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ค าน า 

คู่มือการตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของคณะผู้ตรวจประเมิน  และการรับรอง      
ปศุสัตว์อินทรีย์ของคณะกรรมการรับรอง โดยคู่มือฉบับนี้อ้างอิงตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 เพ่ือส่งเสริมให้การท าปศุสัตว์อินทรีย์มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลัก
วิชาการ ตลอดจนเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของการเป็นหน่วยรับรอง และระบบการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
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ให้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์แก่ผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลระบบ  
การตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จึงได้จัดท าคู่มือการตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ โดยมีเนื้อหา 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
คณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการรับรอง การตรวจประเมิน การรับ รอง บทลงโทษ การอุทธรณ์  
การเก็บรักษาความลับ และเอกสารหรือแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง รวมถึงระเบียบและค าสั่งต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน 

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการตรวจประเมินและ
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1. วัตถุประสงค์ 

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 และรูปแบบการแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 

3. นิยาม 

ความหมายของค าอ่ืนๆ 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 
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5. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จะต้อง มีคุณสมบัติตามระเบียบ       
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

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

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          
แต่ให้ผู้ตรวจประเมินทวนสอบรายการตรวจประเมินที่ส 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 าขอรับการรับรองให้แก่ผู้ ประกอบการ 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)  

 เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการ เ พ่ือการรับรองปศุสัตว์ 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. การตรวจต่ออายุ (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 เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่  หรือสถานที่ผลิต             
มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตผล ผลิตภัณฑ์ปศุ สัตว์อินทรีย์เป็นวิธีใหม่ 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 กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ด าเนินการ 

13. การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

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

14. การพิจารณาข้อก าหนดที่เปนนอินทรีย์  

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     
กรณีความเป็นอินทรีย์ 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  เลขานุการคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ แจ้งมติที่ประชุมให้
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ทราบผลการพิจารณา เรื่องการให้ความเห็นชอบหรือยอมรับข้อก าหนด
บางรายการ และแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตทุกเขตทราบต่อไป 

15. การพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจพักใช้ 
การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขการพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  พ.ศ. 2558 ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งผู้ประกอบการและ         
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ด าเนินการ
พิจารณาพักใช้การรับรอง ทั้งนี้ การพักใช้การรับรองแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน โดยคณะผู้ตรวจ
ประเมินจะตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกครั้ง ก่อนครบระยะเวลาพักใช้การรับรอง หากสามารถแก้ไขได้อย่าง    
มีประสิทธิผล ในกรณีที่ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ยังไมห่มดอายุคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จะพิจารณา
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 

 เมื่อผู้ประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์เข้าข่ายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขการยกเลิก          
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์       

พ.ศ. 2558 ให้คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ด าเนินการยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และ      
ให้ผู้ประกอบการยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ในวันที่      
ถูกยกเลิกการรับรอง โดยให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามเรียกคืนใบรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์จาก
ผู้ประกอบการภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง และจัดส่งคืนกลับมาทีก่รมปศุสัตว์  

18. การอุทธรณ์ 

18.1  ผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์เป็นผู้ประกอบการที่ถูกพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ หรือถูกเพิกถอน
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  

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

18.3  ผู้ประกอบการที่จะยื่นอุทธรณ์ต้องด าเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบผลการพิจารณาพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ หรือเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จาก
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์อย่างเป็นทางการ 

18.4  ในระหว ่างที ่ผู ้ประกอบการถูกพักใช ้การร ับรองปศุส ัตว ์อ ินทร ีย ์ หร ือถูก เพิกถอน        
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  เว้นแต่
อธิบดีกรมปศุสัตว์จะเพิกถอนค าสั่งพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ หรือค าสั่งเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ 

18.5 กรมปศุสัตว์จะพิจารณาค าอุทธรณ์ โดยระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่า
ผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ 

18.6 ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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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 หากมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์อ่ืนใดต้องระบุในฉลากให้ครบถ้วน 
20.6 ปริมาตรสุทธิหรือน้ าหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้นหรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่

กับส่วนผสมที่ เป็นน้ าหรือของเหลวและแยกกันอย่างชัดเจน ให้แสดงปริมาณน้ าหนักเนื้อผลิตภัณฑ์          
(Drained weight) 

20.7 ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิต 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 กรณีที่ผลิตภัณฑ์

เก็บไว้ได้เกิน 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 
การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 
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21. การแสดงฉลากว่าเปนนผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือปศุสัตว์อินทรีย์ หรือออร์แกนิก หรือ organic 
จะกระท าได้ ดังนี้ 

21.1 ผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองว่าเป็น “อินทรีย์” ได้ต้องมีส่วนประกอบ
จากเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 95% โดยน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ที่ไม่รวม
ส่วนประกอบของน้ 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 านวณดังนี้ 

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 าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ที่ไม่รวมน้ 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
ความพร้อมให้มายื่ น
ขอรับรองอีกครั้ง 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ยื่นแบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานประกอบ 

การขอรับรอง 
ตรวจสอบ 

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

 

สพส .ด า เ นิ นก ารต าม     
ผลการพิจารณา (จัดท า
ใบรับรอง/คงไว้ซึ่ งการ
รับรอง/ยกเลิก/พักใช้/
เพิกถอน) 

ตรวจประเมิน 
ฟาร์ม 

นัดหมาย 
คณะผู้ตรวจประเมิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

คณะกรรมการรับรอง 
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 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การฝกอบรมผูตรวจประเมิน 

ปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

P-ORG-TRAIN 0 1 / 3 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 
1. วัตถุประสงค 

เอกสารนีเ้ปนข้ันตอนการปฏิบัติงานของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 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 

ผูเขารับการฝกอบรมตองเปนเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับการตรวจประเมินตาม

คําสั่งกรมปศุสัตว รายละเอียดตามภาคผนวก และปฏิบัติงานเก่ียวของกับการตรวจประเมินฟารมดานปศุสัตว

อินทรียตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 

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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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การฝกอบรมผูตรวจประเมิน 

ปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

P-ORG-TRAIN 0 2 / 3 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 
5.4  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดทําใบประกาศนียบัตรสําหรับผูผาน   

การฝกอบรมเสนอกรมปศุสัตวลงนาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมไมเกิน 30 วัน รายละเอียดการจัดทํา

ใบประกาศนียบัตรใหเปนไปตามตัวอยางทายเอกสารฉบับนี้  

5.5 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดสงใบประกาศนียบัตร สําหรับผูผาน   

การฝกอบรม  

5.6  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดเก็บทะเบียนประวัติขอมูลของ        

ผูเขารับการฝกอบรม และผูผานการฝกอบรม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การฝกอบรมผูตรวจประเมิน 

ปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

P-ORG-TRAIN 0 3 / 3 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 
6. ตัวอยางใบประกาศนียบัตรผูผานการฝกอบรม 

 

 

TH SarabunPSK 40 B 

TH SarabunPSK 40 B 

TH SarabunPSK 22  

TH SarabunPSK 36 B 
TH SarabunPSK 22 

TH SarabunPSK 30 B 

TH SarabunPSK 22 
TH SarabunPSK 22 

TH SarabunPSK 18 B 
TH SarabunPSK 18 B 

TH SarabunPSK 40 B 

TH SarabunPSK 22  

TH SarabunPSK 36 B 
TH SarabunPSK 22 

TH SarabunPSK 30 B 

TH SarabunPSK 22 
TH SarabunPSK 22 

TH SarabunPSK 18 B 
TH SarabunPSK 18 B 

TH SarabunPSK 40 B 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ หนาท่ี ความรูและ

ทักษะของคณะผูตรวจประเมิน 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

P-ORG-AUD-01 0 1 / 6 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 
1. วัตถุประสงค 

เอกสารนี้ เปนขั ้นตอนการปฏิบัติงาน การกําหนดคุณสมบัต ิ ของคณะผู ตรวจประเมินตาม       

คําสั่งกรมปศุสัตว เพ่ือใหม่ันใจวาการตรวจประเมินไดดําเนินการโดยคณะผูตรวจประเมินท่ีมีความสามารถ   

และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมคุณสมบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบ ความรูและทักษะของคณะผูตรวจ

ประเมิน รวมท้ังอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมิน  

3. นิยาม 

ความหมายของคําอ่ืนๆ 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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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ หนาท่ี ความรูและ

ทักษะของคณะผูตรวจประเมิน 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

P-ORG-AUD-01 0 2 / 6 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 
6. ความรูและทักษะของคณะผูตรวจประเมิน 

6.1 ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจประเมินตองมีความรูและทักษะท่ัวไป ดังตอไปนี้   

  6.1.1 หลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการตรวจประเมิน เพ่ือชวยใหผูตรวจประเมินสามารถ

ประยุกตใชในการตรวจประเมินตางๆ ไดอยางเหมาะสม และม่ันใจวาการตรวจประเมินเปนไปในแนวทาง

เดียวกันอยางสมํ่าเสมอ และเปนระบบ 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  สภาวการณของผูประกอบการหรือผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง เพ่ือชวยให

ผูตรวจประเมินสามารถเขาใจการดําเนินงานของผูประกอบการหรือผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง โดย

ความรูและทักษะในเรื่องนี้ตองครอบคลุมถึง 

1) ขนาดของสถานประกอบการ โครงสราง หนาท่ี และการบริหารจัดการของ

สถานประกอบการ 

2) กระบวนการธุรกิจท่ัวไป และคําศัพทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบการ 

3) ขอมูลพ้ืนฐานของผูประกอบการหรือผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ หนาท่ี ความรูและ

ทักษะของคณะผูตรวจประเมิน 
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6.1.3  กฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูตรวจประเมินสามารถ

ปฏิบัติงาน และตระหนักถึงขอกําหนดท่ีใชของผูประกอบการท่ีรับการตรวจโดยความรูและทักษะในเรื่องนี้ตอง

ครอบคลุมถึง 

1) หลักเกณฑ กฎหมายและกฎระเบียบระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ 

2) สัญญาและขอตกลงรวม 

3) อนุสัญญาและสนธิสัญญาสากลตางๆ 

4) ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีผูประกอบการเก่ียวของ 

6.2 ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจประเมินตองมีความรูและทักษะเฉพาะ ดังตอไปนี้   

1) ระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย การประเมินการควบคุมการผลิต กระบวนการ

เก็บรักษา และสามารถประเมินความพอเพียงของการควบคุมกระบวนการ และบันทึกตางๆ กระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ 

2) สุขลักษณะและสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) ท่ีจําเปนสําหรับการผลิตสัตว  

3) การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การเก็บรักษา และการขนสง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ

อินทรีย 

4) กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ขอแนะนํา หรือแนวทางในการจัดการระบบ 

การผลิตอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา และไดรับการยอมรับในระดับสากล 

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. ลักษณะสวนบุคคลของคณะผูตรวจประเมิน 

7.1 คณะผูตรวจประเมินตองมีบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ ยอมรับขอคิดเห็นของผูอ่ืน     

มีความสามารถ ไหวพริบในการติดตอสื่อสาร ชางสังเกต มีความสามารถในการรับรู เขาใจสถานการณ ปรับตัวได

และมีความสามารถในการแกปญหาตามประเด็นสําคัญได สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะหและใชเหตุผลได

รวดเร็ว เชื่อม่ันในตนเอง รวมท้ังมีวิสัยทัศนกวางไกล เพ่ือสามารถเขาใจและรับรูบทบาทภารกิจของ

ผูประกอบการได 

7.2   คณะผูตรวจประเมินสามารถเปนวิทยากรภายใน (In-house training) หรือทําหนาท่ีเปนผูให

คําแนะนําแกผูประกอบการ ในการขอรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

8. คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ 

8.1  ผูเชี่ยวชาญตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณทางวิชาการในสาขาท่ีตองการ 

และ/หรือ มีความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิตปศุสัตวอินทรียตามขอบขายท่ีตองตรวจประเมินโดยมีคุณสมบัติ

และทักษะ ดังนี้ 

1) การปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

2) สามารถใหคําแนะนําทางเทคนิครวมท้ังความรูท่ีเก่ียวของแกคณะผูตรวจประเมินได 

3) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูรวมคณะผูตรวจประเมิน 

4) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูประกอบการ 

5) ผูเชี่ยวชาญจะไดรับการคัดเลือกจากคณะผูตรวจประเมิน โดยพิจารณาจาก

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน และการฝกอบรม  

8.2  ผู เชี ่ยวชาญตองมีบ ุคลิกภาพที่นา เชื ่อถือ มีจรรยาบรรณ ยอมรับขอคิดเห็นของผู อื ่น                

มีความสามารถ ไหวพริบในการติดตอสื่อสาร ชางสังเกต มีความสามารถในการรับรู เขาใจสถานการณ ปรับตัว

ไดและมีความสามารถในการแกปญหาตามประเด็นสําคัญได สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะหและใชเหตุผลได

รวดเร็ว เชื่อม่ันในตนเอง รวมท้ังมีวิสัยทัศนกวางไกล เพ่ือสามารถเขาใจและรับรูบทบาทภารกิจของ

ผูประกอบการได 

8.3 ผูเชี่ยวชาญจะตองลงนามในสัญญาวาดวยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไมมีสวนได

สวนเสียกอนการตรวจประเมิน รายละเอียดใหเปนไปตามทายเอกสารฉบับนี้  
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หนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

หนังสือฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ขอบังคับ 
ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 และหลักปฏิบัติสากลท่ีเก่ียวของกับการแสดงความ
ไมมีสวนไดสวนเสียในการรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรียของกรมปศุสัตว โดยมีผลบังคับใชกับบุคคลท่ี
เก่ียวของ ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลของผูยื่นคําขอ/ผูไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรีย ของกรมปศุสัตวได 

ขาพเจาขอรับรองวา  ไมมีสวนไดสวนเสีย  หรือมีความสัมพันธกับองคกรท่ีรับการตรวจประเมินหรือ  
ท่ีอยูในกระบวนการรับรองปศุสัตวอินทรีย กรมปศุสัตว ดังตอไปนี้ 

1. สมาชิกโดยตรงในครอบครัวไมไดทํางานกับองคกร หรือใหคําปรึกษาแกองคกรนั้น ในระยะเวลา 
2 ปท่ีผานมา  

2. ไมไดเปนผูถือหุนหรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวเปนผูถือหุนในองคกรนั้นหรือบริษัทแมในองคกรนั้น 
3. ไมมีตําแหนงหรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวไมมีตําแหนงกรรมการหรือมีการจัดการทางการคา

ในองคกรนั้น 

 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 ขาพเจารับรองจะเก็บรักษาเอกสารและขอมูลตางๆ ในการรับรองมาตรฐาน     
ปศุสัตว อินทรียของกรมปศุสัตว ซ่ึงไมสามารถเผยแพรแกบุคคลอ่ืนได ไว เปนความลับโดยขาพเจา                
ใหการรับรองวา 

1. ไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ และรายละเอียดเนื้อหาของเอกสารใดๆ ของผูยื่นคําขอ/        
ผูไดรับการรับรอง ท่ีกรมปศุสัตวไดรับไวเพ่ือใชในกิจกรรมการรับรอง เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหเปดเผยขอมูล ซึ่งจะแจงใหผูยื่นคําขอ/     
ผูไดรับการรับรองรับทราบกอน 

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

3.  ไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนอานเอกสารและขอมูลผลการพิจารณาการรับรองท่ีเก่ียวของกับผูยื่นคําขอ/
ผูไดรับการรับรอง 

4.  ไมนําเอกสารและขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการรวมในกิจกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียของ
กรมปศุสัตว เพ่ือใชในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือใหเปนประโยชนแกบุคคลอ่ืนหรือนําไปใชในทางท่ีมิชอบ 

 
 

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

 

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

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

เอกสารนีเ้พ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงานปศุสัตว

จังหวัดท่ีเปนผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย ผูตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย และผูตรวจประเมิน    

อาหารสัตวอินทรีย ใหสามารถดําเนินการตรวจประเมินเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 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 พืชอาหารสัตว หมายถึง พืชท่ีนํามาใชเปนอาหารสัตว ท้ังลักษณะสดหรือแหงหรือหมัก ไดแก 

พืชตระกูลหญา เชน หญาเนเปยร หญารูซ่ี หญากินนี และพืชตระกูลถ่ัว เชน ถ่ัวเซนโตร ถ่ัวสไตโล กระถิน 

(มกษ. 8901 - 2556) 

4. การแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน 

กรมปศุสัตวแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินอยางเปนทางการ โดยประกอบดวย หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 

และผูตรวจประเมิน ท้ังนี้ ในการตรวจประเมินจะตองมีผูตรวจประเมิน อยางนอย 2 คน หรืออาจมีผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน หรือผูสังเกตการณรวมดวยก็ได 
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5. อํานาจหนาท่ีของคณะผูตรวจประเมิน 

5.1  คณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย ตรวจประเมินฟารมและสถานประกอบการ ตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย          

(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) 

5.2 คณะผูตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย หรือคณะผูตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย ซ่ึง 

กรมปศุสัตวสามารถเปนหนวยงานท่ีใหการรับรองเฉพาะในสวนของพืชอาหารสัตว หรืออาหารสัตว        

สําหรับสัตวปศุสัตวเทานั้น ซ่ึงจําแนกไดเปน 3 กรณี ดังนี้ 

5.2.1 การรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย เพ่ือประสงคใชเปน

วัตถุดิบภายในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

      เกษตรกรตองการขอรับการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรีย โดยมีการปลูกพืชอาหาร

สัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย ไวใชภายในฟารมตนเอง ผูตรวจประเมินสามารถตรวจรับรอง            

จากหลักฐานท่ีบันทึกวามีระบบการผลิตเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก

และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1 - 2552) และไมจําเปนตอง           

ออกใบรับรองใหแกผูประกอบการ 

5.2.2 การรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย เพ่ือประสงคนําไป

จําหนายแกผูประกอบการท่ีเลี้ยงปศุสัตวอินทรีย 

  1) การขอรับการรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย กรมปศุสัตว

รับผิดชอบในการออกใบรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย เฉพาะวัตถุท่ีใชในการผลิตเปน

อาหารสําหรับสัตวเทานั้น แตท้ังนี้กรมปศุสัตวอาจจะพิจารณาผูเชี่ยวชาญ หรือผูตรวจประเมินท่ีสามารถ   

ตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรียเขารวมในการตรวจประเมินดวย  

              2) การขอรับการรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย สําหรับเปน

ท้ังอาหารสําหรับสัตว และอาหารมนุษย กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานรับผิดชอบในการออกใบรับรอง  

5.2.3 การรับรองพืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย จากภายนอกเขามาใช

ภายในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

             วัตถุดิบพืชอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวนั้น ตองมาจากแปลงท่ีไดรับการ

รับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑ

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

ประสานใหผูตรวจประเมิน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือสํานักงานปศุสัตวเขตนั้น เขาไปตรวจรับรอง      
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พืชอาหารสัตวอินทรีย หรืออาหารสัตวอินทรีย ท้ังนี้กรมปศุสัตวสามารถออกใบรับรองใหแกผูประกอบการได 

ในกรณีท่ีกรมวิชาการเกษตร และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมยังไมพรอมท่ีจะเขาไปตรวจรับรอง 

5.3  คณะผูตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถเปนหนวยงานท่ีใหการรับรอง

โรงงานอาหารสัตวอินทรีย สําหรับระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรีย หรือระบบการผลิตอาหารสัตว

สําเร็จรูปอินทรีย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายผลิตผลและ

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1 - 2552) 

6. การเตรียมการตรวจประเมิน 

คณะผูตรวจประเมินศึกษาขอมูลผูประกอบการตามแบบฟอรมการยื่นขอการรับรอง และจัดทํา

แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย พรอมท้ังจัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ และ

เอกสารท่ีใชสําหรับการตรวจประเมิน ดังนี้ 

6.1 หัวหนาคณะผูตรวจประเมินแจงกําหนดการตรวจประเมินแกผูประกอบการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  

กอนการตรวจประเมิน ตามแบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit plan)     

(F-ORG-AUD-01) 

6.2 กรณีการตรวจรบัรองใหม การตรวจติดตาม หรือการตรวจตออายุ หากคณะผูตรวจประเมินมี

เหตุสงสัยวาสถานประกอบการท่ีจะทําการตรวจประเมินอาจมีการปนเปอนสารเคมี โลหะหนัก หรือยาฆาแมลง 

ตองทําการสุมเก็บตัวอยางดิน ตัวอยางน้ํา เปนตน สงตรวจทางหองปฏิบัติการโดยผูประกอบการเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

6.3 แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report)                 

(F-ORG-AUD-02) 

6.4 แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย  

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

6.5 แบบฟอรมสรุปเอกสารการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย  

(F-ORG-AUD-04) 

6.6 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) 
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7. การตรวจประเมิน 

ข้ันตอนการตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมิน ประกอบดวย 

7.1 หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน ประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) รวมกับ

ผูประกอบการหรือผูแทน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือเปนการแนะนําคณะผูตรวจประเมิน 

2) เพ่ือเปนการทบทวนขอบขาย และแจงวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 

3) เพ่ือเปนการชี้แจงรูปแบบ และมาตรฐานท่ีจะใชในการตรวจประเมิน 

4) เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธในการสื่อสารระหวางคณะผูตรวจประเมินและ 

ผูประกอบการ 

5) เพ่ือเปนการยืนยันความพรอมของทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ท่ีจําเปนสําหรับคณะผูตรวจประเมิน และความเปนปจจุบันของเอกสารท่ีไดรับ 

6) เพ่ือยืนยันวัน และเวลาในการตรวจประเมิน และการปดประชุม 

7) เพ่ือทําความเขาใจ และใหผูประกอบการสอบถามขอสงสัย ในประเด็นท่ียังไม

ชัดเจนในเรื่องกําหนดการตรวจประเมิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 7.2  วิธีการตรวจประเมิน ประกอบดวย 

    1) การสัมภาษณ ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจะตองยืนยันจากแหลงขอมูลท่ี 

นาเชื่อถือ เชน การสังเกต การวัด และการบันทึกโดยคณะผูตรวจประเมิน ท้ังนี้ตองมีการตรวจสอบเอกสาร

และบันทึกควรตรวจสอบความเปนปจจุบัน การสังเกตกิจกรรมของพ้ืนท่ีท่ีตรวจ โดยผูตรวจประเมินจะตอง

บันทึกสิ่งท่ีอาจเปนเหตุนําไปสูความไมเปนไปตามขอกําหนด  

 2)  ผูตรวจประเมินอาจดําเนินการสุมเก็บตัวอยางปจจัยการผลิต หากมีเหตุท่ีสงสัย

ในสาระสําคัญ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติบางประการ เชน ผูตรวจประเมินพิจารณาแลวเห็นวามีการใชสารเคมี

เปนระยะเวลานาน หรืออาจมีการปนเปอนสารเคมีเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ดังนั้นอาจสุมเก็บตัวอยาง  

ดิน - น้ํา เพ่ือสงตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักตกคาง สําหรับประกอบการพิจารณากําหนดระยะเวลา

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจประเมิน 

 3) ในระหวางการตรวจประเมิน หัวหนาคณะผูตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลง

กําหนดการตรวจประเมินไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหการตรวจประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิผล และ   

บรรลุวตัถุประสงคของการตรวจประเมิน 

 4) กรณีท่ีไมสามารถตรวจประเมินไดครบทุกหัวขอในการตรวจครั้งแรก ให

ดําเนินการนัดหมายการตรวจประเมินในครั้งตอไป 

 

- 25 -



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

P-ORG-AUD-02 0 5 / 11 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 
7.2.1 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) 

 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 

7.2.2 การตรวจประเมินผึ้งอินทรีย 

คณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียประสานงานกับผูประกอบการ กอนหรือหลัง

การตรวจประเมินเพ่ือตรวจสอบขอมูล และขอหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย ดังตอไปนี้ 

1)  เอกสารหรือหลักฐานการใชพ้ืนท่ีอยางถูกตองตามกฎหมาย   

2) แผนผังสถานท่ีตั้งกลองรังผึ้งในรอบป และแหลงอาหาร  

3) แหลงท่ีมาของผึ้ง ขอมูลแผนการขยายพันธุ และการทดแทน จํานวนผึ้งอินทรีย

ท่ีขอรับรอง ณ ปจจุบัน 

4)  เอกสารใบรับรองแหลงท่ีมาของอาหารผึ้ง 
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 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 

