเขตนั้น เขาไปตรวจรับรอง      

พืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย ท้ังนี้กรมปศุสัตวสามารถออกใบรับรองใหแกผูประกอบการได 

ในกรณีท่ีกรมวิชาการเกษตร และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมยังไมพรอมท่ีจะเขาไปตรวจรับรอง 

4.5  คณะผูตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถเปนหนวยงานท่ีใหการรับรอง

โรงงานอาหารสัตวอินทรีย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนาย

ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1 - 2552) 
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5. การเตรียมการตรวจประเมิน 

คณะผูตรวจประเมินศึกษาขอมูลผูประกอบการตามแบบฟอรมการยื่นขอการรับรอง และจัดทํา

กําหนดการตรวจประเมิน รวมท้ังเตรียมแบบฟอรมตางๆ และเอกสารท่ีใชสําหรับการตรวจประเมิน ดังนี้ 

5.1 หัวหนาคณะผูตรวจประเมินแจงกําหนดการตรวจประเมินแกผูประกอบการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  

กอนการตรวจประเมิน ตามแบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit plan)     

(F-ORG-AUD-01) 

5.2 กรณีการตรวจรับรองใหมหรือการตรวจตออายุ หากคณะผู ตรวจประเมินมีเหตุสงสัยวา   

สถานประกอบการท่ีจะทําการตรวจประเมินอาจมีการปนเปอนสารเคมี โลหะหนัก หรือยาฆาแมลง ตองทําการ

สุมเก็บตัวอยางดิน ตัวอยางน้ํา เปนตน สงตรวจทางหองปฏิบัติการโดยผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

5.3 แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report)                 

(F-ORG-AUD-02) 

5.4 แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย  

(Corrective Action Request) (F-ORG-AUD-03) 

5.5 แบบฟอรมสรุปเอกสารการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย  

(F-ORG-AUD-04) 

5.6 แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย สําหรับสถานประกอบการ (F-ORG-EST) 

หรือ แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย (F-ORG-LV) หรือ แบบฟอรมการตรวจประเมิน      

ผึ้งอินทรีย (F-ORG-BEE) หรือ แบบฟอรมการตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย (F-ORG-FORAGE) หรือ

แบบฟอรมการตรวจประเมินอาหารสตัวอินทรีย (F-ORG-FEED) 

6. การตรวจประเมิน 

ข้ันตอนการตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมิน ประกอบดวย 

6.1 หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน ประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) รวมกับ

ผูประกอบการหรือผูแทน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือเปนการแนะนําคณะผูตรวจประเมิน 

2) เพ่ือเปนการทบทวนขอบขาย และแจงวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 

3) เพ่ือเปนการชี้แจงรูปแบบ และมาตรฐานท่ีจะใชในการตรวจประเมิน 

4) เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธในการสื่อสารระหวางคณะผูตรวจประเมินและ 

ผูประกอบการ 
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5) เพ่ือเปนการยืนยันความพรอมของทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ท่ีจําเปนสําหรับคณะผูตรวจประเมิน และความเปนปจจุบันของเอกสารท่ีไดรับ 

6) เพ่ือยืนยันวัน และเวลาในการตรวจประเมิน และการปดประชุม 

7) เพ่ือทําความเขาใจ และใหผูประกอบการสอบถามขอสงสัย ในประเด็นท่ียังไม

ชัดเจนในเรื่องกําหนดการตรวจประเมิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 6.2  วิธีการตรวจประเมิน ประกอบดวย 

    1) การสัมภาษณ ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจะตองยืนยันจากแหลงขอมูลท่ี 

นาเชื่อถือ เชน การสังเกต การวัด และการบันทึกโดยคณะผูตรวจประเมิน ท้ังนี้ตองมีการตรวจสอบเอกสาร

และบันทึกควรตรวจสอบความเปนปจจุบัน การสังเกตกิจกรรมของพ้ืนท่ีท่ีตรวจ ท้ังนี้ผูตรวจประเมินบันทึกสิ่งท่ี

อาจเปนเหตุนําไปสูความไมเปนไปตามขอกําหนด  

 2)  ผูตรวจประเมินอาจดําเนินการสุมเก็บตัวอยางปจจัยการผลิต หากมีเหตุท่ีสงสัย

ในสาระสําคัญ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติบางประการ เชน ผูตรวจประเมินพิจารณาแลวเห็นวามีการใชสารเคมี

เปนระยะเวลานาน หรืออาจมีการปนเปอนสารเคมีเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ผูตรวจประเมินแนะนําให

ผูประกอบการสุมเก็บตัวอยางดิน - น้ํา เพื่อสงตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักตกคางสําหรับประกอบ 

การพิจารณากําหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจ

ประเมิน 

 3) ในระหวางการตรวจประเมิน หัวหนาคณะผูตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลง

กําหนดการตรวจประเมินไดตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูประกอบการ เพ่ือใหการตรวจประเมิน

เปนไปอยางมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 

 4) กรณี ท่ีไมสามารถตรวจประเมินไดครบทุกหัวขอในการตรวจครั้งแรก ให

ดําเนินการนัดหมายการตรวจประเมินในครั้งตอไป 

6.2.1 การตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

คณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียประสานงานกับผูประกอบการ กอนหรือหลัง

การตรวจประเมินเพ่ือตรวจสอบขอมูล และขอหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย ดังตอไปนี้ 

 1)   เอกสารหรือหลักฐานการใชพ้ืนท่ีอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 2)  แผนผังสถานประกอบการ (ระบุรายละเอียดท่ีตั้งอาคารสิ่งกอสราง โรงเรือน 

จํานวนพ้ืนท่ี แปลงพืชอาหารสัตว ถนน ขอบเขตและแนวกันชน แหลงน้าํ และอ่ืนๆ ) 

 3)   แหลงท่ีมาของสัตว จํานวนปศุสัตวอินทรียท่ีขอรับรอง ณ ปจจุบัน 

  4)  แผนการจัดการแปลงหญา พืชอาหารสัตวภายในฟารม 

 5)   การนําเขาอาหารสัตว และเอกสารใบรับรองแหลงท่ีมาของอาหารสัตว 

 6)   แผนผังกระบวนการผลิตสินคา (Process Flow Chart) 
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 7)   ระบบการตรวจสอบยอนกลับ 

 8)  เอกสารผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (ถามี) 

9)  บันทึกท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงสัตว ไดแก บันทึกทะเบียนตัวสัตว บันทึกการ   

นําสัตวเขาเลี้ยง บันทึกปริมาณอาหารสัตวท่ีใชเลี้ยงสัตวภายในฟารม บันทึกสุขภาพสัตว บันทึกปริมาณผลผลิต 

บันทึกรายชื่อสถานท่ีจําหนายผลิตผล/ผลิตภัณฑ คูมือการเลี้ยงสัตว อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจประเมิน 

ภาพถายแสดงสภาพภายในฟารม/สถานประกอบการ ในจุดท่ีสําคัญ เชน 

1) สภาพท่ัวไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว คอกพักสัตวปวย และพ้ืนท่ีเลี้ยงปลอย 

2) ขอบเขต รั้ว คันดิน และแนวกันชนรอบฟารม 

3) แปลงพืชอาหารสัตว และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวอินทรีย 

4) แหลงน้ําสะอาดท่ีใช 

5) สถานท่ีเก็บผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

6) ระบบการฆาเชื้อกอนเขาฟารม 

7) สถานท่ีทําลายซาก ขยะมูลฝอย 

6.2.2 การตรวจประเมินผึ้งอินทรีย 

คณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียประสานงานกับผูประกอบการ กอนหรือหลัง

การตรวจประเมินเพ่ือตรวจสอบขอมูล และขอหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย ดังตอไปนี้ 

1)  เอกสารหรือหลักฐานการใชพ้ืนท่ีอยางถูกตองตามกฎหมาย   

2) แผนผังสถานท่ีตั้งกลองรังผึ้งในรอบป และแหลงอาหาร  

3) แหลงท่ีมาของผึ้ง ขอมูลแผนการขยายพันธุ และการทดแทน จํานวนผึ้งอินทรีย

ท่ีขอรับรอง ณ ปจจุบัน 

4)  เอกสารใบรับรองแหลงท่ีมาของอาหารผึ้ง 

 5)  แผนผังกระบวนการผลิตสินคา (Process Flow Chart) 

 6)  ระบบการตรวจสอบยอนกลับ 

 7)  เอกสารผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (ถามี) 

8)  บันทึกท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงผึ้ง ไดแก บันทึกขอมูลการจัดการฟารมผึ้ง เชน 

แผนการตรวจสุขภาพผึ้ง การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในฟารม เปนตน และ บันทึกขอมูลดานการผลิต   

เชน แหลงท่ีมาของผึ้งและผึ้งนางพญา บันทึกชนิดอาหารเสริม ปริมาณ วิธีการใหอาหารผึ้ง และโปรแกรม    

การใหอาหาร บันทึกปริมาณผลผลิต บันทึกรายชื่อสถานท่ีจําหนายผลิตผล/ผลิตภัณฑ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ   

การตรวจประเมิน 
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ภาพถายแสดงสภาพภายในฟารม/สถานประกอบการ ในจุดท่ีสําคัญ เชน 

1)  สภาพท่ัวไปของสถานท่ีตั้งกลองรังผึ้ง และแหลงอาหาร 

2) แหลงน้ําสะอาดท่ีใช 

3) สถานท่ีสลัดน้ําผึ้ง 

4) สถานท่ีเก็บผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

5)  สถานท่ีจัดการขยะมูลฝอย 

6.2.3  การตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย 

  6.2.3.1 พืชอาหารสัตว ไดแก พืชตระกูลหญา และพืชตระกูลถ่ัว ท่ีใชเปนอาหารสัตว

โดยผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรีย ตั้งแตกระบวนการปลูกถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ท้ังนี้การ

ปรับปรุงดินตองใชสารอินทรีย และวัสดุธรรมชาติ ท่ีปราศจากการปนเปอน ซ่ึงเปนปุยอินทรียท่ีผลิตจากวัสดุในฟารม 

หรือปจจัยการผลิตพืชอินทรียท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน จากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 

กรมวิชาการเกษตร รายละเอียดตามภาคผนวก  

6.2.3.2 คณะผูตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย ประสานงานกับผูประกอบการ 

กอนหรือหลังการตรวจประเมินเพ่ือตรวจสอบขอมูล และขอหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย 

ดังตอไปนี้ 

1) เอกสารหรือหลักฐานการใชพ้ืนท่ีอยางถูกตองตามกฎหมาย   

2) แผนผังแปลงพืชอาหารสัตวอินทรีย (ขนาดแปลง (ไร) และพ้ืนท่ีแนวกันชน (เมตร))  

3)  แผนการผลิตพืชอาหารสัตวอินทรีย (ชนิดพืช ขนาดพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตวแตละ

ชนิด จํานวนรอบการผลิต/ป วันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียว ปริมาณผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (กก.))  

4) แหลงท่ีมาของทอนพันธุ/เมล็ด พืชอาหารสัตวอินทรีย 

5)  วิธีการควบคุมหรือปองกันกําจัดศัตรูพืช 

6) เอกสารผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (ถามี) 

7)  บันทึกรายชื่อสถานท่ีจําหนายพืชอาหารสัตวอินทรีย 

ภาพถายแสดงสภาพแปลงพืชอาหารสัตวอินทรีย ในจุดท่ีสําคัญ เชน 

1) สภาพท่ัวไปของแปลงพืชอาหารสัตวอินทรีย 

2) ขอบเขต รั้ว คันดิน และแนวกันชนรอบแปลงพืชอาหารสัตวอินทรีย 

3) แหลงน้ําสะอาดท่ีใช 

4) สถานท่ีเก็บรักษาพืชอาหารสัตวอินทรีย 
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6.2.4  การตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย 

  6.2.4.1 อาหารสัตวอินทรีย อาจไดจากวัตถุดิบธรรมชาติชนิดเดียวหรือหลายชนิด

หรือท่ีผลิตโดยผานหรือไมผานกระบวนการแปรรูป แตตองผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรีย และเปนไปตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 

  6.2.4.2  สถานท่ีผลิตเพ่ือจําหนายหรือโรงงานผลิตอาหารสัตวตองไดรับการรับรอง

ระบบการจัดการดานสุขลักษณะท่ีดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practices หรือ GMP)    

และ/หรือ หลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control 

Point หรือ HACCP) จากกรมปศุสัตว หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

  6.2.4.3 หนังสือรับรองแหลงกําเนิดของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต ( Certificate  of  

Origin ) กรณีโรงงานผลิตปลาปน แหลงท่ีมาของปลาตองมีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ 

  6.2.4.4  หนังสือรับรองผลวิเคราะหวัตถุดิบอาหารสัตว (Certificate of Analysis) 

สําหรับการรับรองคุณภาพปลาปนอินทรีย ตองมีผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนักตกคาง (ตะก่ัว แคดเมียม   

สารหนู และปรอท) ซ่ึงระดับคาโลหะหนักตกคางตองต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ Commission Regulation 

(EU) 2015/186 และ Commission Regulation (EU) No 1275/2013 ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑมาตรฐานโลหะหนักตกคางของปลาปน 
 

ประเภทโลหะหนัก Maximum content in mg/kg 
สารหนู (As) 25 mg/kg 

แคดเมียม (Cd) 2.0  mg/kg 
ตะก่ัว (Pb) 10  mg/kg 
ปรอท (Hg) 0.5  mg/kg 

6.2.4.5  คณะผูตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย ประสานงานกับผูประกอบการ 

กอนหรือหลังการตรวจประเมินเพ่ือตรวจสอบขอมูล และขอหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย 

ดังตอไปนี้ 

1)  แผนผังโครงสรางองคกรและหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในโรงงาน     

2)  แผนผังสถานประกอบการ 

3)  แผนผังกระบวนการผลิตสินคา (Process Flow Chart) 

4)  เอกสารการรับรองระบบการจัดการดานสุขลักษณะท่ีดีในสถานประกอบการ  

5)  เอกสารการรับรองระบบการจัดการดานการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ี

ตองควบคุม 
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6)  เอกสารใบรับรองแหลงท่ีมาของอาหารสัตว 

7) เอกสารผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

8)  ในกรณีท่ีมีการขอรับการรับรองเปนการผลิตแตละครั้งท่ีสงจําหนายเปนวัตถุดิบ

อาหารสัตวอินทรีย (Lot by lot) มีการระบุบงชี้และมีเอกสารในการสงจําหนาย เพ่ือเปนการทวนสอบ

ยอนกลับทุกชุดการผลิต (ตรวจสอบเอกสารกรณีตรวจติดตามหรือตรวจตออายุ) 

9) กรณีใชเครื่องจักรรวมกับการผลิตอาหารสัตวท่ัวไป ตองมีมาตรการในการทํา

ความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ  

10) อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจประเมิน 

ภาพถายแสดงสภาพสถานประกอบการอาหารสัตวอินทรีย ในจุดท่ีสําคัญ เชน 

1)  สภาพท่ัวไปของสถานประกอบการอาหารสัตวอินทรีย 

2) ขอบเขต รั้ว แนวกันชนสถานประกอบการอาหารสัตวอินทรีย 

3) จุดรับ-สงอาหารสัตวอินทรียภายในสถานประกอบการ 

4) สถานท่ีเก็บผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

6.2.5  การตรวจประเมินตามขอบขายอ่ืนๆ ท่ีกรมปศุสัตวกําหนดเพ่ิมเติม ใหคณะผูตรวจ

ประเมิน พิจารณาตรวจสอบขอมูล และขอหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย ตามความ

เหมาะสม 

 6.3  การบันทึกสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 

   6.3.1  สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตองบันทึกไว ตามแบบฟอรมรายงานผล

การตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) ท้ังนี้อาจตรวจประเมิน

รายละเอียดท่ีไมไดกําหนดไวในแบบฟอรมการตรวจประเมินเพ่ิมเติมได 

   6.3.2  คณะผูตรวจประเมินตองประชุมรวมกันภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน เพ่ือ

สรุปผลการตรวจประเมินวาสิ่งท่ีตรวจพบรายการใดถือเปนขอบกพรอง จากนั้นใหบันทึกรายงานอยางกระชับ

ลงในแบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Corrective Action Request) 

(F-ORG-AUD-03) โดยตองมีหลักฐานสนับสนุนท่ีเปนรูปธรรม และใหอางถึงขอกําหนดในมาตรฐานใหชัดเจน 

 6.4  การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting)  

   6.4.1  คณะผูตรวจประเมิน จัดประชุมปดการตรวจประเมินหลังจากประชุมคณะผูตรวจ

ประเมินแลวเสร็จ เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน หรือขอบกพรองท่ีพบ

จากการตรวจประเมิน (ถามี) ตอผูประกอบการ เพ่ือทําความเขาใจผลของการตรวจประเมินใหถูกตองตรงกัน 

และใหลงชื่อรับทราบสิ่งท่ีตรวจพบ หรือขอบกพรอง (ถามี) และสําเนาขอบกพรองตามแบบฟอรมบันทึก

ขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Corrective Action Request) 1 ชุด 
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 6.4.2  กรณีมีขอบกพรองใหแจงผูประกอบการทราบ และใหผูประกอบการเสนอแนวทาง  

แกไข และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ พรอมนัดหมายกําหนดเวลาการตรวจประเมินครั้งถัดไป 

 6.4.3  คณะผูตรวจประเมินกลาวขอบคุณผูประกอบการ อาจกลาวชม แจงขอดี หรือ    

จุดแข็ง (ถามี)  

 6.4.4  คณะผูตรวจประเมินยืนยันสรุปขอบขายท่ีขอการรับรอง สรุปผลการตรวจประเมิน

และเปดโอกาสใหผูประกอบการตอบขอซักถาม  

7. การพิจารณาผลการตรวจประเมิน   

  กรณีการตรวจรับรองใหม (Initial Audit) และการตรวจตออายุ (Recertification Audit) 

  7.1 กรณีไมพบขอบกพรองใดๆ และ/หรือพบขอสังเกต พบขอเสนอแนะ ใหคณะผูตรวจประเมิน

ดําเนินการ ดังนี้ 

    7.1.1 ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

ประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) โดยใหผูประกอบการลงนามรับทราบ

และมอบสําเนาใหผูประกอบการทราบภายใน 5 วันทําการ 

 7.1.2  รวบรวมชุดเอกสารท่ีเก่ียวของสงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจประเมิน โดยนับจากวันท่ีเอกสารครบถวน   

7.2 กรณีพบขอบกพรองไมรุนแรง ใหคณะผูตรวจประเมินดําเนินการ ดังนี้ 

    7.2.1  ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

ประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) และแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง      

การตรวจประเมิ นการรับรองปศุสั ตว อิ นทรี ย  (Corrective Action Request) (F-ORG-AUD-03 ) โดยให

ผูประกอบการลงนามรับทราบและมอบสําเนาใหผูประกอบการทราบภายใน 5 วันทําการ 

 7.2.2  ผูประกอบการตองจัดทําแนวทางการแกไขใหผูตรวจประเมินพิจารณาภายใน 15 วัน 

หากไมจัดทําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะผูตรวจประเมินจะทําการแจงเตือน และขยายระยะเวลาใหแก

ผูประกอบการในการจัดทําแนวทางการแกไขใหคณะผูตรวจประเมินอีก 15 วัน รวมเปน 30 วัน นับจากวันท่ี

ตรวจประเมิน 

 7.2.3  ผูประกอบการการยังไมจัดสงแนวทางการแกไข หลังจากสิ้นสุดการขยายระยะเวลา 

และ กรณีเปนการตรวจรับรองใหมใหคณะผูตรวจประเมินยุติการตรวจประเมิน หากผูประกอบการมีความพรอม

ใหยื่นขอรับการรับรองใหมท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กรณีเปนการตรวจติดตาม

หรือการตรวจตออายุใหคณะผูตรวจประเมินโดยสํานักงานปศุสัตวเขตรวบรวมเอกสารตอคณะกรรมการรับรอง

ปศุสัตวอินทรีย เพ่ือเสนอการพักใชการรับรอง 
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 7.2.4 หากผูประกอบการจัดทําแนวทางการแกไขเรียบรอยแลวใหคณะผูตรวจประเมิน

สรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) 

(F-ORG-AUD-02) โดยสํานักงานปศุสัตวเขตรวบรวมชุดเอกสารที่เกี่ยวของสงสํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ภายใน 15 วัน หลังจากคณะผูตรวจประเมินยอมรับแนวทางการแกไข

ของผูประกอบการ 

 7.3 กรณีพบขอบกพรองรุนแรง ใหคณะผูตรวจประเมินดําเนินการ ดังนี้ 

    7.3.1 ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

ประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) และแบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการ

ตรวจประเมินการรับรองป ศุสัตว อินทรีย  (Corrective Action Request) (F-ORG-AUD-03 ) โดยให

ผูประกอบการลงนามรับทราบและมอบสําเนาใหผูประกอบการทราบภายใน 5 วันทําการ 

 7.3.2  ผูประกอบการตองจัดทําแนวทางการแกไขใหผูตรวจประเมินพิจารณาภายใน 15 วัน 

หากไมจัดทําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะผูตรวจประเมินจะทําการแจงเตือน และขยายระยะเวลาใหแก

ผูประกอบการในการจัดทําแนวทางการแกไขใหคณะผูตรวจประเมินอีก 15 วัน รวมเปน 30 วัน นับจากวันท่ี

ตรวจประเมิน 

    7.3.3  เม่ือผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไขมาแลวใหคณะผูตรวจประเมินนัดหมาย

ผูประกอบการเพ่ือตรวจติดตามผลการแกไขตามแนวทางการแกไข ซ่ึงผูประกอบการมีโอกาสในการแกไข

ขอบกพรองได 2 ครั้ง ภายในระยะเวลารวม 90 วัน หากพนระยะเวลาดังกลาว และผูประกอบการยังไม

สามารถแกไขขอบกพรองไดแลวเสร็จ ใหคณะผูตรวจประเมินยุติการตรวจประเมิน หากผูประกอบการมีความ

พรอมใหยื่นขอรับการรับรองใหมท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กรณีเปนการตรวจ

ติดตามหรือการตรวจตออายุใหคณะผูตรวจประเมินโดยสํานักงานปศุสัตวเขตรวบรวมเอกสารตอคณะกรรมการ

รับรองปศุสัตวอินทรีย เพ่ือเสนอการพักใชการรับรอง 

 7.3.4 หากผูประกอบการสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

ประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) โดยสํานักงานปศุสัตวเขตรวบรวมชุด

เอกสารที่เกี่ยวของสงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ภายใน 15 วัน หลังจากการ

ตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ โดยนับจากวันท่ีเอกสารครบถวน   
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กรณีการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) 

7.4  คณะผูตรวจประเมินจัดทําแผนการตรวจประเมินเพ่ือคงไวซ่ึงการรับรอง ผูตรวจประเมินจะ 

ดําเนินการทุก 10-12 เดือน นับจากการตรวจประเมินครั้งลาสุด คณะผูตรวจประเมินสามารถตรวจในบาง

ขอกําหนด เพ่ือบงชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน ท้ังนี้การตรวจติดตามทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ป 

จะตองตรวจประเมินใหครบทุกขอกําหนด 

7.5  คณ ะผู ต ร วจป ระ เม ิน  โด ยสําน ัก งาน ป ศุส ัต ว เข ต รวบ รว มผลการต รวจติด ต าม 

(Surveillance Audit) เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย ในกรณีดังนี้ 

 7.5.1 กรณีพบวาผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรียยังคงสามารถรักษา

มาตรฐานท่ีไดรับใบรับรองอยางมีประสิทธิผลและปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง 

ใหคณะผูตรวจประเมินทําหนังสือแจงคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาคงไวซ่ึง 

การรับรอง 

 7.5.2 กรณีพบวาผูประกอบการที่ไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรียไมสามารถรักษา

มาตรฐานที่ไดรับใบรับรองในบางสวนของขอบขายที่ไดรับใบรับรองไวได ใหจัดทําเอกสารตามขอ 7.1 

หรือ 7.2 หรือ 7.3 โดยคณะผูตรวจประเมินทําหนังสือแจงคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย พรอมทั้ง

เขารวมชี้แจงผลการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบ  

7.5.3  กรณีพบวาผูประกอบการที่ไดรับใบรับรองแจงความประสงคขอขยายขอบขาย 

หรือขอลดขอบขาย หรือแกไขขอบกพรอง ใหจัดทําเอกสารตามขอ 7.1 หรือ 7.2 หรือ 7.3 โดย       

คณะผูตรวจประเมินทําหนังสือแจงคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย พรอมทั้งเขารวมชี้แจงผล            

การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบ 

8. ชุดเอกสารสําหรับสํานักงานปศุสัตวเขตจัดสงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว                 

คณะผูตรวจประเมินจัดทําแบบฟอรมสรุปเอกสารการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรอง     

ปศุสัตวอินทรีย (F-ORG-AUD-04) และรวบรวมชุดเอกสารสงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา 

ปศุสัตว ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีเอกสารครบถวน เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย     

ทบทวนความถูกตองของผลการตรวจประเมินของผูประกอบการ ประกอบดวย 

8.1 แบบฟอรมคําขอรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย (ป.ศ.อ. 1) หรือ แบบฟอรมคําขอรับการรับรอง     

ผึ้งอินทรีย (ป.ศ.อ. 2) หรือแบบฟอรมคําขอรับการรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย (ป.ศ.อ. 3) หรือแบบฟอรม   

คําขอรับการรับรองอาหารสัตวอินทรีย (ป.ศ.อ. 4) พรอมเอกสารประกอบการยืน่คําขอ 

8.2 แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Plan) (F-ORG-AUD-01) 

8.3 แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) 
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8.4 แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Corrective Action 

Request) (F-ORG-AUD-03) 

8.5 แนวทางการแกไขของผูประกอบการในกรณีพบขอบกพรองไมรุนแรง (ถามี ในกรณีเขียนแยก

จากแบบฟอรม รหัส F-ORG-AUD-03) 

8.6 แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย สําหรับสถานประกอบการ (F-ORG-EST) 

หรือ แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย (F-ORG-LV) หรือ แบบฟอรมการตรวจประเมิน      

ผึ้งอินทรีย (F-ORG-BEE) หรือ แบบฟอรมการตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย (F-ORG-FORAGE) หรือ

แบบฟอรมการตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย (F-ORG-FEED) 

8.7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการนําเสนอขอมูล การตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย จัดสงทาง      

E-mail: farm@dld.go.th กอนวันจัดประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย อยางนอย 3 วัน 
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1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้จัดทําเพื่อใหผู ตรวจประเมินใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเก็บตัวอยางดินใน        

กรณีที่สถานประกอบการมีความเสี่ยง เพ่ือสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เปนไปในแนวทางเดียวกัน     

มีคุณภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการเก็บตัวอยางดิน ต้ังแตวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเก็บ

ตัวอยางดิน วิธีการเก็บตัวอยาง และการนําสงหองปฏิบัติการ 

3. นิยาม 

ความหมายของคําอ่ืนๆ ท่ีใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและ

ออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

4. อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางดิน 

4.1 เครื่องมือสําหรับเก็บตัวอยาง ประกอบดวยเครื่องมือ ชนิดท่ีเปนใบมีด (blades) เชน จอบ 

เสียม พลั่ว เครื่องมือชนิดทอหรือหลอดเจาะ (Soil tube) และเครื่องมือชนิดสวาน (auger) เปนตน 

4.2 ถังพลาสติก เพ่ือใชรวบรวมตัวอยางดินในแตละระดับความลึก 

4.3 แผนพลาสติกใส และ ถุงพลาสติกใชบรรจุดินเพ่ือสงวิเคราะห 

4.4 ปายแสดงรายละเอียดตัวอยาง 

4.5 ใบนําสงตัวอยาง 

 อุปกรณทุกชนิดท่ีใชในการเก็บตัวอยางดินจะตองสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอน เชน สนิมเหล็ก ปุย        

ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช สารเคมีหรือสิ่งปนเปอนอ่ืนใดท่ีจะทําใหผลวิเคราะหดินผิดพลาด 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

5.1 สถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงหรือมีหลักฐานวาอาจมีการปนเปอนจากสารเคมีหรือโลหะหนัก    

ใหคณะผูตรวจประเมินแนะนําผูประกอบการในการเก็บตัวอยาง ดังนี้ 

5.1.1 ศึกษารายละเอียด วิธีการเก็บตัวอยางดิน ปริมาณการเก็บตัวอยางดิน วิธีการเก็บ

รักษาคุณภาพดิน และการจัดสงตัวอยางดิน เปนตน จากหองปฏิบัติการท่ีจะสงตรวจวิเคราะห 

5.1.2 บันทึกรายละเอียดตัวอยางดิน พรอมใบนําสงตัวอยางดินใหครบถวน เชน ชื่อผูประกอบการ 

สถานท่ีเก็บตัวอยางดิน และวันท่ีเก็บตัวอยางดิน เปนตน 
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5.1.3 สงตัวอยางดินไปยังหองปฏิบัติการ เพ่ือตรวจวิเคราะหตามรายการทดสอบตาม