ภาพถายแสดงสภาพภายในฟารม/สถานประกอบการ ในจุดท่ีสําคัญ เชน 

1)  สภาพท่ัวไปของสถานท่ีตั้งกลองรังผึ้ง และแหลงอาหาร 

2) แหลงน้ําสะอาดท่ีใช 

3) สถานท่ีสลัดน้ําผึ้ง 

4) สถานท่ีเก็บผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

5)  สถานท่ีจัดการขยะมูลฝอย 

7.2.3  การตรวจประเมินพืชอาหารสัตวอินทรีย 

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 

  สําหรับพืชอาหารสัตว ไดแก พืชตระกูลหญา และพืชตระกูลถ่ัว ท่ีใชเปนอาหารสัตว

โดยผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรีย ตั้งแตกระบวนการปลูกถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ท้ังนี้         

การปรับปรุงดินตองใชสารอินทรีย และวัสดุธรรมชาติ ท่ีปราศจากการปนเปอน ซ่ึงเปนปุยอินทรียท่ีผลิตจากวัสดุ

ในฟารม หรือปจจัยการผลิตพืชอินทรียท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน จากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน   

การผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียดตามภาคผนวก  
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ภาพถายแสดงสภาพแปลงพืชอาหารสัตวอินทรีย ในจุดท่ีสําคัญ เชน 

1) สภาพท่ัวไปของแปลงพืชอาหารสัตวอินทรีย 

2) ขอบเขต รั้ว คันดิน และแนวกันชนรอบแปลงพืชอาหารสัตวอินทรีย 

3) แหลงน้ําสะอาดท่ีใช 

4) สถานท่ีเก็บรักษาพืชอาหารสัตวอินทรีย 

7.2.4  การตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย 

คณะผูตรวจประเมินอาหารสัตวอินทรีย ประสานงานกับผูประกอบการ กอนหรือหลัง

การตรวจประเมินเพ่ือตรวจสอบขอมูลสถานท่ีผลิตเพ่ือจําหนาย หรือโรงงานผลิตอาหารสัตวและขอหลักฐานเพ่ือ

ประกอบการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย ดังตอไปนี้ 

1)  แผนผังโครงสรางองคกรและหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในโรงงาน     

2)  แผนผังสถานประกอบการ 

3)  แผนผังกระบวนการผลิตสินคา (Process Flow Chart) 

4)  เอกสารการรับรองระบบการจัดการดานสุขลักษณะท่ีดีในสถานประกอบการ 

(Good Manufacturing Practices หรือ GMP) และ/หรือ เอกสารการรับรองระบบการจัดการดานการวิเคราะห

อันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP) 

จากกรมปศุสัตว หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

5)  เอกสารใบรับรองแหลงท่ีมาของอาหารสัตว สําหรับกรณีโรงงานผลิตปลาปน 

แหลงท่ีมาของปลาตองมีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมีหนังสือรับรองแหลงกําเนิดของวัตถุดิบท่ีใชใน   

การผลิต (Certificate of Origin) 

6) 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 
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7)  ในกรณีปลาปนท่ีมีการขอรับการรับรองเปนการผลิตแตละครั้งท่ีสงจําหนายเปน

วัตถุดิบอาหารสัตวอินทรีย (Lot by lot) มีการระบุบงชี้และมีเอกสารในการสงจําหนาย เพ่ือเปนการทวนสอบ

ยอนกลับทุกชุดการผลิต (ตรวจสอบเอกสารกรณีตรวจติดตามหรือตรวจตออายุ)  

8) กรณีใชเครื่องจักรรวมกับการผลิตอาหารสัตวท่ัวไป ตองมีมาตรการในการทํา

ความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ  

9) อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจประเมิน 

ภาพถายแสดงสภาพสถานประกอบการอาหารสัตวอินทรีย ในจุดท่ีสําคัญ เชน 

1)  สภาพท่ัวไปของสถานประกอบการอาหารสัตวอินทรีย 

2) ขอบเขต รั้ว แนวกันชนสถานประกอบการอาหารสัตวอินทรีย 

3) จุดรับ-สงอาหารสัตวอินทรียภายในสถานประกอบการ 

4) สถานท่ีเก็บผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

7.2.5  การตรวจประเมินตามขอบขายอ่ืนๆ ท่ีกรมปศุสัตวกําหนดเพ่ิมเติม ใหคณะผูตรวจ

ประเมิน พิจารณาตรวจสอบขอมูล และขอหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองปศุสัตวอินทรีย ตามความ

เหมาะสม 

 7.3  การบันทึกสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 

   7.3.1  สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตองบันทึกไว ตามแบบฟอรมรายงานผล

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

รายละเอียดท่ีไมไดกําหนดไวในแบบฟอรมการตรวจประเมินเพ่ิมเติมได 

   7.3.2  คณะผูตรวจประเมินตองประชุมรวมกันภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน เพ่ือ

สรุปผลการตรวจประเมินวาสิ่งท่ีตรวจพบรายการใดถือเปนขอบกพรอง จากนั้นใหบันทึกรายงานอยางกระชับ

ลงในแบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Corrective Action Request) 

(F-ORG-AUD-03) โดยตองมีหลักฐานสนับสนุนท่ีเปนรูปธรรม และใหอางถึงขอกําหนดในมาตรฐานใหชัดเจน 

 7.4  การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting)  

   7.4.1  คณะผูตรวจประเมิน จัดประชุมปดการตรวจประเมินหลังจากประชุมคณะผูตรวจ

ประเมินแลวเสร็จ เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน หรือขอบกพรองท่ีพบ

จากการตรวจประเมิน (ถามี) ตอผูประกอบการ เพ่ือทําความเขาใจผลของการตรวจประเมินใหถูกตองตรงกัน 

และใหลงชื่อรับทราบสิ่งท่ีตรวจพบ หรือขอบกพรอง (ถามี) และสําเนาขอบกพรองตามแบบฟอรมบันทึก

ขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Corrective Action Request) 1 ชุด 

 7.4.2  กรณีมีขอบกพรองใหแจงผูประกอบการทราบ และใหผูประกอบการเสนอแนวทาง  

แกไข และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ พรอมนัดหมายกําหนดเวลาการตรวจประเมินครั้งถัดไป 
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 7.4.3  คณะผูตรวจประเมินกลาวขอบคุณผูประกอบการ อาจกลาวชม แจงขอดี หรือ    

จุดแข็ง (ถามี)  

 7.4.4  คณะผูตรวจประเมินยืนยันสรุปขอบขายท่ีขอการรับรอง สรุปผลการตรวจประเมิน

และเปดโอกาสใหผูประกอบการตอบขอซักถาม  

8. การพิจารณาผลการตรวจประเมิน   

  การตรวจรับรองใหม (Initial Audit) และการตรวจตออายุ (Recertification Audit) 

  8.1 กรณีไมพบขอบกพรองใดๆ และ/หรือพบขอสังเกต พบขอเสนอแนะ ใหคณะผูตรวจประเมิน

ดําเนินการ ดังนี้ 

    8.1.1 ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

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

และมอบสําเนาใหผูประกอบการทราบภายใน 5 วันทําการ 

 8.1.2  รวบรวมชุดเอกสารท่ีเก่ียวของสงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

ภายใน 15 วัน โดยนับจากวันท่ีเอกสารครบถวน   

8.2 กรณีพบขอบกพรองไมรุนแรง ใหคณะผูตรวจประเมินดําเนินการ ดังนี้ 

    8.2.1  ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

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

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

ผูประกอบการลงนามรับทราบและมอบสําเนาใหผูประกอบการทราบภายใน 5 วันทําการ 

 8.2.2  ผูประกอบการตองจัดทําแนวทางการแกไขใหผูตรวจประเมินพิจารณาภายใน 15 วัน 

หากไมจัดทําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะผูตรวจประเมินจะทําการแจงเตือน และขยายระยะเวลาใหแก

ผูประกอบการในการจัดทําแนวทางการแกไขใหคณะผูตรวจประเมินอีก 15 วัน รวมเปน 30 วัน นับจากวันท่ี

ตรวจประเมิน 

 8.2.3  ผูประกอบการยังไมจัดสงแนวทางการแกไข ภายหลังจากสิ้นสุดการขยายระยะเวลา 

และกรณีเปนการตรวจรับรองใหมใหคณะผูตรวจประเมินยุติการตรวจประเมิน หากผูประกอบการ มีความ

พรอมใหยื่นขอรับการรับรองใหมท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กรณีเปนการตรวจ

ติดตามหรือการตรวจตออายุ ใหคณะผูตรวจประเมินโดยสํานักงานปศุสัตวเขตรวบรวมเอกสารตอ

คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย เพ่ือเสนอการพักใชการรับรอง 

 8.2.4 หากผูประกอบการจัดทําแนวทางการแกไขเรียบรอยแลว ใหคณะผูตรวจประเมิน

สรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) 

(F-ORG-AUD-02) โดยสํานักงานปศุสัตวเขตรวบรวมชุดเอกสารที่เกี่ยวของสงสํานักพัฒนาระบบและ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

P-ORG-AUD-02 0 10 / 11 

วันท่ีมีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2561 

 
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ภายใน 15 วัน หลังจากคณะผูตรวจประเมินยอมรับแนวทางการแกไข

ของผูประกอบการ 

 8.3 กรณีพบขอบกพรองรุนแรง ใหคณะผูตรวจประเมินดําเนินการ ดังนี้ 

    8.3.1 ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

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

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

ใหผูประกอบการลงนามรับทราบและมอบสําเนาใหผูประกอบการทราบภายใน 5 วันทําการ 

 8.3.2  ผูประกอบการตองจัดทําแนวทางการแกไขใหผูตรวจประเมินพิจารณาภายใน 15 วัน 

หากไมจัดทําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะผูตรวจประเมินจะทําการแจงเตือน และขยายระยะเวลาใหแก

ผูประกอบการในการจัดทําแนวทางการแกไขใหคณะผูตรวจประเมินอีก 15 วัน รวมเปน 30 วัน นับจากวันท่ี

ตรวจประเมิน หากผูประกอบการยังไมจัดสงแนวทางการแกไขภายหลังจากสิ้นสุดการขยายระยะเวลา          

ใหคณะผูตรวจประเมินยุติการตรวจประเมิน 

    8.3.3  เม่ือผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไขมาแลวใหคณะผูตรวจประเมินนัดหมาย

ผูประกอบการเพ่ือตรวจติดตามผลการแกไขตามแนวทางการแกไข ซ่ึงผูประกอบการมีโอกาสในการแกไข

ขอบกพรองได 2 ครั้ง ภายในระยะเวลารวม 90 วัน หากพนระยะเวลาดังกลาว และผูประกอบการยังไม

สามารถแกไขขอบกพรองไดแลวเสร็จ ใหคณะผูตรวจประเมินยุติการตรวจประเมิน หากผูประกอบการมีความ

พรอมใหยื่นขอรับการรับรองใหมท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กรณีเปนการตรวจ

ติดตามหรือการตรวจตออายุใหคณะผูตรวจประเมินโดยสํานักงานปศุสัตวเขต รวบรวมเอกสารตอ

คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย เพ่ือเสนอการพักใชการรับรอง 

 8.3.4 หากผูประกอบการสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

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

ชุดเอกสารที่เกี่ยวของสงสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ภายใน 15 วัน หลังจาก 

การตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ โดยนับจากวันท่ีเอกสารครบถวน   

การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) 

8.4  คณะผูตรวจประเมินจัดทําแผนการตรวจประเมินเพ่ือคงไวซ่ึงการรับรอง ผูตรวจประเมินจะ 

ดําเนินการทุก 10-12 เดือน นับจากการตรวจประเมินครั้งลาสุด คณะผูตรวจประเมินสามารถตรวจในบาง

ขอกําหนด เพ่ือบงชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน ท้ังนี้การตรวจติดตามทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ป 

จะตองตรวจประเมินใหครบทุกขอกําหนด 
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8.5  คณ ะผู ้ต ร วจป ระ เม ิน  โดยส ำน ัก งำน ป ศุส ัต ว ์เข ต รวบ รวมผล กำรต รวจติด ต ำม 

(Surveillance Audit) เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ในกรณีดังนี้ 
 8.5.1 กรณีพบว่ำผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถรักษำมำตรฐำนที่ ได้รับใบรับรองได้อย่ำงมี

ประสิทธิผล และปฏิบัติตำมเงื่อนไขส ำหรับผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรอง ให้คณะผู้ตรวจประเมิน           
ท ำหนังสือแจ้งคณะกรรมกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจำรณำคงไว้ซึ่งกำรรับรอง 

 8.5.2 กรณีพบว่ำผู ้ประกอบกำรไม่สำมำรถรักษำมำตรฐำนที ่ได้ร ับ ใบรับรองใน
บำงส่วนของขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองไว้ได้ หรือแก้ไขข้อบกพร่อง ให้จัดท ำเอกสำรตำมข้อ 8.1 หรือ 
8.2 หรือ 8.3 โดย คณะผู้ตรวจประเมินท ำหนังสือแจ้งคณะกรรมกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  พร้อมทั้ง                     
เข้ำร่วมชี้แจงผลกำรตรวจติดตำม (Surveillance Audit) เพ่ือให้ที่ประชุมรับทรำบ  

9. ชุดเอกสารส าหรับส านักงานปศุสัตว์เขตจัดส่งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                 

คณะผู้ตรวจประเมินจัดท ำแบบฟอร์มสรุปเอกสำรกำรตรวจประเมิน เสนอคณะกรรมกำรรับรอง     
ปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-AUD-04) โดยส ำนักงำนปศุสัตว์เขตรวบรวมชุดเอกสำรส่งส ำนักพัฒนำระบบและ
รับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่เอกสำรครบถ้วน เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรรับรอง  
ปศุสัตว์อินทรีย์ทบทวนควำมถูกต้องของผลกำรตรวจประเมินของผู้ประกอบกำร ประกอบด้วย 

9.1 แบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ป.ศ.อ. 1) หรือ แบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรอง     
ผึ้งอินทรีย์ (ป.ศ.อ. 2) หรือแบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองพืชอำหำรสัตวอินทรีย์ (ป.ศ.อ. 3) หรือแบบฟอร์ม   
ค ำขอรับกำรรับรองอำหำรสัตว์อินทรีย์ (ป.ศ.อ. 4) พร้อมเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 

9.2 แบบฟอร์มก ำหนดกำรตรวจประเมินกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan) (F-ORG-AUD-01) 
9.3 แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจประเมินกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) 
9.4 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องกำรตรวจประเมินกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Corrective Action 

Request) (F-ORG-AUD-03) 
9.5 แนวทำงกำรแก้ไขของผู้ประกอบกำรในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ำมี ในกรณีเขียนแยก

จำกแบบฟอร์ม รหัส F-ORG-AUD-03) 
9.6 แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส ำหรับสถำนประกอบกำร (F-ORG-EST) 

หรือ แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-LV) หรือ แบบฟอร์มกำรตรวจประเมิน      
ผึ้งอินทรีย์ (F-ORG-BEE) หรือ แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินพืชอำหำรสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-FORAGE) หรือ
แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินอำหำรสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-FEED) 

9.7 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอข้อมูล กำรตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ จัดส่งทำง      
E-mail: farm@dld.go.th ก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ อย่ำงน้อย 3 วัน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบติั หน้าท่ี                
ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์

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

วันที่มผีลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เอกสารนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน การก าหนดคุณสมบัติ ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้มาตรฐาน และ                
มีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะของคณะกรรมการ 
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และข้ันตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

3. นิยาม 

ความหมายของค าอ่ืนๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออก
ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 

4. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

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 พิจารณาทบทวนผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของคณะผู้ตรวจประเมิน ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการตามผลการพิจารณานั้น และด าเนินการ  
เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์อินทรีย์ ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 

5.2 อ านาจหน้าที่แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์    
พ.ศ. 2558 
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6. ขั้นตอนปฏิบัติงานของของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

 เมื่อส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับชุดเอกสารจากส านักงานปศุสัตว์เขต 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

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

6.2 เมื่อเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ให้เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เสนอประธานกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6.2.1 กรณีก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เลขานุการ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการ ประสานคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อก าหนดวันประชุม โดยจัดให้มี        
การประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

6.2.2 กรณีก าหนดให้เป็นการแจ้งเวียนคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์  ให้
เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการจัดท าเอกสาร เพ่ือแจ้งเวียนคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือพิจารณา 

6.3 ประธานกรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์เข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง พักใช้การรับรอง   
เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง แล้วแต่กรณี  

6.4 การประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
6.4.1 ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม    

จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

6.4.2 ในการประชุมหากกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ถึ งกึ่ งหนึ่ งขององค์ประ ชุม
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 

6.5 กรณีที่คณะกรรมการรับรอง มีมติเห็นควรให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งข้อมูล หรือค าชี้แจง
เพ่ิมเติม เ พ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์  ให้ เลขานุการ หรือ

- 34 -



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบติั หน้าท่ี                
ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
P-ORG-CC-01 0 3 / 4 

วันที่มผีลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ จัดท าหนังสือเพ่ือแจ้งคณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการตามมติคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ ตามแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-CC-01) 
และแบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-CC-02) แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์
เขตทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบมติคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการข้อ 6.2 ต่อไป 

6.6 การพิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอน
การรับรอง ยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการต้องงดออกเสียง
และไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ 

6.7 เมื่อคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์มีผลการพิจารณาแล้ว ให้เลขานุการคณะกรรมการ
รับรองจัดท ารายงานผลการพิจารณา ตามแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ (F-ORG-CC-01) และแบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-CC-02) 
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         
ปศุสัตว์เขต และส 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 เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ด าเนินการ ดังนี้ 

1) กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ แจ้งให้คณะกรรมการรับรอง    
ปศุสัตว์อินทรีย์ทราบ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 
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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  
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1. วัตถุประสงค์ 

เอกสารนี้เพ่ือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง ให้
สามารถด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการยกเลิก การพักใช้ การเพิกถอนการรับรอง และอ่ืนๆ      
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

3. นิยาม 

ความหมายของค าอ่ืนๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 

4. การยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

4.1 เมื่อผู้ประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์เข้าข่ายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขการยกเลิก   
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558   
ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
4.1.2 ผู้ประกอบการตายและไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขส าหรับ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
4.1.3 ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
4.1.4 มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรอง และผู้ประกอบการ            

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.1.5 ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ด าเนินการยื่นต่ออายุการรับรอง       

หลังใบรับรองหมดอายุ 
4.2 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมิน หรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับทราบข้อมูลว่าผู้ประกอบการที่ได้รับ

การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เข้าข่ายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของการยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  ให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน แล้วแต่กรณีตามข้อ 4.1 ตามแบบฟอร์มการขอยกเลิก        
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  (F-ORG-00) โดยแจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์     
ภายใน 7 วัน หลังจากรับทราบข้อมูล  
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4.3 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
เพื่อด าเนินการจัดประชุม หรือแจ้งเวียนคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อพิจารณาให้การยกเลิก      
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

4.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ มผีลการพิจารณาให้ยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
ให้จัดท ารายงานผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ (F-ORG-CC-01) และแบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-CC-02) 
แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์มีมติ ทั้งนี้ให้ท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบทราบ และยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มี      
การอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ในวันที่ถูกยกเลิกการรับรอง 
  4.5  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามเรียกคืนใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากผู้ประกอบการ โดยให้
ผู้ประกอบการจัดส่งใบรับรองคืนให้แก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิก
การรับรอง และจัดส่งคืนกลับมาที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 4.6 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรอง ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้ง 
ผู้ประกอบการทุกรายทราบล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุงระบบให้สอดคล้องภายในระยะเวลาที่ ก าหนด                   
โดยให้คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการตามข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หากพบว่าไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ยกเลิก
การรับรอง 
 4.7  ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนรายชื่อ 
สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน 

5. การพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

5.1 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจพักใช้     
การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขการพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย    
การขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทาง 
การแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน 

5.1.2 พ้นระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
5.1.3 มีระยะปรับเปลี่ยนความเป็นอินทรีย์ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน   

5.2 คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่า      
มีเหตุแห่งการพักใช้ แล้วแต่กรณีเป็นไปตามข้อ 5.1 แจ้งผู้ประกอบการและส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
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5.3 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แจ้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
เพ่ือด าเนินการจัดประชุม หรือแจ้งเวียนคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เพ่ือพิจารณาให้การพักใช้      
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

5.4 ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์  มี ผลการพิจารณาให้ พักใช้การรับรอง            
ปศุสัตว์อินทรีย์ ให้จัดท ารายงานผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-CC-01) และแบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์        
(F-ORG-CC-02) แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์มีมติ  

5.5  ส านักงานปศุสัตว์เขตจัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการว่าถูกพักใช้การรับรอง โดยแจ้งให้ทราบถึง
มูลเหตุแห่งการถูกพักใช้การรับรอง และแจ้งให้ผู้ประกอบการยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึง    
การได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ในช่วงที่ถูกพักใช้การรับรองตั้งแต่วันที่ทราบหนังสือพักใช้การรับรอง ทั้งนี้ 
การพักใช้การรับรองแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 

5.6 ให้คณะผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกครั้ง ก่อนครบระยะเวลาพักใช้การรับรอง 
หากสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report) (F-ORG-AUD-02) ส่งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

5.7 ในกรณีที่ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ยังไม่หมดอายุคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จะ
พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป หากกรณีที่ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์หมดอายุลง  คณะกรรมการรับรอง      
ปศุสัตว์อินทรีย์จะพิจารณาให้ผู้ประกอบการถูกยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และหากจะขอรับการรับรอง
ปศุสัตว์อินทรีย์ ให้ด าเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ 

5.8 ในกรณีผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้        
คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report)    
(F-ORG-AUD-02) ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรอง
พิจารณาการพักใช้การรับรองต่อเนื่องจากการพักใช้การรับรองครั้งที่แล้วอีกครั้ง โดยผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ให้พักใช้การรับรองอีก ถือว่ามีการพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ให้ด าเนินการเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ต่อไป 

5.9 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนรายชื่อ 
สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน 
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6. การเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

6.1 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจเพิกถอน
การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขการเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์         
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

6.1.1 พบเหตุที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ หรือมีผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง 
ตัวอย่าง เช่น ปลอมแปลงเอกสาร การปลอมใบรับรอง การแก้ไขใบรับรอง การน าผลผลิตที่ไม่ได้รับการรับรอง
มากล่าวอ้าง เป็นต้น 

6.1.2 ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายใน   
ระยะเวลา 3 ปี 

6.1.3 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองกระท าผิดต่อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

6.2 คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่า     
มีเหตุแห่งการเพิกถอนแล้วแต่กรณี เป็นไปตามข้อ 6.1 แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

6.3 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แจ้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
เพ่ือด าเนินการจัดประชุม หรือแจ้งเวียนคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ 

6.4 ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ มีผลการพิจารณาให้เพิกถอนการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ ให้จัดท ารายงานผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรอง    
ปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-CC-01) และแบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-CC-02) 
แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์มีมติ โดยแจ้งให้ทราบถึงมูลเหตุแห่งการถูกเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ให้ท าหนังสือแจ้ง     
ผู้ประกอบการทราบ และยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์      
ในวันที่ถูกเพิกถอนการรับรอง 

6.5 ผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองปศุสัตว์อินทรีย์        
เป็นระยะเวลา 3 ปี 

6.6 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามเรียกคืนใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากผู้ประกอบการ โดยให้
ผู้ประกอบการจัดส่งใบรับรองคืนให้แก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบหนังสือ    
เพิกถอนการรับรอง และจัดส่งคืนกลับมาที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

6.7 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนรายชื่อ 
สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน 
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1. วัตถุประสงค์ 

เอกสารนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
เพ่ือก าหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดท าใบรับรองให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับการรับรอง  

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดท าใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

3. นิยาม 

ความหมายของค าอ่ืนๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 เมื่อคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์มีมติให้การรับรอง หรือมีมติต่ออายุการรับรองแล้ว ให้
เลขานุการคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จัดท าใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เสนอกรมปศุสัตว์ ลงนามภายใน 
15 วัน หลังจากคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์มีมติ  โดยใบรับรองมีอายุ  3 ปี  นับตั้ งแต่วันที่
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์มีมตใิห้การรับรองหรือมีมติให้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

4.2 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดส่งใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่
ผู้ประกอบการ และส าเนาให้ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบภายใน 7 วันหลังจากลงนาม 

4.3 การก าหนดรหัสให้ยึดตามที่ตั้งของฟาร์ม/สถานประกอบการและระบบการผลิตแบบอินทรีย์
เป็นส าคัญ 

4.4 ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ให้ด าเนินการตามแบบที่ก าหนด  
4.4.1 ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับภาษาไทย  

 ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับภาษาไทย ด้านหน้ามีรูปแบบ ดังนี้ 
บรรทัดที่ 1 : กรมปศุสัตว์ (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 38) 

 บรรทัดที่ 2 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 38) 
 บรรทัดที่ 3 : ให้ใบรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงว่า (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 20) 
 บรรทัดที่ 4 : ชื่อฟาร์ม/สถานประกอบการ ที่ได้รับการรับรอง (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK 
ขนาด 30) 
 บรรทัดที่ 5 : ทีต้ั่งฟาร์ม/สถานประกอบการ (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 22) 
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 บรรทัดที่ 6 : ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK  
ขนาด 20) 
 บรรทัดที่ 7 : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 มกษ. 9000-2552 และ เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 มกษ. 9000-2554 
(แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 20) 
 บรรทัดที่ 8 : ขอบข่ายการรับรอง : ระบบการผลิต… (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 22) 
 บรรทัดที่ 9 : หมายเลขการรับรอง จ านวน 17 หลัก ORGANIC (แบบอักษรธรรมดา                 
TH SarabunPSK ขนาด 22) 
 บรรทัดที่ 10 : ให้การรับรอง วันที่/เดือน/พ.ศ. (มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
มีมติให้การรับรอง) กรณีต่ออายุให้เติมค าว่า ต่ออายุ (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 18) 
 บรรทัดที่ 11 : หมดอายุการรับรอง วันที่/เดือน/พ.ศ. (เป็นวันที่ครบก าหนด 3 ปี หลังจากวันที่ออก
ใบรับรอง) (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 18) 
 บรรทัดที่ 12 : ลงนามโดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 บรรทัดที่ 13 : ชื่อ – นามสกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (แบบอักษรธรรมดา TH SarabunPSK ขนาด 16) 
 บรรทัดที่ 14 : รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 
 บรรทัดที่ 15 : อธิบดีกรมปศุสัตว์ (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 
 ตราสัญลักษณ์ด้านขวาของใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นตราการรับรอง DLD Organic Thailand 
ขนาด 1.5 นิ้ว 
 ตราสัญลักษณ์ด้านซ้ายของใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นตรากรมปศุสัตว์ ขนาด 1.5 นิ้ว 
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 ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับภาษาไทย ด้านหลังมีรูปแบบ ดังนี้ 
บรรทัดที่ 1 : ขอบข่ายการรับรอง : ระบบการผลิต.. (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 

 บรรทัดที่ 2 : ประเภท : ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์..จ านวน...(แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 
                                          : ก าลังการผลิต...จ านวน...(แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 
 บรรทัดที่ 3 : รายละเอียดการก าหนดหมายเลขการรับรอง (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK 
ขนาด 16) 
 รายละเอียดข้อความ : (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 14) 

ช่ือผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน 

มาตรฐานสินค้าเกษตรที่
ให้การรับรอง 

ช่ือผู้ได้รับการรับรอง  

ช่ือย่อมาตรฐาน
ระบบการผลิต 

รหัสจังหวัด รหัสชนิด
สินค้า 

รหัสแปลงที่
ได้รับการรับรอง 

กษ AA  BBBB  CC  DDD  EEEEEE  ORGANIC  

กษ AA  หมายถึง หมายเลขผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่เลขาธิการก าหนด (กรมปศุสัตว์ 02) 
BBBB หมายถึง รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง โดยมิต้องระบุเลขปีที่ก าหนดมาตรฐาน 
(มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 9000) 
CC หมายถึง รหัสจั งหวัด  ตามแหล่ งผลิตที่ ได้ รับการรับรอง (อ้างอิงจาก กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) 
DDD  หมายถึง รหัสสินค้า 
  901 แทน  ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
  902 แทน ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 
  903 แทน ระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์ 
  904 แทน ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์ 
  905 แทน ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 
  906 แทน ระบบการผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูปอินทรีย์ 
  907 แทน ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 
EEEEEE หมายถึง ล าดับที่ได้รับการรับรอง (Running Number) แบ่งตามชนิดสินค้า จังหวัด มาตรฐาน และ
ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
ORGANIC หมายถึง ชื่อย่อมาตรฐานระบบการผลิต 
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4.4.2 ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับภาษาอังกฤษ  
ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับภาษาอังกฤษ ด้านหน้ามีรูปแบบ ดังนี้ 

บรรทัดที่ 1 : DEPARTMENT OF LIVESTOCK DEVELOPMENT  (TH SarabunPSK Bold size 35) 
 บรรทัดที่ 2 : MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES, THAILAND                
(TH SarabunPSK Bold size 28) 
 บรรทัดที่ 3 : THIS IS TO CERTIFY THAT (TH SarabunPSK Bold size 18) 
 บรรทัดที่ 4 : ชื่อฟาร์ม/สถานประกอบการ ที่ได้รับการรับรอง (TH SarabunPSK Bold size 30) 
 บรรทัดที่ 5 : ทีต่ั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ (TH SarabunPSK Bold size 22) 
 บรรทัดที่ 6 : HAS CARRIED OUT AND IMPLEMENTED (TH SarabunPSK Bold size 20) 
 บรรทัดที่ 7 : ORGANIC LIVESTOCK (TH SarabunPSK Bold size 20) 
 บรรทัดที่ 8 : ORGANIC AGRICULTURE PART 1 TAS 9000-2009 AND ORGANIC AGRICULTURE 
PART 2 TAS 9000-2011 (TH SarabunPSK Bold size 20) 
 บรรทัดที ่9 : SCOPE : .... (TH SarabunPSK size 22) 
 บรรทัดที่ 10 : CERTIFICATION NO. จ านวน 17 หลัก ORGANIC (TH SarabunPSK size 22) 
 บรรทัดที่ 11 : DATE OF CERTIFY วันที่/เดือน/ค.ศ. (มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
มีมติให้การรับรอง) กรณีต่ออายุให้เติมค าว่า “RECERTIFICATION” (TH SarabunPSK size 18) 
 บรรทัดที่ 12 : VALID UNTIL วันที่/เดือน/ค.ศ. (เป็นวันที่ครบก าหนด 3 ปี หลังจากวันที่ออก
ใบรับรอง) (TH SarabunPSK size 18) 
 บรรทัดที่ 13 : ลงนามโดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 บรรทัดที่ 14 : ชื่อ – นามสกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (TH SarabunPSK size 16) 
 บรรทัดที่ 15 : Deputy Director General (TH SarabunPSK Bold size 16) 
 บรรทัดที่ 16 : Department of Livestock Development for Director General               
(TH SarabunPSK Bold size 16) 
 ตราสัญลักษณ์ด้านขวาของใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นตราการรับรอง DLD Organic Thailand 
ขนาด 1.5 นิ้ว 
 ตราสัญลักษณ์ด้านซ้ายของใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นตรากรมปศุสัตว์ ขนาด 1.5 นิ้ว 
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 ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับภาษาอังกฤษ ด้านหลังมีรูปแบบ ดังนี้ 
บรรทัดที่ 1 : SCOPE : ...ประเภทสัตว์ที่ได้รับการรับรอง... PRODUCTION SYSTEM  

(TH SarabunPSK Bold size 16) 
 บรรทัดที่ 2 : CATEGORY : ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์..จ านวน...(TH SarabunPSK Bold size 16) 
      : ก าลังการผลิต...จ านวน...(TH SarabunPSK Bold size 16) 
 บรรทัดที่ 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 Instead  Organic livestock produces production system 
  902 Instead  Organic livestock products production system 
  903 Instead  Organic bee produces production system 
  904 Instead  Organic bee products production system 
  905 Instead  Organic forage production system 
  906 Instead  Organic completed feed production System 
  907 Instead  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 การก าหนดวันที่มีผลให้การรับรอง มีดังนี้ 
4.5.1 วันที่มีผลให้การรับรองครั้งแรก นับแต่วันที่มีผลการพิจารณาให้การรับรอง จาก

คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
4.5.2 วันที่ในการต่ออายุการรับรอง มีดังนี้ 

1) คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์พิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว์
อินทรีย์แล้วเสร็จก่อนใบรับรองหมดอายุ วันที่ต่ออายุการรับรองมีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

2) คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์พิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว์
อินทรีย์แล้วเสร็จก่อนหลังใบรับรองหมดอายุ วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลนับแต่วันที่มีผลการพิจารณาต่ออายุ
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  

5. การจัดท าใบแทนใบรับรอง 

5.1 กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ให้น าใบรับรองที่ช ารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความ  
เอกสารสูญหายแล้วแต่กรณี มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้ส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาออกใบแทนใบรับรอง โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรอง
ฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 

5.2 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ด าเนินการออกใบแทนใบรับรอง โดย
ใบรับรองฉบับใหม่จะมีข้อความ “ใบแทน” และ “ออกให้ไว้ ณ วันที่...” ส าหรับภาษาไทย ดังนี้ 

บรรทัดที่ 0 : ใบแทน (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 38) 
บรรทัดที่ 16 : ออกให้ไว้ ณ วันที่/เดือน/พ.ศ. (แบบอักษรตัวหนา TH SarabunPSK ขนาด 16) 
5.3 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ด าเนินการออกใบแทนใบรับรอง โดย

ใบรับรองฉบับใหม่จะมีข้อความ “REPLACEMENT” และ “DATE OF ISSUE...” ส าหรับภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
บรรทัดที่ 0 : REPLACEMENT (TH SarabunPSK Bold size 35) 
บรรทัดที่ 17 : DATE OF ISSUE วันที่/เดือน/ค.ศ. (TH SarabunPSK Bold size 16) 
5.4 ผู้ลงนาม คือ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ด ารงต าแหน่ง ณ วันที่ออกใบแทน 
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ตัวอย่างใบรับรองฉบับภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH SarabunPSK 20  

TH SarabunPSK 38 B 
นาวBB TH SarabunPSK 38 B 
นาวBB 
TH SarabunPSK 30 B 
นาวBB TH SarabunPSK 22 B 
นาวBB TH SarabunPSK 20 B 
นาวBB TH SarabunPSK 20 B 
นาวBB TH SarabunPSK 22  
นาวBB TH SarabunPSK 22  
นาวBB TH SarabunPSK 18  
นาวBB TH SarabunPSK 18  
นาวBB 

TH SarabunPSK 16 B 
TH SarabunPSK 16 B 
TH SarabunPSK 16  
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ตัวอย่างใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TH SarabunPSK 35 B 
นาวBB 

TH SarabunPSK 18 B 
BB  

TH SarabunPSK 28 B 
นาวBB 
TH SarabunPSK 30 B 
นาวBB TH SarabunPSK 22 B 

นาวBB TH SarabunPSK 20 B 
นาวBB TH SarabunPSK 20 B 
นาวBB TH SarabunPSK 20 B  

นาวBB TH SarabunPSK 22  
นาวBB 
TH SarabunPSK 18  
นาวBB TH SarabunPSK 18  
นาวBB 

TH SarabunPSK 22  
นาวBB 

TH SarabunPSK 16 B 
TH SarabunPSK 16 B 
TH SarabunPSK 16  
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ตัวอย่างใบแทนใบรับรองฉบับภาษาไทย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างใบแทนใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ 
 
 

ใบแทน 
TH SarabunPSK 38 B 

TH SarabunPSK 16 B ออกให้ไว้ ณ วนัที่ 25 ตุลาคม 2561 

TH SarabunPSK 16 B DATE OF ISSUE 25th OCTOBER 2018 

TH SarabunPSK 35 B 
REPLACEMENT 
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1. วัตถุประสงค์ 

เอกสารนี้จัดท าเพื่อให้ผู ้ตรวจประเมินใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างดินใน        
กรณีที่สถานประกอบการมีความเสี่ยง เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน     
มีคุณภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างดิน ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
ตัวอย่างดิน วิธีการเก็บตัวอย่าง และการน าส่งห้องปฏิบัติการ 

3. นิยาม 

ความหมายของค าอ่ืนๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน 

4.1 เครื่องมือส าหรับเก็บตัวอย่าง ประกอบด้วยเครื่องมือ ชนิดที่เป็นใบมีด (blades) เช่น จอบ 
เสียม พลั่ว เครื่องมือชนิดท่อหรือหลอดเจาะ (Soil tube) และเครื่องมือชนิดสว่าน (auger) เป็นต้น 

4.2 ถังพลาสติก เพ่ือใช้รวบรวมตัวอย่างดินในแต่ละระดับความลึก 
4.3 แผ่นพลาสติกใส และ ถุงพลาสติกใช้บรรจุดินเพื่อส่งวิเคราะห์ 
4.4 ป้ายแสดงรายละเอียดตัวอย่าง 
4.5 ใบน าส่งตัวอย่าง 

 อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดินจะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น สนิมเหล็ก ปุ๋ย        
ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดวัชพืช สารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนอ่ืนใดที่จะท าให้ผลวิเคราะห์ดินผิดพลาด 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

5.1 สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงหรือมีหลักฐานว่าอาจมีการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือโลหะหนัก    
ให้คณะผู้ตรวจประเมินแนะน าผู้ประกอบการในการเก็บตัวอย่าง ดังนี้ 

5.1.1 ศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน ปริมาณการเก็บตัวอย่างดิน วิธีการ
เก็บรักษาคุณภาพดิน และการจัดส่งตัวอย่างดิน เป็นต้น จากห้องปฏิบัติการที่จะส่งตรวจวิเคราะห์ 

5.1.2 บันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน พร้อมใบน าส่งตัวอย่างดินให้ครบถ้วน เช่น ชื่อผู้ประกอบการ 
สถานที่เก็บตัวอย่างดิน (ต าบล อ าเภอ จังหวัด) และวันที่เก็บตัวอย่างดิน เป็นต้น 
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5.1.3 ส่งตัวอย่างดินไปยังห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ตามรายการทดสอบตาม
ปัจจัยที่มีความเสี่ยง 

5.1.4 ผู้ประกอบการน าส่งผลการตรวจวิเคราะห์ ให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินเพ่ือ
ประกอบการตรวจประเมิน 

5.2 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินได้รับผลการตรวจวิเคราะห์  ตามประเภทของโลหะหนักในดิน        
จากผู้ประกอบการ ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดิน             
ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม (อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ           
ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน) หากมีผลกระทบต่อตัวสัตว์ ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาให้ผู้ประกอบการจัดการพ้ืนที่เพ่ือใช้เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์  และก าหนดวันที่เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน    
เป็นปศุสัตว์อินทรีย์  

6. ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินและเตรียมตัวอย่าง 

6.1 ตัวอย่างดินที่เก็บมาวิเคราะห์จะต้องเป็นตัวแทนที่แท้จริงของดินในบริเวณนั้นๆ 
6.2 เวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างดิน คือ หลังการเก็บเกี่ยวเล็กน้อย หรือ 2 เดือน           

ก่อนการปลูกพืช เพราะระยะนี้ดินจะมีสภาพความชื้นพอเหมาะต่อการเก็บตัวอย่าง ความชื้นที่เหมาะสมใน  
การเก็บตัวอย่าง อาจสังเกตได้โดยการบีบดินให้แน่น เมื่อแบมือออกแล้วดินไม่ติดมือและดินจะร่วน 

6.3 ขนาดของพ้ืนที่เก็บตัวอย่างดิน ควรมีการปลูกพืชชนิดเดียวกัน การเจริญเติบโตอยู่ในระดับ
เดียวกัน เนื้อดิน สีและชนิดของดินเหมือนกันมีความลาดเทของพ้ืนที่อยู่ในระดับ เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน      
การเก็บให้กระจายจุดที่จะเก็บทั่วพ้ืนที่ 

6.4 จุดที่ก าหนดจะท าการเก็บตัวอย่างไม่ควรเป็นดินเก่า ขอบรั้ว ริมตลิ่ง คอกสัตว์ หรือบริเวณที่มี     
ปุ๋ยตกค้าง 

 6.4.1 การเจาะหรือขุดดินจะต้องถางหญ้า กวาดเศษพืช หรือวัสดุที่อยู่ผิวหน้าดินออก
เสียก่อน (อย่าแซะหรือ ปาดหน้าดินออก) โดยใช้เสียมหรือพลั่วให้ขุดดินเป็นรูปตัว (V) ให้มีความลึกแนวดิ่งตาม
ประเภทของพื้นที่หรือการใช้ประโยชน์ (6-7 นิ้ว) ส่วนที่เป็นตัว (V) นี้ทิ้งไป จากนั้นใช้เสียมแซะขอบ 
ด้านหนึ่งของตัว (V) ให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว จากปากหลุมถึงก้นหลุม (ตามภาพด้านล่าง) ดินที่ได้นี้เป็นดิน
จาก 1 จุด ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบ น าดินทุกจุด ใส่รวมกันในถังพลาสติกหรือภาชนะท่ีเตรียมไว้        

  
 
 
 
 

6-7 นิ้ว 
ดินที่เก็บ 1 นิ้ว 
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 6.4.2 จุดเก็บตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
  1) เก็บให้ระยะระหว่างจุดเก็บตัวอย่างเท่าๆ กัน (equal interval) 
 
 
 
 
 
  2) เก็บโดยการสุ่ม (random sampling) วิธีนี้นิยมใช้กันทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 3) เก็บตามเส้นทแยงมุมโดยเว้นระยะเท่าๆ กัน (equal interval on diagonal 

lines) เหมาะส าหรับพื้นที่ท่ีมีลักษณะค่อนข้างยาว 
 

 
 
 
 
 4) เก็บตามเส้นทแยงมุมและเส้นรอบข้าง วิธีนี้เหมาะส าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
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6.5 ดินที่เก็บมานั้นน ามาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม อย่าน าดินตากกลางแดดหรืออบด้วยความร้อน เพราะ
แสงแดดจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ควรน าดินเกลี่ยบนกระดาษที่สะอาดแล้ววางในที่ร่มที่มีลมพัด
ถ่ายเทได้ ปราศจากฝุ่น ควันและไอของสารเคมี 

6.6 น าตัวอย่างดินทุกจุดรวมให้เข้ากันดีแล้ว แบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน น าดินมา 1 ส่วน ประมาณ 
500 กรัม ส่วนที่แบ่งมานี้บรรจุลงในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดิน เช่น ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง  
สถานที่เก็บ และความลึกก ากับไว้ข้างถุงให้ชัดเจน รัดปากถุงให้แน่นแล้วน าส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการ
วิเคราะห์ต่อไป 

7. ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างดินและเตรียมตัวอย่าง 

7.1 แบ่งขอบเขตของพ้ืนที่ซึ่งจะท าการเก็บตัวอย่างให้ได้ตัวแทนที่ถูกต้องมากท่ีสุด 
7.2 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง และการบรรจุ ต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อน

ของปูน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นใดท่ีจะท าให้ค่าวิเคราะห์ผิดพลาด 
7.3 ดินที่เก็บมาจากแต่ละจุดเพ่ือมารวมกันเป็นตัวอย่างรวมต้องมีปริมาณเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
7.4 งดสูบบุหรี่ขณะท าการเก็บตัวอย่าง และเตรียมตัวอย่าง 
7.5 หากผู้ส่งตัวอย่างประสงค์จะเตรียมตัวอย่างเอง ต้องผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ห้ามตากแดด 

8. รายการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

ตัวอย่างดิน มีรายการวิเคราะห์ที่จ าเป็น ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว สารหนู และแคดเมียม และหาก        
ผู้ตรวจประเมินพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีหลักฐานว่าอาจมีการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือโลหะหนัก อาจพิจารณา
ให้ตรวจประเมินรายการวิเคราะห์อื่นเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามที่ก าหนด 

9. การส่งตัวอย่างดิน 

ส่งตัวอย่าง ณ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด โดยสอบถามรายละเอียดได้จาก         
งานบริการลูกค้า โทรศัพท์ 02-940-6881-3 ต่อ 218, 164 เบอร์ตรง 02-561-4387-88 

 

 

 

 

 
 

- 53 -



 
วิธกีารปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างดิน 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
WI-ORG-01 0 5 / 7 

วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 

 
 

ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 แสดงการก าหนดจุดส าหรับการเก็บตัวอย่างดิน 

ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) จ านวนจุดที่เก็บตัวอย่าง 
0 - 1 1 - 2 
12 12 - 25 
15 15 - 30 
25 15 - 50 

 
ความลึกของตัวอย่างดินที่เก็บ ขึ้นอยู่กับการใช้พ้ืนที่ในปัจจุบัน และความประสงค์ในการใช้พ้ืนที่นั้นหลังจาก
วิเคราะห์ดินแล้ว  

ตารางท่ี 2 ความลึกของตัวอย่างดินที่เก็บ 

ความลึก (นิ้ว) ประเภทของพ้ืนที่หรือการใช้ประโยชน์ 
0 – 3 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สนามหญ้า แปลงเพาะกล้าหญ้า 

กล้ายาสูบ ฯลฯ 
0 – 6 แปลงเพาะกล้าพืชผัก แปลงปลูกพืชผัก ไม้ดอก พืช

ล้มลุกทุกชนิด 
0 – 6 และ 6 – 12 สวนผลไม้ทุกชนิด พืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น มัน

ส าปะหลัง อ้อย ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ฯลฯ 
0 – 6 เก็บตัวอย่างห่างกันจุดละ 2 เมตร
โดยประมาณ และเก็บทุกความลึก 12 นิ้ว 
จนถึ ง 1 เมตร ความลึ กละ 5 – 10 จุ ด       
มารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง 

เมื่อพ้ืนที่ได้รับน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
พ้ืนที่ที่มีปัญหา 
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 ตารางท่ี 3 มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

ดัชนีคุณภาพดิน 
ค่ามาตรฐาน  

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
1. สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) 
เบนซีน (Benzene) ต้องไม่เกิน 6.5 
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) ต้องไม่เกิน 2.5 
1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) ต้องไม่เกิน 3.5 
1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) ต้องไม่เกิน 0.5 
ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (cis-1,2-Dichloroethylene) ต้องไม่เกิน 43 
ทรานส์-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 
(trans-1,2-Dichloroethylene) 

ต้องไม่เกิน 63 

ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ต้องไม่เกิน 89 
เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ต้องไม่เกิน 230 
สไตรีน (Styrene) ต้องไม่เกิน 1,700 
เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ต้องไม่เกิน 57 
โทลูอีน (Toluene) ต้องไม่เกิน 520 
ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ต้องไม่เกิน 28 
1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) ต้องไม่เกิน 630 
1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane) ต้องไม่เกิน 8.4 
ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) ต้องไม่เกิน 210 
2. โลหะหนัก (Heavy Metals) 
สารหนู (Arsenic) ต้องไม่เกิน 3.9 
แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and compounds) ต้องไม่เกิน 37 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ต้องไม่เกิน 300 
ตะกั่ว (Lead) ต้องไม่เกิน 400 
แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส 
(Manganese and compounds) 

ต้องไม่เกิน 1,800 

ปรอทและสารประกอบปรอท 
(Mercury and compounds) 

ต้องไม่เกิน 23 

นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ าได้ 
(Nickel, soluble salts) 

ต้องไม่เกิน 1,600 

ซีลีเนียม (Selenium) ต้องไม่เกิน 390 
 
 

- 55 -



 
วิธกีารปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างดิน 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
WI-ORG-01 0 7 / 7 

วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 

 
 

ดัชนีคุณภาพดิน 
ค่ามาตรฐาน  

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
3. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) 
อะทราซีน (Atrazine) ต้องไม่เกิน 22 
คลอเดน (Chlordane) ต้องไม่เกิน 16 
2,4-ดี (2,4-D) ต้องไม่เกิน 690 
ดีดีที (DDT) ต้องไม่เกิน 17 
ดิลดริน (Dieldrin) ต้องไม่เกิน 0.3 
เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ต้องไม่เกิน 1.1 
เฮปตาคลอร์ อีพ็อคไซด์ (Heptachlor Epoxide) ต้องไม่เกิน 0.5 
ลินเดน (Lindane) ต้องไม่เกิน 4.4 
เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) ต้องไม่เกิน 30 
4. สารพิษอ่ืนๆ 
เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) ต้องไม่เกิน 0.6 
ไซยาไนด์และสารประกอบไซยาไนด์  
(Cyanide and compounds) 