ปจจัยท่ีมีความเสี่ยง 

5.1.4 ผูประกอบการนําสงผลการตรวจวิเคราะห ใหแกคณะผูตรวจประเมินเพ่ือ

ประกอบการตรวจประเมิน 

5.2 เม่ือคณะผูตรวจประเมินไดรับผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนักในดินจากผูประกอบการ         

ใหคณะผูตรวจประเมินพิจารณาผลการวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัย

และเกษตรกรรม (อางอิงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 25 พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนด

มาตรฐานคุณภาพดิน) หากมีผลกระทบตอตัวสัตวใหคณะผูตรวจประเมินพิจารณาใหผูประกอบการจัดการพ้ืนท่ี

เพ่ือใชเลี้ยงปศุสัตวอินทรียเขาสูระยะปรับเปลี่ยน 

6. ข้ันตอนการเก็บตัวอยางดินและเตรียมตัวอยาง 

6.1 ตัวอยางดินท่ีเก็บมาวิเคราะหจะตองเปนตัวแทนท่ีแทจริงของดินในบริเวณนั้นๆ 

6.2 เวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตัวอยางดิน คือ หลังการเก็บเก่ียวเล็กนอย หรือ 2 เดือนกอน      

การปลูกพืช เพราะระยะนี้ดินจะมีสภาพความชื้นพอเหมาะตอการเก็บตัวอยาง ความชื้นท่ีเหมาะสมในการ   

เก็บตัวอยาง อาจสังเกตไดโดยการบีบดินใหแนน เม่ือแบมือออกแลวดินไมติดมือและดินจะรวน 

6.3 ขนาดของพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางดิน 1 ตัวอยาง ควรมีพ้ืนท่ีไมเกิน 25 ไร มีการปลูกพืชชนิดเดียวกัน     

การเจริญเติบโตอยูในระดับเดียวกัน เนื้อดิน สีและชนิดของดินเหมือนกันมีความลาดเทของพ้ืนท่ีอยูในระดับ

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน การเก็บใหกระจายจุดท่ีจะเก็บท่ัวพ้ืนท่ีโดยถาพ้ืนท่ีไมเกิน 15 ไร กระจายเก็บประมาณ    

15 จุด หรือทําการเก็บตัวอยางดิน 1-2 จุดตอพ้ืนท่ี 1 ไร การสุมเก็บตัวอยาง ยิ่งเก็บถ่ีเทาใดจะทําใหไดตัวแทน

ท่ีดียิ่งข้ึน  

6.4 จุดท่ีกําหนดจะทําการเก็บตัวอยางไมควรเปนดินเกา ขอบรั้ว ริมตลิ่ง คอกสัตว หรือบริเวณท่ีมี     

ปุยตกคาง 

การเจาะหรือขุดดินจะตองถางหญา กวาดเศษพืช หรือวัสดุท่ีอยูผิวหนาดินออกเสียกอน      

(อยาแซะหรือ ปาดหนาดินออก) โดยใชเสียมหรือพลั่วใหขุดดินเปนรูปตัว (V) ใหมีความลึกแนวดิ่งตามประเภท

ของพื้นที่หรือการใชประโยชน สวนที่เปนตัว (V) นี้ทิ้งไป จากนั้นใชเสียมแซะขอบดานหนึ่งของตัว (V) ใหมี

ความหนาประมาณ 1 นิ้ว จากปากหลุมถึงกนหลุม ดินท่ีไดนี้เปนดินจาก 1 จุด ทําเชนเดียวกันนี้จนครบ นําดิน

ทุกจุด ใสรวมกันในถังพลาสติกหรือภาชนะท่ีเตรียมไว             

6.5 ดินท่ีเก็บมานั้นนํามาผึ่งใหแหงในท่ีรม อยานําดินตากกลางแดดหรืออบดวยความรอน เพราะ

แสงแดดจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ควรนําดินเกลี่ยบนกระดาษท่ีสะอาดแลววางในท่ีรมท่ีมีลมพัด

ถายเทได ปราศจากฝุน ควันและไอของสารเคมี 
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6.6 หลังจากคลุกเคลาตัวอยางดินรวมใหเขากันดีแลว แบงดินออกเปน 4 สวน นําดินมา 1 สวน 

ประมาณ 500 กรัม สวนท่ีแบงมานี้บรรจุลงในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดเก่ียวกับตัวอยางดิน เชน ชื่อผูสง

ตัวอยาง สถานท่ีเก็บและความลึกกํากับไวขางถุงใหชัดเจน รัดปากถุงใหแนนแลวนําสงหองปฏิบัติการเพ่ือ

ดําเนินการวิเคราะหตอไป 

7. ขอควรระวังในการเก็บตัวอยางดินและเตรียมตัวอยาง 

7.1 แบงขอบเขตของพ้ืนท่ีซ่ึงจะทําการเก็บตัวอยางใหไดตัวแทนท่ีถูกตองมากท่ีสุด 

7.2 อุปกรณในการเก็บตัวอยาง เตรียมตัวอยาง และการบรรจุ ตองสะอาดปราศจากการปนเปอน

ของปูน ปุย ยาฆาแมลง สารเคมีหรือสิ่งปนเปอนอ่ืนใดท่ีจะทําใหคาวิเคราะหผิดพลาด 

7.3 ดินท่ีเก็บมาจากแตละจุดเพ่ือมารวมกันเปนตัวอยางรวมตองมีปริมาณเทากันหรือใกลเคียงกัน 

7.4 งดสูบบุหรี่ขณะทําการเก็บตัวอยางและเตรียมตัวอยาง 

7.5 หากผูสงตัวอยางประสงคจะเตรียมตัวอยางเองตองผึ่งใหแหงในท่ีรมหามตากแดด 

8. รายการวิเคราะหตัวอยางดิน 

ตัวอยางดิน มีรายการวิเคราะหท่ีจําเปน ไดแก ปรอท ตะก่ัว สารหนู และแคดเมียม และหาก        

ผูตรวจประเมินพบวามีความเสี่ยงหรือมีหลักฐานวาอาจมีการปนเปอนจากสารเคมีหรือโลหะหนัก อาจพิจารณา

ใหตรวจประเมินรายการวิเคราะหอ่ืนเพ่ิมเติมได ท้ังนี้ผลการวิเคราะหตองเปนไปตามท่ีกําหนด 

9. การสงตัวอยางดิน 

สงตัวอยาง ณ บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด โดยสอบถามรายละเอียดไดจาก         

งานบริการลูกคา โทรศัพท 02-940-6881-3 ตอ 218, 164 เบอรตรง 02-561-4387-88 
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 แสดงการกําหนดจุดสําหรับการเก็บตัวอยางดิน 

ขนาดพ้ืนท่ี (ไร) จํานวนจุดท่ีเก็บตัวอยาง 
0 - 1 1 - 2 
12 12 - 25 
15 15 - 30 
25 15 - 50 

 
ความลึกของตัวอยางดินท่ีเก็บ ข้ึนอยูกับการใชพ้ืนท่ีในปจจุบัน และความประสงคในการใชพ้ืนท่ีนั้นหลังจาก
วิเคราะหดินแลว  

ตารางท่ี 2 ความลึกของตัวอยางดินท่ีเก็บ 

ความลึก (นิ้ว) ประเภทของพ้ืนท่ีหรือการใชประโยชน 
0 – 3 ทุงหญาเลี้ยงสัตว สนามหญา แปลงเพาะกลาหญา 

กลายาสูบ ฯลฯ 
0 – 6 แปลงเพาะกลาพืชผัก แปลงปลูกพืชผัก ไมดอก พืช

ลมลุกทุกชนิด 
0 – 6 และ 6 – 12 สวนผลไมทุกชนิด พืชเศรษฐกิจบางชนิด เชน มัน

สําปะหลัง ออย ไมพุม ไมยืนตน ฯลฯ 
0 – 6 นิ้ว เก็บตัวอยางหางกันจุดละ 2 
เมตรโดยประมาณ และเก็บทุกความลึก 
12 นิ้ว จนถึง 1 เมตร ความลึกละ 5 – 10 จุด 
มารวมกันเปน 1 ตัวอยาง 

เม่ือพ้ืนท่ีไดรับน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
พ้ืนท่ีท่ีมีปญหา 
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ตารางท่ี 3 มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยและเกษตรกรรม 

ดัชนีคุณภาพดิน 
คามาตรฐาน  

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
1. สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds) 
เบนซีน (Benzene) ตองไมเกิน 6.5 
คารบอนเตตระคลอไรด (Carbon Tetrachloride) ตองไมเกิน 2.5 
1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) ตองไมเกิน 3.5 
1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) ตองไมเกิน 0.5 
ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (cis-1,2-Dichloroethylene) ตองไมเกิน 43 
ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 
(trans-1,2-Dichloroethylene) 

ตองไมเกิน 63 

ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ตองไมเกิน 89 
เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ตองไมเกิน 230 
สไตรีน (Styrene) ตองไมเกิน 1,700 
เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ตองไมเกิน 57 
โทลูอีน (Toluene) ตองไมเกิน 520 
ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ตองไมเกิน 28 
1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) ตองไมเกิน 630 
1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane) ตองไมเกิน 8.4 
ไซลีนท้ังหมด (Total Xylenes) ตองไมเกิน 210 
2. โลหะหนัก (Heavy Metals) 
สารหนู (Arsenic) ตองไมเกิน 3.9 
แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and 
compounds) 

ตองไมเกิน 37 

โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent Chromium) ตองไมเกิน 300 
ตะก่ัว (Lead) ตองไมเกิน 400 
แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส 
(Manganese and compounds) 

ตองไมเกิน 1,800 

ปรอทและสารประกอบปรอท 
(Mercury and compounds) 

ตองไมเกิน 23 

นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน้ําได 
(Nickel, soluble salts) 

ตองไมเกิน 1,600 

ซีลีเนียม (Selenium) ตองไมเกิน 390 
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ดัชนีคุณภาพดิน 
คามาตรฐาน  

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) 
อะทราซีน (Atrazine) ตองไมเกิน 22 
คลอเดน (Chlordane) ตองไมเกิน 16 
2,4-ดี (2,4-D) ตองไมเกิน 690 
ดีดีที (DDT) ตองไมเกิน 17 
ดิลดริน (Dieldrin) ตองไมเกิน 0.3 
เฮปตาคลอร (Heptachlor) ตองไมเกิน 1.1 
เฮปตาคลอร อีพ็อคไซด (Heptachlor Epoxide) ตองไมเกิน 0.5 
ลินเดน (Lindane) ตองไมเกิน 4.4 
เพนตะคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol) ตองไมเกิน 30 
4. สารพิษอ่ืนๆ 
เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) ตองไมเกิน 0.6 
ไซยาไนดและสารประกอบไซยาไนด  
(Cyanide and compounds) 

ตองไมเกิน 11 

พีซีบี (PCBs) ตองไมเกิน 2.2 
ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride) ตองไมเกิน 1.5 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 119ง   
ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2547 
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1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้จัดทําเพื ่อใหผู ตรวจประเมินใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเก็บตัวอยางน้ํา          

กรณีที่สถานประกอบการมีความเสี่ยง ใหเก็บตัวอยางน้ําเพื่อสงตรวจวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพ 

ทางเคมี หรือสารที่เปนพิษ ตามรายการที่มีความเสี่ยงทางหองปฏิบัติการ เปนไปในแนวทางเดียวกันและ     

มีคุณภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการเก็บตัวอยางน้ํา ตั้งแตวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางน้ํา

วิธีการเก็บตัวอยาง และการนําสงหองปฏิบัติการ 

3. นิยาม 

ความหมายของคําอ่ืน ๆ ท่ีใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและ

ออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

4. วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางน้ํา 

4.1 อุปกรณสําหรับเก็บตัวอยาง มีความจุ 2-3 ลิตร เปนพลาสติกใส เทฟลอน โพลีเอทธีลลีนหรือ      

ขวดเก็บตัวอยาง มีความจุ 1-2 ลิตร 

4.2 กลองโฟมเพ่ือบรรจตุัวอยาง 

4.3 ปายแสดงรายละเอียดตัวอยาง 

4.4 วัสดุหอภาชนะปองกันแสง 

4.5 ใบนําสงตัวอยาง 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

5.1 สถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงหรือมีหลักฐานวาอาจมีการปนเปอนจากสารเคมีหรือสารท่ีเปนพิษ    

ใหคณะผูตรวจประเมินแนะนําผูประกอบการในการเก็บตัวอยาง ดังนี้ 

5.1.1 ศึกษารายละเอียดวิธีการเก็บตัวอยางน้ํา ปริมาณการเก็บตัวอยางน้ํา วิธีการ      

เก็บรักษาคุณภาพน้ํา และการจัดสงตัวอยาง เปนตน จากหองปฏิบัติการท่ีจะสงตรวจวิเคราะห 

5.1.2 บันทึกรายละเอียดตัวอยางน้ํา พรอมใบนําสงตัวอยางน้ําใหครบถวน เชน ชื่อแหลงน้ํา 

ชื่อของผูประกอบการ สถานท่ีเก็บตัวอยางน้ํา วันท่ีและเวลาท่ีเก็บตัวอยางน้ํา เปนตน 
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5.1.3 สงตัวอยางน้ําไปยังหองปฏิบัติการ เพ่ือตรวจวิเคราะหตามรายการทดสอบตาม

ปจจัยท่ีมีความเสี่ยง 

5.1.4 ผูประกอบการนําสงผลการตรวจวิเคราะหใหแกคณะผูตรวจประเมิน เพ่ือประกอบการ

ตรวจประเมิน 

5.2 คณะผูตรวจประเมินพิจารณาผลวิเคราะหตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค หรือ 

มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีจะใชบริโภค ตามรายละเอียดแนบทายเอกสารฉบับนี้ 

6. ข้ันตอนการเก็บตัวอยางน้ําและเตรียมตัวอยาง 

6.1 ลางขวด และฝาใหสะอาด กอนนํามาใช และใชตัวอยางน้ําลางขวด 2-3 ครั้ง กอนเก็บตัวอยาง 

6.2 เก็บตัวอยางน้ําใหเต็ม (อยาใหมีชองวาง) ปดฝาใหแนน ดังนี้ 

ก. น้ําประปา น้ํากอก หรือน้ําท่ีมาจากระบบการสงน้ําตามทอ กอนเก็บตัวอยางควรปลอย  

น้ําไหลท้ิงประมาณ 3-5 นาที เพ่ือเปนการทําความสะอาดน้ําท่ีคางตามทอแลวจึงเก็บ

ตัวอยาง การจับขวดเก็บตัวอยางน้ํา ควรจับบรเิวณกนขวดอยาจับบรเิวณปากขวด 

ข. น้ําบอ น้ําบาดาล หรือน้ําเจาะท่ีสูบข้ึนมา การเก็บตัวอยางน้ําตองสูบน้ําข้ึนมากอน 

จนกวาระดับของปมคงท่ี แลวคอยปลอยใหน้ําไหลท้ิงประมาณ 3-5 นาที จากนั้นจึงนํา

ขวดไปรองรับตัวอยางน้ํา และระวังอยาใหปากขวดสัมผัสกับปากปม แตหากบอน้ํา   

ติดปมอัตโนมัติตองเก็บตัวอยางท่ีปลายเสนทอ หรือกอก 

ค. น้ําผิวดิน การเก็บน้ําจากอางเก็บน้ํา ลําคลอง หรือแมน้ํา ควรเก็บท่ีก่ึงกลางลําน้ํา     

ลึกจากผิวน้ําอยางนอย 50 เซนติเมตร (ไมควรเก็บใกลฝง) ใหหยอนขวดเก็บน้ําแลวรอ

สักครู เพ่ือใหสภาพน้ําท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการหยอนขวดเก็บน้ํากลับสูสภาพเดิมกอน  

จึงเปดจุกขวดใหน้ําไหลเขาขวด 

6.3 เม่ือเก็บตัวอยางน้ําแลว ควรสงตรวจวิเคราะหทันทีเนื่องจากสารประกอบในน้ํา และสิ่งมีชีวิต 

อาจทําใหคุณสมบัติน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ 24-72 ชั่วโมง หากน้ํามีความ

สกปรกมากควรนําไปวิเคราะหโดยเร็ว และในระหวางการสงวิเคราะห ควรเก็บตัวอยางน้ําไวในท่ีมืด และ

อุณหภูมิต่ํา (4 องศาเซลเซียส) 

7. รายการวิเคราะหตัวอยางน้ํา 

ตัวอยางน้ํา มีรายการวิเคราะหท่ีจําเปน ไดแก ปรอท ตะก่ัว สารหนู และแคดเมียม และหาก        

ผูตรวจประเมินพบวามีความเสี่ยงหรือมีหลักฐานวาอาจมีการปนเป อนจากสารเคมีหรือโลหะหนัก อาจ

พิจารณาใหตรวจประเมินรายการวิเคราะหอ่ืนเพ่ิมเติมได ท้ังนี้ผลการวิเคราะหตองเปนไปตามท่ีกําหนด 
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8. การสงตัวอยางน้ํา 

สงตัวอยาง ณ บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด โดยสอบถามรายละเอียดไดจาก        

งานบริการลูกคา โทรศัพท 02-940-6881-3 ตอ 218, 164 เบอรตรง 02-561-4387-88 
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค  

รายการ เกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด 

คุณลักษณะท่ัวไป 

ตองปราศจากสิง่แปลกปลอมและกลิ่นและรสท่ีไมพึงประสงคหรือเปนท่ีนารังเกียจ 

คุณลักษณะทางฟสิกส 

สี (Colour) หนวย แพลทินัม-โคบอลต) 5 ไมไดกําหนด 

ความขุน (Turbidity) หนวยเอ็นทียู 5 ไมไดกําหนด 

คาความเปนกรด-ดาง ตองอยูระหวาง 6.5-8.5 ไมไดกําหนด 

รายการ 

เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร) 

น้ําบรโิภค ประเภทท่ี 1  

บรรจใุนภาชนะบรรจปุดสนิท 

น้ําบริโภค ประเภทท่ี 2  

บรรจุในภาชนะบรรจุปดสนิท 

คุณลักษณะทางเคมี 

ปริมาณสารท่ีละลายท้ังหมด 

(total dissolved solids) 

500 600 

เหล็ก 0.3 ไมไดกําหนด 

แมงกานีส 0.05 0.1 

ทองแดง 1 ไมไดกําหนด 

สังกะส ี 3 ไมไดกําหนด 

ความกระดางท้ังหมด 

(คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต) 

100 300 

ซัลเฟต 200 250 

คลอไรด 250 ไมไดกําหนด 

ฟลูออไรด 0.7 1 

ไนเทรต (คํานวณเปน ไนโตรเจน) 4 10 

ลิเนียรอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 0.2 ไมไดกําหนด 

ฟนอลิกซับสแตนซ 0.001 0.005 
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รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร) 

คุณลักษณะสารท่ีเปนพิษ 

ปรอท 0.001 

ตะก่ัว 0.01 

สารหนู 0.01 

ซีลีเนียม 0.01 

โครเมียม 0.05 

ไซยาไนด 0.07 

แคดเมียม 0.003 

แบเรียม 0.7 

รายการ ตองไมเกินเกณฑท่ีกําหนด 

จุลินทรียท่ีมีในน้ําบริโภค 

โคลิฟอรมแบคทีเรีย ตองนอยกวา 1.1 ในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 

เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 

สตาฟโลค็อกคัสออเรียส 

(Staphylococcus aureus) 

ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 

ซาลโมเนลลา (Salmonella) ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 

คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส 

(Clostridium perfringens) 

ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ ท่ี 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภค เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ 

และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภค มาตรฐานเลขท่ี มอก. 257-2549 (ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 

123 ตอนท่ี 64 ง ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549) 
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ตารางท่ี 2 กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีจะใชบริโภค 

รายการ เกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด 

คุณลักษณะทางกายภาพ 

สี (Colour) หนวย แพลทินัม-โคบอลต) 5 15 

ความขุน (Turbidity) หนวยความขุน 5 20 

ความเปนกรด-ดาง (pH) 7.0-8.5 6.5-9.2 

คุณลักษณะทางเคมี (หนวย มิลลิกรัมตอลิตร) 

เหล็ก (Fe)  ไมเกิน 0.5  1.0 

แมงกานีส (Mn)  ไมเกิน 0.3  0.5 

ทองแดง (Cu)  ไมเกิน 1.0  1.5 

สังกะสี (Zn)  ไมเกิน 5.0 15 

ซัลเฟต (SO4)  ไมเกิน 200  250 

คลอไรด (Cl)  ไมเกิน 250 600 

ฟลูออไรด (F)  ไมเกิน 0.7  1.0 

ไนเตรท (NO3)  ไมเกิน 45  45 

ความกระดางท้ังหมด  

(Total hardness as CaCO3)  

ไมเกิน 300 500 

ความกระดางถาวร  

(Non-carbonate hardnessas 

CaCO3) 

ไมเกิน 200 250 

ปริมาณมวลสารท้ังหมดท่ีละลายได  

(Total dissolved solids) 

ไมเกิน 600  1,200 

คุณลักษณะท่ีเปนพิษ (หนวย มิลลิกรัมตอลิตร) 

สารหนู (As)  ตองไมมี  0.05 

ไซยาไนด (CN)  ตองไมมี  0.1 

ตะก่ัว (Pb)  ตองไมมี  0.05 

ปรอท (Hg)  ตองไมมี 0.001 

แคดเมียม (Cd)  ตองไมมี 0.01 

ซีลีเนียม (Se)  ตองไมมี  0.01 
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คุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย 

Standard plate count ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศก

เซนติเมตร 

- 

Most probable number of 

Coliform organism (MPN) 

นอยกวา 2.2 ตอรอยลูกบาศก

เซนติเมตร 

- 

E. coli ตองไมมี - 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับ   

การปองกันดานสาธารสุข และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 (ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125     

ตอนพิเศษ 85ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551)  
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1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัด หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ใหสามารถดําเนินการสุ มเก็บ

ตัวอยางสินคาทีไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรียใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานักงานปศุสัตว

จังหวัด หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ในการสุ มเก็บตัวอยางสินคาทีไดรับ       

การรับรองปศุสัตวอินทรีย 

3. นิยาม 

ความหมายของคําอ่ืนๆ ท่ีใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและ

ออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

4. การเก็บตัวอยางและการเก็บรักษาตัวอยาง                

4.1 การเก็บตัวอยางไข ในการสงตรวจวิเคราะห ควรปฏิบัติดังนี้ 

4.1.1 เปนตัวอยางท่ีสะอาด ไมเกา ไมเนาเสีย และเปลือกไขตองไมแตกราว 

4.1.2 ภาชนะท่ีบรรจุจะตองปดสนิท ตัวอยางไมเสียหาย มีรายละเอียดท่ีฉลากครบถวน 

4.1.3 จํานวนตัวอยางสําหรับตรวจวิเคราะห  10 ฟอง/ตัวอยาง/หองปฏิบัติการ             

(งานสุขศาสตรและจุลชีววิทยา งานวิเคราะหสารตกคางยาสัตวและฮอรโมน และงานเคมีอาหารสารตกคางและ

ปนเปอน) โดยแยกไขเปน 3 ชุด ชุดละ 10 ฟอง/ตัวอยาง ดังนั้นใชตัวอยางไขจํานวน 30 ฟองตอหนึ่งตัวอยาง 

4.1.4 ขณะนําสงตัวอยางไปหองปฏิบัติการ ใหเก็บตัวอยางไวท่ีอุณหภูมิหอง 

4.2 การเก็บตัวอยางนมพรอมดื่ม เชน น้ํานมพาสเจอรไรส น้ํานมยูเอสที และน้ํานมสเตอริไรส     

ในการสงตรวจวิเคราะห ควรปฏิบัติดังนี้ 

4.2.1 น้ํานมจะตองใหม สะอาด ไมบูดเนา 

4.2.2 ภาชนะท่ีบรรจุจะตองปดสนิท ไมรั่วซึม มีรายละเอียดท่ีฉลากครบถวน 

4.2.3 ขณะนําสงตัวอยางไปหองปฏิบัติการ ใหเก็บตัวอยางไวในกระติกหรือกลองโฟม    

ท่ีบรรจุน้ําแข็ง หรือน้ําแข็งแหง (Dry ice) ในกรณีท่ีไมสามารถสงตรวจตัวอยางไดทันที ใหเก็บตัวอยางในตูเย็น

ท่ีอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง หรือเก็บไวในตูแชแข็ง 7 วัน ตัวอยางน้ํานมสําหรับตรวจ

วิเคราะหจะใชปริมาณน้ํานม 100 มิลลิลิตรตอหนึ่งตัวอยาง (งานวิเคราะหสารตกคางยาสัตวและฮอรโมน)   
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4.3 การเก็บตัวอยางเนื้อสุกร หรือเนื้อโค หรือเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

4.3.1 ตัวอยางสภาพสด หรือแชแข็ง ไมเนาเสีย 

4.3.2 ชําแหละเนื้อ เลือกเนื้อสวนที่ไมมีไขมัน ไมติดหนัง (เชน บริเวณสันใน สะโพก) 

ขนาดตัวอยางปริมาณไมนอยกวา 500 กรัมตอการวิเคราะห เพ่ือนํามาวิเคราะหตรวจหายาปฏิชีวนะตกคาง 

(MA) และวิเคราะหตรวจสารเรงเนื้อแดง (Beta-agonist) โดยใหทําการตัดแบงชิ้นเนื้อตามปริมาณท่ีระบ ุ     

(งานวิเคราะหสารตกคางยาสัตวและฮอรโมน)   

4.3.3 นําตัวอยางเนื้ อสัตว ท่ี เก็บได  บรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดหนาท่ี ใชสําหรับ           

เก็บตัวอยาง แลวปดปากถุงใหสนิท 

4.3.4 นําฉลากกํากับตัวอยางท่ีกรอกรายละเอียดครบถวน ใสถุงพลาสติกกันเปยก

สอดแทรกไวระหวางชั้นของถุงใสตัวอยาง จากนั้นนําถุงตัวอยางแตละถุงซอนดวยถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่ง 

4.3.5 ขณะนําสงตัวอยางไปหองปฏิบัติการ ใหเก็บตัวอยางไวในกระติกหรือกลองโฟม     

ท่ีบรรจุน้ําแข็ง 6 สวน ผสมเกลือเม็ด 1 สวนหรือน้ําแข็งแหง (Dry ice) ซ่ึงสามารถรักษาความเย็นไวไดต่ํากวา   

4 องศาเซลเซียส  

5. แบบฟอรมสําหรับการสงตัวอยาง                

5.1 แบบฟอรม ใบนํ าส งตั วอย างเนื้ อสั ตวและผลิ ตภัณ ฑ วิ เคราะห ท างห องปฏิ บั ติ ก าร 

(BQCLP_LMSI_SR_FORM 4.4_11 ออกวันท่ี 31/01/60) 

5.2 แบบฟอรมใบนําสงตัวอยางน้ํานมวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (BQCLP_MQCL_FORM 

4.4_01 ออกเลขวันท่ี 2/05/59) และ เอกสารแนบทายใบนําสงตัวอยางน้ํานมวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

(BQCLP_MQCL _FORM 4.4_02 ออกเลขวันท่ี 7/11/56) 

5.3 แบบฟอรมสงตัวอยางสามารถ Download ไดจาก Website ของสํานักตรวจสอบคุณภาพ

สินคาปศุสัตว http://qcontrol.dld.go.th ท้ังนี้แบบฟอรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

5.4 วันสงตัวอยางวันจันทรหรืออังคารภายในเวลาราชการ 

6. มาตรฐานสินคาปศุสัตว                

ในระบบเกษตรอินทรีย มีความเปนไปไดท่ีผลผลิตจะถูกตรวจพบสารเคมีปนเปอนหรือตกคาง 

ถึงแมวาผูประกอบการจะไมไดใชสารเคมีดังกลาวเลย เพราะมีการปนเปอนสารเคมีการเกษตรในระบบนิเวศ ท้ัง

ในดิน น้ํา และอากาศ หรือกระบวนการผลิต ดังนั้นมาตรฐานสินคาปศุสัตวสําหรับการตรวจสอบสินคาท่ี       

ไดรับรองปศุสัตวอินทรีย ใหยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเชนเดียวกับสินคาท่ัวไป              
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6.1 มาตรฐานสินคาไขไก 

6.1.1 เกณฑขอกําหนดดานจุลชีววิทยา 

การตรวจวิเคราะหหาซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ในตัวอยางไขไก 25 g 

(กรัม) โดยใชวิธีของ ISO 6579 (2002) ตองไมพบซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ไขไก (มกษ. 6702-2553) 

6.1.2 เกณฑขอกําหนดดานสารพิษตกคาง 

 ชนิดและปริมาณสารพิษตกคาง ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

และ มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003

มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุ ท่ีไม            

อาจหลีกเลี่ยงได 

                           1) สารตกคางยาสัตวกลุม Coccidiostats and Histomonostats (Nicarbazin 

(DNC), LSA, SAM, MNS, NRS, DCZ, RBD) ดวยเทคนิค LC-MS/MS ในตัวอยางไขไกตองหามพบสารพิษ   

ตกคางยาสัตว (Zero Tolerance) 

                            2)  สารตกคางยาสัตวกลุม Fluoroquinolone (Enrofloxacin และ Ciprofloxacin) 

ดวยเทคนิค LC-MS/MS ในตัวอยางไขไกหามพบสารพิษตกคางยาสัตว (Zero Tolerance) 

                              3)  สารพิษตกคาง (Pesticide Residues) กลุม Organochlorine Pestcide (OCPs) 

และ กลุม Polychlorinated biphenyl (PCBs) ในตัวอยางไขไก   วิเคราะหดวยวิธี In-house method 

BQCLP_VPHL_CR_T5.4_14 based on J.Chromatography A; (2007) Vol.1167, P.9-17 (GC-MS/MS 

Technique) ตามมาตรฐานไขไก คา Maximum Residue Limit (MRL, mg/kg) ตามระเบียบของสหภาพ

ยุโรป ฉบับ EC No.149/2008 มีดังนี้ Alderin+Dieldrin = 0.02, alpha-BHC = 0.02, Beta-BHC = 0.01, 

gamma-HCB ( Lindane)  = 0.01, BHC = 0.02, Heptachlor +Heptachlor epoxide = 0.02, Total 

chlordane 0.005, Total DDT = 0.05 

 6.1.3 เกณฑขอกําหนดดานสารปนเปอน 

การตรวจวิเคราะหสารปนเปอนตะก่ัว (Lead) ในตัวอยางไขไก วิเคราะหดวยวิธี 

In-house method BQCLP_VPHL_CR_T5.4_06  based on AOAC (2 0 13 ) 2 013 .0 6  ( ICP-MS 

Technique) ตามมาตรฐานไขไก  คา Maximum Contaminant Level (ML,mg/kg) อางอิงตาม มกษ. 