ต้องไม่เกิน 11 

พีซีบี (PCBs) ต้องไม่เกิน 2.2 
ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ต้องไม่เกิน 1.5 

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 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 

ความหมายของคําอ่ืนๆ 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 กลองโฟมเพ่ือบรรจุตัวอยาง 

4.3 ปายแสดงรายละเอียดตัวอยาง 

4.4 วัสดุหอภาชนะปองกันแสง 

4.5 ใบนําสงตัวอยาง 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

5.1 สถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงหรือมีหลักฐานวาอาจมีการปนเปอนจากสารเคมีหรือสารท่ีเปนพิษ    

ใหคณะผูตรวจประเมินแนะนําผูประกอบการในการเก็บตัวอยาง ดังนี้ 

5.1.1 ศึกษารายละเอียดข้ันตอนการเก็บตัวอยางน้ํา 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 ลางภาชนะ และฝาใหสะอาด กอนนํามาใช และใชตัวอยางน้ําลางภาชนะ 2-3 ครั้ง กอนเก็บ

ตัวอยาง 

6.2 เก็บตัวอยางน้ําใหเต็ม (อยาใหมีชองวาง) ปดฝาใหแนน ดังนี้ 

ก. น้ําประปา น้ํากอก หรือน้ําท่ีมาจากระบบการสงน้ําตามทอ กอนเก็บตัวอยางควรปลอย  

น้ําไหลท้ิงประมาณ 3-5 นาที เพ่ือเปนการทําความสะอาดน้ําท่ีคางตามทอแลวจึงเก็บ

ตัวอยาง การจับขวดเก็บตัวอยางน้ํา ควรจับบริเวณกนขวดอยาจับบริเวณปากขวด 

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 ควรเก็บตัวอยางน้ําไวในภาชนะปองกันแสง 

และอุณหภูมิต่ํา (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 

แบเรยีม 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 ฉบับท่ี 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 

เอกสารนี้ เ พื่อ เปนแนวทางการปฏิบัติ งานสําหรับ เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตว เขต หรือ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ใหสามารถดําเนินการสุม

เก็บตัวอยางสินคาทีไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรียใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

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 10-12 ฟอง/งานทดสอบ (งานสุขศาสตรและ

จุลชีววิทยา งานวิเคราะหสารตกคางยาสัตวและฮอรโมน และงานเคมีอาหารสารตกคางและปนเปอน)       

ดังนั้นใชตัวอยางไขสําหรับวิเคราะห จํานวน 30-32 ฟอง/หนึ่งตัวอยาง 

4.1.4 ขณะนําสงตัวอยางไปหองปฏิบัติการ ใหเก็บตัวอยางไวท่ีอุณหภูมิหอง และจัดสง

ตัวอยางภายใน 7 วัน 

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 ของสาํนักตรวจสอบคุณภาพ

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   วิ เคราะหดวยวิธี 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 (2 013 ) 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 กรณีตัวอยางไมผานเกณฑทางจุลชีววิทยาหรอืทางเคมี 

 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว พิจารณาผลการตรวจวิเคราะหที่ไดรับ 

โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดตอตัวสัตว และผลผลิตท่ีไดจากสัตว ถาพิจารณาแลวอาจสงผลกระทบตอ

ผูบริโภค ใหทําหนังสือแจงคณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย เขาดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุเพ่ือ           

หาแนวทางแกไข และแจงผูประกอบการตอไป 

7.2 กรณีตัวอยางไมผานเกณฑสารตกคางหรือตรวจพบสารตองหาม  

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  พิจารณาผลการตรวจวิเคราะหที่ไดรับ 

โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดตอตัวสัตว และผลผลิตท่ีไดจากสัตว ถาพิจารณาผลพบวาไมผานเกณฑ   

สารตกคางหรือตรวจพบสารตองหาม ซ่ึงเปนเหตุท่ีทําใหสูญเสียความเปนอินทรีย หรือมีผลกระทบรายแรงตอ

การรับรอง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผูบริโภค ให ทําหนังสือแจงคณะผูตรวจประเมินปศุสัตว อินทรีย              

เขาดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุ หรือเก็บตัวอยางปจจัยการผลิต หรือเก็บตัวอยางผลผลิตซํ้าในชุดการผลิตท่ี

ตรวจพบ หากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางยังไมผานเกณฑสารตกคาง หรือตรวจพบสารตองหาม                 

ใหคณะผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียดําเนินการยื่นเรื่องเพิกถอนการรับรองปศุสัตวอินทรียใหคณะกรรมการ

รับรองปศุสัตวอินทรียพิจารณา ซ่ึงผูท่ีถูกเพิกถอนการรับรอง จะไมสามารถขอการรับรองไดเปนระยะเวลา 3 ป 
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แบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองปศุสัตว์อินทรยี ์

วันท่ีเริ่มปฏิบตัิตามมาตรฐาน ......................... วันสิ้นสุดระยะปรับเปลี่ยน (ถ้ามี) ................................................................. (กรณีขอรับรองใหม่) 

หมายเลขการรับรอง ...................................... วันท่ีใหก้ารรับรอง ........................ วันท่ีหมดอายุการรับรอง ............................. (กรณีขอต่ออำยุ)  

1. บุคคลธรรมดำ 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ .................................................................................................................................. 
เลขที่................หมู่ที.่........หมูบ่้าน ...................................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ...................................................................  

2. นิติบุคคล 
เป็นนิติบุคคลประเภท ............................................................................................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................... จดทะเบียนเมื่อ ................................................................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที.่........บ้าน/อาคาร .................... ตรอก/ซอย ........... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ...................................................................  
ชื่อ-นำมสกุล ผู้มีอ ำนำจลงนำม (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ชื่อ-นำมสกุล ผู้รับมอบอ ำนำจลงนำม (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่................หมู่ที.่..........หมู่บ้าน ............................. ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  

3. รำยละเอียดของฟำร์มปศุสัตว์ (ท่ีตั้งพิกัดแบบ UTM (ค่า X,Y) ……………………………………………………………....……) 
ชื่อฟาร์ม (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................ 
ชื่อฟาร์ม (ภาษาอังกฤษ กรณีต้องการใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ) ............................................................................     
พ้ืนทีถ่ือครองทั้งหมด .......................................................... ไร่ .................................... งาน ......... ตารางวา 
ประเภทพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมด ........... ไร่ ............................ งาน ................................. ตารางวา 

- พ้ืนทีโ่รงเรือนสัตว์และสิ่งอ านวยความสะดวก .......... ไร่ ............................ งาน ................................. ตารางวา    
- พ้ืนทีผ่ลิตอาหารสัตว์ และสมุนไพร .......................... ไร่ ............................ งาน ................................. ตารางวา    
- พ้ืนที่อ่ืนๆ  ............................................................... ไร่ ............................ งาน ................................. ตารางวา  
 

แบบ ป.ศ.อ. 1 แก้ไขคร้ังท่ี 1 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนำคม 2561 

                                                                                                มีความประสงค์        ขอรับรองใหม่ 
                                                                      ขอต่ออายุ  
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ที่ตั้งฟาร์มเลขที่................หมู่ที่.........หมู่บ้าน ...................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ............................. 

4. รำยละเอียดประเภทของโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร 
 โรงฆ่าสัตว์       โรงงานผลิตภัณฑ์        ศูนย์รวบรวมไข่      ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ   
 อ่ืน ๆ ระบุ..........................................................................................................................................................    
ชื่อ ............................................................................................................................................................................  
หมายเลขทะเบียนโรงฆ่าท่ีได้รับ ฆจส.2 (ต้องระบุกรณีเป็นโรงฆ่าสัตว์)  .................................................................... 
หมายเลขการรับรอง GMP (ถ้ามี)  ............................................................................................................................ 
หมายเลขการรับรอง HACCP (ถ้ามี)  ........................................................................................................................ 
ที่ตั้งโรงงานเลขที่................หมู่ที.่........หมู่บ้าน .................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ............................. 

5. ขอบข่ำยท่ีขอกำรรับรอง 
5.1 ผลิตผลอินทรีย์ (ผลิตผลที่ไดจากการเพาะปลูก การปศุสัตว หรือการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ และ/หรือ ผานการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวแลว) 

       ไก่ไข ่     ไข่ไก่สด    ไก่เนื้อ  เป็ดไข ่  ไข่เป็ดสด 

       เป็ดเนื้อ    โคเนื้อ    โคนม  แพะเนื้อ  แพะนม 

       กระบือนม    แกะเนื้อ    สุกร         น้ ำนมดิบ    ผลิตผลอ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
5.2 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (ผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย ที่ผานกระบวนการแปรรูป เพือ่ใชเปนอาหารหรืออาหารสัตว์) 

       ไข่ไก่แปรรูป    เนื้อไก่    ไข่เป็ดแปรรูป  เนื้อเป็ด 

       เนื้อโค     เนื้อแพะ    เนื้อแกะ      เนื้อสุกร 

       น้ ำนมพำสเจอไรซ์  ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 

6. ก ำลังกำรผลิตส ำหรับกำรขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
6.1  ไก่พันธุ์ แบ่งเป็น พ่อพันธุ์  ............ ตัว แม่พันธุ์ ................ ตัว ก าลังการผลิต .................. ตัว/รุ่น อื่นๆ ...............ตัว 
6.2  เป็ดพันธุ์ แบ่งเป็น พ่อพันธุ์ ........... ตัว แม่พันธุ์ ................ ตัว ก าลังการผลิต .................. ตัว/รุ่น อื่นๆ ...............ตัว 
6.3  โคเนื้อ แบ่งเป็น เพศผู้ .................. ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว/ปี อ่ืนๆ .................ตัว 
6.4  แพะเนื้อ แบ่งเป็น เพศผู้  .............. ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว/ปี อ่ืนๆ .................ตัว 
6.5  แกะเนื้อ แบ่งเป็น เพศผู้  .............. ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว อื่นๆ .....................ตัว 
6.6  โคนม จ านวนสัตว์ .................... ตัว/ฟาร์ม 
 โครีดนม ................................... ตัว ปริมาณน้ านม ......................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน ...............................ตัน/ปี 
6.7  แพะนม จ านวนสัตว์ ................ ตัว/ฟาร์ม 
 แพะรีดนม ............................... ตัว ปริมาณน้ านม ......................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน  .............................ตัน/ปี 
6.8  กระบือ แบ่งเป็น เพศผู้  ........... ตัว เพศเมีย ..................... ตัว 
 กระบือรีดนม ........................... ตัว ปริมาณน้ านม ......................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน  .............................ตัน/ปี 
6.9  สุกร แบ่งเป็น พ่อพันธุ์ ............. ตัว แม่พันธุ์ ...................... ตัว ขุน ....................... ตัว อื่นๆ ................................ตัว 
6.10 ไก่ไข่   จ านวนสัตว์ ............................ ตัว/ฟาร์ม       
 ก าลังการผลิตไข่ ................................ ฟองต่อฟาร์มต่อวัน .................................. ฟอง/ปี 
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6.11  เป็ดไข่ จ านวนสัตว์ ........................... ตัว/ฟาร์ม   
  ก าลังการผลิตไข่ ............................... ฟองต่อฟาร์มต่อวัน .................................. ฟอง/ปี 
6.12 ไก่พ้ืนเมือง จ านวนสัตว์ ..................... ตัว/ฟาร์ม 
6.13 ผลิตผลอ่ืน ๆ (ระบุ)  ......................... ก าลังการผลิต ............................................... ตัว/ฟาร์ม 
6.14 ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)  ..................... ก าลังการผลิต ............................................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน 

7. รำยละเอียดแหล่งที่มำของสัตว์ 
  เกิดภายในฟาร์ม
  แหล่งที่น าเข้า (ระบุสถานที่) ......................................................................................................... 
  ทั่วไป ไม่มีความเป็นอินทรีย์  
  มีความเป็นอินทรีย์  
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... 

8. กำรจัดกำรแปลงหญ้ำ พืชอำหำรสัตว์ กำรน ำเข้ำอำหำรสัตว์  
  ผลิตเองภายในฟาร์ม (ระบุ) ..........................................................................................................
  แหล่งที่น าเข้า (ระบุสถานที่) ......................................................................................................... 
  ทั่วไป ไม่มีความเป็นอินทรีย์ (ระบุชนิด) ..........................................................................  
  มีความเป็นอินทรีย์ (ระบุชนิด) ........................................................................................ 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... 

9. กระบวนกำรผลิต 
  มีเฉพาะการผลิต ผลิตผลอินทรีย ์เท่านั้น
  มีเฉพาะการผลิต ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เท่านั้น 
  มีทั้งการผลิต ผลิตผลอินทรีย ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และการผลิตแบบทั่วไป 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... 

10. ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำน และเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรรับรอง ดังนี้ 
10.1  ผลิตผลอินทรีย์  

  (1) แผนผังสถานประกอบการ (ระบุรายละเอียดที่ตั้งอาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรือน จ านวนพ้ืนที่ แปลง
พืชอาหารสัตว์ ถนน ขอบเขตและแนวกันชน แหล่งน้ าและอ่ืนๆ) มีเฉพาะการผลิต
  (2) แผนการจัดการแปลงหญ้า พืชอาหารสัตว์ การน าเข้าอาหารสัตว์ 

  (3) ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับจริงที่หมดอายุ (กรณีขอต่ออายุการรับรอง) 
  (4) รายชื่อสถานที่จ าหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ 
  (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
  (6) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอแทน (ถ้ามี)

  (7) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามีกรณีนิติบุคคล) 
  (8) อ่ืนๆ ....................................................................................................................................... 
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10.2  ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
  (1) แบบแปลนสถานประกอบการ

  (2) แผนผังกระบวนการผลิตสินค้า (Process Flow Chart) 
  (3) ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับจริงที่หมดอายุ (กรณีขอต่ออายุการรับรอง) 
  (4) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

  (5) รายชื่อสถานที่จ าหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ 
  (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
  (7) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอแทน (ถ้ามี)

  (8) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามีกรณีนิติบุคคล) 
  (9) อ่ืนๆ ....................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจ

พิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบใน

พื้นที่สถานประกอบการทั้งหมดที่ถอืครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่ม
ตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

(6) จัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

(7) ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง โดยจะด าเนินการทุก 10 - 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอต่อส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า          

ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรองคืนให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ในสาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนชนิดสัตว์เลี้ยง หรือเพิ่มชนิด เพิ่มหรือลดพื้นที่เ ลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตผล ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์เป็นวิธีใหม่ ปรับปรุงสถานประกอบการ เปลี่ยน
ผู้จัดการ เป็นต้น ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการรั บรองอาจพิจารณาคงไว้ซ่ึงการรับรอง หรืออาจ
ก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  

(12) กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาจากระบบอินทรีย์ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ให้ผูป้ระกอบการที่รับโอนกิจการแจง้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

พร้อมยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม 
(14) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐ านการเปลี่ยนแปลง 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะรวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 
ทั้งนี้ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ให้น าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน การแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงาน ปศุสัตว์
จังหวัดรวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 
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11. ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองว่ำ 
1)  พ้ืนที่การผลิตที่ขอตรวจรับรอง ข้าพเจ้ามีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อยู่ในสิทธิครอบครองของข้าพเจ้า

ตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้าของพ้ืนที่) 
 2)  ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง สังเกตการณ์การตรวจประเมิน 
ของคณะผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าตามที่ได้รับการร้องขอ 

 3)  ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จัดส่งให้กรมปศุสัตว์ เป็นความจริงทุกประการและเป็นปัจจุบัน 
 4)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
 

หมำยเหตุ กรณีข้อมูลหรือเอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน  ให้คืนเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ยื่นค าขอ และให้แจ้ง
ผู้ยื่นค าขอทราบเพ่ือยื่นขอและส่งเอกสารประกอบค าขอใหม่ 

 
 
 

                                ลงชื่อ  .............................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้มีอ านาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันที่.........../................../...................... 
 
 
                       ลงชื่อ ......................................................ผู้ตรวจสอบค าขอ 
                             (......................................................) 
                        วันที่.........../................../...................... 
 
 
 
 
ส ำหรับผู้ตรวจสอบค ำขอ 
เอกสารประกอบค าขอ     ครบถ้วน     ต้องการเอกสารเพ่ิมเติม (ระบุ)  

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

 ................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีท่ีผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 

ส านักงาน ........................................................................... หมายเลขติดต่อ........................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 

ฉีกส่วนนี้ไว้ให้ผูย้ื่นค าขอ 
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แผนผังสถำนประกอบกำร (ระบุรายละเอียดที่ตั้งอาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรือน จ านวนพื้นที่ แปลงพืชอาหารสัตว์ 
ถนน ขอบเขตและแนวกันชน แหล่งน้ าและอ่ืนๆ) 
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แบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองผึ้งอินทรีย์ 

วันท่ีเริ่มปฏิบตัิตามมาตรฐาน ......................... วันสิ้นสุดระยะปรับเปลี่ยน (ถ้ามี) ................................................................. (กรณีขอรับรองใหม่) 

หมายเลขการรับรอง ...................................... วันท่ีให้การรับรอง ........................ วันท่ีหมดอายุการรับรอง ............................. (กรณีขอต่ออำยุ)  

1. บุคคลธรรมดำ 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ .................................................................................................................................. 
เลขที่................หมู่ที.่........หมูบ่้าน ...................................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ...................................................................  

2. นิติบุคคล/องค์กร 
เป็นนิติบุคคลประเภท ............................................................................................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................... จดทะเบียนเมื่อ ................................................................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี................หมู่ที่.........บ้าน/อาคาร .................... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................ 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ...................  .......................................... 
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ........................  .......................................... 
ชื่อ-นำมสกุล ผู้มีอ ำนำจลงนำม (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ชื่อ-นำมสกุล ผู้รับมอบอ ำนำจลงนำม (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่................หมู่ที.่..........หมู่บ้าน ............................. ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ .............................................................. 

3. รำยละเอียดระบบกำรผลิตผึ้งอินทรีย์ 
ชื่อฟาร์ม (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................ 
ชื่อฟาร์ม (ภาษาอังกฤษ กรณีต้องการใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ) ............................................................................     
ที่ตั้งฟาร์มเลขที่................หมู่ที่.........หมู่บ้าน ...................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ............................. 
พิกัดของฟาร์มผึ้ง (ท่ีตั้งพิกัดแบบ UTM (ค่า X,Y) .....................................................................................................   
 
3.1  ผึ้งอินทรีย์ที่เลี้ยงในปัจจุบันจ านวน  ............................ รัง ปริมาณน้ าผึ้งเฉลี่ย ................................. กิโลกรัม/รัง 
 

แบบ ป.ศ.อ. 2 แก้ไขคร้ังท่ี 1 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนำคม 2561 

                                                                                                มีความประสงค์        ขอรับรองใหม่ 
                                                                      ขอต่ออายุ  
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3.2  ขอบข่ายที่ขอการรับรอง  
3.2.1 ผลิตผลผึ้งอินทรีย์ 

             น้ าผึ้ง    รอยัลเจลลี่หรือนมผึ้ง 
           ไขผึ้ง    เกสรผึ้ง 
           กาวผึ้ง    ผลิตผลอ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................  

  

3.2.2 ผลิตภัณฑ์ผ้ึงอินทรีย์ (ระบุ)............................................................................................................. 

3.3  แหล่งที่มาของพันธุ์ผึ้ง เป็นผึ้งพันธุ์ยุโรป ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apis mellifera ผึ้งโพรง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Apis cerana และชันโรง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trigona spp. 
 

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

4. รำยละเอียดประเภทของศูนย์รวบรวมน้ ำผึ้ง 
สถานประกอบการ ................................................................................................................................................... 
หมายเลขการรับรอง GMP (ถ้ามี)  ............................................................................................................................ 
ที่ตั้งสถานประกอบการเลขท่ี............หมู่ที.่........หมู่บ้าน ................... ตรอก/ซอย ........... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ............................. 

5. ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำน และเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรรับรอง ดังนี้ 

5.1 ผลิตผลผึ้งอินทรีย์ 
  (1) แผนผังสถานที่ตั้งกล่องรังผึ้งในรอบปี (กรณีการเคลื่อนย้ายกล่องรังผึ้ง) 
  (2) ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับจริงที่หมดอายุ (กรณีขอต่ออายุการรับรอง)

  (3) รายชื่อสถานที่จ าหน่ายผลิตผลผึ้งอินทรีย์ 
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
  (5) ส าเนาใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มผึ้ง พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
  (6) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอแทน (ถ้ามี)

  (7) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามีกรณีนิติบุคคล) 
  (8) อ่ืนๆ  ...................................................................................................................................... 

5.2 ผลิตภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์ 
  (1) แบบแปลนสถานประกอบการ 
  (2) แผนผังกระบวนการผลิตสินค้า (Process Flow chart)

  (3) ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับจริงที่หมดอายุ (กรณีขอต่ออายุการรับรอง) 
  (4) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
  (5) รายชื่อสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์ 
  (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา

  (7) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอแทน (ถ้ามี) 
  (8) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามีกรณีนิติบุคคล) 
  (9) อ่ืนๆ  ...................................................................................................................................... 
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ผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเ กษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจ

พิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพื้นที่

สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง
ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

(6) จัดท าบันทึกตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
(7) ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง โดยจะด าเนินการทุก 10 - 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอต่อส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า          

ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรองคืนให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ในสาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนชนิดสัตว์เลี้ยง หรือเพิ่มชนิด เพิ่มหรือลดพื้นที่เลี้ยง สัตว์ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรปูและการจดัการผลิตผล ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์เป็นวิธีใหม่ ปรับปรุงสถานประกอบการ เปลี่ยนผู้จัดการ 
เป็นต้น ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม  

(12) กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาจากระบบอินทรีย์ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ให้ผูป้ระกอบการที่รับโอนกจิการแจ้งส านกังานปศุสัตว์จงัหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการพร้อม

ยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม 
(14) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ส านักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดจะรวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ให้น าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน การแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
รวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองว่ำ 
1)  พ้ืนที่การผลิตที่ขอตรวจรับรอง ข้าพเจ้ามีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อยู่ในสิทธิครอบครองของข้าพเจ้า

ตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้าของพ้ืนที่) 
 2)  ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง สังเกตการณ์การตรวจประเมิน 
ของคณะผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าตามที่ได้รับการร้องขอ 

 3)  ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จัดส่งให้กรมปศุสัตว์ เป็นความจริงทุกประการและเป็นปัจจุบัน 
 4)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

หมำยเหตุ กรณีข้อมูลหรือเอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน  ให้คืนเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ยื่นค าขอ และให้แจ้ง
ผู้ยื่นค าขอทราบเพ่ือยื่นขอและส่งเอกสารประกอบค าขอใหม่ 
 

 
 
 

                                ลงชื่อ  .............................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้มีอ านาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันที่.........../................../...................... 
 
 
                       ลงชื่อ ......................................................ผู้ตรวจสอบค าขอ 
                             (......................................................) 
                        วันที่.........../................../...................... 
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ส ำหรับผู้ตรวจสอบค ำขอ 
เอกสารประกอบค าขอ     ครบถ้วน     ต้องการเอกสารเพ่ิมเติม (ระบุ)  

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

 ................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีที่ผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 

ส านักงาน ........................................................................... หมายเลขติดต่อ........................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉีกส่วนนี้ไว้ให้ผูย้ื่นค าขอ 
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รำยละเอียดปริมำณน้ ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จำกผึ้งท่ีผลิตได้ (12 เดือน) 
 

วันที ่
เก็บผลผลิต 

  จุดที่ สถำนที่ต้ัง 
หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
(ที่ต้ังพิกัดแบบ UTM (ค่ำ X,Y) 

 จ ำนวนผ้ึง 
     (รัง) 

พืชอำหำร ปริมำณผลผลิตท่ีได้ (กิโลกรัม) 

น้ ำผ้ึง นมผ้ึง เกสรผ้ึง 
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แผนผังสถำนที่ตั้งของฟำร์มเลี้ยงผ้ึง (โรงเรือน และกำรวำงกล่องรังผึ้ง)  
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แบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองพืชอำหำรสตัว์อินทรีย์ 

วันที่เริ่มปฏิบัติตามมาตรฐาน ...................................... วันสิ้นสุดระยะปรับเปลีย่น (ถา้มี)....................................................................................... (กรณีขอรับรองใหม่) 

หมายเลขการรับรอง ................................................... วันที่ให้การรับรอง ................................. วันที่หมดอายุการรับรอง ......................................... (กรณีขอต่ออำยุ)  

1. บุคคลธรรมดำ 
ช่ือ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี................หมู่ท่ี.........หมู่บ้าน ............................................................. ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................................... 
ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์. ..................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ ......................................................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) ............................................................................................. อีเมล์ (ถ้ามี) ...........................................................................................  

2. นิติบุคคล/องค์กร/กลุ่มเกษตรกร 
ระบุชื่อ ......................................................................................................................................................................................................................... 
เลขทะเบียน ...................................................................... จดทะเบียนเมื่อ ................................................................................................................. 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี................หมู่ท่ี.........บ้าน/อาคาร............................................... ตรอก/ซอย ................................. ถนน ................................. 
ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์. ..................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ ......................................................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) ............................................................................................. อีเมล์ (ถ้ามี) ...........................................................................................  
ชื่อ-นำมสกุล ผู้มีอ ำนำจลงนำม (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................................................................... 
ชื่อ-นำมสกุล ผู้รับมอบอ ำนำจลงนำม (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่เลขท่ี................หมู่ท่ี.........หมู่บ้าน ...................................................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................................... 
ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์. ..................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ ......................................................................................  

3. รำยละเอียดที่ตั้งแปลงผลิตพืชอำหำรสัตว์อินทรีย์  
ชื่อแปลงพืชอาหารสัตว์ (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................................................... 
ชื่อแปลงพืชอาหารสัตว์ (ภาษาอังกฤษ กรณีต้องการใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................  
เลขท่ี................หมู่ท่ี.........หมู่บ้าน ............................................................. ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................................... 
ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 

4.  ชนิดพันธุ์และพ้ืนที่แปลงผลิตพืชอำหำรสัตว์ที่ขอรับรอง (หำกมีชนิดพันธุ์และพื้นที่แปลงผลิตพืชอำหำรสัตว์มำกกว่ำให้แนบรำยละเอียด) 
     ชนิดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (ระบุชื่อ)............................................................................................................ ............................................................ 
     จ านวนแปลงผลิต...............................................................แปลง     รวมพื้นท่ีปลูก......................ไร่. .......................งาน.......................ตารางวา 
 

หลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยื่นค าขอ 1 ฉบับ 
2) ในกรณีขอต่ออายุใบรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานอินทรียท์ี่หมดอายุ 

 3) แบบบันทึกข้อมูล “แปลงผลิตพืชอาหารสัตว์มาตรฐานเกษตรอินทรีย”์ 
 
 
 

แบบ ป.ศ.อ. 3 แก้ไขครั้งที่ 0 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนำคม 2561 

                                                                                                มีความประสงค์        ขอรับรองใหม่ 
                                                                      ขอต่ออายุ  
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ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองว่ำ 
 1) พื้นที่แปลงผลิตพืชอาหารสัตว์ที่ขอตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ข้าพเจ้ามีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อยู่ในสิทธิครอบครองของข้าพเจ้าตาม
กฎหมาย หรือได้รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้าของพื้นที่) 
 2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ สังเกตการณ์การตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมิน
ของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่แปลงผลิตพืชอาหารสัตว์/สถานที่จ าหน่ายพืชอาหารสัตว์ของข้าพเจ้า ตามที่ได้รับการร้องขอ 
 3) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จัดส่งให้กรมปศุสัตว์ เป็นความจริงทุกประการและเป็นปัจจุบัน 
 4) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
หมำยเหตุ  กรณีข้อมูลหรือเอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ให้คืนเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ยื่นค าขอ และให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบเพื่อยื่นขอและ ส่ง
เอกสารประกอบค าขอใหม่ 

 
 

                                ลงช่ือ  .............................................ผูย้ื่นค าขอ/ผู้มีอ านาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 
 
                      ลงช่ือ ......................................................ผูต้รวจสอบค าขอ 
                              (......................................................) 
                        วันท่ี.........../................../...................... 

ส ำหรับผูต้รวจสอบค ำขอ 
เอกสารประกอบค าขอ     ครบถ้วน     ต้องการเอกสารเพ่ิมเติม (ระบุ)  

 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
กรณีท่ีผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 

ส านักงาน ........................................................................... หมายเลขติดต่อ........................................................  

ผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเ กษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจ

พิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพื้นที่

สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง
ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

(6) จัดท าบันทึกตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
(7) ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง โดยจะด าเนินการทุก 10 - 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอต่อส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า          

ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรองคืนให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ในสาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนชนิดสัตว์เลี้ยง หรือเพิ่มชนิด เพิ่มหรือลดพื้นที่เ ล้ียงสัตว์ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรปูและการจดัการผลิตผล ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์เป็นวิธีใหม่ ปรับปรุงสถานประกอบการ เปลี่ยนผู้จัดการ 
เป็นต้น ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม  

(12) กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาจากระบบอินทรีย์ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกจิการแจ้งส านกังานปศุสัตว์จงัหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการพร้อม

ยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม 
(14) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ส านักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดจะรวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ให้น าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน การแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
รวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 

ฉีกส่วนนี้ไว้ให้ผูย้ื่นค าขอ 
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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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รำยละเอียดแปลงผลิตพืชอำหำรสัตว์ที่ขอตรวจรับรอง 
 
1. ที่ตั้งแปลงผลิตพืชอำหำรสัตว์ 
พิกัดแบบ UTM (ค่า X,Y)   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

แผนที่ตั้งแปลงพืชอำหำรสัตว์ (แสดงเส้นทางคมนาคม และสถานที่ส าคัญใกล้เคียง เพ่ือเดินทางเข้าไปยังแปลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ถ้ามีแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ขอรับรอง มากกว่า 1 แปลง กรุณาแนบรายละเอียดสถานที่ตั้งเพ่ิมเติม 
 

ทิศเหนือ 
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2. ข้อมูลแปลงผลิตพืชอำหำรสัตว์ 
รำยละเอียด กำรปฏิบัติแปลงพืชอำหำรสัตว์ หมำยเหตุ 

1. ประเภทของพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่
น าเข้าสู่แปลง 

- จากระบบอินทรีย์  
 พันธุ์หญ้า........................................................................................ 
 พันธุ์ถ่ัว............................................................................................ 
 อื่นๆ................................................................................................ 
- จากระบบท่ัวไป  
 พันธุ์หญ้า........................................................................................ 
 พันธุ์ถ่ัว............................................................................................ 
 อื่นๆ................................................................................................ 
 

 

2. หน่วยงานท่ีสนับสนุนพันธุ์พืช
อาหารสตัว ์

 

 หน่วยงานราชการ (ระบุ)................................................................ 
 ฟาร์มของตนเอง  
 อื่นๆ................................................................................................ 
 

 

3. วิธีการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์  

 ใช้เมล็ดพันธ์ุ     ใช้ท่อนพันธุ์     ใช้หน่อพันธุ์     
 ใช้กล้าพันธุ ์     อื่นๆ................................................................. 
 

 

กรณีใช้เมล็ดพันธุ์พืชอำหำรสัตว์ที่ผ่ำนกำรคลุกสำรเคมี 
 ก่อนปลูก ท าการล้างสารเคมีภายนอกพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 ก่อนปลูก ไม่ได้ล้างสารเคมีออก 
 ได้การยอมรับการใช้จากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้อง 
 ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้อง 

 

4. แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับรดแปลงพืช
อาหารสัตว์ 

 คลองชลประทาน   ล าธาร/คลองธรรมชาต ิ
 สระน้ า/บ่อขุด     น้ าบาดาล   น้ าฝน 
 อื่นๆ....................................................................................................... 

 

5. การใส่ปุ๋ย/สารปรับปรุงบ ารุงดิน   ปุ๋ยหมัก  
แหล่งผูผ้ลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/่ครั้ง)  จ านวน...........................(ครั้ง/ปี) 
 ปุ๋ยคอก  
แหล่งผูผ้ลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/่ครั้ง)  จ านวน...........................(ครั้ง/ปี) 
 ปุ๋ยน้ าชีวภาพ  
แหล่งผูผ้ลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/่ครั้ง)  จ านวน...........................(ครั้ง/ปี) 
 ปุ๋ยเคมี (สูตร........................................)  
แหล่งผูผ้ลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/่ครั้ง)  จ านวน...........................(ครั้ง/ปี) 
 อื่นๆ (ระบุ..................................................................................)  
แหล่งผูผ้ลิต................................................................................................... 
อัตรา.................................(กก./ไร/่ครั้ง)  จ านวน...........................(ครั้ง/ปี) 
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รำยละเอียด กำรปฏิบัติแปลงพชือำหำรสัตว์ หมำยเหตุ 
6. การควบคุม ป้องกัน ก าจัดวัชพืช/
ศัตรูพืช ในแปลงพืชอาหารสตัว์ 

 ไม่ได้ท า 
 ใช้สารเคมี (ระบุ)................................................................................... 
 ใช้สารสมุนไพรธรรมชาติ (ระบุ)............................................................ 
 ใช้เครื่องมือกลในการปราบวชัพืช 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................ 

 

7. แนวกันชนรอบพ้ืนท่ีแปลงผลิต
พืชอาหารสัตว ์

 ไม่มีแนวกันชน 
 มีแนวกันชน 4 ด้าน ขนาดกวา้ง ยาว (เมตร) 
 (ระบุชนิด)........................................................................ 

                                                                     ทิศเหนือ 

                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ประวัติการใช้พื้นที่ก่อนปลูกพืช
อาหารสัตว์ ย้อนหลัง 1 ป ี

 พื้นที่ไม่เคยใช้ท าการเกษตรกรมาก่อน 
 พื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ (ระบุชนิดของพืช)................................................ 
 พื้นที่ปลูกพืชทั่วไป (ระบุชนิดของพืช)................................................... 

 

9. พื้นที่/สิ่งก่อสร้าง/ฟาร์มที่ปลูกใน
แปลงข้างเคียง 

 พื้นที่ป่า / ท่ีรกร้าง 
 ไม่มีพื้นที่ปลูกพืชข้างเคียง 
 พืชอินทรีย์ (ระบุ).................................................................................. 
 พืชทั่วไป (ระบุ)..................................................................................... 

 

10. การใช้ประโยชน์จากแปลงพืช
อาหารสัตว์ 

 ปล่อยสัตวล์งแทะเล็ม  
 ตัดสดให้สัตว์กิน 
 อื่นๆ...................................................................................................... 

 

11. แผนการจัดการพืชอาหารสัตว์ แปลงพืชหมุนเวียนเพ่ือปรับปรุงคุณภำพดิน 
วันเดือนปีที่ปลูก แปลงที ่ ประเภทพชืที่ปลูกเดิม ประเภทพชืที่ปลูกใหม ่
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แบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองอำหำรสัตว์อินทรีย์ 

หมายเลขการรับรอง ...................................... วันท่ีใหก้ารรับรอง ........................ วันท่ีหมดอายุการรับรอง ............................. (กรณีขอต่ออำยุ)  

1. บุคคลธรรมดำ 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ .................................................................................................................................. 
เลขที่................หมู่ที.่........หมูบ่้าน ...................................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ...................................................................  

2. นิติบุคคล/องค์กร 
เป็นนิติบุคคลประเภท ............................................................................................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................... จดทะเบียนเมื่อ ................................................................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที.่........บ้าน/อาคาร .................... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................ 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ...................................................................  
ชื่อ-นำมสกุล ผู้มีอ ำนำจลงนำม (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ชื่อ-นำมสกุล ผู้รับมอบอ ำนำจลงนำม (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่................หมู่ที่.........หมู่บ้าน ............................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  

3. รำยละเอียดสถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์ (ท่ีตั้งพิกัดแบบ UTM (ค่า X,Y) ……………………………………………………....……) 
ชื่อสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ (ภาษาไทย) ................................................................................................... 
ชื่อสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ (ภาษาอังกฤษ กรณีต้องการใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ) ............................... 
 ................................................................................................................................................................................. 
ที่ตั้งแหล่งผลิตเลขที่................หมู่ที.่........หมู่บ้าน ............... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์. ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ................................................................... 
 

แบบ ป.ศ.อ. 4 แก้ไขคร้ังท่ี 0 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนำคม 2561 

                                                                                                มีความประสงค์        ขอรับรองใหม่ 
                                                                      ขอต่ออายุ  
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4. รำยละเอียดประเภทอำหำรสัตว์ที่ขอรับรอง และก ำลังกำรผลิตต่อปี  (เช่น ร ำ ปลำยข้ำว มันส ำปะหลัง ข้ำวโพด 
และปลำป่น เป็นต้น) 
ประเภท (ระบุ) ......................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
หมายเลขการรับรอง GMP ....................................................................................................................................... 
หมายเลขการรับรอง HACCP ................................................................................................................................... 

5. รำยละเอียดแหล่งที่มำของอำหำรสัตว์ 
  ผลิตเองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจ าหน่ายผลิตผล  
 และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ภายในฟาร์ม (แนบใบรับรองระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์) 

   มีใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด  
   มาจากแหล่งธรรมชาติ  

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

6. วัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ (ถ้ำมี) ระบุ 
ชื่อวัตถุท่ีเติม  .....................................................  ผู้ผลิต  .............................. ปริมาณที่ใช้ ................................... 
ชื่อวัตถุท่ีเติม ......................................................  ผู้ผลิต  .............................. ปริมาณที่ใช้ ................................... 
ชื่อวัตถุท่ีเติม ......................................................  ผู้ผลิต  .............................. ปริมาณที่ใช้ ................................... 
ชื่อวัตถุท่ีเติม ......................................................  ผู้ผลิต  .............................. ปริมาณที่ใช้ ................................... 
ชื่อวัตถุท่ีเติม ......................................................  ผู้ผลิต  .............................. ปริมาณที่ใช้ ................................... 
ชื่อวัตถุท่ีเติม ......................................................  ผู้ผลิต  .............................. ปริมาณที่ใช้ ................................... 
ชื่อวัตถุท่ีเติม ......................................................  ผู้ผลิต  .............................. ปริมาณที่ใช้ ................................... 
ชื่อวัตถุท่ีเติม ......................................................  ผู้ผลิต  .............................. ปริมาณที่ใช้ ................................... 

7. ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำน และเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรรับรอง ดังนี้ 
   (1) แผนทีแ่สดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการที่ขอรับรองโดยละเอียด 

 (2) แหล่งที่มาของอาหารสัตว์ 
   (3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 

 (4) ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับจริงที่หมดอายุ (กรณีขอต่ออายุการรับรอง) 
   (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
                (6) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอแทน  

 (7) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ ส าเนาทะเบียนการค้า 
   (8) อ่ืน ๆ..........................................................................................................................................  
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8. ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองว่ำ 
1)  พ้ืนที่การผลิตที่ขอตรวจรับรอง ข้าพเจ้ามีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อยู่ในสิทธิครอบครองของข้าพเจ้า

ตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้าของพ้ืนที่) 
 2)  ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสังเกตการณ์การตรวจประเมิน 
จากคณะผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าตามที่ได้รับการร้องขอ 

 3)  ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จัดส่งให้กรมปศุสัตว์ เป็นความจริงทุกประการและเป็นปัจจุบัน 
 4)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

หมำยเหตุ  กรณีข้อมูลหรือเอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ให้คืนเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ยื่นค าขอ และให้แจ้ง
ผู้ยื่นค าขอทราบเพ่ือยื่นขอและส่งเอกสารประกอบค าขอใหม่ 

 
                                ลงชื่อ  .............................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้มีอ านาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันที่.........../................../...................... 
 
 
                       ลงชื่อ ......................................................ผู้ตรวจสอบค าขอ 
                              (......................................................) 
                         วันที่.........../................../...................... 

ผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจ

พิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบใน

พื้นที่สถานประกอบการทั้งหมดที่ถอืครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่ม
ตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

(6) จัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

(7) ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง โดยจะด าเนินการทุก 10 - 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอต่อส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า          

ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรองคืนให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ในสาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนชนิดสัตว์เลี้ยง หรือเพิ่มชนิด เพิ่มหรือลดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตผล ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์เป็นวิธีใหม่ ปรับปรุงสถานประกอบการ เปลี่ยน
ผู้จัดการ เป็นต้น ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซ่ึงการรับรอง หรือ อาจ
ก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  

(12) กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาจากระบบอินทรีย์ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ให้ผูป้ระกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

พร้อมยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม 
(14) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะรวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 
ทั้งนี้ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ให้น าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน การแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงาน ปศุสัตว์
จังหวัดรวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 
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ส ำหรับผู้ตรวจสอบค ำขอ 
เอกสารประกอบค าขอ     ครบถ้วน     ต้องการเอกสารเพ่ิมเติม (ระบุ)  

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

 ................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีท่ีผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 

ส านักงาน ........................................................................... หมายเลขติดต่อ........................................................  
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉีกส่วนนี้ไว้ให้ผูย้ื่นค าขอ 
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แบบฟอร์มการขอยกเลิกการรับรอง 

ปศุสัตว์อินทรีย ์

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
F-ORG-00 0 1 / 1 

วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
ชื่อผู้ประกอบการ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
(กรณีนิติบุคคล ให้ระบุชื่อนิติบุคคลด้วย)................................................................................................................ 
เลขที่บัตรประชาชน/ทะเบียนการค้า................................................................................... ................................... 
เลขที่.........................หมู่ที.่................... ต าบล...........................................อ าเภอ.................................................. 
จังหวัด.................................................. โทรศัพท์......................................โทรสาร…………….................................. 
อีเมล์..................................................................................................................................... .................................. 
 

2. ข้อมูลของสถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ.........................................ผลิตผล/ผลติภัณฑ์...................................................................... 
เลขที่.........................หมู่ที.่................... ต าบล...........................................อ าเภอ.................................................. 
จังหวัด.................................................. โทรศัพท์......................................โทรสาร…………….................................. 
เลขที่ใบรับรอง.................................................................... ................................................................................. ... 
วันที่ออกใบรับรอง……………………………........................วันที่หมดอายุ.................................................................... 
 

3. เหตุผลและหลักฐานประกอบการขอยกเลิกการรับรอง 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์และมีเหตุผลในการยกเลิกการรับรอง ดังนี้ (โปรดระบุ)  
           1)  เลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
           2)  ผู้ประกอบการตายและไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการที่

ได้รับการรับรอง 
           3)  ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
           4)  มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรอง และผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
           5)  ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ด าเนินการยื่นต่ออายุการรับรองหลังใบรับรอง

หมดอายุ 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับจริง (หรือส าเนาใบแจ้งความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย) 
มาพร้อมกบัแบบฟอร์มการขอยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่ารายละเอียด
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

หมายเหตุ กรณียื่นค าร้องขอยกเลิกโดยผู้แทน ให้ยื่นหนังสือมอบอ านาจพร้อมค าร้องฉบับนี้ 

 

ส าหรับผู้ประกอบการ/นิติบุคคล/หรือผู้รับมอบอ านาจ 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นค าขอ   
      (.......................................................)    
วันที่ ....................................................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับค าขอ   
      (.......................................................)    
วันที่ ......................................................... 
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แบบฟอร์มก ำหนดกำรตรวจประเมิน 

กำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan) 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้ำ 
F-ORG-AUD-01 0 1 / 1 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนำคม 2561 

 

   
 

ชื่อผู้ประกอบการ................................................ชื่อสถานประกอบการ.............................................................. .... 
แหล่งผลิต/สถานประกอบการเลขที่...................หมู่ที.่..........ต าบล...................อ าเภอ........................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................................อีเมล์.................................................................... 
ขอบข่ายที่ขอการรับรอง........................................................................................................................................ .. 

 

รำยช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) 
1.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง....................................................หวัหนา้คณะผู้ตรวจประเมิน                          
2.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง........................................................................ผู้ตรวจประเมิน                          
3.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง........................................................................ผู้ตรวจประเมิน                          
4.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 

 

ข้อมูลกำรตรวจประเมิน 
จุดประสงค์ของการตรวจ    
 การตรวจรับรองใหม่ (Initial Audit) 
 การตรวจติดตามผลการแกไ้ข (Follow-up Audit) คร้ังที่………. 
 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) คร้ังที่.......................... 
 การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) 

 

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

ก าหนดวันที่ตรวจประเมิน……............................เวลาเข้าตรวจประเมิน................................................................... 
เวลำ ข้อก ำหนด/สถำนที่ ผู้ตรวจประเมิน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

หมำยเหตุ : 1. ก าหนดการนี้เป็นก าหนดการที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวการณ์ที่พบระหว่างการตรวจประเมิน  
 2. กรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของก าหนดการตรวจประเมิน หรือมี
ข้อขัดข้องเก่ียวกับรายชื่อคณะผูต้รวจประเมิน โปรดติดต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมนิ 

ชื่อ……………………………………………………………………….หมายเลขติดต่อ……………………..…………………….………   

ลงชื่อ.............................................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                  
      (.............................................................................)    
ต าแหน่ง........................................................................วันที่.............................................................................        
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แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน  

การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report) 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
F-ORG-AUD-02 0 1 / 2 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 

 

  
 

ชื่อผู้ประกอบการ................................................ชื่อสถานประกอบการ...................................................... ............ 
แหล่งผลิต/สถานประกอบการเลขที่...................หมู่ที.่..........ต าบล...................อ าเภอ........................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................................อีเมล์.................................................................... 
ขอบข่ายที่ขอการรับรอง...................................................................................................................................... .... 
 

รายช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) 
1.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง....................................................หวัหนา้คณะผู้ตรวจประเมิน                          
2.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง........................................................................ผู้ตรวจประเมิน                          
3.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง........................................................................ผู้ตรวจประเมิน                         
4.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
รายช่ือผู้รับการตรวจประเมิน 
1.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
2.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
3.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
4.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
 

จุดประสงค์ของการตรวจ    
 การตรวจรับรองใหม่ (Initial Audit) 
 การตรวจติดตามผลการแกไ้ข (Follow-up Audit)  
 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) 
 การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) 

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

 การตรวจเพิ่มเติม ตามมติของคณะกรรมการรับรอง (Certification Committee Request Audit) 
 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เนื่องจาก ……………................................................................................... 
……………............................................................................................................................................. ..................... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
สรุปภาพรวม (Overview) 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
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แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน  

การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report) 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
F-ORG-AUD-02 0 2 / 2 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 

 

  
 

ผลการตรวจประเมิน 
 ไม่พบข้อบกพร่อง 
 พบข้อบกพร่อง  ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง    จ านวน ................ข้อ  จ าแนกเป็น  
                                ข้อบกพร่องรุนแรง (Major)     จ านวน ................ข้อ    
                                ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor)  จ านวน ................ข้อ    
 พบข้อสังเกต/ข้อแนะน า (Recommendation)       จ านวน ................ข้อ  และได้ให้ค าแนะน า ดังนี้ 

…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
มีค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงระบบการผลิตฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์/สถานประกอบการ (Opportunity for 
improvement : OFI) ดังนี้ 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
…………….......................................................................................................................................................................................... 
ความเห็นของคณะผู้ตรวจประเมิน   เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณา ดังนี้ 
คณะกรรมการรับรอง  ให้การรับรองหรือต่ออายุการรับรองเมื่อได้รับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน

ข้อบกพร่อง (ถ้ามี) จากผู้ประกอบการ 
 พักใช้การรับรอง                      ยกเลิกการรับรอง    
 เพิกถอนการรับรอง                   อ่ืน ๆ ......................................................................... 
 คงไว้ซึ่งการรับรอง                   

ลงชื่อ........................................................ผู้ประกอบการ 
      (........................................................) 
วันที่……..………………………………………….... 