6702-2553 คือ Lead = 0.1 

6.2 มาตรฐานสินคาน้ํานมพาสเจอรไรส 

 ตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะตกคางในตัวอยางน้ํานมพาสเจอรไรสอินทรีย ดวยวิธีทดสอบ APHA 

17th ed. 2004 ตองไมพบยาปฏิชีวนะ 
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6.3 มาตรฐานสินคาเนื้อสัตว 

6.3.1 เกณฑขอกําหนดดานสารพิษตกคาง 

 ชนิดและปริมาณสารพิษตกคาง ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1) ยาปฏิชีวนะตกคาง (MA) (ทุกชนิดสัตว) วิเคราะหดวยวิธีจุลินทรียวิเคราะห (Micro 

Assay) ตองไมพบยาปฏิชีวนะ 

  2)  สารตกคางกลุม Beta-agonists (สุกร โค เปด) 

   - การตรวจคัดกรองดวยชุดทดสอบ สําหรับสาร Salbutamol, Clenbuterol 

และ Ractopamine  

   - หามพบสารตกคางกลุม Beta-agonists ในสัตว (Zero Tolerance) โดย

วิธีการตรวจยืนยันผลดวยเทคนิค LC-MS/MS 

7.  มาตรการดําเนินการกรณีตัวอยางผลิตผล/ผลิตภัณฑอินทรียท่ีเก็บจากสถานท่ีจําหนายไมผานตาม

เกณฑการรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย 

7.1 กรณีตัวอยางไมผานเกณฑทางจุลชีววิทยาหรือทางเคมี 

 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) ไดรับการแจงผลวิเคราะหจาก

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว (สตส.) ใหสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) 

พิจารณาผลการตรวจวิเคราะหท่ีไดรับ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดตอตัวสัตว และผลผลิตท่ีไดจากสัตว 

ถาพิจารณาแลวอาจสงผลกระทบตอผูบริโภค ใหทําหนังสือแจงคณะผูตรวจประเมินดําเนินการสอบสวน       

หาสาเหตุเพ่ือหาแนวทางแกไข และแจงผูประกอบการตอไป 

7.2 กรณีตัวอยางไมผานเกณฑสารตกคางหรือตรวจพบสารตองหาม  

7.2.1  กรณีตัวอยางไมผานเกณฑสารตกคาง 

เม่ือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) ไดรับการแจง   

ผลวิเคราะหจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว (สตส.) แจงผลท่ีไมผานเกณฑสารตกคาง ใหสํานัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) ทําหนังสือแจงคณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย    

เขาไปดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุและเก็บตัวอยางซํ้า หากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางยังไมผานเกณฑ   

สารตกคาง คณะผูตรวจประเมินดําเนินการยื่นเรื่องพักใชการรับรอง ใหคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

พิจารณาระยะเวลาพักใชการรับรอง โดยการพักใชการรับรองแตละครั้ง ไมเกิน 180 วัน 
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7.2.2  กรณีตัวอยางตรวจพบสารตองหาม 

เม่ือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) ไดรับการแจง   

ผลวิเคราะหจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว (สตส.) แจงผลท่ีตรวจพบสารตองหาม ใหสํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) ทําหนังสือแจงคณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย เขาไป

ดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุและเก็บตัวอยางซํ้า หากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางยังตรวจพบสารตองหาม 

คณะผูตรวจประเมินดําเนินการยื่นเรื่องเพิกถอนการรับรอง ใหคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียพิจารณา 

ซ่ึงผูท่ีถูกเพิกถอนการรับรอง จะไมสามารถขอการรับรองไดเปนระยะเวลา 3 ป 

 

 

 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบติั หน้าท่ี                
ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
P-ORG-CC-01 0 1 / 4 
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1. วัตถุประสงค ์

เอกสารนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน การก าหนดคุณสมบัติ ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้มั่นใจว่าการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะของคณะกรรมการ 
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

3. นิยาม 

ความหมายของค าอ่ืน ๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออก
ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 

4. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์

4.1 คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ประกอบด้วยต าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการ 
โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาที่ต้องการ            
หรือมีต าแหน่งวิชาชีพที่เหมาะสม 

4.1.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต้องมีความรู้ความเข้าใจในงาน            
ด้านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

4.2 คณะกรรมการรับรองเป็นไปตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์  

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์

5.1 พิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการตามผลการพิจารณานั้น และด าเนินการเรื่อง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์อินทรีย์ ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 

5.2 อ านาจหน้าที่แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์    
พ.ศ. 2558 
 
 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบติั หน้าท่ี                
ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์
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6. ขั้นตอนปฏิบัติงานของของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

 เมื่อส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับชุดเอกสารจากส านักงานปศุสัตว์เขต 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

6.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของชุดเอกสาร ตามแบบฟอร์มสรุปเอกสารการตรวจ
ประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-AUD-04) หากพบว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง    
ให้แจ้งคณะผู้ตรวจประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

6.2 เมื่อเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ให้เลขานุการคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เสนอ
ประธานกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6.2.1 กรณีก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เลขานุการ
คณะกรรมการรับรอง ประสานคณะกรรมการรับรองเพ่ือก าหนดวันประชุม โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย  
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

6.2.2 กรณีก าหนดให้เป็นการแจ้งเวียนคณะกรรมการรับรอง ให้เลขานุการคณะกรรมการ
รับรอง จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งเวียนคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือพิจารณา 

6.3 ประธานกรรมการรับรอง หรือเลขานุการ มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์    
เข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอน
การรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง แล้วแต่กรณี  

6.4 การประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
6.4.1 ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม    

จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

6.4.2 ในการประชุมหากกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ถึงกึ่ งหนึ่ งขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ ให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการนัดประชุมใหม่ 

6.4.3 กรรมการต้องรักษาความลับ ในเรื่องที่พิจารณานั้น และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที ่
กรมปศุสัตว์ก าหนด 

6.4.4 รูปแบบการประชุมสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น  ประชุมร่วมกันในห้อง
ประชุม เวียนหนังสือ หรือประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

6.4.5 การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน      
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบติั หน้าท่ี                
ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์
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6.5 กรณีที่คณะกรรมการรับรอง มีมติเห็นควรให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งข้อมูล หรือค าชี้แจง
เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรับรอง ให้เลขานุการคณะกรรมการรับรองจัดท าหนังสือ
เพ่ือแจ้งคณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการตามมติคณะกรรมการรับรอง  

6.6 การพิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอน
การรับรอง ยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการต้องงดออกเสียง
และไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ 

6.7 เมื่อคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาแล้ว ให้เลขานุการคณะกรรมการรับรองจัดท า
รายงานผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์      
(F-ORG-CC-01) และแบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-CC-02) แจ้งให้ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบมติคณะกรรมการ 
ตามแต่ละกรณี ดังนี้ 

 6.7.1 กรณีที่คณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรอง หรือต่ออายุการรับรอง             
ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดท าใบรับรอง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดท า
ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (P-ORG-CC-03) เพ่ือมอบให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป และส าเนาให้ส านักงาน         
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

 6.7.2 กรณีที่คณะกรรมการรับรอง มีผลการพิจารณาให้คงไว้ซึ่งการรับรอง ให้ส านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดท าหนังสือเพ่ือแจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 15 วัน และแจ้งส านักงาน
ปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

 6.7.3 กรณีที่คณะกรรมการรับรอง มีผลพิจารณาพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง และ
ยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดท าหนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบการทราบภายใน 15 วัน และแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

6.8 การโอนกิจการ ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ              
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งคณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่รับโอน
กิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งการรับรอง
ปศุสัตว์อินทรีย์ตามที่ได้รับการรับรอง เมื่อผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมิน     
โดยส านักงานปศุสัตว์ เขตรายงานผลการตรวจประเมินเสนอส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์  เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ด าเนินการ ดังนี้ 

1) กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ แจ้งให้คณะกรรมการรับรอง    
ปศุสัตว์อินทรีย์ทราบ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบติั หน้าท่ี                
ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์
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2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ให้จัดท าใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
ฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้      
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 6.9  การเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการแต่ไม่มีการโอนกิจการ ผู้ประกอบการส่งเอกสารหลักฐานแจ้ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ หากไม่มีผลกระทบต่อการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
แจ้งส านักงานปศุสัตว์เขต และให้ส านักงานปศุสัตว์เขตแจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า      
ปศุสัตว์  เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ทราบ และจัดท าใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับใหม่ โดย
มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้ส านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 6.10 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดท าทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการ 
โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขทะเบียนรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน  
 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลกิ การพักใช    
และการเพิกถอนการรับรองปศุสัตวอินทรีย 
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1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้เพ่ือเปนขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิก พักใช เพิกถอนการรับรอง ใหสามารถ

ดําเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน การยกเลิก การพักใช การเพิกถอนการรับรองและอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

3. นิยาม 

ความหมายของคําอ่ืน ๆ ท่ีใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและ

ออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

4. การยกเลิกการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

4.1 เม่ือผูประกอบการปศุสัตวอินทรียเขาขายลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามเง่ือนไขการยกเลิก   

การรับรองปศุสัตวอินทรีย แหงระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558   

ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 

4.1.1 ผูประกอบการเลิกประกอบกิจการท่ีไดรับการรับรอง 

4.1.2 ผูประกอบการตายและไมมีผูรับโอนกิจการท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับ

ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง 

4.1.3 ผูประกอบการแจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร 

4.1.4 มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือ ข้ันตอนการรับรอง และผูประกอบการ            

ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหรือข้ันตอนการรับรองท่ีเปลี่ยนแปลงใหมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.1.5 ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีท่ีผูประกอบการไมดําเนินการยื่นตออายุการรับรอง       

หลังใบรับรองหมดอายุ 

4.2 เม่ือคณะผูตรวจประเมิน หรือเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวไดรับทราบขอมูลวาผูประกอบการท่ีไดรับ

การรับรองปศุสัตวอินทรียเขาขายลักษณะอยางใดอยางหนึ่งของการยกเลิกการรับรองปศุสัตวอินทรีย ให

ตรวจสอบขอเท็จจริงและหลักฐานประกอบ สงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

4.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวบรวมหลักฐานแลวแตกรณีตามขอ 4.1 ตามแบบฟอรมการขอ

ยกเลิกการรับรองปศุสัตวอินทรีย (F-ORG-00) โดยแจงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

ภายใน 7 วัน หลังจากรับทราบขอมูล และสําเนาแจงสํานักงานปศุสัตวเขต 
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4.4 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวแจงคณะกรรมการรับรองเพ่ือดําเนินการ

จัดประชุมหรือแจงเวียนคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาใหการยกเลิกการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

4.5 ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย มีมติใหยกเลิกการรับรองปศุสัตวอินทรียแลว ให

จัดทํารายงานผลการพิจารณาตามแบบฟอรมรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

(F-ORG-CC-01) และแบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตวอินทรีย (F-ORG-CC-02) แจงให

สํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีทราบมติคณะกรรมการ 

และทําหนังสือแจงผูประกอบการหยุดการอางถึงการไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวในวันท่ีถูกยกเลิก      

การรับรอง 

  4.6  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดติดตามการขอคืนใบรับรองฉบับเดิมจากผูประกอบการ โดยให

ผูประกอบการจัดสงใบรับรองคืนใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีทราบหนังสือยกเลิก

การรับรอง และจัดสงคืนกลับมาท่ีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

 4.7 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือข้ันตอนการรับรอง ใหคณะผูตรวจประเมินแจง 

ผูประกอบการทุกรายทราบลวงหนา เพ่ือปรับปรุงระบบใหสอดคลองภายในระยะเวลาท่ี กําหนด                   

โดยใหคณะผูตรวจประเมินดําเนินการตามขอกําหนดหรือข้ันตอนการรับรองท่ีเปลี่ยนแปลงใหม หากพบวา

สามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหคงไวซ่ึงการรับรองหรือไดรับการตออายุการรับรอง 

 4.8  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวปรับปรุงฐานขอมูลในทะเบียนรายชื่อ 

สถานประกอบการท่ีไดรับการรบัรองใหเปนปจจุบัน 

5. การพักใชการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

5.1 เม่ือคณะผูตรวจประเมินหรือเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ตรวจพบหรือรับทราบเหตุท่ีอาจพักใช    

การรับรองอยางใดอยางหนึ่ง ตามเง่ือนไขการพักใชการรับรองปศุสัตวอินทรีย แหงระเบียบกรมปศุสัตววาดวย    

การขอรับและออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 

5.1.1 ไมจัดสงแนวทางการแกไข และคณะผูตรวจประเมินไดแจงเตือนใหจัดสงแนวทาง 

การแกไขตามระยะเวลาท่ีกําหนดในคูมือการปฏิบัติงาน 

5.1.2 พนระยะเวลาท่ีใหผูประกอบการดําเนินการแกไขขอบกพรอง 

5.1.3 มีระยะปรับเปลี่ยนความเปนอินทรียไมสอดคลองตามขอกําหนดตามมาตรฐาน   

5.2 คณะผูตรวจประเมินหรือเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว รวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ีพิสูจนไดวา      

มีเหตุแหงการพักใชแลวแตกรณีเปนไปตามขอ 5.1 แจงผูประกอบการและสํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคาปศุสัตว 
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5.3 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว แจงคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย

เพ่ือดําเนินการจัดประชุม หรือแจงเวียนคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาใหการพักใชการรับรองปศุสัตว

อินทรีย 

5.4 ในกรณี ท่ีคณะกรรมการรับรองปศุสัตว อินทรีย  มีผลการพิจารณาให พักใชการรับรอง            

ปศุสัตวอินทรีย ใหจัดทํารายงานผลการพิจารณาตามแบบฟอรมรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

รับรองปศุสัตวอินทรีย (F-ORG-CC-01) และแบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตวอินทรีย        

(F-ORG-CC-02) แจงใหสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ี

ทราบมติคณะกรรมการ 

5.5  สํานักงานปศุสัตวเขตจัดทําหนังสือแจงผูประกอบการวาถูกพักใชการรับรอง โดยแจงใหทราบถึง

มูลเหตุแหงการถูกพักใชการรับรอง และแจงใหผูประกอบการหยุดการอางถึงการไดรับการรับรองจาก       

กรมปศุสัตว ในชวงท่ีถูกพักใชการรับรองตั้งแตวันท่ีทราบหนังสือพักใชการรับรอง ท้ังนี้ การพักใชการรับรอง   

แตละครั้งมีระยะเวลาไมเกิน 180 วัน 

5.6 ใหคณะผูตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแกไขอีกครั้ง กอนครบระยะเวลาพักใชการรับรอง 

หากสามารถแกไขไดอยางมีประสิทธิผล ใหคณะผูตรวจประเมินจัดสงแบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน

การรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) สงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

5.7 ในกรณีท่ีใบรับรองปศุสัตวอินทรียยังไมหมดอายุคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียจะ

พิจารณาคงไวซ่ึงการรับรองตอไป หากกรณีท่ีใบรับรองปศุสัตวอินทรียหมดอายุลงคณะกรรมการรับรองปศุสัตว

อินทรียจะพิจารณาใหผูประกอบการถูกยกเลิกการรับรองปศุสัตวอินทรีย และหากจะขอรับการรับรองปศุสัตว

อินทรีย ใหดําเนินการยื่นขอการรับรองใหม 

5.8 ในกรณีผูประกอบการยังไมสามารถแกไขขอบกพรองไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให        

คณะผูตรวจประเมินจัดสงแบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report)    

(F-ORG-AUD-02) ใหสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรอง

พิจารณาการพักใชการรับรองตอเนื่องจากการพักใชการรับรองครั้งท่ีแลวอีกครั้ง โดยผลการพิจารณาจาก

คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียใหพักใชการรับรองอีก ถือวามีการพักใชการรับรอง 2 ครั้ง ภายใน

ระยะเวลา 3 ป ใหดําเนินการเพิกถอนการรับรองปศุสัตวอินทรียตอไป 

5.9 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวปรับปรุงฐานขอมูลในทะเบียนรายชื่อ 

สถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองใหเปนปจจุบัน 
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6. การเพิกถอนการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

6.1 เม่ือคณะผูตรวจประเมินหรือเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ตรวจพบหรือรับทราบเหตุท่ีอาจเพิกถอน

การรับรองอยางใดอยางหนึ่งตามเง่ือนไขการเพิกถอนการรับรองปศุสัตวอินทรีย แหงระเบียบกรมปศุสัตว         

วาดวย การขอรับและออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 

6.1.1 พบเหตุท่ีทําใหสูญเสียความเปนอินทรีย หรือมีผลกระทบรายแรงตอการรับรอง 

ตัวอยาง เชน ปลอมแปลงเอกสาร การปลอมใบรับรอง การแกไขใบรับรอง การนําผลผลิตท่ีไมไดรับการรับรอง

มากลาวอาง เปนตน 

6.1.2 ไมปฏิบัติตามระบบท่ีไดรับการรับรองหลังจากถูกพักใชการรับรอง 2 ครั้ง ภายใน   

ระยะเวลา 3 ป 

6.1.3 มีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองกระทําผิดตอกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ 

6.2 ใหคณะผูตรวจประเมินหรือเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว รวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ีพิสูจนไดวามี

เหตุแหงการเพิกถอนเปนไปตามขอ 6.1 แจงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

6.3 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว แจงคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย

เพ่ือดําเนินการจัดประชุม หรือแจงเวียนคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาใหการเพิกถอนการรับรองปศุสัตว

อินทรีย 

6.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย มีผลการพิจารณาใหเพิกถอนการรับรองปศุสัตว

อินทรียแลว ใหจัดทํารายงานผลการพิจารณาตามแบบฟอรมรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรอง

ปศุสัตวอินทรีย (F-ORG-CC-01) และแบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตวอินทรีย (F-ORG-CC-02) 

แจงใหสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีทราบมติ

คณะกรรมการ โดยแจงใหทราบถึงมูลเหตุแหงการถูกเพิกถอนการรับรองและทําหนังสือแจงผูประกอบการ  

หยุดการอางถึงการไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวในวันท่ีถูกเพิกถอนการรับรอง  

6.5 ผูประกอบการท่ีถูกเพิกถอนการรับรองจะไมไดรับการพิจารณารับรองปศุสัตวอินทรีย        

เปนระยะเวลา 3 ป 

6.6 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดติดตามการขอคืนใบรับรองฉบับเดิมจากผูประกอบการ โดยให

ผูประกอบการจัดสงใบรับรองคืนใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีทราบหนังสือ    

เพิกถอนการรับรอง และจัดสงคืนกลับมาท่ีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

6.7 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวปรับปรุงฐานขอมูลในทะเบียนรายชื่อ 

สถานประกอบการท่ีไดรับการรบัรองใหเปนปจจุบัน 
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1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  

เพ่ือกําหนดวิธีการและข้ันตอนการจัดทําใบรับรองใหแกผูท่ีไดรับการรับรอง  

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดทําใบรับรองใหแกผูท่ีไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

3. นิยาม 

ความหมายของคําอ่ืนๆ ท่ีใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและ

ออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 เม่ือคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียมีมติใหการรับรอง หรือมีมติตออายุการรับรองแลว ให

เลขานุการคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียจัดทําใบรับรองปศุสัตวอินทรีย เสนอรองอธิบดีผูซ่ึงปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว ลงนามภายใน 7 วัน หลังจากคณะกรรมการมีมติ โดยใบรับรองมีอายุ 3 ป 

นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย มีมติใหการรับรองหรือมีมติใหตออายุการรับรองปศุสัตว

อินทรีย 

4.2 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดสงใบรับรองปศุสัตวอินทรียใหแก

ผูประกอบการ และสําเนาใหสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบภายใน 7 วันหลังจากลงนาม 

4.3 การกําหนดรหัสใหยึดตามท่ีตั้งของฟารม/สถานประกอบการและระบบการผลิตแบบอินทรีย

เปนสําคัญ 

4.4 ใบรับรองปศุสัตวอินทรียใหดําเนินการตามแบบท่ีกําหนด  

4.4.1 ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับภาษาไทย  

 ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับภาษาไทย ดานหนามีรูปแบบ ดังนี้ 

บรรทัดท่ี 1 : กรมปศุสัตว (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 38) 

 บรรทัดท่ี 2 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 38) 

 บรรทัดท่ี 3 : ใหใบรับรองฉบับนี้เพ่ือแสดงวา (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 20) 

 บรรทัดท่ี 4 : ชื่อฟารม/สถานประกอบการ ท่ีไดรับการรับรอง (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK 

ขนาด 30) 

 บรรทัดท่ี 5 : ท่ีตั้งฟารม/สถานประกอบการ (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 22) 
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 บรรทัดท่ี 6 : ไดรับการรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK  

ขนาด 20) 

 บรรทัดท่ี 7 : เกษตรอินทรีย เลม 1 มกษ. 9000-2552 และ เกษตรอินทรีย เลม 2 มกษ. 9000-2554 

(แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 20) 

 บรรทัดท่ี 8 : ขอบขายการรับรอง : ระบบการผลิต… (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 22) 

 บรรทัดท่ี 9 : หมายเลขการรับรอง จํานวน 17 หลัก ORGANIC (แบบอักษรธรรมดา                 

TH SarabunPSK ขนาด 22) 

 บรรทัดท่ี 10 : ใหการรับรอง วันท่ี/เดือน/พ.ศ. (มีผลตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหการรับรอง) 

กรณีตออายุใหเติมคําวา ตออายุ (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 18) 

 บรรทัดท่ี 11 : หมดอายุการรับรอง วันท่ี/เดือน/พ.ศ. (เปนวันท่ีครบกําหนด 3 ป หลังจากวันท่ีออก

ใบรับรอง) (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 18) 

 บรรทัดท่ี 12 : ลงนามโดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว 

 บรรทัดท่ี 13 : ชื่อ – นามสกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 16) 

 บรรทัดท่ี 14 : รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 

 บรรทัดท่ี 15 : อธิบดีกรมปศุสัตว (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 

 ตราสัญลักษณดานขวาของใบรับรองปศุสัตวอินทรีย เปนตราการรับรอง DLD Organic Thailand 

ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ตราสัญลักษณดานซายของใบรับรองปศุสัตวอินทรีย เปนตรากรมปศุสัตว ขนาด 1.5 นิ้ว 
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 ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับภาษาไทย ดานหลังมีรูปแบบ ดังนี้ 

บรรทัดท่ี 1 : ขอบขายการรับรอง : ระบบการผลติ.. (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 

 บรรทัดท่ี 2 : ประเภท : ผลิตผล/ผลิตภัณฑ..จํานวน...(แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 

                                          : กําลังการผลิต...จํานวน...(แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 

 บรรทัดท่ี 3 : รายละเอียดการกําหนดหมายเลขการรับรอง (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK 

ขนาด 16) 

 รายละเอียดขอความ : (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 14) 

 ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน 

มาตรฐานสินคาเกษตรท่ี
ใหการรับรอง 

ช่ือผูไดรับการรับรอง ช่ือยอมาตรฐาน
ระบบการผลิต รหัสจังหวัด รหัสชนิด

สินคา 
รหัสแปลงท่ี

ไดรับการรับรอง 
กษ AA  BBBB  CC  DDD  EEEEEE  ORGANIC  

กษ AA  หมายถึง หมายเลขผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานท่ีเลขาธิการกําหนด (กรมปศุสัตว 02) 

BBBB หมายถึง รหัสมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีใหการรับรอง โดยมิตองระบุเลขปท่ีกําหนดมาตรฐาน 

(มาตรฐานเกษตรอินทรีย 9000) 

CC หมายถึง รหัสจั งหวัด  ตามแหล งผลิต ท่ี ได รับการรับรอง (อ างอิงจาก กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย) 

DDD  หมายถึง  รหัสสินคา 

  901 แทน  ระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

  902 แทน ระบบการผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรีย 

  903 แทน ระบบการผลิตผึ้งอินทรีย 

  904 แทน ระบบการผลิตผลิตภัณฑผึ้งอินทรีย 

  905 แทน ระบบการผลิตพืชอาหารสัตวอินทรีย 

  906 แทน ระบบการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปอินทรีย 

  907 แทน ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรีย 

EEEEEE หมายถึง ลําดับท่ีไดรับการรับรอง (Running Number) แบงตามชนิดสินคา จังหวัด มาตรฐาน และ

ชื่อผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

ORGANIC หมายถึง ชื่อยอมาตรฐานระบบการผลิต 
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4.4.2 ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับภาษาอังกฤษ  

ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับภาษาอังกฤษ ดานหนามีรูปแบบ ดังนี้ 

บรรทัดท่ี 1 : DEPARTMENT OF LIVESTOCK DEVELOPMENT  (TH SarabunPSK Bold size 35) 

 บรรทัดท่ี 2 : MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES, THAILAND                

(TH SarabunPSK Bold size 28) 

 บรรทัดท่ี 3 : THIS IS TO CERTIFY THAT (TH SarabunPSK Bold size 18) 

 บรรทัดท่ี 4 : ชื่อฟารม/สถานประกอบการ ท่ีไดรับการรับรอง (TH SarabunPSK Bold size 30) 

 บรรทัดท่ี 5 : ท่ีตั้งฟารม/สถานประกอบการ (TH SarabunPSK Bold size 22) 

 บรรทัดท่ี 6 : HAS CARRIED OUT AND IMPLEMENTED (TH SarabunPSK Bold size 20) 

 บรรทัดท่ี 7 : ORGANIC LIVESTOCK (TH SarabunPSK Bold size 20) 

 บรรทัดท่ี 8 : ORGANIC AGRICULTURE PART 1 TAS 9000-2009 AND ORGANIC AGRICULTURE 

PART 2 TAS 9000-2011 (TH SarabunPSK Bold size 20) 

 บรรทัดท่ี 9 : SCOPE : .... (TH SarabunPSK size 22) 

 บรรทัดท่ี 10 : CERTIFICATION NO. จํานวน 17 หลัก ORGANIC (TH SarabunPSK size 22) 

 บรรทัดท่ี 11 : DATE OF CERTIFY วันท่ี/เดือน/ค.ศ. (มีผลตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติให        

การรับรอง) กรณีตออายุใหเติมคําวา “RECERTIFICATION” (TH SarabunPSK size 18) 

 บรรทัดท่ี 12 : VALID  UNTIL วันท่ี/เดือน/ค.ศ. (เปนวันท่ีครบกําหนด 3 ป หลังจากวันท่ีออก

ใบรับรอง) (TH SarabunPSK size 18) 

 บรรทัดท่ี 13 : ลงนามโดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว 

 บรรทัดท่ี 14 : ชื่อ – นามสกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว (TH SarabunPSK size 16) 

 บรรทัดท่ี 15 : รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน (TH SarabunPSK Bold size 16) 

 บรรทัดท่ี 16 : อธิบดีกรมปศุสัตว (TH SarabunPSK Bold size 16) 

 ตราสัญลักษณดานขวาของใบรับรองปศุสัตวอินทรีย เปนตราการรับรอง DLD Organic Thailand 

ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ตราสัญลักษณดานซายของใบรับรองปศุสัตวอินทรีย เปนตรากรมปศุสัตว ขนาด 1.5 นิ้ว 
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 ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับภาษาอังกฤษ ดานหลังมีรูปแบบ ดังนี้ 

บรรทัดท่ี 1 : SCOPE : ...ประเภทสัตวท่ีไดรับการรับรอง... PRODUCTION SYSTEM  

(TH SarabunPSK Bold size 16) 

 บรรทัดท่ี 2 : CATEGORY : ผลิตผล/ผลิตภัณฑ..จํานวน...(TH SarabunPSK Bold size 16) 

      : กําลังการผลิต...จํานวน...(TH SarabunPSK Bold size 16) 

 บรรทัดท่ี 3 : Certification number details (TH SarabunPSK Bold size 16) 

Number of Conformity 
Assessment Service 

Provider 

Thai Agricultural 
Standard 

Certification 

Certified Name Production 
system 

standards 
Province 

Code 
Product 

type code 
Certified  

Code 
AC AA  BBBB  CC  DDD  EEEEEE  ORGANIC  

AC AA  means  Number of Conformity Assessment Service Provider by the Secretary-General (DLD 02) 

BBBB means  Thai Agricultural Standard Certification No standard year is specified. (Organic 

Agriculture Standard 9000) 

CC means  Province code by certified factory (according to Department of Provincial 

Administration) 

DDD  means  Product type code 

  901 replace  Organic livestock produces production system 

  902 replace Organic livestock products production system 

  903 replace Organic bee produces production system 

  904 replace Organic bee products production system 

  905 replace Organic forage production system 

  906 replace Organic completed feed production System 

  907 replace Organic feedstuff production System  

EEEEEE means  Running Number by type, province, standard, and operator name.  