ลงชื่อ.....................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน   
      (........................................................) 
วันที่……..………………………………………….... 
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 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมิน 
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

(Corrective Action Request) 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
F-ORG-AUD-03 0 1 / 1 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 

 

   
 

ชื่อสถานประกอบการ...............................................................................................................................................
ชื่อผู้ขอการรับรอง................................................วันที่ตรวจประเมิน....................................................................... 
จุดประสงค์ของการตรวจ    การตรวจรับรองใหม่  การตรวจตดิตามผลการแกไ้ข ครั้งท่ี…………  การตรวจกรณีพเิศษ 

 การตรวจต่ออาย ุ      การตรวจติดตาม ครั้งท่ี…............................  อื่น ๆ           
 
 

ล าดับที่ อธิบายลักษณะหรือรายละเอียดข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
ระยะเวลาแก้ไข
ปรับปรุง (วัน) 

ข้อก าหนด 
มกษ. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 

ความเห็นของผู้ประกอบการ           
 เห็นด้วยกับข้อบกพร่อง ............................ข้อ  รวมระยะเวลาแก้ไข................................วัน       
แนวทางการแก้ไข (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………….................................................................................................................................................................. 
……………................................................................................................................................................... ............... 
 ไมเ่ห็นด้วยกับข้อบกพร่อง ............................ข้อ  เนื่องจาก (ระบุ) 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
  

ลงชื่อ........................................................ผู้ประกอบการ 
      (........................................................) 
วันที่……..………………………………………….... 

ลงชื่อ.....................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน   
      (........................................................)
วันที่……..………………………………………….... 

ผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 ยอมรับทั้งหมด     
 ไม่ยอมรับ โดยได้พบข้อบกพร่อง ดังนี ้

ลงชื่อ.....................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน   
      (........................................................) 

วันที่……..…………………………………………....  

……………........................................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอร์มสรุปเอกสารการตรวจประเมินเสนอ

คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
F-ORG-AUD-04 0 1 / 1 
วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 

 

 
 

ช่ือผู้ประกอบการ................................................ชื่อสถานประกอบการ...................................................................... 
ขอบข่ายท่ีขอการรับรอง........................................................................................มีรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 
1.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง...........................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน                          
2.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง...............................................................................ผู้ตรวจประเมิน                          
3.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง...............................................................................ผู้ตรวจประเมิน                          
4.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง........................................................................................................ 
5.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง........................................................................................................ 
รายการเอกสารทีค่ณะผู้ตรวจประเมินเสนอให้คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์เพ่ือประกอบการพิจารณา มี ไม่มี 

1. แบบฟอร์มค าขอรับการรับรอง... (ป.ศ.อ.1, ป.ศ.อ.2, ป.ศ.อ.3, ป.ศ.อ.4) พร้อมเอกสารประกอบ   
2. แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมินการรับรองปศสุัตว์อินทรีย์ (Audit Plan)   
3. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสตัว์อินทรยี์ (Audit Report)   
4. แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Corrective Action Request)   
5. แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (เขียนแยกจากแบบฟอร์ม รหัส F-ORG-AUD-03)   
6. แบบฟอร์มการตรวจประเมินตามขอบข่ายท่ีขอการรับรอง    
7. แผนผังสถานประกอบการ แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้างxความยาวxความสูง)  
(ระบุรายละเอียดที่ตั้งอาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรือน จ านวนพื้นที่ แปลงพืชอาหารสัตว์ ถนน ขอบเขตและแนวกันชน แหล่งน้ าและอื่นๆ  )   

8. แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าท่ีรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานประกอบการ (ถ้ามี)   
9. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ถ้ามี)   
10. ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ถ้ามี)   
11. ข้อมูลตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอินทรีย์ เช่น   
 11.1 เอกสารหรือหลักฐานการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย   
 11.2 แหล่งที่มาของสัตว์ แผนผังกระบวนการผลติ ผลิตผลปศสุัตว์อนิทรีย ์และขยายพันธ์ุสัตว ์   
 11.3 แผนผังกระบวนการผลติ ผลติภัณฑ์ปศุสตัว์อินทรีย ์   
 11.4 แผนการจดัการแปลงหญ้า พืชอาหารสัตว์ภายในฟาร์ม   
 11.5 การน าเข้าอาหารสตัว์ และเอกสารใบรับรองแหล่งที่มาของอาหารสตัว ์   
 11.6 สูตรอาหารสัตว์อินทรีย ์   
 11.7 ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้นๆ 
(บันทึกทะเบียนตวัสัตว์ บันทึกการน าสตัว์เข้าเล้ียง บันทึกการผลิตอาหารสัตว์อนิทรีย์ บันทึกสุขภาพสัตว์ เป็นต้น)   

 11.8 รายชื่อสถานท่ีจ าหนา่ยผลิตผล/ผลิตภณัฑ์   
 11.9 ระบบป้องกันความปลอดภยัทางชีวภาพ   
12. ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์ม/สถานประกอบการ ในจุดที่ส าคัญ เช่น 
 12.1 สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ คอกพักสัตว์ป่วย และพื้นท่ีเลี้ยงปล่อย   
 12.2 ขอบเขต รั้ว คันดิน และแนวกันชนรอบฟาร์ม   
 12.3 แปลงพืชอาหารสตัว์ และสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์อินทรีย ์   
 12.4 แหล่งน้ าสะอาดที่ใช้   
 12.5 สถานท่ีเก็บผลิตผล/ผลิตภณัฑ์   
 12.6 ระบบการฆ่าเช้ือก่อนเข้าฟาร์ม   
 12.7 สถานท่ีท าลายซาก ขยะมลูฝอย   

13. เอกสารอ่ืนๆ.................................................................................................................................................................... 
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ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม่      ต่ออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อืน่ ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................

เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

1. การรักษาความเปน็ผลิตผล และ ผลิตภณัฑ์อินทรีย์
1.1 ต้องมีการรักษาความเปน็ผลิตผล และ ผลิตภณัฑ์อินทรียต์ลอด
ทกุช่วงของกระบวนการ โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับส่วนประกอบ
ด้วยความระมัดระวังในวิธีการแปรรูป จ ากัด
การใช้วัตถุเจอืปนอาหารและสารช่วยกรรมวิธีผลิต

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

1.2 ผลิตผล และผลิตภณัฑ์อินทรียต้์องไม่ผ่านการฉายรังสีเพื่อ
จดุมุง่หมายในการควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ การถนอมอาหารและ
การก าจดัจลิุนทรียก์่อโรคหรือการสุขาภบิาล

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

2. การจัดการผลิตผล และ ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์
2.1 ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียท์ี่อยูร่ะหว่างการเก็บรักษา
 ขนส่ง แปรรูป หรือบรรจหุบีหอ่จะต้องได้รับการบง่ชีช้ัดเจน

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

2.2 มีการจดัการที่แยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่
อินทรีย ์และมีการจดัการที่จะไม่ท าใหเ้กิดการปนเปื้อนจาก
สารต่างๆ ที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ในการผลิตแบบอินทรีย์

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหบีหอ่

รหัส  F-ORG-EST 
แก้ไขครั้งท่ี  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  1/5 
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

3.1 มีวิธีการปอ้งกันหรือควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ โดยวิธีทางกล
กายภาพ หรือชีวภาพ เปน็ทางเลือกแรก โดยวิธีแรกใน
การจดัการศัตรูพชืและสัตว์ เช่น ท าลายและก าจดัแหล่งที่อาศัย
และทางเข้าของศัตรูพชืและสัตว์

เล่ม 1 (7.3.1, 
7.3.2)

MAJOR

3.2 ควรหลีกเล่ียงศัตรูพชืและสัตว์โดยใช้วิธีการปฏบิติัในการผลิตที่
ถูกต้อง (good manufacturing practice) ทั้งนี้มาตรการ
ควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ภายในบริเวณเก็บรักษาหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการขนส่งอาจรวมการใช้ส่ิงกีดขวางทางกายภาพ เช่น 
เสียงอุลตร้าซาวด์ แสงอุลตร้าไวโอเลต ใช้กับดัก การควบคุม
อุณหภมูิ การควบคุมบรรยากาศ และดินเบา

เล่ม 1 (7.3.4) MAJOR

3.3 กรณีใช้วิธีทางเคมีในการควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ ใหใ้ช้เฉพาะ
สารปอ้งกันก าจดัตามที่ระบใุนภาคผนวก ก หรือสารอืน่ที่เข้าข่าย
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 9 มกษ.9000 เล่ม 1 และต้องมี
การปอ้งกันไม่ใหส้ารเคมีสัมผัสกับผลิตผลและผลิตภณัฑ์อินทรีย์
ซ่ึงอาจเปน็สาเหตุใหสู้ญเสียสถานะของการเปน็เกษตรอินทรีย์

เล่ม 1 (7.3.3, 
7.3.5)

MAJOR

4. กระบวนการผลิตและการแปรรูป
4.1 วิธีการแปรรูป (การหมัก และ การรมควัน) และลดการใช้
ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาจากการเกษตร และสารช่วยกรรมวิธี
การผลิตตามที่ระบใุนภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 5 และ
ตารางที่ ก.6

เล่ม 1 (7.4.1) MAJOR

4.2 กรณีมีกระบวนการสกัด (extraction) ใหใ้ช้เฉพาะการสกัด
ด้วยน้ า เอธานอล น้ ามันจากพชืหรือสัตว์ น้ าส้มสายชู
คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน เทา่นั้น

เล่ม 1 (7.4.2) MAJOR

4.3 มีการจดัการการแปรรูป ตามหลักการ และวิธีการปฏบิติั
ที่ดีในการผลิตใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนดของสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกีย่วข้อง

เล่ม 1 (7.4.3) REC

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

3. การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 

รหัส  F-ORG-EST 
แก้ไขครั้งท่ี  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  2/5 
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

4.4 กรณีการฆ่าสัตว์ใหป้ฏบิติัโดยใหสั้ตว์เกิดความเครียดและ
ทรมานน้อยที่สุดทั้งนี้ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง
นอกจากนี้การจดัการตลอดการฆ่าการช าแหละ และการเก็บ
รักษา จะต้องมีระบบการปอ้งกันการปะปน หรือปนเปื้อนกับ
ผลผลิตและผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย ์และสารเคมีที่ไม่อนุญาต
ใหใ้ช้ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์

เล่ม 2 (4.5.7) MAJOR

5. การบรรจุหบีหอ่
5.1 ใช้วัสดุบรรจภุณัฑ์ที่ยอ่ยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม หรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้

เล่ม 1 (7.5.1) REC

6.1 มีการปอ้งกันตลอดเวลา ไม่ใหผ้ลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์
อินทรียป์ะปนกับผลิตผล ผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์

เล่ม 1 (7.6.1.1) MAJOR

6.2 มีการปอ้งกันตลอดเวลา ไม่ใหผ้ลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์
อินทรียสั์มผัสกับวัสดุและสารที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ในการเกษตรอินทรีย์

เล่ม 1 (7.6.1.2) MAJOR

6.3 ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์ ได้รับการรับรองในบางส่วน
เทา่นั้น ต้องมีการเก็บรักษาและการจดัการแยกกันระหว่าง
ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์อินทรีย ์และผลิตผล และ/หรือ 
ผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย ์โดยมีการบง่ชีไ้ว้ชัดเจน

เล่ม 1 (7.6.2) MAJOR

6. การเก็บรักษาและการขนส่ง

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-EST 
แก้ไขครั้งท่ี  0   
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  3/5 
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง (Labelling and Claims)
1. ผลิตภณัฑ์อินทรีย์ มีข้อความแสดงรายละเอียดใหเ้หน็ได้ง่าย
ชัดเจน ไม่เปน็เทจ็หรือหลอกลวง ดังน้ี

เล่ม 1 (8.1)

1.1 ชือ่ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ เล่ม 1 (8.1.1) MAJOR
1.2 ส่วนประกอบที่ส าคัญ ยกเว้นมีส่วนประกอบชนิดเดียว เล่ม 1 (8.1.2) MAJOR
1.3 วัตถุเจอืปนอาหารหรือวัตถุที่เติมในอาหาร (ถ้ามี) เล่ม 1 (8.1.3) REC
1.4 ปริมาตรสุทธิหรือน้ าหนักสุทธิ เล่ม 1 (8.1.4) MAJOR
1.5 ชือ่และที่ต้ังของผู้ผลิต ผู้แบง่บรรจ ุหรือผู้จดัจ าหน่าย พร้อม
สถานที่ต้ังหรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบยีน

เล่ม 1 (8.1.5) MAJOR

1.6 ประเทศผู้ผลิตส าหรับผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ที่ผลิตเพื่อส่งออก เล่ม 1 (8.1.6) MAJOR
1.7 วัน เดือนและ/หรือ ปทีี่ผลิต และ วัน เดือนและ/หรือ ปทีี่
หมดอายกุารบริโภค กรณีที่ผลิตภณัฑ์เก็บไว้เกิน 90 วัน อาจ
แสดงแต่เดือน และ ป ีก็ได้

เล่ม 1 (8.1.7) REC

1.8 ค าแนะน าในการเก็บรักษา (ถ้ามี) เล่ม 1 (8.1.8) REC
2. การแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างว่าเปน็ผลิตภณัฑ์อินทรีย์ 
สามารถท าได้ดังน้ี

เล่ม 1 (8.2)

2.1 ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภณัฑ์ที่มาจากการเกษตรต้องมา
จากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

เล่ม 1 (8.2.2) MAJOR

2.2 ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้มาจากการเกษตร 
มีการใช้เฉพาะรายการที่ระบไุว้ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5

เล่ม 1 (8.2.3) MAJOR

2.3 ในผลิตภณัฑ์หนึ่งไม่มีส่วนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้ง
การผลิตแบบอินทรียแ์ละไม่ใช่แบบอินทรียร์วมกัน

เล่ม 1 (8.2.4) MAJOR

2.4 ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์มีการผลิตหรือจดัเตรียมหรือน าเข้าโดย
ผู้ประกอบการ ที่ต้องได้รับการตรวจตามข้อก าหนดระบบ
ตรวจและรับรอง

เล่ม 1 (8.2.5) MAJOR

2.5 มีการแสดงฉลากระบชุือ่ และ/หรือ รหสัของหน่วยรับรอง เล่ม 1 (8.2.6) MAJOR

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-EST 
แก้ไขครั้งท่ี  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  4/5 
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

3. ผลิตภณัฑ์ที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองว่าเปน็ 
"อินทรีย"์ ต้องมีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ผ่าน
กระบวนการหรือใช้สารที่ท าใหสู้ญเสียความเปน็อินทรีย์ 
ไม่น้อยกว่า 95 % โดยน้ าหนัก ในผลิตภณัฑ์สุดทา้ยที่ไม่รวม
ส่วนประกอบของน้ าหรือน้ าเกลือ

เล่ม 1 (8.3) MAJOR

4. กรณีผลิตภณัฑ์มีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรีย์น้อยกว่า 
95% โดยน้ าหนัก มีการแสดงฉลากโดยใช้ข้อความอ่ืน เช่น 
"ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนประกอบจากผลิตผลอินทรีย"์ ต้องผ่าน
หลักเกณฑ์ ดังน้ี

เล่ม 1 (8.4)

4.1 ผลิตภณัฑ์มีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรียน์้อยกว่า 95%
แต่ไม่น้อยกว่า 70% โดยน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดใน
ผลิตภณัฑ์สุดทา้ยที่ไม่รวมน้ าและเกลือ

เล่ม 1 (8.4.1) MAJOR

4.2 ข้อความที่กล่าวอ้างว่าเปน็ "อินทรีย"์ แสดงไว้ในบริเวณที่เหน็
ได้ชัดเจน

เล่ม 1 (8.4.1) MAJOR

4.3 ระบชุนิดและสัดส่วนของส่วนประกอบเปน็ร้อยละต่อน้ าหนัก 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย

เล่ม 1 (8.4.2) MAJOR

4.4 ระบรุายการส่วนประกอบทกุชนิดบนฉลาก โดยใช้สี รูปแบบ 
และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน

เล่ม 1 (8.4.3) REC

                         และเป็นข้อบกพร่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ผู้ตรวจประเมินลงลายมือชือ่
1..............................................................................................................1..............................................................................................................
2..............................................................................................................2..............................................................................................................
3..............................................................................................................3..............................................................................................................
4..............................................................................................................4..............................................................................................................
5..............................................................................................................5..............................................................................................................

ผู้รับการตรวจประเมินลงลายมือชือ่

หมายเหตุ
MAJOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

MINOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-EST 
แก้ไขครั้งท่ี  0 
วันที่ใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  5/5 
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ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม่      ต่ออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อืน่ ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................

ก ำหนดเวลำเริ่มปรับเปลีย่นเปน็ระบบอินทรีย์  วันที.่..............เดือน......................................พ.ศ...........................
เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

1.1 เลือกใช้ชนิด พนัธุ์ สายพนัธุ์ปศุสัตว์มีความสามารถในการ
ปรับตัว และต้านทานโรคได้ดี

เล่ม 2 (4.1.1) REC

1.2 สัตว์ที่ใช้ส าหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรียต้์องมีลักษณะตามที่
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรียก์ าหนด ดังนี้

เล่ม 1 (6.2.2) 
เล่ม 2 (4.1.2)

MAJOR

(1) เกิดในฟาร์ม หรือจากพอ่แม่พนัธุ์ที่มีการจดัการตามระบบ
เกษตรอินทรีย์
(2) สัตว์ต้องถูกเล้ียงในระบบอินทรียต์ลอดช่วงชีวิตของสัตว์
(3) ไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบการเล้ียงสัตว์ไปมาระหว่างการเล้ียง
ระบบอินทรียแ์ละระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์
1.3 กรณีไม่สามารถหาสัตว์อินทรียใ์นข้อ 1.2 ได้ ใหใ้ช้สัตว์จาก
ฟาร์มปศุสัตว์ทั่วไปได้ โดยต้องมีระยะปรับเปล่ียน

เล่ม 2 (4.1.3) MAJOR

2.1 การจดัการพื้นที่เพื่อใช้เล้ียงปศุสัตว์อินทรีย ์กรณีมีการปลูกพชื
และพชือาหารสัตว์ในพื้นที่ การผลิตต้องมีระยะปรับเปล่ียน 
ส าหรับพชืล้มลุก 12 เดือน และพชืยนืต้น 18 เดือน

เล่ม 1 (6.2.1)
เล่ม 2 (4.2.1)

MAJOR

2.2 มีแนวกัน้เพยีงพอ และ ไม่มีความเส่ียงจากสารเคมีต้องหา้ม เล่ม 1 (4.6) MAJOR

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

ข้อก ำหนดวิธกีำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
1. แหล่งที่มำของสัตว์

2. กำรปรับเปลีย่นระบบกำรผลิตใหเ้ปน็ระบบปศุสัตว์อินทรีย์
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

2.3 กรณีมีการน าสัตว์จากฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรองความเปน็
อินทรียเ์ข้าสู่ระบบการผลิต ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ที่จะวางขาย
เปน็สินค้าปศุสัตว์อินทรียไ์ด้ จะต้องมีระยะปรับเปล่ียนเปน็
ปศุสัตว์อินทรียต์ามที่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรียก์ าหนด

เล่ม 2 (4.1.4,
4.2.2)

MAJOR

2.4 หากพื้นที่ปลูกพชือาหารสัตว์และสัตว์เข้าสู่ระยะการ
ปรับเปล่ียนพร้อมกัน เมือ่พื้นที่ได้รับการรับรองแล้ว ผลิตผล
ปศุสัตว์จะต้องผ่านระยะการปรับเปล่ียนเปน็ปศุสัตว์อินทรียต์ามที่
ก าหนด

เล่ม 2 (4.2.3) MAJOR

2.5 สามารถปรับลดระยะการปรับเปล่ียน และก าหนดวิธีการที่
แตกต่างจากที่ระบใุนมาตรฐานนี้ได้ ในกรณีต่อไปนี้

เล่ม 2 (4.2.4) MAJOR

(1) แปลงหญ้าหรือพื้นที่ออกก าลังส าหรับสัตว์อืน่ที่ไม่ใช่สัตว์
กินพชื ใหล้ดระยะการปรับเปล่ียนตามข้อ 2.1 ลงได้
(2) โค กระบอื ม้า แพะ แกะจากระบบการเล้ียงแบบปล่อยแปลง
หรือโคนมในช่วงเร่ิมการปรับเปล่ียน ระยะปรับเปล่ียนลดลงได้ตาม
ประวัติการใช้พื้นที่

3.1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ค านึงถึงคุณภาพ และควรใช้วัตถุดิบที่ผลิต
จากฟาร์มตนเองใหม้ากที่สุด

เล่ม 2 (4.3.1) REC

3.2 การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของเกษตรอินทรีย์

เล่ม 2 (4.3.1,
4.3.7)

MAJOR

3.3 กรณีอยูใ่นระยะเร่ิมด าเนินการปรับเปล่ียน อาหารสัตว์ที่ใช้ต้อง
มีสัดส่วนของวัตถุดิบที่ผลิตในระบบอินทรียต์ามที่ก าหนด 
(ไม่ต่ ำกวำ่ 70% ของวตัถุแห้ง ส ำหรับสตูรอำหำรสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง
และ 65 % ของวตัถุแห้งส ำหรับสตูรอำหำรสตัวก์ระเพำะเดีย่ว)

เล่ม 2 (4.3.2) MAJOR

3.4 กรณีที่ไม่สามารถจดัหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เปน็อินทรียไ์ด้
ทั้งหมด อาหารสัตว์ที่ใช้ต้องมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่ผลิตในระบบ
อินทรียต์ามที่ก าหนด
(ไม่ต่ ำกวำ่ 90% ของวตัถุแห้ง ส ำหรับอำหำรสตัวเ์ค้ียงเอ้ืองและ
80% ของวตัถุแห้งส ำหรับอำหำรสตัวก์ระเพำะเดีย่ว)

เล่ม 2 (4.3.3,
4.3.4)

MAJOR

3.5 สัตว์ได้รับอาหารอยา่งเพยีงพอ ตามความต้องการทางโภชนะ
ของสัตว์ และทางสรีระของระบบยอ่ยอาหาร

เล่ม 2 (4.3.5) REC

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

3. อำหำรสัตว์
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

3.6 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์และสารช่วยกรรมวิธีการผลิต
เปน็ไปตามหลักการมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

เล่ม 2 (4.3.8) MAJOR

4.1 มีน้ าสะอาดใหสั้ตว์กินอยา่งเพยีงพอ เล่ม 2 (4.3.6) MAJOR

5.1 มีการด าเนินการปอ้งกันโรคและลดความเครียดตามหลักการ
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

เล่ม 2 (4.4.1) MAJOR

5.2 มีระบบปอ้งกันความปลอดภยัทางชีวภาพอยา่งเหมาะสม การ
ท าวัคซีน การใช้สารสกัดชีวภาพ การกักกันสัตว์ก่อนน าเข้า
ฝูงใหม่ และปอ้งกันพาหะน าโรคเข้าฟาร์มอยา่งเหมาะสม

เล่ม 2 (4.4.1) MAJOR

5.3 สัตว์เจบ็ปว่ยมีการกักแยกสัตว์ปว่ยออกจากฝูง การรักษาโรค
และการบาดเจบ็ของสัตว์ ตามหลักการมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
 

เล่ม 2 (4.4.2) MAJOR

5.4 สัตว์เจบ็ปว่ยหรือได้รับบาดเจบ็ ใหเ้ลือกใช้พชืสมุนไพร 
แร่ธาตุธรรมชาติ หรือการแพทยท์างเลือกก่อนการใช้ยาแผน
ปจัจบุนัหรือยาปฏชิีวนะต้องอยูภ่ายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์

เล่ม 2 (4.4.3) MAJOR

5.5 กรณีที่สัตว์ได้รับการรักษาด้วยยาแผนปจัจบุนั และ/หรือ
ยาปฏชิีวนะ เกิน 2 คร้ัง ภายใน 1 ป ีหรือ 1 คร้ังส าหรับสัตว์ที่
อายไุม่ถึง 1 ป ีผู้ผลิตต้องไม่น ามาจ าหน่ายเปน็ผลผลิตปศุสัตว์
อินทรีย ์และสัตว์นั้นๆ จะต้องเข้าสู่ระยะปรับเปล่ียนใหม่

เล่ม 2 (4.4.3) MAJOR

5.6 หา้มใช้ยาปฏชิีวนะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปอ้งกันโรค เล่ม 2 (4.4.4) MAJOR
5.7 หา้มใช้สารเร่งการเจริญเติบโตหรือสารอืน่ใด ที่มีผลกระตุ้น
การเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต

เล่ม 2 (4.4.5) MAJOR

6.1 มีการดูแลและจดัการในการเล้ียงสัตว์ใหเ้ปน็ไปอยา่งมี
สวัสดิภาพสัตว์

เล่ม 2 (4.5.1) MAJOR

6.2 วางแผนจดัการพื้นที่ ปลูกพชืเปน็อาหารสัตว์ในฟาร์มมากที่สุด 
และหมุนเวียนใช้ผลพลอยได้จากฟาร์ม เพื่อใหม้ี
การหมุนเวียนธาตุอาหาร