ORGANIC means  Production system standards. 
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4.5 การกําหนดวันท่ีมีผลใหการรับรอง มีดังนี้ 

4.5.1 วันท่ีมีผลใหการรับรองครั้งแรก นับแตวันท่ีมีผลการพิจารณาใหการรับรอง จาก

คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

4.5.2 วันท่ีในการตออายุการรับรอง มีดังนี้ 

1) คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียพิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว

อินทรียแลวเสร็จกอนใบรับรองหมดอายุ วันท่ีตออายุการรับรองมีผลตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

2) คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียพิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว

อินทรียแลวเสร็จกอนหลังใบรับรองหมดอายุ วันท่ีตออายุการรับรองใหมีผลนับแตวันท่ีมีผลการพิจารณาตออายุ

การรับรองจากคณะกรรมการ  

5. การจัดทําใบแทนใบรับรอง 

5.1 กรณีใบรับรองชาํรุดหรือสูญหาย ใหนําใบรับรองท่ีชาํรุด หรือเอกสารหลักฐานการแจงความ 

เอกสารสูญหายแลวแตกรณี มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงใหสํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว เพ่ือพิจารณาออกใบแทนใบรับรอง โดยใบแทนจะมีอายุเทาใบรับรอง

ฉบับเดิมท่ีเหลืออยู 

5.2 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวดําเนินการออกใบแทนใบรับรอง โดย

ใบรับรองฉบับใหมจะมีขอความ “ใบแทน” และ “ออกใหไว ณ วันท่ี...” สําหรับภาษาไทย ดังนี้ 

บรรทัดท่ี 0 : ใบแทน (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 38) 

บรรทัดท่ี 16 : ออกใหไว ณ วันท่ี/เดือน/พ.ศ. (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 

5.3 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวดําเนินการออกใบแทนใบรับรอง โดย

ใบรับรองฉบับใหมจะมีขอความ “REPLACEMENT” และ “DATE OF ISSUE...” สําหรับภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

บรรทัดท่ี 0 : REPLACEMENT (TH SarabunPSK Bold size 35) 

บรรทัดท่ี 17 : DATE OF ISSUE วันท่ี/เดือน/ค.ศ. (TH SarabunPSK Bold size 16) 

5.4 ผูลงนาม คือ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว ท่ีดํารงตําแหนง ณ วันท่ีออกใบแทน 
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แบบฟอรมคําขอรับการรับรองปศุสัตวอินทรยี 

วันท่ีเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐาน ......................... วันสิ้นสุดระยะปรับเปลี่ยน (ถามี) ................................................................. (กรณีขอรับรองใหม) 

หมายเลขการรับรอง ...................................... วันท่ีใหการรับรอง ........................ วันท่ีหมดอายุการรับรอง ............................. (กรณีขอตออายุ)  

1. บุคคลธรรมดา 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
เลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ...................................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถามี) .................................................................... อีเมล (ถามี) ...................................................................  

2. นิติบุคคล 
เปนนิติบุคคลประเภท ............................................................................................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................... จดทะเบียนเม่ือ ................................................................................... 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี.........บาน/อาคาร .................... ตรอก/ซอย ........... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถามี) .................................................................... อีเมล (ถามี) ...................................................................  
ช่ือ-นามสกุล ผูมีอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล ผูรับมอบอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี................หมูท่ี...........หมูบาน ............................. ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ..............................................................  

3. รายละเอียดของฟารมปศุสัตว (ท่ีตั้งพิกัดแบบ UTM (คา X,Y) ……………………………………………………………....……) 
ชื่อฟารม (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................ 
ชื่อฟารม (ภาษาอังกฤษ กรณีตองการใบรับรองเปนภาษาอังกฤษ) ............................................................................     
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด .......................................................... ไร .................................... งาน ......... ตารางวา 
ประเภทพ้ืนท่ีท่ีใชในการผลิตปศุสัตวอินทรียท้ังหมด ........... ไร ............................ งาน ................................. ตารางวา 

- พ้ืนท่ีโรงเรือนสัตวและสิ่งอํานวยความสะดวก .......... ไร ............................ งาน ................................. ตารางวา    
- พ้ืนท่ีผลิตอาหารสัตว และสมุนไพร .......................... ไร ............................ งาน ................................. ตารางวา    
- พ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ............................................................... ไร ............................ งาน ................................. ตารางวา  
 
 

แบบ ป.ศ.อ. 1 แกไขคร้ังท่ี 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

                                                                                                มีความประสงค        ขอรับรองใหม 
                                                                      ขอตออายุ  
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ท่ีตั้งฟารมเลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ...................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท ............................. 

4. รายละเอียดประเภทของโรงงานหรือสถานประกอบการ 
 โรงฆาสัตว       โรงงานผลิตภัณฑ        ศูนยรวบรวมไข      ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ   
 อ่ืน ๆ ระบุ..........................................................................................................................................................    
ชื่อ ............................................................................................................................................................................  
หมายเลขทะเบียนโรงฆาท่ีไดรับ ฆจส2 (ตองระบุกรณีเปนโรงฆาสัตว)  ..................................................................... 
หมายเลขการรับรอง GMP (ถามี)  ............................................................................................................................ 
หมายเลขการรับรอง HACCP (ถามี)  ........................................................................................................................ 
ท่ีตั้งโรงงานเลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน .................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท ............................. 

5. ขอบขายท่ีขอการรับรอง 
5.1 ผลิตผลอินทรีย (ผลิตผลที่ไดจากการเพาะปลูก การปศุสัตว หรือการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ และ/หรือ ผานการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวแลว) 

       ไกไข     ไขไกสด    ไกเนื้อ  เปดไข  ไขเปดสด 

       เปดเนื้อ    โคเนื้อ    โคนม  แพะเนื้อ  แพะนม 

       กระบือนม    แกะเนื้อ    สุกร         น้ํานมดิบ    ผลิตผลอ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
5.2 ผลิตภัณฑอินทรีย (ผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย ที่ผานกระบวนการแปรรูป เพือ่ใชเปนอาหารหรืออาหารสัตว) 

       ไขไกแปรรูป    เนื้อไก    ไขเปดแปรรูป  เนื้อเปด 

       เนื้อโค     เนื้อแพะ    เนื้อแกะ      เนื้อสุกร 

       น้ํานมพาสเจอไรซ  ผลิตภัณฑอ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 

6. กําลังการผลิตสําหรับการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย 
6.1 ไกพันธุ แบงเปน พอพันธุ  .............. ตัว แมพันธุ ................ ตัว กําลังการผลิต .................. ตัว/รุน อ่ืนๆ ...............ตัว 
6.2 เปดพันธุ แบงเปน พอพันธุ............. ตัว แมพันธุ ................ ตัว กําลังการผลิต .................. ตัว/รุน อ่ืนๆ ...............ตัว 
6.3 โคเนื้อ แบงเปน เพศผู .................... ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว/ป อ่ืนๆ .................ตัว 
6.4 แพะเนื้อ แบงเปน เพศผู  ............... ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว/ป อ่ืนๆ .................ตัว 
6.5 แกะเนื้อ แบงเปน เพศผู ................ ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว อ่ืนๆ .....................ตัว 
6.6 โคนม จํานวนสัตว ..................... ตัว/ฟารม 
 โครีดนม ................................... ตัว ปริมาณน้ํานม ......................... กิโลกรัมตอฟารมตอวัน ...............................ตัน/ป 
6.7 แพะนม จํานวนสัตว .................. ตัว/ฟารม 
 แพะรีดนม ............................... ตัว ปริมาณน้ํานม ......................... กิโลกรัมตอฟารมตอวัน  .............................ตัน/ป 
6.8 กระบือ แบงเปน เพศผู  ............ ตัว เพศเมีย ..................... ตัว 
 กระบือรดีนม ........................... ตัว ปริมาณน้ํานม ......................... กิโลกรัมตอฟารมตอวัน  .............................ตัน/ป 
6.9 สุกร แบงเปน พอพันธุ .............. ตัว แมพันธุ ...................... ตัว ขุน ....................... ตัว อ่ืนๆ ................................ตัว 
6.10 ไกไข   จํานวนสัตว ........................... ตัว/ฟารม       
 กําลังการผลิตไข ................................ ฟองตอฟารมตอวัน .................................. ฟอง/ป 
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6.11 เปดไข จํานวนสัตว ............................ ตัว/ฟารม   
 กําลังการผลิตไข ................................ ฟองตอฟารมตอวัน .................................. ฟอง/ป 
6.12 ไกพ้ืนเมือง จํานวนสัตว ..................... ตัว/ฟารม 
6.13 ผลิตผลอ่ืน ๆ (ระบุ)  ......................... กําลังการผลิต ............................................... ตัว/ฟารม 
6.14 ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..................... กําลังการผลิต ............................................... กิโลกรัมตอฟารมตอวัน 

7. รายละเอียดแหลงท่ีมาของสัตว 
  เกิดภายในฟารม
  แหลงท่ีนําเขา (ระบุสถานท่ี) ......................................................................................................... 
  ท่ัวไป ไมมีความเปนอินทรีย  
  มีความเปนอินทรีย  
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... 

8. การจัดการแปลงหญา พืชอาหารสัตว การนําเขาอาหารสัตว  
  ผลิตเองภายในฟารม (ระบุ) ..........................................................................................................
  แหลงท่ีนําเขา (ระบุสถานท่ี) ......................................................................................................... 
  ท่ัวไป ไมมีความเปนอินทรีย (ระบุชนิด) ..........................................................................  
  มีความเปนอินทรีย (ระบุชนิด) ........................................................................................ 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... 

9. กระบวนการผลิต 
  มีเฉพาะการผลิต ผลิตผลอินทรีย เทานั้น
  มีเฉพาะการผลิต ผลิตภัณฑอินทรีย เทานั้น 
  มีท้ังการผลิต ผลิตผลอินทรีย ผลิตภัณฑอินทรีย และการผลิตแบบท่ัวไป 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... 

10. ขาพเจาไดแนบหลักฐาน และเอกสารประกอบการขอรับการรับรอง ดังนี ้
10.1  ผลิตผลอินทรีย  

  (1) แผนผังฟารม (ระบุรายละเอียดท่ีตั้งอาคารสิ่งกอสราง โรงเรือน จํานวนพ้ืนท่ี แปลงพืชอาหารสัตว 
ถนน ขอบเขตและแนวกันชน แหลงน้ําและอ่ืนๆ) มีเฉพาะการผลิต
  (2) แผนการจัดการแปลงหญา พืชอาหารสัตว การนําเขาอาหารสัตว 

  (3) ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับจริงท่ีหมดอายุ (กรณีขอตออายุการรับรอง) 
  (4) รายชื่อสถานท่ีจําหนายผลิตผล/ผลิตภัณฑ 
  (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา 
  (6) หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอแทน (ถามี)

  (7) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (ถามีกรณีนิติบุคคล) 
  (8) อ่ืนๆ ....................................................................................................................................... 
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10.2  ผลิตภัณฑอินทรีย 
  (1) แบบแปลนสถานประกอบการ

  (2) แผนผังกระบวนการผลิตสินคา (Process Flow Chart) 
  (3) ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับจริงท่ีหมดอายุ (กรณีขอตออายุการรับรอง) 
  (4) ระบบการตรวจสอบยอนกลับ

  (5) รายชื่อสถานท่ีจําหนายผลิตผล/ผลิตภัณฑ 
  (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา 
  (7) หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอแทน (ถามี)

  (8) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย (ถามีกรณีนิติบุคคล) 
  (9) อ่ืนๆ ....................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1) ตองรักษาไวซ่ึงระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
(2) อางถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวเทานั้น 
(3) ตองไมนําใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงอาจ

พิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
(4) ยุติการใชส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใชการรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 
(5) ใหความรวมมือแกผูตรวจประเมิน และเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมใหผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว เขาตรวจสอบใน

พ้ืนที่สถานประกอบการทั้งหมดที่ถอืครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เชา และพ้ืนที่ใหเชา ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปจจัยการผลิต และยินยอมใหมีการสุม
ตัวอยางไปตรวจวิเคราะหแลวแตกรณี 

(6) จัดทําบันทึกตามที่กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน และขอกําหนดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 

(7) ตองสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองที่เปนปจจุบันใหแกผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 
(8) คณะผูตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 10 - 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจะตออายุการรับรอง ใหย่ืนแบบฟอรมการขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอตอสํานักงานปศุสัตวอําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดลวงหนา          

กอนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงคจะขอยกเลิกการรับรอง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบใบรับรองคืนใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
(11) หากมีการเปล่ียนแปลงแกไขระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ในสาระสําคัญ เชน เปล่ียนชนิดสัตวเล้ียง หรือเพ่ิมชนิด เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่เล้ียงสัตว เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ 

เปล่ียนแปลงพ้ืนที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปล่ียนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตผล ผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรียเปนวิธีใหม ปรับปรุงสถานประกอบการ เปล่ียน
ผูจัดการ เปนตน ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนี้ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจ
กําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  

(12) กรณีมีความจําเปนตองใชสัตว วัตถุดิบ อาหารสัตว และปจจัยการผลิตที่ไมไดมาจากระบบอินทรีย ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ใหผูประกอบการที่รับโอนกิจการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร คณะผูตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบการ

พรอมยืนยันวายังคงรักษาไวซ่ึงระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 
(14) การยายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสถานประกอบการแตยังคงสถานที่ตั้งเดิม ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปล่ียนแปลง 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะรวบรวมขอมูลเสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และเสนอกรมปศุสัตวตามลําดับเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู 
ทั้งนี้ตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหม มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองชํารุดหรือสูญหาย ใหนําใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน การแจงความเอกสารสูญหาย แลวแตกรณี มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงาน ปศุสัตว
จังหวัดรวบรวมขอมูลเสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และเสนอกรมปศุสัตวตามลําดับเพ่ือพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 
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11. ขาพเจาขอใหคํารับรองวา 
1)  พ้ืนท่ีการผลิตท่ีขอตรวจรับรอง ขาพเจามีสิทธิท่ีถูกตองตามกฎหมาย (อยูในสิทธิครอบครองของขาพเจา

ตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิในการครอบครองจากเจาของพ้ืนท่ี) 
 2)  ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับรอง สังเกตการณการตรวจประเมิน 
ของคณะผูตรวจประเมินของกรมปศุสัตว ณ สถานประกอบการของขาพเจาตามท่ีไดรับการรองขอ 

 3)  ขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีจัดสงใหกรมปศุสัตว เปนความจริงทุกประการและเปนปจจุบัน 
 4)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
 

หมายเหตุ กรณีขอมูลหรือเอกสารประกอบคําขอไมถูกตอง/ครบถวน  ใหคืนเอกสารท้ังหมดแกผูยื่นคําขอ และใหแจง
ผูยื่นคําขอทราบเพ่ือยื่นขอและสงเอกสารประกอบคําขอใหม 

 
 
 

                                ลงชื่อ  .............................................ผูยื่นคําขอ/ผูมีอํานาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 
 
 
                       ลงชือ่ ......................................................ผูตรวจสอบคําขอ 
                             (......................................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 
 
 
 
 
สําหรับผูตรวจสอบคําขอ 

เอกสารประกอบคําขอ     ครบถวน     ตองการเอกสารเพ่ิมเติม (ระบุ)  

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

 ................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีท่ีผูประกอบการมีขอสงสัยเพ่ิมเติม กรุณาติดตอท่ี 

สํานักงาน ........................................................................... หมายเลขติดตอ........................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉีกสวนนี้ไวใหผูยื่นคําขอ 
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แผนผังฟารม (ระบุรายละเอียดท่ีตั้งอาคารสิ่งกอสราง โรงเรือน จํานวนพ้ืนท่ี แปลงพืชอาหารสัตว ถนน ขอบเขต
และแนวกันชน แหลงน้ําและอ่ืน ๆ) 
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แบบฟอรมคําขอรับการรับรองผ้ึงอินทรีย 

วันท่ีเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐาน ......................... วันสิ้นสุดระยะปรับเปลี่ยน (ถามี) ................................................................. (กรณีขอรับรองใหม) 

หมายเลขการรับรอง ...................................... วันท่ีใหการรับรอง ........................ วันท่ีหมดอายุการรับรอง ............................. (กรณีขอตออายุ)  

1. บุคคลธรรมดา 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
เลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ...................................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถามี) .................................................................... อีเมล (ถามี) ...................................................................  

2. นิติบุคคล/องคกร 
เปนนิติบุคคลประเภท ............................................................................................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................... จดทะเบียนเม่ือ ................................................................................... 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี.........บาน/อาคาร .................... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................ 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ...................  .......................................... 
โทรสาร (ถามี) .................................................................... อีเมล (ถามี) ........................  .......................................... 
ช่ือ-นามสกุล ผูมีอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล ผูรับมอบอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี................หมูท่ี...........หมูบาน ............................. ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ .............................................................. 

3. รายละเอียดระบบการผลิตผ้ึงอินทรีย 
ชื่อฟารม (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................ 
ชื่อฟารม (ภาษาอังกฤษ กรณีตองการใบรับรองเปนภาษาอังกฤษ) ............................................................................     
ท่ีตั้งฟารมเลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ...................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท ............................. 
พิกัดของฟารมผึ้ง (ท่ีตั้งพิกัดแบบ UTM (คา X,Y) .....................................................................................................   
 
3.1  ผึ้งอินทรียท่ีเลี้ยงในปจจุบันจํานวน  ............................ รัง ปริมาณน้ําผึ้งเฉลี่ย ................................. กิโลกรัม/รัง 
 
 

แบบ ป.ศ.อ. 2 แกไขคร้ังท่ี 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

                                                                                                มีความประสงค        ขอรับรองใหม 
                                                                      ขอตออายุ  
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3.2  ขอบขายท่ีขอการรับรอง  
3.2.1 ผลิตผลผ้ึงอินทรีย 

             น้ําผึ้ง    รอยัลเจลลี่หรือนมผึ้ง 
           ไขผึ้ง    เกสรผึ้ง 
           กาวผึ้ง    ผลิตผลอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................... 

  
3.2.2 ผลิตภัณฑผ้ึงอินทรีย (ระบุ)............................................................................................................. 

3.3  แหลงท่ีมาของพันธุผึ้ง เปนผึ้งพันธุยุโรป ท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Apis mellifera ผึ้งโพรง ท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Apis cerana และชันโรง ท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Trigona spp. 
 

  ผลิตเอง
  ซ้ือ (ระบุแหลง) ............................................................................................................................ 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... 

4. รายละเอียดประเภทของศูนยรวบรวมน้ําผ้ึง 
สถานประกอบการ ................................................................................................................................................... 
หมายเลขการรับรอง GMP (ถามี)  ............................................................................................................................ 
ท่ีตั้งสถานประกอบการเลขท่ี............หมูท่ี.........หมูบาน ................... ตรอก/ซอย ........... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท ............................. 

5. ขาพเจาไดแนบหลักฐาน และเอกสารประกอบการขอรับการรับรอง ดังนี้ 

5.1 ผลิตผลผ้ึงอินทรีย 
  (1) แผนผังสถานท่ีตั้งกลองรังผึ้งในรอบป (กรณีการเคลื่อนยายกลองรังผึ้ง) 
  (2) ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับจริงท่ีหมดอายุ (กรณีขอตออายุการรับรอง)

  (3) รายชื่อสถานท่ีจําหนายผลิตผลผึ้งอินทรีย 
  (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา 
  (5) สําเนาใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมผึ้ง พรอมลงนามรับรองสําเนา 
  (6) หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอแทน (ถามี)

  (7) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (ถามีกรณีนิติบุคคล) 
  (8) อ่ืนๆ  ...................................................................................................................................... 

5.2 ผลิตภัณฑผ้ึงอินทรีย 
  (1) แบบแปลนสถานประกอบการ 
  (2) แผนผังกระบวนการผลิตสินคา (Process Flow chart)

  (3) ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับจริงท่ีหมดอายุ (กรณีขอตออายุการรับรอง) 
  (4) ระบบตรวจสอบยอนกลบั 
  (5) รายชื่อสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑผึ้งอินทรีย 
  (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา

  (7) หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอแทน (ถามี) 
  (8) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (ถามีกรณีนิติบุคคล) 
  (9) อ่ืนๆ  ...................................................................................................................................... 
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ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1) ตองรักษาไวซ่ึงระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
(2) อางถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวเทานั้น 
(3) ตองไมนําใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงอาจ

พิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
(4) ยุติการใชส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใชการรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 
(5) ใหความรวมมือแกผูตรวจประเมิน และเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมใหผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว เขาตรวจสอบในพ้ืนที่

สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เชา และพ้ืนที่ใหเชา ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปจจัยการผลิต และยินยอมใหมีการสุมตัวอยาง
ไปตรวจวิเคราะหแลวแตกรณี 

(6) จัดทําบันทึกตามทีก่ําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน และขอกําหนดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
(7) ตองสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองที่เปนปจจุบันใหแกผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 
(8) คณะผูตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 10 - 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจะตออายุการรับรอง ใหย่ืนแบบฟอรมการขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอตอสํานักงานปศุสัตวอําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดลวงหนา          

กอนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงคจะขอยกเลิกการรับรอง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบใบรับรองคืนใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
(11) หากมีการเปล่ียนแปลงแกไขระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ในสาระสําคัญ เชน เปล่ียนชนิดสัตวเล้ียง หรือเพ่ิมชนิด เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่เล้ียงสัตว เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ 

เปล่ียนแปลงพ้ืนที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปล่ียนกรรมวิธีการแปรรปูและการจดัการผลิตผล ผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรียเปนวิธีใหม ปรับปรุงสถานประกอบการ เปล่ียนผูจัดการ 
เปนตน ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนี้ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจ
ประเมินเพ่ิมเติม  

(12) กรณีมีความจําเปนตองใชสัตว วัตถุดิบ อาหารสัตว และปจจัยการผลิตที่ไมไดมาจากระบบอินทรีย ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ใหผูประกอบการที่รับโอนกจิการแจงสํานกังานปศุสัตวจงัหวัดทราบเปนลายลักษณอกัษร คณะผูตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบการพรอม

ยืนยันวายังคงรักษาไวซ่ึงระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 
(14) การยายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสถานประกอบการแตยังคงสถานที่ตั้งเดิม ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปล่ียนแปลง สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดจะรวบรวมขอมูลเสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และเสนอกรมปศุสัตวตามลําดับเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งนี้ตองสงคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหม มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองชํารุดหรือสูญหาย ใหนําใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน การแจงความเอกสารสูญหาย แลวแตกรณี มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
รวบรวมขอมูลเสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และเสนอกรมปศุสัตวตามลําดับเพ่ือพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขาพเจาขอใหคํารับรองวา 
1)  พ้ืนท่ีการผลิตท่ีขอตรวจรับรอง ขาพเจามีสิทธิท่ีถูกตองตามกฎหมาย (อยูในสิทธิครอบครองของขาพเจา

ตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิในการครอบครองจากเจาของพ้ืนท่ี) 
 2)  ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับรอง สังเกตการณการตรวจประเมิน 
ของคณะผูตรวจประเมินของกรมปศุสัตว ณ สถานประกอบการของขาพเจาตามท่ีไดรับการรองขอ 

 3)  ขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีจัดสงใหกรมปศุสัตว เปนความจริงทุกประการและเปนปจจุบัน 
 4)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

หมายเหตุ กรณีขอมูลหรือเอกสารประกอบคําขอไมถูกตอง/ครบถวน  ใหคืนเอกสารท้ังหมดแกผูยื่นคําขอ และใหแจง
ผูยื่นคําขอทราบเพ่ือยื่นขอและสงเอกสารประกอบคําขอใหม 
 

 
 
 

                                ลงชื่อ  .............................................ผูยื่นคําขอ/ผูมีอํานาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 
 
 
                       ลงชื่อ ......................................................ผูตรวจสอบคําขอ 
                             (......................................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 
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สําหรับผูตรวจสอบคําขอ 

เอกสารประกอบคําขอ     ครบถวน     ตองการเอกสารเพ่ิมเติม (ระบุ)  

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

 ................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีท่ีผูประกอบการมีขอสงสัยเพ่ิมเติม กรุณาติดตอท่ี 

สํานักงาน ........................................................................... หมายเลขติดตอ........................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉีกสวนนี้ไวใหผูยื่นคําขอ 
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รายละเอียดปริมาณน้ําผ้ึง และผลิตภัณฑจากผ้ึงท่ีผลิตได (12 เดือน) 
 

วันท่ี 
เก็บผลผลิต 

  จุดท่ี สถานท่ีต้ัง 
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(ท่ีต้ังพิกัดแบบ UTM (คา X,Y) 

 จํานวนผ้ึง 
     (รัง) 

พืชอาหาร ปริมาณผลผลิตท่ีได (กิโลกรัม) 

น้ําผ้ึง นมผ้ึง เกสรผ้ึง 
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แผนผังสถานท่ีตัง้กลองรังผ้ึงในรอบป (กรณีการเคล่ือนยายกลองรังผ้ึง)  
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แบบฟอรมคําขอรับการรับรองพืชอาหารสตัวอินทรีย 

วันที่เร่ิมปฏิบัติตามมาตรฐาน ...................................... วันส้ินสุดระยะปรับเปล่ียน (ถามี)....................................................................................... (กรณีขอรับรองใหม) 

หมายเลขการรับรอง ................................................... วันที่ใหการรับรอง ................................. วันที่หมดอายุการรับรอง ......................................... (กรณีขอตออายุ)  

1. บุคคลธรรมดา 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ............................................................. ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................................... 
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท. ..................................................................................................... โทรศัพทมือถือ ......................................................................................  
โทรสาร (ถามี) ............................................................................................. อีเมล (ถามี) ...........................................................................................  

2. นิติบุคคล/องคกร/กลุมเกษตรกร 
ระบุชื่อ ......................................................................................................................................................................................................................... 
เลขทะเบียน ...................................................................... จดทะเบียนเม่ือ ................................................................................................................. 
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี................หมูท่ี.........บาน/อาคาร............................................... ตรอก/ซอย ................................. ถนน ................................. 
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท. ..................................................................................................... โทรศัพทมือถือ ......................................................................................  
โทรสาร (ถามี) ............................................................................................. อีเมล (ถามี) ...........................................................................................  
ชื่อ-นามสกุล ผูมีอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) ...  .......................................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล ผูรับมอบอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ...................................................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................................... 
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท. ..................................................................................................... โทรศัพทมือถือ ......................................................................................  

3. รายละเอียดท่ีตั้งแปลงผลิตพืชอาหารสัตวอินทรีย  
ชื่อแปลงพืชอาหารสัตว (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................................................... 
ชื่อแปลงพืชอาหารสัตว (ภาษาอังกฤษ กรณีตองการใบรับรองเปนภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................  
เลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ............................................................. ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................................... 
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ................................. 

4.  ชนิดพันธุและพ้ืนท่ีแปลงผลิตพืชอาหารสัตวท่ีขอรับรอง (หากมีชนิดพันธุและพ้ืนท่ีแปลงผลิตพืชอาหารสัตวมากกวาใหแนบรายละเอียด) 
     ชนิดพันธุพืชอาหารสัตว (ระบุชื่อ)........................................................................................................................................................................ 
     จํานวนแปลงผลิต...............................................................แปลง     รวมพ้ืนท่ีปลูก......................ไร........................งาน.......................ตารางวา 
 

หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ  
1) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผูยื่นคําขอ 1 ฉบับ 
2) ในกรณีขอตออายุใบรับรองตองแนบใบรับรองมาตรฐานอินทรียท่ีหมดอาย ุ

 3) แบบบันทึกขอมูลประจําแปลงพืชอาหารสัตวอินทรีย 
 
 

แบบ ป.ศ.อ. 3 แกไขครั้งที่ 0 
วันที่มีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

                                                                                                มีความประสงค        ขอรับรองใหม 
                                                                      ขอตออายุ  
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ขาพเจาขอใหคํารับรองวา 
 1) พื้นที่แปลงผลิตพืชอาหารสัตวที่ขอตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย ขาพเจามีสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมาย (อยูในสิทธิครอบครองของขาพเจาตาม
กฎหมาย หรือไดรับสิทธิในการครอบครองจากเจาของพื้นที่) 
 2) ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานอินทรีย สังเกตการณการตรวจประเมินจากคณะผูตรวจประเมิน
ของกรมปศุสัตว ในพื้นที่แปลงผลิตพืชอาหารสัตว/สถานที่จําหนายพืชอาหารสัตวของขาพเจา ตามที่ไดรับการรองขอ 
 3) ขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ ที่จัดสงใหกรมปศุสัตว เปนความจริงทุกประการและเปนปจจุบัน 
 4) ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ที่กรมปศุสัตวกําหนด 
หมายเหตุ  กรณีขอมูลหรือเอกสารประกอบคําขอไมถูกตอง/ครบถวน ใหคืนเอกสารทั้งหมดแกผูยื่นคําขอ และใหแจงผูยื่นคําขอทราบเพื่อยื่นขอและสง
เอกสารประกอบคําขอใหม 

 
 

                                ลงช่ือ  .............................................ผูยื่นคําขอ/ผูมีอํานาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 
 
                      ลงช่ือ ......................................................ผูตรวจสอบคําขอ 
                              (......................................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 

สําหรับผูตรวจสอบคําขอ 

เอกสารประกอบคําขอ     ครบถวน     ตองการเอกสารเพ่ิมเติม (ระบุ)  

 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
กรณีท่ีผูประกอบการมีขอสงสัยเพ่ิมเติม กรุณาติดตอท่ี 

สํานักงาน ........................................................................... หมายเลขติดตอ........................................................  

ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1) ตองรักษาไวซ่ึงระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
(2) อางถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวเทานั้น 
(3) ตองไมนําใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงอาจ

พิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
(4) ยุติการใชส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใชการรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 
(5) ใหความรวมมือแกผูตรวจประเมิน และเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมใหผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว เขาตรวจสอบในพ้ืนที่

สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เชา และพ้ืนที่ใหเชา ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปจจัยการผลิต และยินยอมใหมีการสุมตัวอยาง
ไปตรวจวิเคราะหแลวแตกรณี 

(6) จัดทําบันทึกตามทีก่ําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน และขอกําหนดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
(7) ตองสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองที่เปนปจจุบันใหแกผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 
(8) คณะผูตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 10 - 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจะตออายุการรับรอง ใหย่ืนแบบฟอรมการขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอตอสํานักงานปศุสัตวอําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดลวงหนา          

กอนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงคจะขอยกเลิกการรับรอง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบใบรับรองคืนใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
(11) หากมีการเปล่ียนแปลงแกไขระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ในสาระสําคัญ เชน เปล่ียนชนิดสัตวเล้ียง หรือเพ่ิมชนิด เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่เล้ียงสัตว เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ 

เปล่ียนแปลงพ้ืนที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปล่ียนกรรมวิธีการแปรรปูและการจดัการผลิตผล ผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรียเปนวิธีใหม ปรับปรุงสถานประกอบการ เปล่ียนผูจัดการ 
เปนตน ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนี้ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจ
ประเมินเพ่ิมเติม  

(12) กรณีมีความจําเปนตองใชสัตว วัตถุดิบ อาหารสัตว และปจจัยการผลิตที่ไมไดมาจากระบบอินทรีย ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ใหผูประกอบการที่รับโอนกจิการแจงสํานกังานปศุสัตวจงัหวัดทราบเปนลายลักษณอกัษร คณะผูตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบการพรอม

ยืนยันวายังคงรักษาไวซ่ึงระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 
(14) การยายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสถานประกอบการแตยังคงสถานที่ตั้งเดิม ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปล่ียนแปลง สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดจะรวบรวมขอมูลเสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และเสนอกรมปศุสัตวตามลําดับเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งนี้ตองสงคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหม มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองชํารุดหรือสูญหาย ใหนําใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน การแจงความเอกสารสูญหาย แลวแตกรณี มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
รวบรวมขอมูลเสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และเสนอกรมปศุสัตวตามลําดับเพ่ือพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 

ฉีกสวนนี้ไวใหผูยื่นคําขอ 
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แบบบันทึกขอมูล  

“แปลงผลิตพืชอาหารสัตวมาตรฐานเกษตรอินทรีย” 
 
 
 

ช่ือ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/องคกร/กลุมเกษตรกร)............................................................. 
 
โทรศัพท/โทรสาร.................................................................................................................... 
 
ชนิดพันธุพืชอาหารสัตวท่ีขอตรวจรับรอง.(1)...................(2)....................(3)........................ 

 
พ้ืนท่ีรวม....................................... ไร ................................งาน................................ตารางวา 

 
เริ่มปรับเปลี่ยนเขาระบบอินทรีย เมื่อวันที่...................เดือน..............................พ.ศ............... 
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รายละเอียดแปลงผลิตพืชอาหารสัตวที่ขอตรวจรับรอง 
 
1. ท่ีตั้งแปลงผลิตพืชอาหารสัตว 
พิกัดแบบ UTM (คา X,Y)   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

แผนท่ีตั้งแปลงพืชอาหารสัตว (แสดงเสนทางคมนาคม และสถานท่ีสําคัญใกลเคียง เพ่ือเดินทางเขาไปยังแปลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ถามีแปลงพืชอาหารสัตวท่ีขอรับรอง มากกวา 1 แปลง กรุณาแนบรายละเอียดสถานท่ีตั้งเพ่ิมเติม 
 

ทิศเหนือ 
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2. ขอมูลแปลงผลิตพืชอาหารสัตว 
รายละเอียด การปฏิบัติแปลงพืชอาหารสัตว หมายเหตุ 

1. ประเภทของพันธุพืชอาหารสัตวท่ี
นําเขาสูแปลง 

- จากระบบอินทรีย  
 พันธุหญา........................................................................................ 
 พันธุถ่ัว............................................................................................ 
 อ่ืนๆ................................................................................................ 
- จากระบบท่ัวไป  
 พันธุหญา........................................................................................ 
 พันธุถ่ัว............................................................................................ 
 อ่ืนๆ................................................................................................ 
 

 

2. หนวยงานท่ีสนับสนุนพันธุพืช
อาหารสตัว 

 

 หนวยงานราชการ (ระบุ)................................................................ 
 ฟารมของตนเอง  
 อ่ืนๆ................................................................................................ 
 

 

3. วิธีการขยายพันธุพืชอาหารสัตว  

 ใชเมล็ดพันธุ     ใชทอนพันธุ     ใชหนอพันธุ     
 ใชกลาพันธุ      อ่ืนๆ................................................................. 
 

 

กรณีใชเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวท่ีผานการคลุกสารเคมี 
 กอนปลูก ทําการลางสารเคมีภายนอกพ้ืนท่ีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว 
 กอนปลูก ไมไดลางสารเคมีออก 
 ไดการยอมรับการใชจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวของ 
 ไมไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวของ 

 

4. แหลงนํ้าท่ีใชสําหรับรดแปลงพืช
อาหารสัตว 

 คลองชลประทาน   ลําธาร/คลองธรรมชาต ิ
 สระนํ้า/บอขุด     นํ้าบาดาล   นํ้าฝน 
 อ่ืนๆ....................................................................................................... 

 

5. การใสปุย/สารปรับปรุงบํารุงดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ปุยหมัก  
แหลงผูผลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/ครั้ง)  จํานวน...........................(ครั้ง/ป) 
 ปุยคอก  
แหลงผูผลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/ครั้ง)  จํานวน...........................(ครั้ง/ป) 
 ปุยนํ้าชีวภาพ  
แหลงผูผลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/ครั้ง)  จํานวน...........................(ครั้ง/ป) 
 ปุยเคมี (สูตร........................................)  
แหลงผูผลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/ครั้ง)  จํานวน...........................(ครั้ง/ป) 
 อ่ืนๆ (ระบุ..................................................................................)  
แหลงผูผลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/ครั้ง)  จํานวน...........................(ครั้ง/ป) 
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รายละเอียด การปฏิบัติแปลงพืชอาหารสัตว หมายเหตุ 
6. การควบคุม ปองกัน กําจัดวัชพืช/
ศัตรูพืช ในแปลงพืชอาหารสตัว 

 ไมไดทํา 
 ใชสารเคมี (ระบุ)................................................................................... 
 ใชสารสมุนไพรธรรมชาติ (ระบุ)............................................................ 
 ใชเครื่องมือกลในการปราบวัชพืช 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................ 

 

7. แนวกันชนรอบพ้ืนท่ีแปลงผลิต
พืชอาหารสัตว 

 ไมมีแนวกันชน 
 มีแนวกันชน 4 ดาน ขนาดกวาง ยาว (เมตร) 
 (ระบุชนิด)........................................................................ 

                                                                     ทิศเหนือ 

                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ประวัติการใชพ้ืนท่ีกอนปลูกพืช
อาหารสัตว ยอนหลัง 1 ป 

 พ้ืนท่ีไมเคยใชทําการเกษตรกรมากอน 
 พ้ืนท่ีปลูกพืชอินทรีย (ระบุชนิดของพืช)................................................ 
 พ้ืนท่ีปลูกพืชท่ัวไป (ระบุชนิดของพืช)................................................... 

 

9. พ้ืนท่ี/สิ่งกอสราง/ฟารมท่ีปลูกใน
แปลงขางเคียง 

 พ้ืนท่ีปา / ท่ีรกราง 
 ไมมีพ้ืนท่ีปลูกพืชขางเคียง 
 พืชอินทรีย (ระบุ).................................................................................. 
 พืชท่ัวไป (ระบุ)..................................................................................... 

 

10. การใชประโยชนจากแปลงพืช
อาหารสัตว 

 ปลอยสัตวลงแทะเล็ม  
 ตัดสดใหสัตวกิน 
 อ่ืนๆ...................................................................................................... 

 

11. แผนการจัดการพืชอาหารสัตว แปลงพืชหมุนเวียนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน 
วันเดือนปที่ปลูก แปลงที ่ ประเภทพืชที่ปลูกเดิม ประเภทพืชที่ปลูกใหม 
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แบบฟอรมคําขอรับการรับรองอาหารสัตวอินทรีย 

หมายเลขการรับรอง ...................................... วันท่ีใหการรับรอง ........................ วันท่ีหมดอายุการรับรอง ............................. (กรณีขอตออายุ)  

1. บุคคลธรรมดา 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
เลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ...................................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถามี) .................................................................... อีเมล (ถามี) ...................................................................  

2. นิติบุคคล/องคกร 
เปนนิติบุคคลประเภท ............................................................................................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................... จดทะเบียนเม่ือ ................................................................................... 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี.........บาน/อาคาร .................... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................ 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถามี) .................................................................... อีเมล (ถามี) ...................................................................  
ช่ือ-นามสกุล ผูมีอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล ผูรับมอบอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ............................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ..............................................................  

3. รายละเอียดสถานท่ีผลิตอาหารสัตว (ท่ีตั้งพิกัดแบบ UTM (คา X,Y) ……………………………………………………....……) 
ชื่อสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว (ภาษาไทย) ................................................................................................... 
ชื่อสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว (ภาษาอังกฤษ กรณีตองการใบรับรองเปนภาษาอังกฤษ) ............................... 
 ................................................................................................................................................................................. 
ท่ีตั้งแหลงผลิตเลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ............... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถามี) .................................................................... อีเมล (ถามี) ................................................................... 
 

แบบ ป.ศ.อ. 4 แกไขคร้ังท่ี 0 
วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

                                                                                                มีความประสงค        ขอรับรองใหม 
                                                                      ขอตออายุ  
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4. รายละเอียดประเภทอาหารสัตวท่ีขอรับรอง และกําลังการผลิตตอป  (เชน รํา ปลายขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด 
และปลาปน เปนตน) 
ประเภท (ระบุ) ......................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
หมายเลขการรับรอง GMP ....................................................................................................................................... 
หมายเลขการรับรอง HACCP ................................................................................................................................... 

5. รายละเอียดแหลงท่ีมาของอาหารสัตว 
  ผลิตเองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายผลิตผล  
 และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ภายในฟารม (แนบใบรับรองระบบการผลิตพืชอาหารสัตวอินทรีย) 

   มีใบรับรองมาตรฐานอินทรีย ของวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิด  
   มาจากแหลงธรรมชาติ  

 อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. สารเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตว 
ชื่อสารเคมี  ........................................  ผูผลิต  .............................. ปริมาณท่ีใช ................................... 
ชื่อสารเคมี  ........................................  ผูผลิต  .............................. ปริมาณท่ีใช ................................... 
ชื่อสารเคมี  ........................................  ผูผลิต  .............................. ปริมาณท่ีใช ................................... 
ชื่อสารเคมี  ........................................  ผูผลิต  .............................. ปริมาณท่ีใช ................................... 
ชื่อสารเคมี  ........................................  ผูผลิต  .............................. ปริมาณท่ีใช ................................... 
ชื่อสารเคมี  ........................................  ผูผลิต  .............................. ปริมาณท่ีใช ................................... 
ชื่อสารเคมี  ........................................  ผูผลิต  .............................. ปริมาณท่ีใช ................................... 
ชื่อสารเคมี  ........................................  ผูผลิต  .............................. ปริมาณท่ีใช ................................... 

7. ขาพเจาไดแนบหลักฐาน และเอกสารประกอบการขอรับการรับรอง ดังนี้ 
   (1) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการท่ีขอรับรองโดยละเอียด 

 (2) แหลงท่ีมาของอาหารสัตว 
   (3) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือสําเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว 

 (4) ใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับจริงท่ีหมดอายุ (กรณีขอตออายุการรับรอง) 
   (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา 
                (6) หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอแทน  

 (7) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย และ/หรือ สําเนาทะเบียนการคา 
   (8) อ่ืน ๆ.......................................................................................................................................... 
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8. ขาพเจาขอใหคํารับรองวา 
1)  พ้ืนท่ีการผลิตท่ีขอตรวจรับรอง ขาพเจามีสิทธิท่ีถูกตองตามกฎหมาย (อยูในสิทธิครอบครองของขาพเจา

ตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิในการครอบครองจากเจาของพ้ืนท่ี) 
 2)  ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการรับรองสังเกตการณการตรวจประเมิน 
จากคณะผูตรวจประเมินของกรมปศุสัตว ณ สถานประกอบการของขาพเจาตามท่ีไดรับการรองขอ 

 3)  ขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีจัดสงใหกรมปศุสัตว เปนความจริงทุกประการและเปนปจจุบนั 
 4)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

หมายเหตุ  กรณีขอมูลหรือเอกสารประกอบคําขอไมถูกตอง/ครบถวน ใหคืนเอกสารท้ังหมดแกผูยื่นคําขอ และใหแจง
ผูยื่นคําขอทราบเพ่ือยื่นขอและเอกสารประกอบคําขอใหม 

 
                                ลงชื่อ  .............................................ผูยื่นคําขอ/ผูมีอํานาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 
 
 
                       ลงชื่อ ......................................................ผูตรวจสอบคําขอ 
                              (......................................................) 
                         วันท่ี.........../................../...................... 

ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(1) ตองรักษาไวซ่ึงระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
(2) อางถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวเทานั้น 
(3) ตองไมนําใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงอาจ

พิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
(4) ยุติการใชส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใชการรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 
(5) ใหความรวมมือแกผูตรวจประเมิน และเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมใหผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว เขาตรวจสอบใน

พ้ืนที่สถานประกอบการทั้งหมดที่ถอืครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เชา และพ้ืนที่ใหเชา ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปจจัยการผลิต และยินยอมใหมีการสุม
ตัวอยางไปตรวจวิเคราะหแลวแตกรณี 

(6) จัดทําบันทึกตามที่กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน และขอกําหนดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 

(7) ตองสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองที่เปนปจจุบันใหแกผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 
(8) คณะผูตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง โดยจะดําเนินการทกุ 10 - 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจะตออายุการรับรอง ใหย่ืนแบบฟอรมการขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอตอสํานักงานปศุสัตวอําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดลวงหนา          

กอนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงคจะขอยกเลิกการรับรอง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบใบรับรองคืนใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
(11) หากมีการเปล่ียนแปลงแกไขระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ในสาระสําคัญ เชน เปล่ียนชนิดสัตวเล้ียง หรือเพ่ิมชนิด เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่เล้ียงสัตว เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ 

เปล่ียนแปลงพ้ืนที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปล่ียนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตผล ผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรียเปนวิธีใหม ปรับปรุงสถานประกอบการ เปล่ียน
ผูจัดการ เปนตน ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนี้ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจ
กําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  

(12) กรณีมีความจําเปนตองใชสัตว วัตถุดิบ อาหารสัตว และปจจัยการผลิตที่ไมไดมาจากระบบอินทรีย ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ใหผูประกอบการที่รับโอนกิจการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร คณะผูตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบการ

พรอมยืนยันวายังคงรักษาไวซ่ึงระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 
(14) การยายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสถานประกอบการแตยังคงสถานที่ตั้งเดิม ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปล่ียนแปลง 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะรวบรวมขอมูลเสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และเสนอกรมปศุสัตวตามลําดับเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู 
ทั้งนี้ตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหม มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองชํารุดหรือสูญหาย ใหนําใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน การแจงความเอกสารสูญหาย แลวแตกรณี มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงาน ปศุสัตว
จังหวัดรวบรวมขอมูลเสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และเสนอกรมปศุสัตวตามลําดับเพ่ือพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 
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สําหรับผูตรวจสอบคําขอ 

เอกสารประกอบคําขอ     ครบถวน     ตองการเอกสารเพ่ิมเติม (ระบุ)  

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

 ................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีท่ีผูประกอบการมีขอสงสัยเพ่ิมเติม กรุณาติดตอท่ี 

สํานักงาน ........................................................................... หมายเลขติดตอ........................................................  
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉีกสวนน้ีไวใหผูยื่นคําขอ 



 
แบบฟอรมการขอยกเลิกการรับรอง 

ปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

F-ORG-00 0 1 / 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 
ชื่อผูประกอบการ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
(กรณีนิติบุคคล ใหระบุชื่อนิติบุคคลดวย).............................................................................................................. 
เลขท่ีบัตรประชาชน/ทะเบียนการคา.................................................................................................................... 
เลขท่ี...................หมูท่ี............ถนน................................ตําบล................................อําเภอ................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท............................โทรสาร................................. 
โทรศัพทมือถือ................................................................อีเมล.............................................................................. 
 

2. ขอมูลของสถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ.........................................ผลิตผล/ผลติภัณฑ..................................................................... 
เลขท่ี...................หมูท่ี............ถนน................................ตําบล................................อําเภอ................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท............................โทรสาร.................................
เลขท่ีใบรับรอง...................................................................................................................................................... 
วันท่ีออกใบรับรอง……………………………........................วันท่ีหมดอายุ.................................................................. 
 

3. เหตุผลและหลักฐานประกอบการขอยกเลิกการรับรอง 
ขาพเจามีความประสงคขอยกเลิกการรับรองปศุสัตวอินทรียและมีเหตุผลในการยกเลิกการรับรอง ดังนี้ (โปรดระบุ)  

           1)  เลิกประกอบกิจการท่ีไดรับการรับรอง 
           2)  ผูประกอบการตายและไมมีผูรับโอนกิจการท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับผูประกอบการท่ี

ไดรับการรับรอง 
           3)  ผูประกอบการแจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร 
           4)  มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือข้ันตอนการรับรอง และผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดหรือข้ันตอนการรับรองท่ีเปลี่ยนแปลงใหมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
           5)  ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีท่ีผูประกอบการไมดําเนินการยื่นตออายุการรับรองหลังใบรับรอง

หมดอายุ 
ท้ังนี้ ขาพเจาไดแนบใบรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับจริง (หรือสําเนาใบแจงความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย) 
มาพรอมกับแบบฟอรมการขอยกเลิกการรับรองปศุสัตวอินทรียฉบับนี้เรียบรอยแลว และขอรับรองวารายละเอียด
ขางตนเปนจริงทุกประการ 

หมายเหตุ กรณีย่ืนคํารองขอยกเลิกโดยผูแทน ใหย่ืนหนังสือมอบอํานาจพรอมคํารองฉบับนี้ 

 

สําหรับผูประกอบการ/นิติบุคคล/หรือผูรับมอบอํานาจ 

ลงชื่อ.......................................................ผูยื่นคําขอ   
      (.......................................................)    
วันท่ี ....................................................... 

สําหรับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 

ลงชื่อ.......................................................ผูรับคําขอ   
      (.......................................................)    
วันท่ี ......................................................... 



 
แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน 

การรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Plan) 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

F-ORG-AUD-01 0 1 / 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 

ชื่อผูประกอบการ................................................ชื่อสถานประกอบการ.................................................................. 

แหลงผลิต/สถานประกอบการเลขท่ี...................หมูท่ี...........ตําบล...................อําเภอ........................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท.............................................อีเมล.................................................................... 
ขอบขายท่ีขอการรับรอง.......................................................................................................................................... 

 

รายช่ือคณะผูตรวจประเมิน (Audit Team) 
1.ชื่อ........................................................ตําแหนง....................................................หวัหนาคณะผูตรวจประเมิน                          
2.ชื่อ........................................................ตําแหนง..................................................................................................  
3.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
4.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 

 

ขอมูลการตรวจประเมิน 
จุดประสงคของการตรวจ    
 การตรวจรับรองใหม (Initial Audit) 
 การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) คร้ังที่………. 
 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) คร้ังที่.......................... 
 การตรวจตออายุ (Recertification Audit) 

 

 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) 
เนื่องจาก…………………………..………………………. 
 อ่ืน ๆ เนื่องจาก.......................................... 
......................................................................... 

กําหนดวันท่ีตรวจประเมิน……............................เวลาเขาตรวจประเมิน................................................................... 
เวลา ขอกําหนด/สถานท่ี ผูตรวจประเมิน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

หมายเหตุ : 1. กําหนดการนี้เปนกําหนดการที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามสภาวการณที่พบระหวางการตรวจประเมิน  
 2. กรณีที่ผูประกอบการมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกําหนดการตรวจประเมิน หรือมี
ขอขัดของเก่ียวกับรายชื่อคณะผูตรวจประเมิน โปรดติดตอหัวหนาคณะผูตรวจประเมนิ 

ชื่อ……………………………………………………………………….หมายเลขติดตอ……………………..…………………….………   

ลงชื่อ.............................................................................หัวหนาคณะผูตรวจประเมินหรือผูที่ไดรับมอบหมาย                  
      (.............................................................................)    
ตําแหนง........................................................................วันที่.............................................................................        

 



 
แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน  

การรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

F-ORG-AUD-02 0 1 / 2 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 

ชื่อผูประกอบการ................................................ชื่อสถานประกอบการ.................................................................. 

แหลงผลิต/สถานประกอบการเลขท่ี...................หมูท่ี...........ตําบล...................อําเภอ........................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท.............................................อีเมล.................................................................... 
ขอบขายท่ีขอการรับรอง.......................................................................................................................................... 
 

รายช่ือคณะผูตรวจประเมิน (Audit Team) 
1.ชื่อ........................................................ตําแหนง....................................................หวัหนาคณะผูตรวจประเมิน                          
2.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
3.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
4.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
รายช่ือผูรับการตรวจประเมิน 
1.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
2.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
3.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
4.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
 

จุดประสงคของการตรวจ    
 การตรวจรับรองใหม (Initial Audit) 
 การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit)  
 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) 
 การตรวจตออายุ (Recertification Audit) 

 
 
ครั้งท่ี 1 ว/ด/ป .........……     ครั้งท่ี 2 ว/ด/ป …............. 
ครั้งท่ี 1 ว/ด/ป .....….……     ครั้งท่ี 2 ว/ด/ป ................ 
 

 การตรวจเพิ่มเติม ตามมติของคณะกรรมการรับรอง (Certification Committee Request Audit) 

 การตรวจกรณพีิเศษ (Special Audit) เนื่องจาก ……………................................................................................... 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
สรุปภาพรวม (Overview) 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 



 
แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน  

การรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

F-ORG-AUD-02 0 2 / 2 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 
ผลการตรวจประเมิน 
 ไมพบขอบกพรอง 
 พบขอบกพรอง  ตามแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง    จํานวน ................ขอ  จําแนกเปน  
                                ขอบกพรองรุนแรง (Major)     จํานวน ................ขอ    
                                ขอบกพรองไมรนุแรง (Minor)  จํานวน ................ขอ    
 พบขอสังเกต/ขอแนะนํา (Recommendation)        จํานวน ................ขอ  และไดใหคําแนะนํา ดังนี้ 

…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 

มีคําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงระบบการผลติฟารมปศุสัตวอินทรีย/สถานประกอบการ (Opportunity for 
improvement : OFI) ดังนี้ 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นของคณะผูตรวจประเมิน   เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการรับรองพิจารณา ดังนี ้
คณะกรรมการรับรอง  ใหการรับรองหรือตออายุการรับรองเม่ือไดรับแนวทางการปรับปรุงแกไขและปองกัน

ขอบกพรอง (ถามี) จากผูประกอบการ 
 พักใชการรับรอง                      ยกเลิกการรับรอง    
 เพิกถอนการรับรอง                  อ่ืน ๆ ......................................................................... 
 คงไวซ่ึงการรับรอง                   

ลงชื่อ........................................................ผูประกอบการ 
      (........................................................) 
วันท่ี……..………………………………………….... 

ลงชื่อ.....................................หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน   
      (........................................................) 
วันท่ี……..………………………………………….... 

 



 แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมิน 
การรับรองปศุสัตวอินทรีย 

(Corrective Action Request) 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

F-ORG-AUD-03 0 1 / 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 

 

ชือ่สถานประกอบการ...............................................................................................................................................

ชื่อผูขอการรับรอง................................................วันท่ีตรวจประเมิน....................................................................... 

จุดประสงคของการตรวจ    
   
ขอบขายที่ขอการรับรอง 

 การตรวจรับรองใหม  การตรวจตดิตามผลการแกไข ครั้งท่ี…………  การตรวจกรณีพิเศษ 
 การตรวจตออาย ุ      การตรวจติดตาม ครั้งท่ี…............................  อ่ืน ๆ              
................................................................................................................................................. 
 
 

ลําดับท่ี อธิบายลักษณะหรือรายละเอียดขอบกพรองท่ีตรวจพบ 
ระยะเวลาแกไข
ปรับปรุง (วัน) 

ขอกําหนด 
มกษ. 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

     
 

ความเห็นของผูประกอบการ           

 เห็นดวยกับขอบกพรอง ............................ขอ  รวมระยะเวลาแกไข................................วัน       
แนวทางการแกไข (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
 ไมเห็นดวยกับขอบกพรอง ............................ขอ  เนื่องจาก (ระบุ) 
……………........................................................................................................................................................................................... 
  

ลงชื่อ........................................................ผูประกอบการ 
      (........................................................) 
วันท่ี……..………………………………………….... 

ลงชื่อ.....................................หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน   
      (........................................................)
วันท่ี……..………………………………………….... 

ผลการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง  

 ยอมรับทั้งหมด     

 ไมยอมรับ โดยไดพบขอบกพรอง ดังนี ้

ลงชื่อ.....................................หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน   
      (........................................................) 

วันท่ี……..…………………………………………....  

……………........................................................................................................................................................................................... 



 
แบบฟอรมสรุปเอกสารการตรวจประเมินเสนอ

คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

F-ORG-AUD-04 0 1 / 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 

ชื่อผูประกอบการ............................................ชื่อสถานประกอบการ...................................................................... 