เล่ม 2 (4.5.2) REC

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

4. น้ ำ

5. กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพสัตว์

6. กำรจัดกำรฟำร์ม กำรขนส่งสัตว์ และกำรฆ่ำสัตว์
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

6.3 กรณีมีการขยายพนัธุ์สัตว์ เปน็ไปตามหลักการมาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย ์(เลือกใช้วิธีการผสมพนัธุ์ตามธรรมชาติ หากมีความ
จ าเปน็ใหใ้ช้วิธีผสมเทยีม หา้มใช้วิธีการยา้ยฝากตัวอ่อน หา้มใช้
ฮอร์โมนในการขยายพนัธุ์สัตว์ และหา้มวิธีทาง 
พนัธุวิศวกรรม)

เล่ม 2 (4.5.3) MAJOR

6.4 ไม่มีการผ่าตัดหรือเปล่ียนแปลงธรรมชาติของสัตว์ หรือจดัการ
บางอยา่งกับร่างกายสัตว์ ยกเว้นท าเพื่อปอ้งกันการต่อสู้
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การท าเคร่ืองหมายสัตว์เพื่อท าทะเบยีน
และปรับปรุงพนัธุ์สัตว์ ทั้งนี้ต้องท าในช่วงอายทุี่เหมาะสม

เล่ม 2 (4.5.4) MAJOR

6.5 ขนาดพื้นที่ต่อตัวของสัตว์ภายในโรงเรือนมีสภาพแวดล้อม
และที่อยูอ่าศัย เหมาะสมกับชนิดและอายขุองสัตว์ เพื่อใหสั้ตว์
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์อยา่งอิสระ (ภาคผนวก ข)

เล่ม 2 (4.5.5,
4.6.4)

MAJOR

6.6 มีการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดอุบติัเหตุหรือภาวะฉกุเฉนิ
เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ เคร่ืองมือหยดุท างาน

เล่ม 2 (4.5.5) REC

6.7 การขนส่งสัตว์ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ควรหลีกเล่ียงการท า
ใหสั้ตว์เกิดความเครียด ต่ืนกลัว บาดเจบ็ และหา้มใช้เคร่ืองกระตุ้น
ไฟฟา้ รวมทั้งยา หรือสารเคมี

เล่ม 2 (4.5.6) MAJOR

6.8 การขนส่งสัตว์ต้องมีการปอ้งกันการปะปน หรือปนเปื้อน
ผลิตผลที่ไม่ได้มาจากระบบปศุสัตว์อินทรีย์

เล่ม 2 (4.5.6) MAJOR

7. โรงเรือนและกำรเลีย้งปล่อย
7.1 สภาพโรงเรือนเปน็ไปตามที่ก าหนดตามมาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย์

เล่ม 2 (4.6.1,
4.6.2, 4.6.10 -
4.6.15)

MAJOR

7.2 การขังสัตว์ภายในโรงเรือนชัว่คราวเปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด

เล่ม 2 (4.6.3) MAJOR

7.3 โรงเรือน คอก อปุกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ต้องท าความสะอาด
และ/หรือ ฆ่าเชื้อตามความเหมาะสมเพื่อป้องกนัการปนเปือ้นและ
การสะสมของเชื้อกอ่โรค

เล่ม 2 (4.6.5) MAJOR

7.4 กรณีมีการเล้ียงสัตว์แบบปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าธรรมชาติ
หรือแปลงหญ้า ความพจิารณาความหนาแน่นของสัตว์ต้องไม่
ท าลายและเกิดความเสียหายต่อความอุดมสมบรูณ์ของดินและ
แปลงหญา้ โดยมกีารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานปศุสัตว์อนิทรีย์

เล่ม 2 (4.6.6,
4.6.8)

MAJOR

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

7.5 การเล้ียงแบบปล่อยในพื้นที่เปดิ ต้องมีที่กันแดดและฝน หรือ
ปอ้งกันความแปรปรวนของภมูิอากาศอยา่งเหมาะสม และ
เพยีงพอ

เล่ม 2 (4.6.7) MAJOR

7.6 โรงเรือนสัตว์ปกีต้องมีพื้นแข็งที่คลุมด้วยวัสดุรองพื้นอาจเป็น
แกลบ ฟาง ขีเ้ล่ือย ทรายหรือหญ้า

เล่ม 2 (4.6.18) MAJOR

7.7 โรงเรือนไก่ไข่ เปด็ไข่ ต้องมีรังไข่เพยีงพอส าหรับการวางไข่
มีคอนนอนส าหรับไก่ มีขนาดและการจดัวางเหมาะสมกับชนิด
และพฤติกรรมของสัตว์

เล่ม 2 (4.6.18) MAJOR

7.8 การเล้ียงสัตว์ปีก ห้ามใช้ไฟทดแทนแสงธรรมชาติ เพื่อเร่ง
ผลผลิต

เล่ม 2 (4.6.19) MAJOR

7.9 การเล้ียงสัตว์ปีกระบบฟาร์ม ต้องมีการพักโรงเรือนอยา่ง
เหมาะสมกอ่นน าสัตว์ปีกชุดใหม่เขา้มาเล้ียง

เล่ม 2 (4.6.20) MAJOR

7.10 พื้นที่ที่ไม่เคยใช้ท าการเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมีที่หา้มใช้
อยา่งน้อย 3 ป ี(กรณีที่สัตว์ไปแทะเล็มในพื้นที่สาธารณะ)

เล่ม 2 (4.3.1,
4.6.9, 4.8)

REC

8.1 การจดัการของเสียในบริเวณที่ใช้เล้ียงสัตว์ ไม่ท าลายทรัพยากร
ดินและน้ า ไม่กอ่ให้เกดิการปนเปือ้นของไนไตรต และ
แบคทีเรียที่กอ่ให้เกดิโรค เพื่อให้เกดิการหมุนเวียนของธาตุ
อาหารในดินที่เหมาะสม

เล่ม 2 (4.7.1 -
4.7.3)

MAJOR

8.2 หลีกเล่ียงการเผาท าลายของเสีย และกจิกรรมอื่นที่ไม่สอดคล้อง
กบัมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ยกเว้นการเผาท าลายซาก
เพื่อควบคุมโรค

เล่ม 2 (4.7.4) MAJOR

8.3 พื้นที่และส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัเกบ็ของเสีย เช่น
บ่อหมัก ควรออกแบบให้สามารถป้องกนัการปนเปือ้นสู่ดิน และ
แหล่งน้ าได้

เล่ม 2 (4.7.5) MAJOR

8.4 การใช้ปุย๋มูลสัตว์ในพื้นที่แปลงหญ้าหรือเกษตรกรรม ต้องอยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ าใต้ดิน
และน้ าผิวดิน

เล่ม 2 (4.7.6) REC

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

8. กำรจัดกำรของเสีย
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

9.1 การบันทึกทะเบียนสัตว์ในฟาร์ม มีการท าเคร่ืองหมายประจ าตัว
สัตว์ที่เหมาะสม

เล่ม 2 (4.8) MAJOR

9.2 การบันทึกวิธีการผสมพันธุ์ และการเกดิประจ าฝูง เล่ม 2 (4.8) MAJOR
9.3 การบันทึกแหล่งที่น าเขา้สัตว์ และตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสารสถานะของสัตว์ที่น าเขา้

เล่ม 2 (4.1, 4.8) MAJOR

9.4 การบันทึกแหล่งที่น าเขา้อาหารสัตว์ และตรวจสอบความ
ถกูต้องของเอกสารอาหารสัตว์ที่น าเขา้

เล่ม 2 (4.3, 4.8) MAJOR

9.5 การบันทึกการดูแลสุขภาพสัตว์ และการรักษาสัตว์ เล่ม 2 (4.4.2 ,4.8) MAJOR
9.6 บันทึกการให้อาหารสัตว์ เล่ม 2 (4.8) MAJOR
9.7 การบันทึกการให้ผลผลิต (น้ านม ไข)่ เล่ม 2 (4.8) MINOR
9.8 เอกสารแหล่งจ าหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เล่ม 2 (4.8) MINOR

10.1 กำรรักษำควำมเปน็ผลิตผลอินทรีย์
10.1.1 ต้องมีการรักษาความเปน็ผลิตผลอินทรียต์ลอดทกุช่วงของ
กระบวนการ

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

10.1.2 ผลิตผลอินทรียต้์องไม่ผ่านการฉายรังสีเพื่อจดุมุง่หมาย
ในการในการควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ การถนอมอาหาร และ
การก าจดัจลิุนทรียก์่อโรคหรือการสุขาภบิาล

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

ผลิตผลอินทรียท์ี่อยูร่ะหว่างการเก็บรักษา ขนส่ง แปรรูป หรือ
บรรจหุบีหอ่ได้รับการบง่ชีอ้ยา่งชัดเจน มีการจดัการที่แยกกัน
ระหว่างผลิตผลที่เปน็อินทรียก์ับผลิตผลที่ไม่ใช่อินทรีย ์และมี
การปอ้งกันการปนเปื้อนจากสารที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ในการผลิต
แบบอินทรีย์

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

10.3.1 มีวิธีการปอ้งกันหรือควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ โดยวิธีทาง
กล กายภาพ หรือชีวภาพ เปน็ทางเลือกแรก โดยวิธีแรกในการ
จดัการศัตรูพชื และสัตว์ เช่น ท าลาย และก าจดัแหล่งที่อาศัย
และทางเข้าของศัตรูพชื และสัตว์

เล่ม 1 (7.3.1, 
7.3.2)

MAJOR

เกณฑ์ก ำหนด
 มกษ.

ผลกำรตรวจ

10. กำรจัดกำร กำรเก็บรักษำผลิตผลอินทรีย์

10.3 กำรบริหำรจัดกำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 

9. กำรจัดเก็บบนัทกึข้อมูล (ภำคผนวก ค)

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ

10.2 กำรจัดกำรผลิตผลอินทรีย์
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

10.3.2 ควรหลีกเล่ียงศัตรูพชืและสัตว์โดยใช้วิธีการปฏบิติัในการ
ผลิตที่ถูกต้อง (good manufacturing practice) ทั้งนี้มาตรการ
ควบคุมศัตรูพชื และสัตว์ภายในบริเวณเก็บรักษาหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งอาจรวมการใช้ส่ิงกีดขวางทางกายภาพ
เช่น เสียงอุลตร้าซาวด์ แสงอุลตร้าไวโอเลต ใช้กับดัก 
การควบคุมอุณหภมูิ การควบคุมบรรยากาศ และดินเบา

เล่ม 1 (7.3.4) MAJOR

10.3.3 กรณีใช้วิธีทางเคมีในการควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ ใหใ้ช้
เฉพาะสารปอ้งกันก าจดัตามที่ระบใุนภาคผนวก ก หรือสารอืน่ที่
เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ข้อ 9 มกษ. 9000 เล่ม 1 และต้องมีการ
ปอ้งกันไม่ใหส้ารเคมีสัมผัสกับผลิตผล และผลิตภณัฑ์อินทรีย ์ซ่ึง
อาจเปน็สาเหตุใหสู้ญเสียสถานะของการเปน็เกษตรอินทรีย์

เล่ม 1 (7.3.3,
7.3.5)

MAJOR

                         และเป็นข้อบกพร่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ผู้ตรวจประเมินลงลำยมือชือ่
1..............................................................................................................1..............................................................................................................
2..............................................................................................................2..............................................................................................................
3..............................................................................................................3..............................................................................................................
4..............................................................................................................4..............................................................................................................
5..............................................................................................................5..............................................................................................................

ผู้รับกำรตรวจประเมินลงลำยมือชือ่

MAJOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

MINOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมำยเหตุ

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ
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ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม่      ต่ออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อืน่ ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................

ก ำหนดเวลำเริ่มปรับเปลีย่นเปน็ระบบอินทรีย์  วันที.่..............เดือน......................................พ.ศ...........................
เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

1.1 ผ้ึงที่น ามาใช้ผลิตผ้ึงอินทรียม์าจากการผลิตในระบบอินทรีย์ เล่ม 6 (4.2.1) REC
1.2 การคัดเลือกพนัธุ์ผ้ึงที่เหมาะสมในระบบอินทรีย ์ต้องสามารถ
ปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม และมีความต้านทานต่อโรคและศัตรู
ของผ้ึง

เล่ม 6 (4.2.2) REC

1.3 สามารถทดแทนผ้ึงนางพญาที่ไม่ได้มาจากระบบอินทรียไ์ด้
ปลีะไม่เกิน 10 % โดยไม่ต้องมีระยะเวลาปรับเปล่ียน

เล่ม 6 (4.2.4) MAJOR

1.4 กรณีจ าเปน็สามารถทดแทนผ้ึงนางพญาเกิน 10 % ได้ แต่ต้อง
ไม่เกิน 25 % โดยมีระยะเวลาปรับเปล่ียนอยา่งน้อย 60 วัน

เล่ม 6 (4.2.4) MAJOR

2.1 ผลิตผลหรือผลิตภณ์ัจากผ้ึงที่จ าหน่ายหรือติดฉลากว่าเปน็
ผ้ึงอินทรีย ์ต้องมาจากรังผ้ึงที่มีการจดัการในระบบอินทรียอ์ยา่ง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 270 วัน (นับจากวันที่เกษตรกรยืน่ใบสมัคร
ขอรับรอง)

เล่ม 6 (4.1.1) MAJOR

2.2 การใช้สารต้องหา้มก่อนหรือระหว่างระยะปรับเปล่ียนผู้ผลิต
ต้องทดแทนแผ่นฐานรวงผ้ึงด้วยแผ่นฐานรวงผ้ึงที่ได้จากการผลิต
แบบอินทรียท์ั้งหมด จงึจะเร่ิมนับเปน็วันเร่ิมระยะปรับเปล่ียน

เล่ม 6 (4.1.1) MAJOR

2.3 กรณีมีหลักฐานแสดงได้ว่ารังผ้ึงมาจากระบบเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรอาจขอลดระยะปรับเปล่ียน (หน่วยรับรองพจิารณา
ใหล้ดระยะปรับเปล่ียนลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน)

เล่ม 6 (4.1.2) MAJOR

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินผ้ึงอินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

1. แหล่งที่มำของผ้ึง

2. กำรปรับเปลีย่นระบบกำรผลิตใหเ้ปน็ระบบอินทรีย์
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แก้ไขครั้งท่ี  1 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  1/8 

- 108 -



เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

3.1 เมือ่น าผ้ึงไปเล้ียงในพื้นที่ปา่ จะต้องค านึงถึงความปลอดภยั
และผลกระทบต่อประชากรแมลงประจ าถิน่

เล่ม 6 (3.6) MAJOR

3.2 ผู้ประกอบการที่มีการผลิตทั้งแบบอินทรีย ์และไม่ใช่อินทรีย์
ต้องไม่เล้ียงในพื้นที่เดียวกัน และจะต้องบง่ชีแ้ยกการเล้ียงผ้ึง
ออกจากกันอยา่งชัดเจน

เล่ม 6 (3.7) MAJOR

3.3 มีระยะหา่งเหมาะสมจากแหล่งที่เส่ียงต่อการปนเปื้อน เช่น
แหล่งชุมชน โรงงาน กองขยะ ถนนที่มีรถผ่านไปมาจ านวนมาก

เล่ม 6 (4.3.1) MAJOR

3.4 ต้องมีแหล่งน้ าหวานจากดอกไม้ ต้นไม้ แมลง และเกสรดอกไม้ เล่ม 6 (4.3.2) MAJOR

3.5 ต้องมีแหล่งน้ าสะอาดส าหรับผ้ึงอยา่งเพยีงพอ เล่ม 6 (4.3.2) MAJOR

3.6 ต้องมีความอุดมสมบรูณ์ของพชือาหารเหมาะสมในรัศมีการ
หากินของผ้ึง โดยไม่มีความเส่ียงจากพชืดัดแปรพนัธุกรรม หรือ
สารเคมีจากพื้นที่การเกษตรและส่ิงแวดล้อม

เล่ม 6 (4.3.3) MAJOR

3.7 พื้นที่วางกล่องรังผ้ึง เปน็พื้นทอีินทรีย ์หรือปา่ไม้ธรรมชาติ
หรือพื้นที่ไม่เคยใช้สารเคมีใดๆ มาไม่น้อยกว่า 18 เดือน

เล่ม 6 (4.3.3) MAJOR

4.1 แหล่งอาหารผ้ึงต้องผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์
หรือพชืธรรมชาติ

เล่ม 6 (3.3) MAJOR

4.2 ในระยะส้ินสุดฤดูการผลิตไม่ควรเก็บน้ าผ้ึงจากรังผ้ึงจนหมด
ควรเหลือไว้เพยีงพอส าหรับผ้ึงรังนั้นที่ด ารงชีวิตอยูไ่ด้

เล่ม 6 (4.4.1) MINOR

4.3 กรณีขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ อาหารที่ใหค้วรเปน็
เกสรผ้ึงอินทรีย ์น้ าผ้ึงอินทรีย ์หรือน้ าเชือ่มจากน้ าตาลอินทรีย ์
หากไม่สามารถหาได้อนุญาตใหใ้ช้น้ าตาลที่ไม่ผ่านกระบวนการ
ฟอกสี

เล่ม 6 (4.4.2) MAJOR

4.4 การใหอ้าหารผ้ึง ท าได้เฉพาะกรณีส้ินสุดระยะเก็บน้ าผ้ึงจนถึง 
15 วัน ก่อนฤดูดอกไม้บาน และต้องสลัดน้ าผ้ึงหวัคอนออกใหห้มด
ก่อนวางในพื้นที่ของพชืที่เปน็เปา้หมายการผลิตน้ าผ้ึง

เล่ม 6 (4.4.3) MAJOR

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินผ้ึงอินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

3. สถำนที่เลีย้งผ้ึง

4. อำหำรผ้ึง

รหัส  F-ORG-BEE 
แก้ไขครั้งท่ี  1 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

5.1 มีระบบการเฝ้าระวังโรค ปอ้งกัน ควบคุม  ก าจดัศัตรูผ้ึง
อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสุขภาพผ้ึงอยา่งสม่ าเสมอ 
เปล่ียนผ้ึงนางพญา ตรวจสอบการเกิดไร และการเกิดโรคของ
ตัวอ่อน มีการท าลายเชือ้โรคและศัตรูผ้ึง การปอ้งกันการสะสม
ของเชือ้โรคในฟาร์มผ้ึง และการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่สะอาด 
(ใช้สารตามที่ระบใุนภาคผนวก ก)

เล่ม 6 (4.5.1,
4.5.4)

MAJOR

5.2 หากพบโรคหรือมีศัตรู ต้องน ากล่องรังผ้ึงที่มีปญัหาออกจาก
ระบบอินทรีย ์หรือรักษาโดยใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณ

เล่ม 6 (4.5.2) MAJOR

5.3 กรณีใช้ยาหรือสารเคมีต้องปฏบิติัตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
เร่ือง ข้อปฏบิติัการควบคุมการใช้ยาสัตว์ (มกษ. 9032) ภายใต้
การดูแลของสัตวแพทย์

เล่ม 6 (4.5.3, 
4.5.5)

     - มีใบส่ังยา/ใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทยท์ี่ถูกต้อง 
     - มีบนัทกึวันที่เกิดโรค และการวินิจฉัยโรค
     - มีบนัทกึข้อมูลการใช้ยาสัตว์ ชนิดของยา/สารออกฤทธิ์ วิธี
และปริมาณการใหย้า/สาร ระยะเวลาใหย้า/สาร และระยะ
เวลาการหยดุยา/สาร

     - มีบนัทกึข้อมูลการรับยา เบกิจา่ยยา และปริมาณยาคงเหลือ
     - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
5.4 กรณีใช้ยา ระยะหยดุยาต้องเพิ่มเปน็สองเทา่ ของที่ระบใุน
เอกสารก ากับยา โดยต้องแยกรังผ้ึงนั้น ๆ ออกมาจากบริเวณที่วาง
รังผ้ึงในระบบการผลิตอินทรียเ์ปน็สัดส่วนไม่ปะปนกัน หา่งอยา่ง
น้อยรัศมี 3 กิโลเมตร และต้องเข้าสู่กระบวนการปรับเปล่ียน

เล่ม 6 (4.5.3) MAJOR

5.5 หากมีโรคระบาดตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบบัที่
21(พ.ศ. 2528)ภายใต้พระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะโรคอเมริกันฟาวล์บรูด 
(American foulbrood) ใหแ้จง้พนักงานเจา้หน้าที่ของ
กรมปศุสัตว์หรือเจา้หน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยเร็ว

เล่ม 6 (4.5.6) MAJOR

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินผ้ึงอินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

5. กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพผ้ึง

MAJOR

รหัส  F-ORG-BEE 
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

6.1 ใชก้ารรมควันน้อยที่สุด วัสดุที่ใชใ้นการรมควันจะต้องมาจาก
ธรรมชาติ

เล่ม 6 (4.6.1) MAJOR

6.2 หา้มตัดปกีหรือกักขังผ้ึงนางพญา เล่ม 6 (4.6.2) MAJOR
6.3 หากมีการก าจดัผ้ึงนางพญาหรือผ้ึงนางพญาสูญหาย ให้
ทดแทนผ้ึงนางพญาได้

เล่ม 6 (4.6.3) REC

6.4 อนุญาตใหท้ าลายตัวอ่อนผ้ึงในกรณีที่เกิดการระบาดของไร เล่ม 6 (4.6.4) REC

7.1 กล่องรังผ้ึง และส่วนประกอบหลักอืน่ ๆ ต้องมาจากวัสดุ
ธรรมชาติ ส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากอาจมาจากพลาสติก
หรือวัสดุที่อนุญาตใช้กับอาหาร หรือวัสดุที่สามารถยอ่ยสลายได้
เองตามธรรมชาติ โดยพจิารณาผลกระทบต่อสุขภาพ ผลิตผล
และผลิตภณัฑ์ของผ้ึง รวมถึงส่ิงแวดล้อม

เล่ม 6 (3.5, 
4.7.1)

MAJOR

7.2 ไม่อนุญาตใหท้าสีภายในกล่อง อนุญาตใหใ้ช้สีที่ไม่มี
ส่วนประกอบของตะกัว่ส าหรับการทาสีภายนอก และ/หรือเคลือบ
กล่องด้วยไข กาวผ้ึง หรือน้ ามันจากธรรมชาติเทา่นั้น

เล่ม 6 (4.7.2) MAJOR

7.3 แผ่นฐานรวงผ้ึงที่ท าฐานใหม่ต้องมาจากไขผ้ึงอินทรีย ์ในกรณีที่
หาไม่ได้สามารถใช้แผ่นฐานรวงผ้ึงที่มาจากรังผ้ึงที่ไม่ได้ใช้สาร
ต้องหา้มมาก่อนได้

เล่ม 6 (4.1.3,
4.7.3)

MAJOR

7.4 มีแปรงปดัผ้ึง และเคร่ืองเปา่ลมไล่ผ้ึง หรือเคร่ืองพน่ควัน
พร้อมใช้

เล่ม 6 (4.7.4) MAJOR

7.5 ภาชนะที่ใส่น้ าผ้ึงต้องสะอาด ท าจากวัสดที่อนุญาตใหใ้ช้
ส าหรับท าเปน็ภาชนะส าหรับบรรจอุาหารเทา่นั้น ไม่มีการ
ปนเปื้อนของวัตถุมีพษิ หรือวัสดุอืน่ใดที่เปน็อันตรายต่อผู้บริโภค
ถ้าภาชนะบรรจทุี่มีผิวภายในท าด้วยโลหะต้องไม่เปน็สนิม และ
ต้องไม่เปน็อันตรายต่อผู้บริโภค

เล่ม 6 (4.7.5) MAJOR

7.6 ถังสลัดน้ าผ้ึงต้องเปน็สแตนเลสและสะอาดมีฝาปดิมิดชิด 
เพื่อปอ้งกันผ้ึงรบกวน หรือเกิดการปนเปื้อน

เล่ม 6 (4.7.6) MAJOR

7.7 การท าความสะอาดอุปกรณ์และโรงเรือน อนุญาตใหใ้ช้สาร
ท าความสะอาดที่ใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย ์ตาม มกษ. 9000
เล่ม 1 ในภาคผนวก ก ตาราง ก.7

เล่ม 6 (4.7.7) MAJOR

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินผ้ึงอินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