ขอบขายท่ีขอการรับรอง....................................................................................มีรายชื่อคณะผูตรวจประเมิน ดังนี้ 
1.ชื่อ........................................................ตําแหนง....................................................หวัหนาคณะผูตรวจประเมิน                          
2.ชื่อ........................................................ตําแหนง..................................................................................................  
3.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
4.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 

 
 

รายการเอกสารท่ีคณะผูตรวจประเมินเสนอใหคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย เพ่ือประกอบการพิจารณา ม ี ไมม ี
1. แบบฟอรมคําขอรับการรับรอง... (ป.ศ.อ.1, ป.ศ.อ.2, ป.ศ.อ.3, ป.ศ.อ.4) พรอมเอกสารประกอบ   
2. แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมินการรับรองปศสุัตวอินทรีย (Audit Plan)   
3. แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสตัวอินทรยี (Audit Report)   
4. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Corrective Action Request)   
5. แนวทางการแกไขของผูประกอบการในกรณีพบขอบกพรองไมรุนแรง (เขียนแยกจากแบบฟอรม รหัส F-ORG-AUD-03)   
6. แบบฟอรมการตรวจประเมินตามขอบขายท่ีขอการรับรอง    
7. แผนผังสถานประกอบการ แผนผังโรงเรือน ขนาดของแตละโรงเรือน (ความกวางxความยาวxความสูง)  
(ระบุรายละเอียดที่ตั้งอาคารส่ิงกอสราง โรงเรือน จํานวนพ้ืนที่ แปลงพืชอาหารสัตว ถนน ขอบเขตและแนวกันชน แหลงน้ําและอื่นๆ ) 

  

8. แผนผังโครงสรางองคกรและหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานประกอบการ (ถามี)   
9. ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า (ถามี)   
10. ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน (ถามี)   
11. ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการปศุสตัวอินทรีย เชน   
 11.1 แหลงท่ีมาของสัตว แผนผังกระบวนการผลติ ผลิตผลปศสุัตวอินทรีย และขยายพันธุสัตว   
 11.2 แผนผังกระบวนการผลติ ผลติภัณฑปศุสตัวอินทรีย   
 11.3 แผนการจดัการแปลงหญา พืชอาหารสัตวภายในฟารม   
 11.4 การนําเขาอาหารสตัว และเอกสารใบรับรองแหลงท่ีมาของอาหารสตัว   
 11.5 สูตรอาหารสัตวอินทรีย   
 11.6 ระบบการบันทึกขอมูลของฟารมท่ีสามารถพิสูจนไดวาเปนไปตามหลักเกณฑน้ันๆ 
(บันทึกทะเบียนตัวสตัว บันทึกการนําสัตวเขาเลี้ยง บันทึกการผลิตอาหารสตัวอินทรีย บันทึกสุขภาพสตัว เปนตน) 

  

 11.7 รายช่ือสถานท่ีจําหนายผลิตผล/ผลิตภณัฑ   
 11.8 ระบบปองกันความปลอดภยัทางชีวภาพ   
12. ภาพถายแสดงสภาพภายในฟารม/สถานประกอบการ ในจุดท่ีสาํคัญ เชน 
 12.1 สภาพท่ัวไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว คอกพักสัตวปวย และพ้ืนท่ีเลี้ยงปลอย   
 12.2 ขอบเขต รั้ว คันดิน และแนวกันชนรอบฟารม   
 12.3 แปลงพืชอาหารสตัว และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวอินทรีย   
 12.4 แหลงนํ้าสะอาดท่ีใช   
 12.5 สถานท่ีเก็บผลิตผล/ผลิตภณัฑ   
 12.6 ระบบการฆาเช้ือกอนเขาฟารม   
 12.7 สถานท่ีทําลายซาก ขยะมลูฝอย   

13. เอกสารอ่ืนๆ.................................................................................................................................................................... 
 



ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม      ตออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อื่น ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

1. การรักษาความเปนผลิตผล และ ผลิตภัณฑอินทรีย

1.1 ตองมีการรักษาความเปนผลิตผล และ ผลิตภัณฑอินทรีย

ตลอดทุกชวงของกระบวนการ โดยใชเทคนิคที่เหมาะสมกับ

สวนประกอบดวยความระมัดระวังในวิธีการแปรรูป จํากัด

การใชวัตถุเจือปนอาหารและสารชวยกรรมวิธีผลิต

เลม 1 (7.1) MAJOR

1.2 ผลิตผล และผลิตภัณฑอินทรียตองไมผานการฉายรังสีเพื่อ

จุดมุงหมายในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว การถนอมอาหารและ

การกําจัดจุลินทรียกอโรคหรือการสุขาภิบาล

เลม 1 (7.1) MAJOR

2. การจัดการผลิตผล และ ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย

2.1 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่อยูระหวางการเก็บรักษา

 ขนสง แปรรูป หรือบรรจุหีบหอจะตองไดรับการบงชี้ชัดเจน

เลม 1 (7.2) MAJOR

2.2 มีการจัดการที่แยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไมใช

อินทรีย และมีการจัดการที่จะไมทําใหเกิดการปนเปอนจากสาร 

ตางๆ ที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิตแบบอินทรีย

เลม 1 (7.2) MAJOR

แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย สําหรับสถานประกอบการ

ชื่อผูประกอบการ........................................................................................................................................

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ

รหัส  F-ORG-EST
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  1/5



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

3.1 มีวิธีการปองกันหรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว โดยวิธีทางกล

กายภาพ หรือชีวภาพ เปนทางเลือกแรก โดยวิธีแรกใน

การจัดการศัตรูพืชและสัตว เชน ทําลายและกําจัดแหลงที่อาศัย

และทางเขาของศัตรูพืชและสัตว

เลม 1 (7.3.1, 

7.3.2)
MAJOR

3.2 ควรหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและสัตวโดยใชวิธีการปฏิบัติในการผลิตที่

ถูกตอง (good manufacturing practice) ทั้งนี้มาตรการ

ควบคุมศัตรูพืชและสัตวภายในบริเวณเก็บรักษาหรืออุปกรณที่ใช

ในการขนสงอาจรวมการใชสิ่งกีดขวางทางกายภาพ เชน 

เสียงอุลตราซาวด แสงอุลตราไวโอเลต ใชกับดัก การควบคุม

อุณหภูมิ การควบคุมบรรยากาศ และดินเบา

เลม 1 (7.3.4) MAJOR

3.3 กรณีใชวิธีทางเคมีในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว ใหใชเฉพาะ

สารปองกันกําจัดตามที่ระบุในภาคผนวก ก หรือสารอื่นที่เขาขาย

ตามหลักเกณฑขอ 9 มกษ.9000 เลม 1 และตองมี

การปองกันไมใหสารเคมีสัมผัสกับผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย

ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหสูญเสียสถานะของการเปนเกษตรอินทรีย

เลม 1 (7.3.3, 

7.3.5)
MAJOR

4. กระบวนการผลิตและการแปรรูป

4.1 วิธีการแปรรูป (การหมัก และ การรมควัน) และลดการใช

สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร และสารชวยกรรมวิธี

การผลิตตามที่ระบุในภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 5 และ

ตารางที่ ก.6

เลม 1 (7.4.1) MAJOR

4.2 กรณีมีกระบวนการสกัด (extraction) ใหใชเฉพาะการสกัด

ดวยน้ํา เอธานอล น้ํามันจากพืชหรือสัตว น้ําสมสายชู

คารบอนไดออกไซด และไนโตรเจน เทานั้น

เลม 1 (7.4.2) MAJOR

4.3 มีการจัดการการแปรรูป ตามหลักการ และวิธีการปฏิบัติ

ที่ดีในการผลิตใหเปนไปตามขอกําหนดของสุขลักษณะที่ดีใน

การผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ

เลม 1 (7.4.3) REC

3. การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชและสัตว 

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย สําหรับสถานประกอบการ

รหัส  F-ORG-EST
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  2/5



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

4.4 กรณีการฆาสัตวใหปฏิบัติโดยใหสัตวเกิดความเครียดและ

ทรมานนอยที่สุดทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

นอกจากนี้การจัดการตลอดการฆาการชําแหละ และการเก็บ

รักษา จะตองมีระบบการปองกันการปะปน หรือปนเปอนกับ

ผลผลิตและผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย และสารเคมีที่ไมอนุญาต

ใหใชในระบบปศุสัตวอินทรีย

เลม 2 (4.5.7) MAJOR

5. การบรรจุหีบหอ

5.1 ใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ยอยสลายทางชีวภาพได ไมทําลาย

สิ่งแวดลอม หรือนํากลับมาใชใหมได

เลม 1 (7.5.1) REC

6.1 มีการปองกันตลอดเวลา ไมใหผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ

อินทรียปะปนกับผลิตผล ผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย

เลม 1 (7.6.1.1) MAJOR

6.2 มีการปองกันตลอดเวลา ไมใหผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ

อินทรียสัมผัสกับวัสดุและสารที่ไมอนุญาตใหใชในการเกษตรอินทรีย

เลม 1 (7.6.1.2) MAJOR

6.3 ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ ไดรับการรับรองในบางสวน

เทานั้น ตองมีการเก็บรักษาและการจัดการแยกกันระหวาง

ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย และผลิตผล และ/หรือ 

ผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย โดยมีการบงชี้ไวชัดเจน

เลม 1 (7.6.2) MAJOR

6. การเก็บรักษาและการขนสง

แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย สําหรับสถานประกอบการ

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-EST
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  3/5



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

การแสดงฉลากและการกลาวอาง (Labelling and Claims)

1. ผลิตภัณฑอินทรีย มีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย

ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังนี้

เลม 1 (8.1)

1.1 ชื่อผลิตผลหรือผลิตภัณฑ เลม 1 (8.1.1) MAJOR

1.2 สวนประกอบที่สําคัญ ยกเวนมีสวนประกอบชนิดเดียว เลม 1 (8.1.2) MAJOR

1.3 วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุที่เติมในอาหาร (ถามี) เลม 1 (8.1.3) REC

1.4 ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ เลม 1 (8.1.4) MAJOR

1.5 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนาย พรอม

สถานที่ตั้งหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน

เลม 1 (8.1.5) MAJOR

1.6 ประเทศผูผลิตสําหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อสงออก เลม 1 (8.1.6) MAJOR

1.7 วัน เดือนและ/หรือ ปที่ผลิต และ วัน เดือนและ/หรือ ปที่

หมดอายุการบริโภค กรณีที่ผลิตภัณฑเก็บไวเกิน 90 วัน อาจ

แสดงแตเดือน และ ป ก็ได

เลม 1 (8.1.7) REC

1.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี) เลม 1 (8.1.8) REC

2. การแสดงฉลากหรือกลาวอางวาเปนผลิตภัณฑอินทรีย 

สามารถทําไดดังนี้

เลม 1 (8.2)

2.1 สวนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑที่มาจากการเกษตรตองมา

จากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย

เลม 1 (8.2.2) MAJOR

2.2 สวนประกอบของผลิตภัณฑที่ไมไดมาจากการเกษตร 

มีการใชเฉพาะรายการที่ระบุไวในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5

เลม 1 (8.2.3) MAJOR

2.3 ในผลิตภัณฑหนึ่งไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้ง

การผลิตแบบอินทรียและไมใชแบบอินทรียรวมกัน

เลม 1 (8.2.4) MAJOR

2.4 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑมีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือนําเขาโดย

ผูประกอบการ ที่ตองไดรับการตรวจตามขอกําหนดระบบ

ตรวจและรับรอง

เลม 1 (8.2.5) MAJOR

2.5 มีการแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือ รหัสของหนวยรับรอง เลม 1 (8.2.6) MAJOR

แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย สําหรับสถานประกอบการ

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-EST
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  4/5



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

3. ผลิตภัณฑที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองวาเปน 

"อินทรีย" ตองมีสวนประกอบจากเกษตรอินทรียที่ไมผาน

กระบวนการหรือใชสารที่ทําใหสูญเสียความเปนอินทรีย 

ไมนอยกวา 95 % โดยน้ําหนัก ในผลิตภัณฑสุดทายที่ไมรวม

สวนประกอบของน้ําหรือน้ําเกลือ

เลม 1 (8.3) MAJOR

4. กรณีผลิตภัณฑมีสวนประกอบจากเกษตรอินทรียนอยกวา 

95% โดยน้ําหนัก มีการแสดงฉลากโดยใชขอความอื่น เชน 

"ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากผลิตผลอินทรีย" ตองผาน

หลักเกณฑ ดังนี้

เลม 1 (8.4)

4.1 ผลิตภัณฑมีสวนประกอบจากเกษตรอินทรียนอยกวา 95%

แตไมนอยกวา 70% โดยน้ําหนักของสวนประกอบทั้งหมดใน

ผลิตภัณฑสุดทายที่ไมรวมน้ําและเกลือ

เลม 1 (8.4.1) MAJOR

4.2 ขอความที่กลาวอางวาเปน "อินทรีย" แสดงไวในบริเวณที่เห็น

ไดชัดเจน

เลม 1 (8.4.1) MAJOR

4.3 ระบุชนิดและสัดสวนของสวนประกอบเปนรอยละตอน้ําหนัก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย

เลม 1 (8.4.2) MAJOR

4.4 ระบุรายการสวนประกอบทุกชนิดบนฉลาก โดยใชสี รูปแบบ 

และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน

เลม 1 (8.4.3) REC

                         และเปนขอบกพรองที่สามารถปรับปรุงแกไขได

หมายเหตุ

MAJOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งสงผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

MINOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียในบางสวน และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย สําหรับสถานประกอบการ

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-EST
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  5/5



ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม      ตออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อื่น ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

กําหนดเวลาเริ่มปรับเปลี่ยนเปนระบบอินทรีย  วันที่...............เดือน......................................พ.ศ...........................

เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

1.1 เลือกใชชนิด พันธุ สายพันธุปศุสัตวมีความสามารถในการ

ปรับตัว และตานทานโรคไดดี

เลม 2 (4.1.1) REC

1.2 สัตวที่ใชสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรียตองมีลักษณะตามที่

มาตรฐานปศุสัตวอินทรียกําหนด ดังนี้

เลม 1 (6.2.2) 

เลม 2 (4.1.2)
MAJOR

(1) เกิดในฟารม หรือจากพอแมพันธุที่มีการจัดการตามระบบ

เกษตรอินทรีย

(2) สัตวตองถูกเลี้ยงในระบบอินทรียตลอดชวงชีวิตของสัตว

(3) ไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลี้ยงสัตวไปมาระหวางการเลี้ยง

ระบบอินทรียและระบบที่ไมใชอินทรีย

1.3 กรณีไมสามารถหาสัตวอินทรียในขอ 1.2 ได ใหใชสัตวจาก

ฟารมปศุสัตวทั่วไปได โดยตองมีระยะปรับเปลี่ยน

เลม 2 (4.1.3) MAJOR

2.1 การจัดการพื้นที่เพื่อใชเลี้ยงปศุสัตวอินทรีย กรณีมีการปลูกพืช

และพืชอาหารสัตวในพื้นที่ การผลิตตองมีระยะปรับเปลี่ยน 

สําหรับพืชลมลุก 12 เดือน และพืชยืนตน 18 เดือน

เลม 1 (6.2.1)

เลม 2 (4.2.1)
MAJOR

2.2 มีแนวกั้นเพียงพอ และ ไมมีความเสี่ยงจากสารเคมีตองหาม เลม 1 (4.6) MAJOR

1. แหลงที่มาของสัตว

2. การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหเปนระบบปศุสัตวอินทรีย

    แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย

ชื่อผูประกอบการ........................................................................................................................................

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

ขอกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตวอินทรีย

รหัส  F-ORG-LV
แกไขครั้งท่ี  1
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เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

2.3 กรณีมีการนําสัตวจากฟารมที่ไมไดรับการรับรองความเปน

อินทรียเขาสูระบบการผลิต ผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่จะวางขาย

เปนสินคาปศุสัตวอินทรียได จะตองมีระยะปรับเปลี่ยนเปน

ปศุสัตวอินทรียตามที่มาตรฐานปศุสัตวอินทรียกําหนด

เลม 2 (4.1.4,

4.2.2)
MAJOR

2.4 หากพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวและสัตวเขาสูระยะการ

ปรับเปลี่ยนพรอมกัน เมื่อพื้นที่ไดรับการรับรองแลว ผลิตผล

ปศุสัตวจะตองผานระยะการปรับเปลี่ยนเปนปศุสัตวอินทรียตามที่

กําหนด

เลม 2 (4.2.3) MAJOR

2.5 สามารถปรับลดระยะการปรับเปลี่ยน และกําหนดวิธีการที่

แตกตางจากที่ระบุในมาตรฐานนี้ได ในกรณีตอไปนี้

เลม 2 (4.2.4) MAJOR

(1) แปลงหญาหรือพื้นที่ออกกําลังสําหรับสัตวอื่นที่ไมใชสัตว

กินพืช ใหลดระยะการปรับเปลี่ยนตามขอ 2.1 ลงได

(2) โค กระบือ มา แพะ แกะจากระบบการเลี้ยงแบบปลอยแปลง

หรือโคนมในชวงเริ่มการปรับเปลี่ยน ระยะปรับเปลี่ยนลดลงไดตาม

ประวัติการใชพื้นที่

3.1 วัตถุดิบอาหารสัตวคํานึงถึงคุณภาพ และควรใชวัตถุดิบที่ผลิต

จากฟารมตนเองใหมากที่สุด

เลม 2 (4.3.1) REC

3.2 การใชวัตถุดิบอาหารสัตวมีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับ

ขอกําหนดของเกษตรอินทรีย

เลม 2 (4.3.1,

4.3.7)
MAJOR

3.3 กรณีอยูในระยะเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน อาหารสัตวที่ใช

ตองมีสัดสวนของวัตถุดิบที่ผลิตในระบบอินทรียตามที่กําหนด 
(ไมต่ํากวา 70% ของวัตถุแหง สําหรับสูตรอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง

และ 65 % ของวัตถุแหงสําหรับสูตรอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว)

เลม 2 (4.3.2) MAJOR

3.4 กรณีที่ไมสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวที่เปนอินทรียได

ทั้งหมด อาหารสัตวที่ใชตองมีสัดสวนของวัตถุดิบที่ผลิตในระบบ

อินทรียตามที่กําหนด
(ไมต่ํากวา 90% ของวัตถุแหง สําหรับอาหารสัตวเคี้ยงเอื้องและ

80% ของวัตถุแหงสําหรับอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว)

เลม 2 (4.3.3,

4.3.4)
MAJOR

3.5 สัตวไดรับอาหารอยางเพียงพอ ตามความตองการทางโภชนะ

ของสัตว และทางสรีระของระบบยอยอาหาร

เลม 2 (4.3.5) REC

3. อาหารสัตว

    แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-LV
แกไขครั้งท่ี  1
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
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เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

3.6 วัตถุที่เติมในอาหารสัตวและสารชวยกรรมวิธีการผลิต

เปนไปตามหลักการมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย

เลม 2 (4.3.8) MAJOR

4.1 มีน้ําสะอาดใหสัตวกินอยางเพียงพอ เลม 2 (4.3.6) MAJOR

5.1 มีการดําเนินการปองกันโรคและลดความเครียดตามหลักการ

มาตรฐานปศุสัตวอินทรีย

เลม 2 (4.4.1) MAJOR

5.2 มีระบบปองกันความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเหมาะสม การ

ทําวัคซีน การใชสารสกัดชีวภาพ การกักกันสัตวกอนนําเขา

ฝูงใหม และปองกันพาหะนําโรคเขาฟารมอยางเหมาะสม

เลม 2 (4.4.1) MAJOR

5.3 สัตวเจ็บปวยมีการกักแยกสัตวปวยออกจากฝูง การรักษาโรค

และการบาดเจ็บของสัตว ตามหลักการมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย

 

เลม 2 (4.4.2) MAJOR

5.4 สัตวเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ใหเลือกใชพืชสมุนไพร 

แรธาตุธรรมชาติ หรือการแพทยทางเลือกกอนการใชยาแผน

ปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะตองอยูภายใตการควบคุมของสัตวแพทย

เลม 2 (4.4.3) MAJOR

5.5 กรณีที่สัตวไดรับการรักษาดวยยาแผนปจจุบัน และ/หรือ

ยาปฏิชีวนะ เกิน 2 ครั้ง ภายใน 1 ป หรือ 1 ครั้งสําหรับสัตวที่

อายุไมถึง 1 ป ผูผลิตตองไมนํามาจําหนายเปนผลผลิตปศุสัตว

อินทรีย และสัตวนั้นๆ จะตองเขาสูระยะปรับเปลี่ยนใหม

เลม 2 (4.4.3) MAJOR

5.6 หามใชยาปฏิชีวนะ เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันโรค เลม 2 (4.4.4) MAJOR

5.7 หามใชสารเรงการเจริญเติบโตหรือสารอื่นใด ที่มีผลกระตุน

การเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต

เลม 2 (4.4.5) MAJOR

6.1 มีการดูแลและจัดการในการเลี้ยงสัตวใหเปนไปอยางมี

สวัสดิภาพสัตว

เลม 2 (4.5.1) MAJOR

6.2 วางแผนจัดการพื้นที่ ปลูกพืชเปนอาหารสัตวในฟารมมากที่สุด

 และหมุนเวียนใชผลพลอยไดจากฟารม เพื่อใหมี

การหมุนเวียนธาตุอาหาร

เลม 2 (4.5.2) REC

5. การจัดการดานสุขภาพสัตว

6. การจัดการฟารม การขนสงสัตว และการฆาสัตว

    แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

4. น้ํา
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เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

6.3 กรณีมีการขยายพันธุสัตว เปนไปตามหลักการมาตรฐาน

ปศุสัตวอินทรีย (เลือกใชวิธีการผสมพันธุตามธรรมชาติ หากมี

ความจําเปนใหใชวิธีผสมเทียม หามใชวิธีการยายฝากตัวออน หาม

ใชฮอรโมนในการขยายพันธุสัตว และหามวิธีทาง 

พันธุวิศวกรรม)

เลม 2 (4.5.3) MAJOR

6.4 ไมมีการผาตัดหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของสัตว หรือจัดการ

บางอยางกับรางกายสัตว ยกเวนทําเพื่อปองกันการตอสู

ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การทําเครื่องหมายสัตวเพื่อทําทะเบียน

และปรับปรุงพันธุสัตว ทั้งนี้ตองทําในชวงอายุที่เหมาะสม

เลม 2 (4.5.4) MAJOR

6.5 ขนาดพื้นที่ตอตัวของสัตวภายในโรงเรือนมีสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัย เหมาะสมกับชนิดและอายุของสัตว เพื่อใหสัตว

แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตวอยางอิสระ (ภาคผนวก ข)

เลม 2 (4.5.5,

4.6.4)
MAJOR

6.6 มีการเตรียมความพรอมในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน

เชน ไฟไหม ไฟดับ เครื่องมือหยุดทํางาน

เลม 2 (4.5.5) REC

6.7 การขนสงสัตวตองคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ควรหลีกเลี่ยงการทํา

ใหสัตวเกิดความเครียด ตื่นกลัว บาดเจ็บ และหามใชเครื่องกระตุน

ไฟฟา รวมทั้งยา หรือสารเคมี

เลม 2 (4.5.6) MAJOR

6.8 การขนสงสัตวตองมีการปองกันการปะปน หรือปนเปอน

ผลิตผลที่ไมไดมาจากระบบปศุสัตวอินทรีย

เลม 2 (4.5.6) MAJOR

7. โรงเรือนและการเลี้ยงปลอย

7.1 สภาพโรงเรือนเปนไปตามที่กําหนดตามมาตรฐาน

ปศุสัตวอินทรีย

เลม 2 (4.6.1,

4.6.2, 4.6.10 -

4.6.15)

MAJOR

7.2 การขังสัตวภายในโรงเรือนชั่วคราวเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด

เลม 2 (4.6.3) MAJOR

7.3 โรงเรือน คอก อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ตองทําความสะอาด

และ/หรือ ฆาเชื้อตามความเหมาะสมเพื่อปองกันการปนเปอนและ

การสะสมของเชื้อกอโรค

เลม 2 (4.6.5) MAJOR

7.4 กรณีมีการเลี้ยงสัตวแบบปลอยแทะเล็มในทุงหญาธรรมชาติ

หรือแปลงหญา ความพิจารณาความหนาแนนของสัตวตอง

ไมทําลายและเกิดความเสียหายตอความอุดมสมบูรณของดิน

และแปลงหญา โดยมีการจัดการเปนไปตามมาตรฐานปศุสัตว

อินทรีย

เลม 2 (4.6.6,

4.6.8)
MAJOR

    แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ
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เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

7.5 การเลี้ยงแบบปลอยในพื้นที่เปด ตองมีที่กันแดดและฝน หรือ

ปองกันความแปรปรวนของภูมิอากาศอยางเหมาะสม และ

เพียงพอ

เลม 2 (4.6.7) MAJOR

7.6 โรงเรือนสัตวปกตองมีพื้นแข็งที่คลุมดวยวัสดุรองพื้นอาจเปน

แกลบ ฟาง ขี้เลื่อย ทรายหรือหญา

เลม 2 (4.6.18) MAJOR

7.7 โรงเรือนไกไข เปดไข ตองมีรังไขเพียงพอสําหรับการวางไข

มีคอนนอนสําหรับไก มีขนาดและการจัดวางเหมาะสมกับชนิด

และพฤติกรรมของสัตว

เลม 2 (4.6.18) MAJOR

7.8 การเลี้ยงสัตวปก หามใชไฟทดแทนแสงธรรมชาติ เพื่อเรง

ผลผลิต

เลม 2 (4.6.19) MAJOR

7.9 การเลี้ยงสัตวปกระบบฟารม ตองมีการพักโรงเรือนอยาง

เหมาะสมกอนนําสัตวปกชุดใหมเขามาเลี้ยง

เลม 2 (4.6.20) MAJOR

7.10 พื้นที่ที่ไมเคยใชทําการเกษตรหรือไมเคยใชสารเคมีที่หามใช

อยางนอย 3 ป (กรณีที่สัตวไปแทะเล็มในพื้นที่สาธารณะ)

เลม 2 (4.3.1,

4.6.9, 4.8)
REC

8.1 การจัดการของเสียในบริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว ไมทําลายทรัพยากร

ดินและน้ํา ไมกอใหเกิดการปนเปอนของไนไตรต และ

แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุ

อาหารในดินที่เหมาะสม

เลม 2 (4.7.1 -

4.7.3)
MAJOR

8.2 หลีกเลี่ยงการเผาทําลายของเสีย และกิจกรรมอื่นที่ไมสอดคลอง

กับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ยกเวนการเผาทําลายซาก

เพื่อควบคุมโรค

เลม 2 (4.7.4) MAJOR

8.3 พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บของเสีย เชน

บอหมัก ควรออกแบบใหสามารถปองกันการปนเปอนสูดิน และ

แหลงน้ําได

เลม 2 (4.7.5) MAJOR

8.4 การใชปุยมูลสัตวในพื้นที่แปลงหญาหรือเกษตรกรรม ตองอยูใน

ปริมาณที่เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอคุณภาพของน้ําใตดิน

และน้ําผิวดิน

เลม 2 (4.7.6) REC

    แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ
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รหัส  F-ORG-LV
แกไขครั้งท่ี  1
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  5/7



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

9.1 การบันทึกทะเบียนสัตวในฟารม มีการทําเครื่องหมายประจําตัว

สัตวที่เหมาะสม

เลม 2 (4.8) MAJOR

9.2 การบันทึกวิธีการผสมพันธุ และการเกิดประจําฝูง เลม 2 (4.8) MAJOR

9.3 การบันทึกแหลงที่นําเขาสัตว และตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสารสถานะของสัตวที่นําเขา

เลม 2 (4.1, 4.8) MAJOR

9.4 การบันทึกแหลงที่นําเขาอาหารสัตว และตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารอาหารสัตวที่นําเขา

เลม 2 (4.3, 4.8) MAJOR

9.5 การบันทึกการดูแลสุขภาพสัตว และการรักษาสัตว เลม 2 (4.4.2 ,4.8) MAJOR

9.6 บันทึกการใหอาหารสัตว เลม 2 (4.8) MAJOR

9.7 การบันทึกการใหผลผลิต (น้ํานม ไข) เลม 2 (4.8) MINOR

9.8 เอกสารแหลงจําหนายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ เลม 2 (4.8) MINOR

10.1 การรักษาความเปนผลิตผลอินทรีย

10.1.1 ตองมีการรักษาความเปนผลิตผลอินทรียตลอดทุกชวงของ

กระบวนการ

เลม 1 (7.1) MAJOR

10.1.2 ผลิตผลอินทรียตองไมผานการฉายรังสีเพื่อจุดมุงหมาย

ในการในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว การถนอมอาหาร และ

การกําจัดจุลินทรียกอโรคหรือการสุขาภิบาล

เลม 1 (7.1) MAJOR

ผลิตผลอินทรียที่อยูระหวางการเก็บรักษา ขนสง แปรรูป หรือ

บรรจุหีบหอไดรับการบงชี้อยางชัดเจน มีการจัดการที่แยกกัน

ระหวางผลิตผลที่เปนอินทรียกับผลิตผลที่ไมใชอินทรีย และมี

การปองกันการปนเปอนจากสารที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิต

แบบอินทรีย

เลม 1 (7.2) MAJOR

10.3.1 มีวิธีการปองกันหรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว โดยวิธีทาง

กล กายภาพ หรือชีวภาพ เปนทางเลือกแรก โดยวิธีแรกในการ

จัดการศัตรูพืช และสัตว เชน ทําลาย และกําจัดแหลงที่อาศัย

และทางเขาของศัตรูพืช และสัตว

เลม 1 (7.3.1, 

7.3.2)
MAJOR

10.2 การจัดการผลิตผลอินทรีย

10. การจัดการ การเก็บรักษาผลิตผลอินทรีย

10.3 การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชและสัตว 

9. การจัดเก็บบันทึกขอมูล (ภาคผนวก ค)

    แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ
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เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

10.3.2 ควรหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและสัตวโดยใชวิธีการปฏิบัติในการ

ผลิตที่ถูกตอง (good manufacturing practice) ทั้งนี้มาตรการ

ควบคุมศัตรูพืช และสัตวภายในบริเวณเก็บรักษาหรือ

อุปกรณที่ใชในการขนสงอาจรวมการใชสิ่งกีดขวางทางกายภาพ

เชน เสียงอุลตราซาวด แสงอุลตราไวโอเลต ใชกับดัก 

การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมบรรยากาศ และดินเบา

เลม 1 (7.3.4) MAJOR

10.3.3 กรณีใชวิธีทางเคมีในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว ใหใช

เฉพาะสารปองกันกําจัดตามที่ระบุในภาคผนวก ก หรือสารอื่นที่

เขาขายตามหลักเกณฑขอ 9 มกษ. 9000 เลม 1 และตองมีการ

ปองกันไมใหสารเคมีสัมผัสกับผลิตผล และผลิตภัณฑอินทรีย ซึ่ง

อาจเปนสาเหตุใหสูญเสียสถานะของการเปนเกษตรอินทรีย

เลม 1 (7.3.3,

7.3.5)
MAJOR

                         และเปนขอบกพรองที่สามารถปรับปรุงแกไขได

MAJOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งสงผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

MINOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียในบางสวน และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

หมายเหตุ

    แบบฟอรมการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ
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ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม      ตออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อื่น ๆ .....................................
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                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

กําหนดเวลาเริ่มปรับเปลี่ยนเปนระบบอินทรีย  วันที่...............เดือน......................................พ.ศ...........................

เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

1.1 ผึ้งที่นํามาใชผลิตผึ้งอินทรียมาจากการผลิตในระบบอินทรีย เลม 6 (4.2.1) REC

1.2 การคัดเลือกพันธุผึ้งที่เหมาะสมในระบบอินทรีย ตองสามารถ

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม และมีความตานทานตอโรคและศัตรู

ของผึ้ง

เลม 6 (4.2.2) REC

1.3 สามารถทดแทนผึ้งนางพญาที่ไมไดมาจากระบบอินทรียได

ปละไมเกิน 10 % โดยไมตองมีระยะเวลาปรับเปลี่ยน

เลม 6 (4.2.4) MAJOR

1.4 กรณีจําเปนสามารถทดแทนผึ้งนางพญาเกิน 10 % ได แตตอง

ไมเกิน 25 % โดยมีระยะเวลาปรับเปลี่ยนอยางนอย 60 วัน

เลม 6 (4.2.4) MAJOR

2.1 ผลิตผลหรือผลิตภัณจากผึ้งที่จําหนายหรือติดฉลากวาเปน

ผึ้งอินทรีย ตองมาจากรังผึ้งที่มีการจัดการในระบบอินทรียอยาง

ตอเนื่องไมนอยกวา 270 วัน (นับจากวันที่เกษตรกรยื่นใบสมัคร

ขอรับรอง)

เลม 6 (4.1.1) MAJOR

2.2 การใชสารตองหามกอนหรือระหวางระยะปรับเปลี่ยนผูผลิต

ตองทดแทนแผนฐานรวงผึ้งดวยแผนฐานรวงผึ้งที่ไดจากการผลิต

แบบอินทรียทั้งหมด จึงจะเริ่มนับเปนวันเริ่มระยะปรับเปลี่ยน

เลม 6 (4.1.1) MAJOR

2.3 กรณีมีหลักฐานแสดงไดวารังผึ้งมาจากระบบเกษตรอินทรีย 

เกษตรกรอาจขอลดระยะปรับเปลี่ยน (หนวยรับรองพิจารณา

ใหลดระยะปรับเปลี่ยนลงได แตตองไมนอยกวา 90 วัน)

เลม 6 (4.1.2) MAJOR

2. การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหเปนระบบอินทรีย

    แบบฟอรมการตรวจประเมินผึ้งอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

ชื่อผูประกอบการ........................................................................................................................................

1. แหลงที่มาของผึ้ง

รหัส  F-ORG-BEE
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  1/7



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

3.1 เมื่อนําผึ้งไปเลี้ยงในพื้นที่ปา จะตองคํานึงถึงความปลอดภัย

และผลกระทบตอประชากรแมลงประจําถิ่น

เลม 6 (3.6) MAJOR

3.2 ผูประกอบการที่มีการผลิตทั้งแบบอินทรีย และไมใชอินทรีย

ตองไมเลี้ยงในพื้นที่เดียวกัน และจะตองบงชี้แยกการเลี้ยงผึ้ง

ออกจากกันอยางชัดเจน

เลม 6 (3.7) MAJOR

3.3 มีระยะหางเหมาะสมจากแหลงที่เสี่ยงตอการปนเปอน เชน

แหลงชุมชน โรงงาน กองขยะ ถนนที่มีรถผานไปมาจํานวนมาก

เลม 6 (4.3.1) MAJOR

3.4 ตองมีแหลงน้ําหวานจากดอกไม ตนไม แมลง และเกสรดอกไม เลม 6 (4.3.2) MAJOR

3.5 ตองมีแหลงน้ําสะอาดสําหรับผึ้งอยางเพียงพอ เลม 6 (4.3.2) MAJOR

3.6 ตองมีความอุดมสมบูรณของพืชอาหารเหมาะสมในรัศมีการ

หากินของผึ้ง โดยไมมีความเสี่ยงจากพืชดัดแปรพันธุกรรม หรือ

สารเคมีจากพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดลอม

เลม 6 (4.3.3) MAJOR

3.7 พื้นที่วางกลองรังผึ้ง เปนพื้นทีอินทรีย หรือปาไมธรรมชาติ

หรือพื้นที่ไมเคยใชสารเคมีใด ๆ มาไมนอยกวา 18 เดือน

เลม 6 (4.3.3) MAJOR

4.1 แหลงอาหารผึ้งตองผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย

หรือพืชธรรมชาติ

เลม 6 (3.3) MAJOR

4.2 ในระยะสิ้นสุดฤดูการผลิตไมควรเก็บน้ําผึ้งจากรังผึ้งจนหมด

ควรเหลือไวเพียงพอสําหรับผึ้งรังนั้นที่ดํารงชีวิตอยูได

เลม 6 (4.4.1) MINOR

4.3 กรณีขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ อาหารที่ใหควรเปน

เกสรผึ้งอินทรีย น้ําผึ้งอินทรีย หรือน้ําเชื่อมจากน้ําตาลอินทรีย 

หากไมสามารถหาไดอนุญาตใหใชน้ําตาลที่ไมผานกระบวนการ

ฟอกสี

เลม 6 (4.4.2) MAJOR

4.4 การใหอาหารผึ้ง ทําไดเฉพาะกรณีสิ้นสุดระยะเก็บน้ําผึ้งจนถึง 

15 วัน กอนฤดูดอกไมบาน และตองสลัดน้ําผึ้งหัวคอนออกใหหมด

กอนวางในพื้นที่ของพืชที่เปนเปาหมายการผลิตน้ําผึ้ง

เลม 6 (4.4.3) MAJOR

3. สถานที่เลี้ยงผึ้ง

4. อาหารผึ้ง

    แบบฟอรมการตรวจประเมินผึ้งอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-BEE
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  2/7



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

5.1 มีระบบการเฝาระวังโรค ปองกัน ควบคุม  กําจัดศัตรูผึ้ง

อยางมีประสิทธิภาพ เชน ตรวจสุขภาพผึ้งอยางสม่ําเสมอ 

เปลี่ยนผึ้งนางพญา ตรวจสอบการเกิดไร และการเกิดโรคของ

ตัวออน มีการทําลายเชื้อโรคและศัตรูผึ้ง การปองกันการสะสม

ของเชื้อโรคในฟารมผึ้ง และการใชอุปกรณเครื่องมือที่สะอาด 

(ใชสารตามที่ระบุในภาคผนวก ก)

เลม 6 (4.5.1,

4.5.4)
MAJOR

5.2 หากพบโรคหรือมีศัตรู ตองนํากลองรังผึ้งที่มีปญหาออกจาก

ระบบอินทรีย หรือรักษาโดยใชสมุนไพรและยาแผนโบราณ

เลม 6 (4.5.2) MAJOR

5.3 กรณีใชยาหรือสารเคมีตองปฏิบัติตามมาตรฐานสินคาเกษตร

เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว (มกษ. 9032) ภายใต

การดูแลของสัตวแพทย

เลม 6 (4.5.3, 

4.5.5)

     - มีใบสั่งยา/ใบมอบหมายการใชยาจากสัตวแพทยที่ถูกตอง 

     - มีบันทึกวันที่เกิดโรค และการวินิจฉัยโรค

     - มีบันทึกขอมูลการใชยาสัตว ชนิดของยา/สารออกฤทธิ์ วิธี

และปริมาณการใหยา/สาร ระยะเวลาใหยา/สาร และระยะ

เวลาการหยุดยา/สาร

     - มีบันทึกขอมูลการรับยา เบิกจายยา และปริมาณยาคงเหลือ

     - มีการเก็บรักษายาสัตวเหมาะสม

5.4 กรณีใชยา ระยะหยุดยาตองเพิ่มเปนสองเทา ของที่ระบุใน

เอกสารกํากับยา โดยตองแยกรังผึ้งนั้น ๆ ออกมาจากบริเวณที่วาง

รังผึ้งในระบบการผลิตอินทรียเปนสัดสวนไมปะปนกัน หางอยาง

นอยรัศมี 3 กิโลเมตร และตองเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยน

เลม 6 (4.5.3) MAJOR

5.5 หากมีโรคระบาดตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่

21(พ.ศ. 2528)ภายใตพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2499

และฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะโรคอเมริกันฟาวลบรูด 

(American foulbrood) ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ของ

กรมปศุสัตวหรือเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรโดยเร็ว

เลม 6 (4.5.6) MAJOR

5. การจัดการดานสุขภาพผึ้ง

MAJOR

    แบบฟอรมการตรวจประเมินผึ้งอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-BEE
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  3/7



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

6.1 ใชการรมควันนอยที่สุด วัสดุที่ใชในการรมควันจะตองมาจาก

ธรรมชาติ

เลม 6 (4.6.1) MAJOR

6.2 หามตัดปกหรือกักขังผึ้งนางพญา เลม 6 (4.6.2) MAJOR

6.3 หากมีการกําจัดผึ้งนางพญาหรือผึ้งนางพญาสูญหาย ให

ทดแทนผึ้งนางพญาได

เลม 6 (4.6.3) REC

6.4 อนุญาตใหทําลายตัวออนผึ้งในกรณีที่เกิดการระบาดของไร เลม 6 (4.6.4) REC

7.1 กลองรังผึ้ง และสวนประกอบหลักอื่น ๆ ตองมาจากวัสดุ

ธรรมชาติ สวนประกอบที่มีขนาดเล็กมากอาจมาจากพลาสติก

หรือวัสดุที่อนุญาตใชกับอาหาร หรือวัสดุที่สามารถยอยสลายได

เองตามธรรมชาติ โดยพิจารณาผลกระทบตอสุขภาพ ผลิตผล

และผลิตภัณฑของผึ้ง รวมถึงสิ่งแวดลอม

เลม 6 (3.5, 

4.7.1)
MAJOR

7.2 ไมอนุญาตใหทาสีภายในกลอง อนุญาตใหใชสีที่ไมมี

สวนประกอบของตะกั่วสําหรับการทาสีภายนอก และ/หรือเคลือบ

กลองดวยไข กาวผึ้ง หรือน้ํามันจากธรรมชาติเทานั้น

เลม 6 (4.7.2) MAJOR

7.3 แผนฐานรวงผึ้งที่ทําฐานใหมตองมาจากไขผึ้งอินทรีย ในกรณีที่

หาไมไดสามารถใชแผนฐานรวงผึ้งที่มาจากรังผึ้งที่ไมไดใชสาร

ตองหามมากอนได

เลม 6 (4.1.3,

4.7.3)
MAJOR

7.4 มีแปรงปดผึ้ง และเครื่องเปาลมไลผึ้ง หรือเครื่องพนควัน

พรอมใช

เลม 6 (4.7.4) MAJOR

7.5 ภาชนะที่ใสน้ําผึ้งตองสะอาด ทําจากวัสดที่อนุญาตใหใช

สําหรับทําเปนภาชนะสําหรับบรรจุอาหารเทานั้น ไมมีการ

ปนเปอนของวัตถุมีพิษ หรือวัสดุอื่นใดที่เปนอันตรายตอผูบริโภค

ถาภาชนะบรรจุที่มีผิวภายในทําดวยโลหะตองไมเปนสนิม และ

ตองไมเปนอันตรายตอผูบริโภค

เลม 6 (4.7.5) MAJOR

7.6 ถังสลัดน้ําผึ้งตองเปนสแตนเลสและสะอาดมีฝาปดมิดชิด 

เพื่อปองกันผึ้งรบกวน หรือเกิดการปนเปอน

เลม 6 (4.7.6) MAJOR

7.7 การทําความสะอาดอุปกรณและโรงเรือน อนุญาตใหใชสาร

ทําความสะอาดที่ใชในการผลิตเกษตรอินทรีย ตาม มกษ. 9000

เลม 1 ในภาคผนวก ก ตาราง ก.7

เลม 6 (4.7.7) MAJOR

    แบบฟอรมการตรวจประเมินผึ้งอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

6. การจัดการทั่วไป

7. กลองรังผึ้งและอุปกรณอื่นสําหรับเลี้ยงผึ้ง

รหัส  F-ORG-BEE
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  4/7



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

     - พื้นและผนังของโรงเรือนควรมีการปองกันฝุนละออง แมลง หนู เลม 6 (4.8.2) MAJOR

     - การจัดการสัตวพาหะควรใชวิธีการปองกัน เชน ทําลายและ

กําจัดแหลงที่อาศัย และทางเขาของสัตวพาหะ

เลม 1 (7.3) MAJOR

8.2 สถานที่ผลิตและสลัดน้ําผึ้ง จะตองแจงไวในแผนการผลิตที่ขอ

การรับรอง ตองสะอาด เหมาะสมกับการผลิตอาหาร โดยใหเปนไป

ตามขอกําหนดสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่

เกี่ยวของ

เลม 6 (4.8.1) MAJOR

8.3 หามใชสารไลแมลงที่เปนเคมีสังเคราะหในขณะเก็บน้ําผึ้ง เลม 6 (4.8.3) MAJOR

8.4 ตองเก็บน้ําผึ้งจากคอนที่หลอดรวงปดแลวไมนอยกวารอยละ 50 เลม 6 (4.8.4) MAJOR

8.5 ตองไมเก็บน้ําผึ้งจากรวงผึ้งที่มีตัวออนผึ้ง เลม 6 (4.8.5) MAJOR

8.6 น้ําผึ้งที่ไดตองผานการกรองอยางนอย 1 ครั้งและไมมีสิ่งเจือปน เลม 6 (4.8.6) MAJOR

8.7 น้ําผึ้งที่ไดตองไมผานกระบวนการใหความรอน หรือ

กระบวนการลดความชื้นดวยวิธีใด ๆ

เลม 6 (5.3) MAJOR

     - เก็บรักษาน้ําผึ้งที่อุณหภูมิหอง เลม 6 (5.4) MAJOR

     - หองตองสะอาด แหง อากาศถายเทไดสะดวก เลม 6 (5.5) MAJOR

     - น้ําผึ้งตองไมสัมผัสกับแสงอาทิตยโดยตรง เลม 6 (5.5) MAJOR

     - การเก็บรักษาน้ําผึ้งไมควรเกิน 2 ป เลม 6 (5.5) MAJOR

     - ตองปดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด ชื่อผูผลิต 

ปริมาณการบรรจุ แหลงที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปที่ผลิต

เลม 6 (5.4) MAJOR

     - ตองปดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด ชื่อผูผลิต 

ปริมาณการบรรจุ แหลงที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปที่ผลิต

มกษ.8200 

(2.4.2.1)
MAJOR

     - สถานที่เก็บสะอาด และแยกเก็บในตูแชแข็งโดยเฉพาะที่

อุณหภูมิไมสูงกวา - 4 องศาเซลเซียส

เลม 6 (5.6) MAJOR

     - ตองปดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด ชื่อผูผลิต 

ปริมาณการบรรจุแหลงที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปที่ผลิต

มกษ.8200 

(2.4.3.1)
MAJOR

8.8 สถานที่เก็บน้ําผึ้ง

9. การจัดการเก็บผลิตผลอื่น

9.1 นมผึ้ง การผลิตเปนไปตาม มกษ.8200 มาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง

9.2 ไขผึ้ง การผลิตเปนไปตาม มกษ.8200 มาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง

    แบบฟอรมการตรวจประเมินผึ้งอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

8. การจัดการการเก็บน้ําผึ้ง

8.1 โรงเรือนหรือที่สลัดน้ําผึ้ง

รหัส  F-ORG-BEE
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  5/7



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

     - ตองหอหุมดวยพลาสติก REC

     - ระบุขนาดน้ําหนัก และวันเดือนปที่ผลิต MAJOR

     - เก็บที่อุณหภูมิหอง MAJOR

     - หองสะอาด และแหง MAJOR

     - ไขผึ้งตองไมสัมผัสกับแสงอาทิตยโดยตรง MAJOR

     - เกสรผึ้งเก็บจากกลองดักเกสรที่สะอาด ไมทําอันตรายตอตัวผึ้ง เลม 6 (4.9.1) MAJOR

     - เกสรผึ้งตองไมมีสิ่งเจือปน เก็บรักษาสภาพดวยวิธีที่เหมาะสม

ตามวัตถุประสงคที่จะนําไปใช

เลม 6 (4.9.1) MAJOR

     - สถานที่เก็บสะอาด เก็บที่อุณหภูมิไมเกิน 5 องศาเซลเซียส เลม 6 (5.7) MAJOR

     - การทําเกสรผึ้งใหแหงสามารถเก็บที่อุณหภูมิหอง เลม 6 (5.7) MAJOR

     - เกสรผึ้งตองไมสัมผัสกับแสงอาทิตยโดยตรง เลม 6 (5.7) MAJOR

     - อุปกรณในการเก็บกาวผึ้งตองสะอาด เลม 6 (4.9.1) MAJOR

     - กาวผึ้งตองไมมีสิ่งเจือปน เลม 6 (4.9.1) MAJOR

     - กาวผึ้งตองไมสัมผัสกับอากาศโดยตรง เลม 6 (5.8) MAJOR

     - กาวผึ้งตองไมสัมผัสกับแสงอาทิตย และความรอนโดยตรง เลม 6 (5.8) MAJOR

10.1 บุคลากรที่ดูแลเลี้ยงผึ้งอินทรียตองมีความรูความชํานาญใน

การเลี้ยงผึ้งเปนอยางดี  ไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง

เลม 6 (4.10.1) MAJOR

10.2 บุคลากรตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

เลม 6 (4.10.2) MAJOR

10.3 หากมีอาการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ เชน อาการทองรวง 

อาเจียน เจ็บคอ และมีไข ตองแจงหัวหนางานใหทราบ และหาม

ปฏิบัติในสถานที่ผลิตและสลัดน้ําผึ้ง หรือการเก็บผลิตผลอื่น

เลม 6 (4.10.2) MAJOR

11.1 ขอมูลแหลงที่มาของผึ้งและผึ้งนางพญา MAJOR

11.2 ขอมูลหมายเลขประจํารังผึ้งทุกรัง MAJOR

10.  บุคลากร

11.  การบันทึกขอมูล
เลม 6(4.11.1,

4.11.7)

ไขผึ้งที่หลอมแลว
มกษ.8200 

(2.4.3.1)

สถานที่เก็บไขผึ้ง
มกษ.8200 

(2.4.3.2)

9.3 เกสรผึ้ง

9.4 กาวผึ้ง

    แบบฟอรมการตรวจประเมินผึ้งอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ
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เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

11.3 ขอมูลแผนการขยายพันธุและการทดแทน เลม 6 (4.11.1) MAJOR

11.4 ขอมูลแหลงที่มา และชนิดของวัสดุทํารังผึ้งและแผนฐานรวงผึ้ง เลม 6 (4.11.2) MAJOR

11.5 รายละเอียดสถานที่ตั้งรังผึ้ง เลม 6 (4.11.3) MAJOR

11.6 ชนิดพืชอาหาร ขนาดพื้นที่แหลงอาหารผึ้ง เลม 6 (4.11.4) MAJOR

11.7 ปจจัยการผลิตทุกชนิดที่นําเขาและใชไป เลม 6 (4.11.5) MAJOR

11.8 ขอมูลชนิดอาหารเสริม ปริมาณ วิธีการใหอาหารผึ้ง และ

โปรแกรมการใหอาหาร

เลม 6 (4.11.5) MAJOR

11.9 แผนการตรวจสุขภาพผึ้ง ปญหาและแนวทางแกไข เลม 6 (4.11.6) MAJOR

11.10 บันทึกผลิตผลที่ไดและแผนการผลิตผลิตภัณฑที่จําหนาย เลม 6 (4.11.8) MAJOR

11.11 บันทึกขอมูลการฝกอบรมในประวัติบุคลากร เลม 6 (4.10.1) MINOR

11.12 เก็บรักษาขอมูลไวอยางนอย 3 ป เลม 6 (4.11) MAJOR

12.1 การรักษาความเปนผลิตผลอินทรีย

12.1.1 ตองมีการรักษาความเปนผลิตผลอินทรียตลอดทุกชวงของ

กระบวนการ

เลม 1 (7.1)

เลม 6 (5.1)
MAJOR

12.1.2 ผลิตผลอินทรียตองไมผานการฉายรังสีเพื่อจุดมุงหมายใน

การควบคุมสัตวพาหะ การถนอมอาหาร และการกําจัดจุลินทรียกอ

โรค หรือการสุขาภิบาล

เลม 1 (7.1) MAJOR

ผลิตผลอินทรียที่อยูระหวางการเก็บรักษา ขนสง แปรรูป หรือบรรจุ

  หีบหอไดรับการบงชี้อยางชัดเจนมีการจัดการที่แยกกันระหวาง

ผลิตผลที่เปนอินทรียกับผลิตผลที่ไมใชอินทรีย และมีการปองกัน

การปนเปอนจากสารที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิตแบบอินทรีย

เลม 1 (7.2)    

เลม 6 (5.2)
MAJOR

                         และเปนขอบกพรองที่สามารถปรับปรุงแกไขได

12. การจัดการ การเก็บรักษาผลิตผลอินทรีย

12.2  การจัดการผลิตผลอินทรีย

หมายเหตุ

MAJOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งสงผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

MINOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียในบางสวน และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

    แบบฟอรมการตรวจประเมินผึ้งอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ
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ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม      ตออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อื่น ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

กําหนดเวลาเริ่มปรับเปลี่ยนเปนระบบอินทรีย  วันที่...............เดือน......................................พ.ศ...........................

เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

1.1 เมล็ดพันธุ/สวนขยายพันธุตองมาจากระบบการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย

เลม 1 (4.10) MAJOR

1.2 เมล็ดพันธุ/สวนขยายพันธุ มาจากแหลงทั่วไป สามารถใชได

แตตองมีลักษณะ ดังนี้

เลม 1 (4.10) MAJOR

(1) ตองไมผานการใชสารเคมี

(2) หากคลุกสารเคมี ตองมีวิธีการกําจัดสารเคมีออกอยาง

เหมาะสมกอนปลูก (เชน ลางสารเคมีภายนอกพื้นที่ปลูก)

(3) ไมดัดแปรพันธุกรรมหรือฉายรังสี

2.1 การจัดการพื้นที่การเขาสูระบบเกษตรอินทรียตองมีระยะ

ปรับเปลี่ยน อยางนอย 12 เดือนกอนปลูกสําหรับพืชลมลุก

และอยางนอย 18 เดือนกอนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรียครั้งแรก

สําหรับพืชยืนตน

เลม 1 (4.1) MAJOR

2.2 กรณีมีหลักฐานแสดงไดวาไมมีการใชสารเคมีหามใชในพื้นที่ที่

ขอการรับรอง ระยะปรับเปลี่ยนสามารถลดลงได แตจะตองไมนอย

กวา 6 เดือน

เลม 1 (4.2) MAJOR

    แบบฟอรมการตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย

ชื่อผูประกอบการ........................................................................................................................................

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

ขอกําหนดวิธีการผลิตพืชอาหารสัตวอินทรีย

1. แหลงที่มาของเมล็ดพันธุ/สวนขยายพันธุ

2. การปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

รหัส  F-ORG-FORAGE
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เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

2.3 กรณีมีขอมูลจากประวัติการใชพื้นที่แสดงวามีการใชสารเคมี

ปริมาณมากมากอนหนานี้ สามารถเพิ่มระยะปรับเปลี่ยนที่นานกวา

ที่กําหนดในขอ 2.1

เลม 1 (4.3) MAJOR

2.4 ปลูกพืชคูขนานไดแตตองเปนพืชตางชนิด หรือ ตางพันธุ ที่

แยกแยะความแตกตางของผลิตผลได และมีการแบงแยกพื้นที่และ

กระบวนการจัดการระหวางพืชอินทรียและไมใชอินทรียใหชัดเจน

เลม 1 (4.4) MAJOR

2.5 พื้นที่ที่ทําเกษตรอินทรียตองไมเปลี่ยนกลับไปทําการเกษตร

ที่ใชสารเคมี

เลม 1 (4.5) MAJOR

2.6 ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนที่อาจมาจากดิน น้ํา 

อากาศ เชน สิ่งกีดขวาง ทําคันกั้น หรือปลูกพืชเปนแนวกันชน

เลม 1 (4.6) MAJOR

3. การรักษาหรือเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณของดิน เลม 1 (4.7) MAJOR

(1) มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใชปุยพืชสด การใชพืชรากลึกใน

การปลูกหมุนเวียน

(2) การใสวัสดุอินทรียที่เปนผลพลอยไดจากแปลงปลูกพืชหรือ

ฟารมปศุสัตว ตามมาตรฐานที่กําหนด

(3) การเรงปฎิกิริยาของปุยอินทรียอาจใชเชื้อจุลินทรียหรือวัสดุ

จากพืชที่เหมาะสมได 

(4) การใชสิ่งที่ไดจากการเตรียมทางชีวพลวัต จากหินบด ปุยคอก 

หรือวัสดุจากพืช ตามมาตรฐานที่กําหนด
*ใชสารปรับปรุงดินอื่น ๆ ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1*

4. การควบคุมหรือปองกันกําจัดศัตรูพืช (ตอ) เลม 1 (4.8) MAJOR

(1) มีมาตรการและการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดและ

สวนขยายพันธุ

(2) การปลูกพืชหมุนเวียน

(3) การใชเครื่องมือกลในการเพาะปลูก

(4) การอนุรักษศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชโดยจัดหาที่อยูใหเหมาะสม

 เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

(5) มีมาตรการและการปองกันการชะลางพังทลายของดิน

   แบบฟอรมการตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-FORAGE
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  2/3



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

4. การควบคุมหรือปองกันกําจัดศัตรูพืช (ตอ) เลม 1 (4.8) MAJOR

(6) มีมาตรการและการปองกันกําจัดโรคพืช แมลง สัตวศัตรูพืช

และวัชพืชตลอดการผลิต (ใชศัตรูธรรมชาติทําลายศัตรูพืช, ใชกับ

ดักหรือไฟลอแมลง

(7) การใชสิ่งที่ไดจากการเตรียมทางชีวพลวัต จากหินบด ปุยคอก 

หรือวัสดุจากพืช ตามมาตรฐานที่กําหนด

(8) การคลุมหนาดินและการรักษาหญาดวยการตัดแตง
*ใชสารที่ควบคุมศัตรูและโรคของพืชอื่น ๆ ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3*

5.1 ผลิตผลมาจากบริเวณที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจนวาเปน

พื้นที่ธรรมชาติ โดยเปนพื้นที่ที่ไมเคยใชทําการเกษตรหรือไมเคยใช

สารเคมีที่หามใชอยางนอย 3 ป

เลม 1 (4.11) MAJOR

5.2 การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติ ตองไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในพื้นที่ดังกลาว รวมทั้งไมมี

ผลกระทบตอการคงรักษาพันธุพืชนั้นในบริเวณนั้นไว

เลม 1 (4.12) MAJOR

6.1 ตองมีการรักษาความเปนผลิตผลอินทรียตลอดทุกชวงของ

กระบวนการ

เลม 1 (7.1) MAJOR

6.2 ผลิตผลตองไมผานการฉายรังสีเพื่อจุดมุงหมายในการควบคุม

ศัตรูพืชและสัตว

เลม 1 (7.1) MAJOR

6.3 ผลิตผลอินทรียที่อยูระหวางการเก็บรักษา ขนสง แปรรูป และ

บรรจุหีบหอจะตองไดรับการบงชี้ชัดเจน

เลม 1 (7.2) MAJOR

6.4 มีการจัดการที่แสดงถึงการแยกผลิตผลอินทรียออกจากผลิตผล

ที่ไมใชอินทรีย และมีการจัดการที่จะไมทําใหเกิดการปนเปอนจาก

สารตางๆ ที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิตแบบอินทรีย

เลม 1 (7.2) MAJOR

                         และเปนขอบกพรองที่สามารถปรับปรุงแกไขได

หมายเหตุ

MAJOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งสงผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

MINOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียในบางสวน และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

5. ผลิตผลพืชอินทรียที่ไดจากธรรมชาติ มีลักษณะดังนี้

6. การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ

   แบบฟอรมการตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-FORAGE
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  3/3



ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม      ตออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อื่น ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

วันที่ตรวจติดตามผลการแกไข .....................................................  ครั้งที่ ................................................  

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2............................................................  3................................................................

                         4.....................................................................      5.............................................................

เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

วัตถุดิบอาหารสัตว ประเภทปลาปน

1.1 มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ MAJOR

1.2 มีหนังสือรับรองแหลงที่มาของปลาที่จะนํามาทําเปนปลาปน

และตองมีการรับรองวาจับปลามาดวยวิธีการทําประมงที่ยั่งยืน

MAJOR

2. การรับรองคุณภาพปลาปนอินทรีย

2.1 ผลตรวจวิเคราะหโลหะหนักตกคาง(ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม

ปรอท) จากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ตองต่ํากวา

เกณฑมาตรฐานของ Regulation (EU) 2015/186
(แนบผลการวิเคราะหล็อตการผลิตที่ขอรับรองเปนอาหารสัตวอินทรีย )

MAJOR

2.2 โรงงานไดรับการรับรองระบบ GMP และ HACCP ตาม

มาตรฐาน โดยกรมปศุสัตวเปนผูใหการรับรอง

MAJOR

- ใชในเชิงพาณิชย (ตองไดรับการรับรอง GMP) MAJOR

- ใชในกลุมเกษตรกร (ไมตองไดรับการรับรอง GMP) MAJOR

2.3 ไมมีการใชสารเคมีสังเคราะหในการจับและขนสง MAJOR

3.1 ตองมีการรักษาความเปนผลิตผลอินทรียตลอดทุกชวงของ

กระบวนการ

MAJOR

3.2 ผลิตผลตองไมผานการฉายรังสีเพื่อจุดมุงหมายในการควบคุม

ศัตรูพืชและสัตว

MAJOR

3.3 ผลิตผลอินทรียที่อยูระหวางการเก็บรักษา ขนสง แปรรูป และ

บรรจุหีบหอจะตองไดรับการบงชี้ชัดเจน

MAJOR

3. การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ

    แบบฟอรมการตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย

ชื่อผูประกอบการ........................................................................................................................................

เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

1. แหลงที่มาของปลา

หัวขอ

รหัส  F-ORG-AUD-02
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 
หนา  1/7

รหัส  F-ORG-AUD-02
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 
หนา  1/2

รหัส  F-ORG-AUD-02
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 
หนา  1/7

รหัส  F-ORG-FEED
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  1/4



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

3.4 มีการจัดการที่แสดงถึงการแยกผลิตผลอินทรียออกจากผลิตผล

ที่ไมใชอินทรีย และมีการจัดการที่จะไมทําใหเกิดการปนเปอนจาก

สารตางๆ ที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิตแบบอินทรีย

MAJOR  

วัตถุดิบอาหารสัตว ที่ผลิตขึ้นในฟารมเกษตรกรเพื่อจําหนาย

1. วัตถุดิบที่ใชทําอาหารสัตวอินทรีย

1.1 มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมาจากการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย ตาม มกษ.9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง

 เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย

ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรรอินทรีย

เลม 2 (4.3.7) MAJOR

1.2 วัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติซึ่งมาจากพื้นที่ที่ไมเคยใชทํา

การเกษตรหรือไมเคยใชสารเคมีที่หามใชอยางนอย 3 ป และมี

หลักฐานประกอบ

เลม 2 (4.3.1) MAJOR

1.3 แหลงแรธาตุ วิตามิน หรือสารตั้งตนของวิตามิน (provitamin) 

ในสูตรอาหารตองมีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ กรณีขาดแคลนหรือ

เหตุสุดวิสัย สามารถใชสารสังเคราะหแทนได

แตตองมีรายละเอียดของแหลงที่มาและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน

เลม 2 (4.3.7) MAJOR

1.4 ไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม เลม 1 (3.10) MAJOR

1.5 ไมผานการฉายรังสี เลม 1 (3.11) MAJOR

1.6 สารชวยกรรมวิธีในการผลิตตองมาจากธรรมชาติ และสารที่

อนุญาตใหใช ไดแก เกลือทะเล เกลือสินเธาว เอนไซม ยีสต หางนม

 น้ําตาลหรือผลพลอยไดจากน้ําตาล (เชน กากน้ําตาล) น้ําผึ้ง

เลม 2 (4.3.8) MAJOR

1.7 หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นที่หามใช ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525

และฉบับแกไขเพิ่มเติม และไมขัดกับหลักการของเกษตรอินทรีย

เลม 2 (4.3.7) MAJOR

1.8 ผลิตอาหารสัตวอินทรียใหมีคุณภาพดี คํานึงถึงความตองการ

ทางโภชนะของสัตว และทางสรีระของระบบยอยอาหาร

เลม 2 (4.3.7) MAJOR

1.9 ผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ตองไดจากกระบวนการผลิต

อาหารสัตวอินทรีย

เลม 2 (4.3) MAJOR

1.10 วัตถุดิบอาหารสัตวทีมี่แหลงกําเนิดจากพืช ที่ไมไดผลิตจาก

ระบบการผลิตพืชอินทรีย สามารถใชวัตถุดิบอาหารสัตวไดตาม

สัดสวนที่กําหนดของแตละชนิดสัตว และตองไมผานกระบวนการ

ทางเคมีใดๆ

เลม 2 (4.3.7) MAJOR

   แบบฟอรมการตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-FEED
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  2/4



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

2. การผลิตอาหารสัตวอินทรีย

การผลิตอาหารสัตวอินทรียที่ใชภายในฟารมและการเก็บรักษา ตอง

เปนไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย และดําเนินการอยางถูก

สุขลักษณะ เพื่อลดการปนเปอนขามของอาหารสัตว

MAJOR

3. บันทึกขอมูลและการเก็บรักษา

การผลิตอาหารสัตวใชในฟารมเกษตร ใหรวบรวมและรักษาบันทึก

เกี่ยวกับวัตถุดิบและกระบวนการผลิตอาหารสัตวอินทรียทุกขั้นตอน

เลม 2 (4.8) MAJOR

อาหารสัตวสําเร็จรูป

1. วัตถุดิบที่ใชทําอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวอินทรีย เปนไปตาม

 มกษ.9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย 

เลม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและ

ผลิตภัณฑเกษตรรอินทรีย

เลม 2 (4.3.7) MAJOR

2. สถานที่ผลิตและจัดการผลิต

2.1 ไดรับการรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และ/

หรือหลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

(HACCP)

MAJOR

2.2 ผลิตอาหารสัตวอินทรียดวยเครื่องจักรที่ใชสําหรับอาหารสัตว

อินทรียเทานั้น

MAJOR

2.3 สูตรอาหารสัตวอินทรียที่ขอรับรองเปนอาหารสัตวอินทรีย ตอง

ไดรับการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารจากหนวยงานที่มีอํานาจ

รับผิดชอบตามกฏหมาย

MAJOR

2.4 ผลิตอาหารสัตวอินทรียใหมีคุณภาพดี คํานึงถึงความตองการ

ทางโภชนะของสัตว และทางสรีระของระบบยอยอาหาร

เลม 2 (4.3.5) MAJOR

2.5 สารชวยกรรมวิธีในการผลิตตองมาจากธรรมชาติ และสารที่

อนุญาตใหใช ไดแก เกลือทะเล เกลือสินเธาว เอนไซม ยีสต หางนม

 น้ําตาลหรือผลพลอยไดจากน้ําตาล (เชน กากน้ําตาล) น้ําผึ้ง

เลม 2 (4.3.8) MAJOR

2.6 แยกการจัดเก็บบันทึกขอมูลการผลิตที่เปนอินทรียออกจาก

ระบบทั่วไป

เลม 1 (ขอ 7) MAJOR

   แบบฟอรมการตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย

หัวขอ
เกณฑกําหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-FEED
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  3/4



เกณฑในการ ขอคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 ขอเสนอแนะ

3. ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ไมใชรวมกับการผลิต

อาหารสัตวทั่วไป

เลม 1 (ขอ 7) MAJOR

4. น้ําทิ้งจากโรงงานผลิตหรือสถานที่ผลิตตองมีระบบบําบัด 

และมีคุณสมบัติของน้ําทิ้งตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เลม 2 (4.7) MAJOR

5. การบรรจุและการจัดเก็บอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว

5.1 อาหารสําเร็จรูปที่ผลิตเสร็จเรียบรอยแลว ตองแยกพื้นที่เก็บ

ออกจากวัตถุดิบหรืออาหารสัตวทั่วไป เพื่อไมใหเกิดการปนเปอน 

โดยมีการกําหนดพื้นที่และปายแสดงอยางชัดเจน

เลม 1 (ขอ 5) MAJOR

5.2 สถานที่เก็บอาหารควรเก็บไวในที่เหมาะสม เชน อยูในสถานที่

แหงและอากาศถายเทดี

เลม 1 (ขอ 5) MAJOR

6.1 ภาชนะบรรจุอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว ตองมีฉลากที่แสดง

ขอความวา "อาหารสัตวอินทรีย"

เลม 1 (ขอ 8) REC

                         และเปนขอบกพรองที่สามารถปรับปรุงแกไขได

สรุปผลการตรวจ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑกําหนด

 มกษ.

หมายเหตุ

MAJOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งสงผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

MINOR   หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียในบางสวน และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

6. การแสดงฉลาก  เปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก 

และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรรอินทรีย

   แบบฟอรมการตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย

หัวขอ
ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-FEED
แกไขครั้งท่ี  
วันท่ีใช 15 มีนาคม 2561
หนา  4/4



 
แบบฟอรมรายงานผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

F-ORG-CC-01 0 1 / 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 

ชื่อผูประกอบการ................................................ชื่อสถานประกอบการ.................................................................. 

แหลงผลิต/สถานประกอบการเลขท่ี...................หมูท่ี...........ตําบล...................อําเภอ........................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท.......................................อีเมล…….................................................................... 
ขอบขายท่ีขอการรับรอง.......................................................................................................................................... 

หมายเลขการรับรอง (กรณีตออายุ)......................................................................................................................... 
ออกใหตัง้แตวันท่ี .................................................................หมดอายุวันท่ี............................................................. 
 

สํานักงานปศุสัตวเขต……………………วันท่ีตรวจประเมิน ณ แหลงผลิต/สถานประกอบการ.................................... 

วันท่ีตรวจติดตามผลการแกไขครั้งท่ี 1 ...................................................................................................................  

วันท่ีตรวจติดตามผลการแกไขครั้งท่ี 2 ................................................................................................................... 
รายช่ือคณะผูตรวจประเมิน (Audit Team) 
1.ชื่อ........................................................ตําแหนง....................................................หวัหนาคณะผูตรวจประเมิน                          
2.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
3.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
4.ชื่อ........................................................ตําแหนง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ตําแหนง................................................................................................. 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย ณ วันท่ี........................................................ ดังนี ้

สําหรับคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

 ใหการรับรอง                    

 ตออายุการรับรอง        

 พักใชการรับรอง                       

 เพิกถอนการรับรอง     

 คงไวซ่ึงการรับรอง       
 ยกเลิกการรับรอง      

ขอเสนอแนะ (ถามี)................................................................................................................................................ 

…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 
…………….................................................................................................................................................................. 

 

   ลงชื่อ....................................................เลขานุการคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 
         (...................................................) 

   วันท่ี……..……………………………………….. 

 



 
แบบฟอรมสรุปผลการพิจารณา 

การรับรองปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

F-ORG-CC-02 0 1 / 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 

เลขานุการคณะกรรมการ จัดทํารายงานผลการพิจารณาของแตละแหลงผลิต/สถานประกอบการ ในแบบฟอรมรหัส 

FM-ORG-CC-01 (ตามเอกสารแนบ ) โดยแยก 1 แบบฟอรมรหั ส  FM-ORG-CC-01 ตอ 1 แหล งผลิต/           

สถานประกอบการ มีจํานวนท้ังสิ้น ............แหง สรุปผลการพิจารณาได ดังนี ้

 ใหการรับรอง       จํานวน......................แหง 

 พักใชการรับรอง   จํานวน......................แหง 

 คงไวซ่ึงการรับรอง จํานวน......................แหง                   

 ตออายุการรับรอง    จํานวน......................แหง 

 เพิกถอนการรับรอง  จํานวน......................แหง 
 ยกเลิกการรับรอง    จํานวน......................แหง 

 
 

 

การประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย  

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี …../............ วันท่ีประชุมคณะกรรมการ.................เวลา...................................... 
สถานท่ี…………………………………………………... มีรายชื่อคณะกรรมการผูเขาประชุม ดังนี้ 

1.ชื่อ-นามสกุล............................................................. 

2.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

3.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

4.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

5.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

6.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

7.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

8.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

9.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

10.ชื่อ-นามสกุล........................................................... 

11.ชื่อ-นามสกุล........................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

รายช่ือผูเขารวมประชุม/ผูใหขอมูล 

1.ชื่อ-นามสกุล............................................................. 

2.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

3.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

4.ชื่อ-นามสกุล.............................................................

5.ชื่อ-นามสกุล............................................................. 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................... 

 

 



รายการ วัตถุแหง % โปรตีน % พลังงาน Mcal/kg NDF % ADF % Ca % P % TDN %

กระถิน - ใบและกิ่งออน สด 38.70 8.90 1.80 14.90 9.60 0.41 0.07 23.00

กระถินปน 92.40 11.90 - 44.60 36.40 0.93 0.12 42.00

ใบกระถินแหง 91.60 22.30 - 28.60 21.90 1.64 0.20 68.00

แกลบ (husk) 91.90 1.00 - - - 0.03 0.01 48.00

ขาวเปลือก (paddy rice) 88.90 6.00 2.51 - - 0.03 0.18 65.00

ปลายขาว (broken rice) 87.60 6.80 - - - 0.04 0.14 71.00

ฟางขาว (rice straw) 88.80 3.20 - 61.20 37.70 0.28 0.11 39.00

รําละเอียด (rice bran) 89.90 12.20 3.02 16.90 8.00 0.07 1.61 80.00

รําสกัดน้ํามัน (barn,meal, solvent extracted) 88.90 15.40 - 24.90 10.80 0.11 2.06 61.00

รําหยาบ (rice pollard) 90.50 5.10 - 53.50 40.22 0.11 0.17 54.00

ขาวโพดเลี้ยงสัตว-ฝกขาวโพด บด แหง 87.40 7.20 - - - - - 69.00

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตนสด อายุ 70 วัน) 21.00 1.70 0.40 12.70 6.80 0.06 0.04 12.00

ตนขาวโพดเลี้ยงสัตวหมัก 26.20 2.00 - 15.00 8.10 0.07 0.04 17.00

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (เมล็ด บด) 87.40 7.20 3.09 11.30 3.30 0.03 0.24 72.00

เปลือกขาวโพดฝกออน 15.70 1.80 - 9.10 4.30 0.04 0.05 10.00

ตนขาวโพดฝกออน (ตนหลังเก็บฝก สด อายุ 55 วัน) 25.60 2.10 - 15.90 9.60 0.09 0.06 15.00

ตนขาวโพดฝกออน (เปลือกฝก สด) 15.70 1.80 - 9.10 4.30 0.04 0.05 10.00

ตนขาวโพดฝกออน (เปลือกฝก แหง) 88.50 10.50 - 55.30 26.90 - - 52.00

ตนขาวโพดฝกออน (เปลือกฝก หมัก) 11.60 1.60 - - - - - 9.00

ตนขาวโพดหวาน (ตนสด 80 วัน) 25.50 2.20 - 15.60 8.80 0.09 0.08 16.00

ตนขาวโพดหวาน ซัง (จากโรงงานผลิตขาวโพดกระปอง) สด 25.80 1.30 - 19.60 10.20 0.01 0.02 15.00

ตนขาวโพดหวานหมัก 29.10 2.50 - 17.90 10.00 - - 20.00

ตนขาวโพดหวาน (เปลือกฝก สด) 20.10 1.20 - 15.40 7.70 0.02 0.03 12.00

ตนขาวโพดหวาน (เปลือกฝกและซัง สด) 20.90 1.40 - 15.50 7.30 0.90 0.04 15.00

ตนขาวโพดหวาน (เปลือกฝกและซัง หมัก) 20.80 1.50 - 16.30 8.80 - - 15.00

DDG (distillers grains with solubles, dehydrated) 87.20 23.10 - - - 0.06 0.63 67.00

ขาวฟางพืชอาหารสัตว (ตนสด อายุ 30 วัน) 17.70 1.60 - - - - - -

ขาวฟางพืชอาหารสัตว (ตนสด อายุ 45 วัน) 17.80 1.50 - - - - - -

ขาวฟางพืชอาหารสัตว (ตนสด อายุ 60 วัน) 22.40 1.80 - - - - - -

ถั่วคาวาลเคด (ตนสด อายุ 45 วัน) 19.90 3.30 - 9.90 6.50 0.21 0.05 11.00

ถั่วคาวาลเคด (ตนสด อายุ 60 วัน) 22.90 3.70 - 11.50 7.70 0.22 0.06 13.00

ถั่วคาวาลเคด (ตนแหง อายุ 60 วัน) 91.40 13.50 - 45.20 30.70 0.67 0.20 50.00

ถั่วคาวาลเคด (ตนสด อายุ 75 วัน) 25.00 4.00 - 14.10 9.50 0.27 0.08 14.00

ถั่วคาวาลเคด (ตนสด อายุ 90 วัน) 25.50 4.00 - 13.30 9.50 0.14 0.05 15.00

ถั่วคาวาลเคด (ตนสด อายุ 120 วัน) 26.00 3.70 - 13.30 8.70 0.19 0.06 15.00

กากถั่วลิสงสกัดน้ํามัน 91.60 39.80 - 15.60 12.50 0.37 0.65 67.00

กากถั่วลิสงอัดน้ํามัน 92.80 41.20 - - - 0.22 0.58 78.00

ตนถั่วลิสงหลังเก็บฝก แหง 86.60 11.50 - 44.30 36.40 - - 48.00

เปลือกฝกถั่วลิสงแหง 89.00 7.50 - 51.20 42.10 - - 55.00

กากถั่วเหลืองสกัดน้ํามัน 88.50 41.60 - 12.90 7.90 0.30 0.61 73.00

กากถั่วเหลืองอัดน้ํามัน 90.70 41.60 - 15.70 12.10 0.39 0.47 80.00

กากน้ําเตาหู สด (soya milk residue, fresh) 12.30 3.70 0.58 3.10 2.30 0.07 0.04 10.00

ตนถั่วเหลืองหลังเก็บฝก, ฟางถั่ว (soybean straw) 86.80 6.10 - 49.80 36.60 1.24 0.13 47.00

ถั่วเหลืองไขมันเต็ม (full fat soybean) 90.90 33.40 - - 4.40 0.24 0.50 88.00

เปลือกฝกถั่วเหลือง แหง (soybean pods) 89.80 5.60 1.65 52.90 40.30 0.84 0.13 47.00

คุณคาทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีในทองถิ่น วัสดุเศษเหลือ หรือผลพลอยไดทางการเกษตร/ อุตสาหกรรมเกษตรที่สําคัญ 



รายการ วัตถุแหง % โปรตีน % พลังงาน Mcal/kg NDF % ADF % Ca % P % TDN %

เปลือกหุมเมล็ดถั่วเหลือง (soybean hulls) 89.50 10.60 - 55.70 41.40 0.44 0.11 50.00

ถั่วอัลฟลฟา (ตนสด อายุ 45 วัน) 18.00 4.00 0.49 - 6.00 0.20 0.17 10.00

ถั่วอัลฟลฟา (ตนสด อายุ 60 วัน) 24.00 5.10 0.54 - 5.10 - - -

ถั่วอัลฟลฟา (ตนสด อายุ 75 วัน) 25.70 4.90 0.54 8.80 5.90 0.41 0.08 15.00

ถั่วฮามาตา (ตนสด อายุ 30 วัน) 25.80 4.70 - 12.40 7.10 0.35 0.06 17.00

ถั่วฮามาตา (ตนสด อายุ 45 วัน) 26.50 4.20 - 13.40 8.40 0.43 0.05 16.00

ถั่วฮามาตา (ตนสด อายุ 60 วัน) 27.00 4.40 - 14.30 9.30 0.44 0.05 -

ถั่วฮามาตา (ตนแหง อายุ 60 วัน) 87.90 13.40 2.20 48.20 34.40 1.16 0.11 17.00

กากเบียรแหง 91.30 22.90 2.48 46.30 20.80 0.33 0.43 64.00

สาเบียรแหง 91.30 36.30 2.90 - - 0.24 0.97 75.00

ปลาปน (fish meal, CP 50 %) 92.10 52.70 2.72 2.80 1.30 6.24 3.13 82.00

ปลาปน (fish meal, CP 55 %) 91.90 56.80 2.76 - - 5.39 2.86 82.00

ปลาปน (fish meal, CP 60 %) 92.10 62.40 2.84 - - 4.75 2.69 83.00

ปลาและกระดูกปลาปน (fish meal, CP 40 %) 91.70 47.70 - - - 7.78 2.77 75.00

กากเนื้อในเมล็ดปาลม อัดน้ํามัน 91.30 15.20 - 54.60 38.30 0.35 0.52 72.00

กากปาลมอัดน้ํามัน 92.80 9.10 - 47.60 33.70 0.44 0.34 61.00

กากปาลมอัดน้ํามัน อัดเม็ด 93.30 14.70 - 62.80 - 0.32 0.54 63.00

กากผลปาลมอัดน้ํามัน 87.30 5.30 - 47.80 40.30 0.36 0.13 39.00

กานทางปาลมน้ํามัน 88.30 2.20 - - - 0.60 0.10 62.00

ใบปาลมน้ํามัน 89.90 1.00 - - - 0.94 0.15 48.00

เปลือกหอยปน 96.40 0.30 - - - 29.43 0.03 -

กากฝายไมรวมเปลือก 90.20 42.20 - 15.30 10.10 0.20 1.19 75.00

เมล็ดฝาย 91.10 18.00 2.78 38.00 32.00 0.15 0.55 61.00

กากมะพราวอัดน้ํามัน 92.30 15.80 - 43.70 28.90 0.24 0.46 76.00

กากมะพราวคั้นกะทิ 91.30 5.90 - 49.10 34.90 0.43 0.22 86.00

กากมันสําปะหลัง 87.60 2.50 - 34.60 25.80 0.61 0.05 62.00

ใบมันสําปะหลัง แหง 90.60 20.10 2.54 37.50 28.40 1.85 0.22 63.00

ใบมันสําปะหลัง หมัก 24.90 3.50 - 9.30 5.70 - - 20.00

เปลือกหัวมันสําปะหลัง สด 37.40 1.60 - 14.50 10.00 0.19 0.03 25.00

มันเสน 89.80 2.10 3.15 9.10 5.10 0.16 0.09 71.00

มันสําปะหลังอัดเม็ด 89.00 2.30 - 14.70 7.70 0.24 0.06 69.00

ยอดและตนมันสําปะหลัง สด 18.20 2.60 - 8.60 5.40 0.44 0.04 11.00

กากมันสําปะหลังหมักแอลกอฮอล สด 30.00 1.20 - 11.60 7.30 0.20 0.03 22.00

เปลือกสดจากโรงงานสับปะรดกระปอง 14.20 0.80 - 8.10 4.30 0.40 0.06 9.00

หญากินนีสีมวง (ตนสด อายุ 30 วัน) 21.30 2.20 - 14.60 8.40 0.08 0.02 11.00

หญากินนีสีมวง (ตนแหง อายุ 30 วัน) 87.50 7.40 - 60.80 - - - -

หญากินนีสีมวง (ตนสด อายุ 45 วัน) 22.50 1.70 - 15.90 9.20 0.09 0.06 11.00

หญากินนีสีมวง (ตนแหง อายุ 45 วัน) 89.00 6.00 2.11 65.10 35.70 44.00

หญากินนีสีมวง (ตนสด อายุ 60 วัน) 24.40 1.70 0.36 17.20 10.10 0.07 0.07 13.00

หญากินนีสีมวง (ตนแหง อายุ 60 วัน) 89.50 5.10 2.00 66.20 37.90 0.72 0.21 38.00

หญาขน (ตนสด อายุ 30 วัน) 20.70 2.00 - 13.50 7.20 12.00

หญาขน (ตนสด อายุ 45 วัน) 22.60 1.80 - 15.10 8.50 0.10 0.05 13.00

หญาขน (ตนสด อายุ 60 วัน) 24.60 1.70 - 16.60 9.60 0.07 0.07 13.00

หญาเนเปยร (ตนสด อายุ 30 วัน) 15.80 1.90 - 10.10 5.70 0.07 0.06 9.00

หญาเนเปยร (ตนสด อายุ 45 วัน) 18.70 1.90 1.90 12.20 7.00 0.07 0.06 10.00

หญาเนเปยร (ตนสด อายุ 60 วัน) 23.70 1.80 - 16.00 9.40 0.07 0.08 11.00



รายการ วัตถุแหง % โปรตีน % พลังงาน Mcal/kg NDF % ADF % Ca % P % TDN %

หญาแพงโกลา (ตนสด อายุ 30 วัน) 24.40 2.20 2.20 15.90 8.40 0.09 0.05 14.00

หญาแพงโกลา (ตนแหง อายุ 30 วัน) 90.60 7.60 - 58.60 - - - -

หญาแพงโกลา (ตนสด อายุ 45 วัน) 26.90 1.90 2.10 17.80 9.30 0.25 0.07 15.00

หญาแพงโกลา (ตนแหง อายุ 45 วัน) 87.00 8.70 2.12 61.20 32.20 - - 46.00

หญาแพงโกลา (ตนสด อายุ 60 วัน) 29.90 1.90 - 21.30 11.50 0.14 0.08 17.00

หญารูซี่ (ตนสด อายุ 30 วัน) 19.80 2.40 - 12.10 5.60 0.10 0.07 12.00

หญารูซี่ (ตนแหง อายุ 30 วัน) 90.40 9.20 - 57.10 26.40 0.31 0.18 53.00

หญารูซี่ (ตนสด อายุ 45 วัน) 20.20 1.70 2.30 13.20 7.60 0.12 0.05 11.00

หญารูซี่ (ตนแหง อายุ 45 วัน) 89.60 6.50 - 59.30 31.40 - - 51.00

หญารูซี่ (ตนสด อายุ 60 วัน) 26.90 1.70 - 18.50 10.50 0.11 0.06 15.00

หญารูซี่ (ตนแหง อายุ 60 วัน) 88.00 4.90 - 62.30 37.40 0.64 0.19 46.00

หอยเชอรี่ เนื้อบด แหง 90.20 45.70 - - - 7.17 0.52 67.00

หอยเชอรี่ เปลือกรวมเนื้อบด แหง 97.30 12.30 - - - 30.98 0.10 50.00

หางเนยผง 92.50 10.90 3.10 - - 0.55 0.49 76.00

หางเนยผงผานกระบวนการสําหรับสัตว 90.60 4.50 - - - 0.53 0.60 78.00

กากน้ําตาลออย 73.70 3.30 2.70 - - 0.59 0.04 47.00

ชานออย 91.50 3.50 - - - 0.37 0.24 -

ยอดออยสด 28.00 2.00 0.58 20.00 12.50 0.08 0.04 15.00

Source: Nutrient Requirement of Beef Cattle in Thailand 



ตารางท่ี 1 ความตองการทางโภชนะของไกเนื้อ 
 

  
ความตองการโภชนะในสูตรอาหาร3 

ไกเนื้อระยะแรก ไกเนื้อระยะรุน ไกเนื้อระยะขุน 

(0-3 สัปดาห) (3-6 สัปดาห) (6-8 สัปดาห) 

โปรตีน (%) 23 20 18 

พลังงาน (ก.แคล/กก.)1 3200 3200 3200 

Arginine (%) 1.25 1.10 1.00 

Glycine + serine (%) 1.25 1.14 0.97 

Histidine (%) 0.35 0.32 0.27 

Isoleucine (%) 0.80 0.73 0.62 

Leucine (%) 1.20 1.09 0.93 

Lysine2 (%) 1.10 1.00 0.85 

Methionine (%) 0.50 0.38 0.32 

Methionine + cystine (%) 0.90 0.72 0.60 

Phenylalanine (%) 0.72 0.65 0.56 

Phenylalanine + tyrosine (%) 1.34 1.22 1.04 

Proline (%) 0.60 0.55 0.46 

Threonine (%) 0.80 0.74 0.68 

Tryptophan (%) 0.20 0.18 0.16 

Valine (%) 0.90 0.82 0.70 

Calcium (%) 1.00 0.90 0.80 

ฟอสฟอรัสท่ีใชได (%) 0.45 0.40 0.35 

ท่ีมา : merckvetmanual, 2016 
   หมายเหตุ 
   1คาพลังงานท่ีแตกตางกันอาจข้ึนอยูกับสวนผสมของอาหารสัตวในทองถ่ิน  

2มีงานวิจัยสนับสนุนวาระดับไลซีนท่ีสูงข้ึนเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพของไกเนื้อ 
3วัตถุดิบในสูตรอาหารตองมีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ และมีกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณอาหารท่ีกินของไกเนื้อ 
 

  อายุ 
(สัปดาห) 

เพศผู เพศเมีย 

น้ําหนัก (กรัม) ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม) น้ําหนัก (กรัม) ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม) 

0 40 0 40 0 

1 170 150 165 145 

2 450 480 420 460 

3 865 1120 780 1030 

4 1410 2020 1250 1825 

5 2250 3200 1750 2830 

6 2700 4500 2300 4020 

7 3350 6000 2800 5400 

8 3900 7400 3300 6800 

9 4400 8800 3700 8200 

ท่ีมา : Poultry CRC, 2015 
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