6. กำรจัดกำรทั่วไป

7. กล่องรังผ้ึงและอุปกรณ์อ่ืนส ำหรับเลีย้งผ้ึง
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วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

     - พื้นและผนังของโรงเรือนควรมีการปอ้งกันฝุ่นละออง แมลง หนู เล่ม 6 (4.8.2) MAJOR

     - การจดัการสัตว์พาหะควรใช้วิธีการปอ้งกัน เช่น ท าลายและ
ก าจดัแหล่งที่อาศัย และทางเข้าของสัตว์พาหะ

เล่ม 1 (7.3) MAJOR

8.2 สถานที่ผลิตและสลัดน้ าผ้ึง จะต้องแจง้ไว้ในแผนการผลิตที่ขอ
การรับรอง ต้องสะอาด เหมาะสมกับการผลิตอาหาร โดยใหเ้ปน็ไป
ตามข้อก าหนดสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่
เกีย่วข้อง

เล่ม 6 (4.8.1) MAJOR

8.3 หา้มใช้สารไล่แมลงที่เปน็เคมีสังเคราะหใ์นขณะเก็บน้ าผ้ึง เล่ม 6 (4.8.3) MAJOR
8.4 ต้องเก็บน้ าผ้ึงจากคอนที่หลอดรวงปดิแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เล่ม 6 (4.8.4) MAJOR

8.5 ต้องไม่เก็บน้ าผ้ึงจากรวงผ้ึงที่มีตัวอ่อนผ้ึง เล่ม 6 (4.8.5) MAJOR

8.6 น้ าผ้ึงที่ได้ต้องผ่านการกรองอยา่งน้อย 1 คร้ังและไม่มีส่ิงเจอืปน เล่ม 6 (4.8.6) MAJOR

8.7 น้ าผ้ึงที่ได้ต้องไม่ผ่านกระบวนการใหค้วามร้อน หรือ
กระบวนการลดความชืน้ด้วยวิธีใด ๆ

เล่ม 6 (5.3) MAJOR

     - เก็บรักษาน้ าผ้ึงที่อุณหภมูิหอ้ง เล่ม 6 (5.4) MAJOR
     - หอ้งต้องสะอาด แหง้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก เล่ม 6 (5.5) MAJOR
     - น้ าผ้ึงต้องไม่สัมผัสกับแสงอาทติยโ์ดยตรง เล่ม 6 (5.5) MAJOR
     - การเก็บรักษาน้ าผ้ึงไม่ควรเกิน 2 ปี เล่ม 6 (5.5) MAJOR
     - ต้องปดิฉลากที่ภาชนะบรรจแุสดงรายละเอียด ชือ่ผู้ผลิต 
ปริมาณการบรรจ ุแหล่งที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปทีี่ผลิต

เล่ม 6 (5.4) MAJOR

     - ต้องปดิฉลากที่ภาชนะบรรจแุสดงรายละเอียด ชือ่ผู้ผลิต 
ปริมาณการบรรจ ุแหล่งที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปทีี่ผลิต

มกษ.8200 
(2.4.2.1)

MAJOR

     - สถานที่เก็บสะอาด และแยกเก็บในตู้แช่แข็งโดยเฉพาะที่
อุณหภมูิไม่สูงกว่า - 4 องศาเซลเซียส

เล่ม 6 (5.6) MAJOR

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินผ้ึงอินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

8. กำรจัดกำรกำรเก็บน้ ำผ้ึง
8.1 โรงเรือนหรือที่สลัดน้ าผ้ึง

8.8 สถานที่เก็บน้ าผ้ึง

9. กำรจัดกำรเก็บผลิตผลอ่ืน
9.1 นมผ้ึง การผลิตเปน็ไปตาม มกษ.8200 มาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ือง การปฏบิติัทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มผ้ึง
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

     - ต้องปดิฉลากที่ภาชนะบรรจแุสดงรายละเอียด ชือ่ผู้ผลิต 
ปริมาณการบรรจแุหล่งที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปทีี่ผลิต

มกษ.8200 
(2.4.3.1)

MAJOR

     - ต้องหอ่หุ้มด้วยพลาสติก REC
     - ระบขุนาดน้ าหนัก และวันเดือนปทีี่ผลิต MAJOR

     - เก็บที่อุณหภมูิหอ้ง MAJOR
     - หอ้งสะอาด และแหง้ MAJOR
     - ไขผ้ึงต้องไม่สัมผัสกับแสงอาทติยโ์ดยตรง MAJOR

     - เกสรผ้ึงเก็บจากกล่องดักเกสรที่สะอาด ไม่ท าอันตรายต่อตัวผ้ึง เล่ม 6 (4.9.1) MAJOR
     - เกสรผ้ึงต้องไม่มีส่ิงเจอืปน เก็บรักษาสภาพด้วยวิธีที่เหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้

เล่ม 6 (4.9.1) MAJOR

     - สถานที่เก็บสะอาด เก็บที่อุณหภมูิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส เล่ม 6 (5.7) MAJOR
     - การท าเกสรผ้ึงใหแ้หง้สามารถเก็บที่อุณหภมูิหอ้ง เล่ม 6 (5.7) MAJOR
     - เกสรผ้ึงต้องไม่สัมผัสกับแสงอาทติยโ์ดยตรง เล่ม 6 (5.7) MAJOR

     - อุปกรณ์ในการเก็บกาวผ้ึงต้องสะอาด เล่ม 6 (4.9.1) MAJOR
     - กาวผ้ึงต้องไม่มีส่ิงเจอืปน เล่ม 6 (4.9.1) MAJOR
     - กาวผ้ึงต้องไม่สัมผัสกับอากาศโดยตรง เล่ม 6 (5.8) MAJOR
     - กาวผ้ึงต้องไม่สัมผัสกับแสงอาทติย ์และความร้อนโดยตรง เล่ม 6 (5.8) MAJOR

9.2 ไขผ้ึง การผลิตเปน็ไปตาม มกษ.8200 มาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ือง การปฏบิติัทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มผ้ึง

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินผ้ึงอินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

ไขผ้ึงที่หลอมแล้ว
มกษ.8200 
(2.4.3.1)

สถำนที่เก็บไขผ้ึง
มกษ.8200 
(2.4.3.2)

9.3 เกสรผ้ึง

9.4 กาวผ้ึง

รหัส  F-ORG-BEE 
แก้ไขครั้งท่ี  1 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  6/8 
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

10.1 บคุลากรที่ดูแลเล้ียงผ้ึงอินทรียต้์องมีความรู้ความช านาญใน
การเล้ียงผ้ึงเปน็อยา่งดี  ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งต่อเนื่อง

เล่ม 6 (4.10.1) MAJOR

10.2 บคุลากรต้องได้รับการตรวจสุขภาพเปน็ประจ าทกุป ีอยา่ง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

เล่ม 6 (4.10.2) MAJOR

10.3 หากมีอาการเจบ็ปว่ยหรือบาดเจบ็ เช่น อาการทอ้งร่วง 
อาเจยีน เจบ็คอ และมีไข้ ต้องแจง้หวัหน้างานใหท้ราบ และหา้ม
ปฏบิติัในสถานที่ผลิตและสลัดน้ าผ้ึง หรือการเก็บผลิตผลอืน่

เล่ม 6 (4.10.2) MAJOR

11.1 ข้อมูลแหล่งที่มาของผ้ึงและผ้ึงนางพญา MAJOR
11.2 ข้อมูลหมายเลขประจ ารังผ้ึงทกุรัง MAJOR
11.3 ข้อมูลแผนการขยายพนัธุ์และการทดแทน เล่ม 6 (4.11.1) MAJOR
11.4 ข้อมูลแหล่งที่มา และชนิดของวัสดุท ารังผ้ึงและแผ่นฐานรวงผ้ึง เล่ม 6 (4.11.2) MAJOR
11.5 รายละเอียดสถานที่ต้ังรังผ้ึง เล่ม 6 (4.11.3) MAJOR
11.6 ชนิดพชือาหาร ขนาดพื้นที่แหล่งอาหารผ้ึง เล่ม 6 (4.11.4) MAJOR
11.7 ปจัจยัการผลิตทกุชนิดที่น าเข้าและใช้ไป เล่ม 6 (4.11.5) MAJOR
11.8 ข้อมูลชนิดอาหารเสริม ปริมาณ วิธีการใหอ้าหารผ้ึง และ
โปรแกรมการใหอ้าหาร

เล่ม 6 (4.11.5) MAJOR

11.9 แผนการตรวจสุขภาพผ้ึง ปญัหาและแนวทางแก้ไข เล่ม 6 (4.11.6) MAJOR
11.10 บนัทกึผลิตผลที่ได้และแผนการผลิตผลิตภณัฑ์ที่จ าหน่าย เล่ม 6 (4.11.8) MAJOR
11.11 บนัทกึข้อมูลการฝึกอบรมในประวัติบคุลากร เล่ม 6 (4.10.1) MINOR
11.12 เก็บรักษาข้อมูลไว้อยา่งน้อย 3 ปี เล่ม 6 (4.11) MAJOR

10.  บคุลำกร

11.  กำรบนัทกึข้อมูล
เล่ม 6(4.11.1,
4.11.7)

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินผ้ึงอินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

รหัส  F-ORG-BEE 
แก้ไขครั้งท่ี  1 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  7/8 
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

12.1 กำรรักษำควำมเปน็ผลิตผลอินทรีย์
12.1.1 ต้องมีการรักษาความเปน็ผลิตผลอินทรียต์ลอดทกุช่วงของ
กระบวนการ

เล่ม 1 (7.1)
เล่ม 6 (5.1)

MAJOR

12.1.2 ผลิตผลอินทรียต้์องไม่ผ่านการฉายรังสีเพื่อจดุมุง่หมายใน
การควบคุมสัตว์พาหะ การถนอมอาหาร และการก าจดัจลิุนทรียก์่อ
โรค หรือการสุขาภบิาล

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

ผลิตผลอินทรียท์ี่อยูร่ะหว่างการเก็บรักษา ขนส่ง แปรรูป หรือบรรจุ
  หบีหอ่ได้รับการบง่ชีอ้ยา่งชัดเจนมีการจดัการที่แยกกันระหว่าง
ผลิตผลที่เปน็อินทรียก์ับผลิตผลที่ไม่ใช่อินทรีย ์และมีการปอ้งกัน
การปนเปื้อนจากสารที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ในการผลิตแบบอินทรีย์

เล่ม 1 (7.2)    
เล่ม 6 (5.2)

MAJOR

                         และเป็นข้อบกพร่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ผู้ตรวจประเมินลงลำยมือชือ่
1..............................................................................................................1..............................................................................................................
2..............................................................................................................2..............................................................................................................
3..............................................................................................................3..............................................................................................................
4..............................................................................................................4..............................................................................................................
5..............................................................................................................5..............................................................................................................

12.2  กำรจัดกำรผลิตผลอินทรีย์

หมำยเหตุ
MAJOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

MINOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

เกณฑ์ก ำหนด
 มกษ.

ผลกำรตรวจ

ผู้รับกำรตรวจประเมินลงลำยมือชือ่

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินผ้ึงอินทรีย์

หัวข้อ

12. กำรจัดกำร กำรเก็บรักษำผลิตผลอินทรีย์

รหัส  F-ORG-BEE 
แก้ไขครั้งท่ี  1 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
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ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม่      ต่ออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อืน่ ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................

ก ำหนดเวลำเริ่มปรับเปลีย่นเปน็ระบบอินทรีย์  วันที.่..............เดือน......................................พ.ศ...........................
เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

1.1 เมล็ดพนัธุ/์ส่วนขยายพนัธุ์ต้องมาจากระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์

เล่ม 1 (4.10) MAJOR

1.2 เมล็ดพนัธุ/์ส่วนขยายพนัธุ์ มาจากแหล่งทั่วไป สามารถใช้ได้
แต่ต้องมีลักษณะ ดังนี้

เล่ม 1 (4.10) MAJOR

(1) ต้องไม่ผ่านการใช้สารเคมี
(2) หากคลุกสารเคมี ต้องมีวิธีการก าจดัสารเคมีออกอยา่งเหมาะสม
ก่อนปลูก (เช่น ล้างสารเคมีภายนอกพื้นที่ปลูก)
(3) ไม่ดัดแปรพนัธุกรรมหรือฉายรังสี

2.1 การจดัการพื้นที่การเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรียต้์องมีระยะ
ปรับเปล่ียน อยา่งน้อย 12 เดือนก่อนปลูกส าหรับพชืล้มลุก
และอยา่งน้อย 18 เดือนก่อนเก็บเกีย่วผลิตผลอินทรียค์ร้ังแรก
ส าหรับพชืยนืต้น

เล่ม 1 (4.1) MAJOR

2.2 กรณีมีหลักฐานแสดงได้ว่าไม่มีการใช้สารเคมีหา้มใช้ในพื้นที่ที่
ขอการรับรอง ระยะปรับเปล่ียนสามารถลดลงได้ แต่จะต้องไม่น้อย
กว่า 6 เดือน

เล่ม 1 (4.2) MAJOR

2.3 กรณีมีข้อมูลจากประวัติการใช้พื้นที่แสดงว่ามีการใช้สารเคมี
ปริมาณมากมาก่อนหน้านี้ สามารถเพิ่มระยะปรับเปล่ียนที่นานกว่า
ที่ก าหนดในข้อ 2.1

เล่ม 1 (4.3) MAJOR

ข้อก ำหนดวิธกีำรผลิตพืชอำหำรสัตว์อินทรีย์
1. แหล่งที่มำของเมล็ดพันธุ/์ส่วนขยำยพันธุ์

2. กำรปรับเปลีย่นระบบกำรผลิต

    แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินพืชอำหำรสัตว์อินทรีย์
ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

รหัส  F-ORG-FORAGE 
แก้ไขครั้งท่ี  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  1/3 
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

2.4 ปลูกพชืคู่ขนานได้แต่ต้องเปน็พชืต่างชนิด หรือ ต่างพนัธุ์ ที่
แยกแยะความแตกต่างของผลิตผลได้ และมีการแบง่แยกพื้นที่และ
กระบวนการจดัการระหว่างพชือินทรียแ์ละไม่ใช่อินทรียใ์หช้ัดเจน

เล่ม 1 (4.4) MAJOR

2.5 พื้นที่ที่ท าเกษตรอินทรียต้์องไม่เปล่ียนกลับไปท าการเกษตร
ที่ใช้สารเคมี

เล่ม 1 (4.5) MAJOR

2.6 ต้องมีมาตรการปอ้งกันการปนเปื้อนที่อาจมาจากดิน น้ า อากาศ
 เช่น ส่ิงกีดขวาง ท าคันกัน้ หรือปลูกพชืเปน็แนวกันชน

เล่ม 1 (4.6) MAJOR

3. กำรรักษำหรือเพ่ิมระดับควำมอุดมสมบรูณ์ของดิน เล่ม 1 (4.7) MAJOR
(1) มีการปลูกพชืตระกูลถัว่ การใช้ปุ๋ยพชืสด การใช้พชืรากลึกใน
การปลูกหมุนเวียน
(2) การใส่วัสดุอินทรียท์ี่เปน็ผลพลอยได้จากแปลงปลูกพชืหรือ
ฟาร์มปศุสัตว์ ตามมาตรฐานที่ก าหนด
(3) การเร่งปฎกิิริยาของปุ๋ยอินทรียอ์าจใช้เชือ้จลิุนทรียห์รือวัสดุ
จากพชืที่เหมาะสมได้ 
(4) การใช้ส่ิงที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต จากหนิบด ปุ๋ยคอก 
หรือวัสดุจากพชื ตามมาตรฐานที่ก าหนด
*ใช้สำรปรับปรุงดินอ่ืน ๆ ภำคผนวก ก ตำรำงที ่ก.1*

4. กำรควบคุมหรือปอ้งกันก ำจัดศัตรูพืช เล่ม 1 (4.8) MAJOR
(1) มีมาตรการและการป้องกนัก าจดัศัตรูพืชที่ติดมากบัเมล็ดและ
ส่วนขยายพันธุ์
(2) การปลูกพืชหมุนเวียน
(3) การใช้เคร่ืองมือกลในการเพาะปลูก
(4) การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชโดยจดัหาที่อยู่ให้เหมาะสม
 เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
(5) มีมาตรการและการป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน
(6) มีมาตรการและการป้องกนัก าจดัโรคพืช แมลง สัตว์ศัตรูพืช
และวัชพืชตลอดการผลิต (ใช้ศัตรูธรรมชาติท าลายศัตรูพืช, ใช้กบั
ดักหรือไฟล่อแมลง
(7) การใช้ส่ิงที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต จากหินบด ปุย๋คอก 
หรือวัสดุจากพืช ตามมาตรฐานที่ก าหนด
(8) การคลุมหน้าดินและการรักษาหญ้าด้วยการตัดแต่ง
*ใชส้ำรทีค่วบคุมศัตรูและโรคของพืชอ่ืน ๆ ภำคผนวก ก ตำรำงที ่ก .3*

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

   แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินพืชอำหำรสัตว์อินทรีย์

รหัส  F-ORG-FORAGE 
แก้ไขครั้งท่ี  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
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เกณฑ์ในกำร ข้อคิดเห็น/

พิจำรณำ ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

5.1 ผลิตผลมาจากบริเวณที่มีการก าหนดขอบเขตชัดเจนว่าเปน็
พื้นที่ธรรมชาติ โดยเปน็พื้นที่ที่ไม่เคยใช้ท าการเกษตรหรือไม่เคยใช้
สารเคมีที่หา้มใช้อยา่งน้อย 3 ปี

เล่ม 1 (4.11) MAJOR

5.2 การเก็บเกีย่วผลิตผลจากธรรมชาติ ต้องไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งไม่มี
ผลกระทบต่อการคงรักษาพนัธุ์พชืนั้นในบริเวณนั้นไว้

เล่ม 1 (4.12) MAJOR

6.1 ต้องมีการรักษาความเปน็ผลิตผลอินทรียต์ลอดทกุช่วงของ
กระบวนการ

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

6.2 ผลิตผลต้องไม่ผ่านการฉายรังสีเพื่อจดุมุง่หมายในการควบคุม
ศัตรูพชืและสัตว์

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

6.3 ผลิตผลอินทรียท์ี่อยูร่ะหว่างการเก็บรักษา ขนส่ง แปรรูป และ
บรรจหุบีหอ่จะต้องได้รับการบง่ชีช้ัดเจน

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

6.4 มีการจดัการที่แสดงถึงการแยกผลิตผลอินทรียอ์อกจากผลิตผล
ที่ไม่ใช่อินทรีย ์และมีการจดัการที่จะไม่ท าใหเ้กิดการปนเปื้อนจาก
สารต่างๆ ที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ในการผลิตแบบอินทรีย์

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

                         และเป็นข้อบกพร่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ผู้ตรวจประเมินลงลำยมือชือ่
1..............................................................................................................1..............................................................................................................
2..............................................................................................................2..............................................................................................................
3..............................................................................................................3..............................................................................................................
4..............................................................................................................4..............................................................................................................
5..............................................................................................................5..............................................................................................................

5. ผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ได้จำกธรรมชำติ มีลักษณะดังน้ี

6. กำรจัดกำร กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรแปรรูป และกำรบรรจุหบีหอ่

   แบบฟอร์มกำรตรวจประเมินพืชอำหำรสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ
เกณฑ์ก ำหนด

 มกษ.

ผลกำรตรวจ

ผู้รับกำรตรวจประเมินลงลำยมือชือ่

หมำยเหตุ
MAJOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

MINOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

รหัส  F-ORG-FORAGE 
แก้ไขครั้งท่ี  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  3/3 
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ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม่      ต่ออายุ      ตรวจติดตาม     ตรวจกรณีพิเศษ  อื่น ๆ .....................................

วันที่ตรวจประเมิน .....................................................................................................................................
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังที่ ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2..................................................................... 3................................................................
                         4.....................................................................     5.............................................................

เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

วัตถุดิบอาหารสัตว์จากธรรมชาติ ส าหรับเลี้ยงสัตว์

1. แหล่งที่มาของปลา
1.1 มีแหล่งก าเนิดมาจากธรรมชาติ - MAJOR
1.2 มีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของปลาที่จะน ามาท าเป็นปลาป่น
และต้องมีการรับรองว่าจบัปลามาด้วยวิธีการท าประมงที่ยัง่ยนื 
และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด

- MAJOR

2. การรับรองคุณภาพปลาป่นอินทรีย์
2.1 ผลตรวจวิเคราะห์โลหะหนักตกค้าง(ตะกัว่ สารหนู แคดเมียม
ปรอท) จากส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ต้องต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของ Regulation (EU) 2015/186
(แนบผลการวเิคราะห์ลอ็ตการผลติที่ขอรับรองเป็นอาหารสตัวอิ์นทรีย ์)

- MAJOR

2.2 โรงงานได้รับการรับรองระบบ GMP หรือ HACCP ตาม
มาตรฐาน โดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้ให้การรับรอง

- MAJOR

- ใช้ในเชิงพาณิชย ์(ต้องได้รับการรับรอง GMP) - MAJOR
- ใช้ในกลุ่มเกษตรกร (ไม่ต้องได้รับการรับรอง GMP) - MAJOR
2.3 ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการจบัและขนส่ง - MAJOR

3.1 ต้องมีการรักษาความเป็นผลิตผลอินทรียต์ลอดทุกช่วงของ
กระบวนการ

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

3.2 ผลิตผลต้องไม่ผ่านการฉายรังสีเพื่อจดุมุ่งหมายในการควบคุม
ศัตรูพืชและสัตว์

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

3. การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ

    แบบฟอร์มการตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์
ชื่อผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ เกณฑ์ก าหนด
 มกษ.

ผลการตรวจ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทปลาป่น

รหัส  F-ORG-FEED 
แก้ไขครั้งที่  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  1/4 
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

3.3 ผลิตผลอินทรียท์ี่อยูร่ะหว่างการเกบ็รักษา ขนส่ง แปรรูป และ
บรรจหุีบห่อจะต้องได้รับการบ่งชี้ชัดเจน

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

3.4 มีการจดัการที่แสดงถงึการแยกผลิตผลอินทรียอ์อกจากผลิตผล
ที่ไม่ใช่อินทรีย ์และมีการจดัการที่จะไม่ท าให้เกดิการปนเปื้อนจาก
สารต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตแบบอินทรีย์

เล่ม 1 (7.2) MAJOR  

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ผลิตขึ้นในฟาร์มเกษตรกรเพ่ือจ าหน่าย
1. วัตถุดิบที่ใช้ท าอาหารสัตว์อินทรีย์
1.1 มีแหล่งก าเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมาจากการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย ์ตาม มกษ.9000 เล่ม 1 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง
 เกษตรอินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรรอินทรีย์

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

1.2 วัตถดิุบที่ได้จากธรรมชาติซ่ึงมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ท า
การเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมีที่ห้ามใช้อยา่งน้อย 3 ปี และมี
หลักฐานประกอบ

เล่ม 2 (4.3.1) MAJOR

1.3 แหล่งแร่ธาตุ วิตามิน หรือสารต้ังต้นของวิตามิน (provitamin)
ในสูตรอาหารต้องมีแหล่งก าเนิดจากธรรมชาติ กรณีขาดแคลน
หรือเหตุสุดวิสัย สามารถใช้สารสังเคราะห์แทนได้ แต่ต้องมี
รายละเอียดของแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

1.4 ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เล่ม 1 (3.10) MAJOR
1.5 ไม่ผ่านการฉายรังสี เล่ม 1 (3.11) MAJOR
1.6 สารช่วยกรรมวิธีในการผลิตต้องมาจากธรรมชาติ และสารที่
อนุญาตให้ใช้ ได้แก ่เกลือทะเล เกลือสินเธาว์ เอนไซม์ ยสีต์ หางนม
 น้ าตาลหรือผลพลอยได้จากน้ าตาล (เช่น กากน้ าตาล) น้ าผ้ึง

เล่ม 2 (4.3.8) MAJOR

1.7 ห้ามใช้สารเคมีหรือวัตถสัุงเคราะห์อื่นที่ห้ามใช้ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม และไม่ขดักบัหลักการของเกษตรอินทรีย์

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

1.8 ผลิตอาหารสัตว์อินทรียใ์ห้มีคุณภาพดี ค านึงถงึความต้องการ
ทางโภชนะของสัตว์ และทางสรีระของระบบยอ่ยอาหาร

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

1.9 ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ต้องได้จากกระบวนการผลิต
อาหารสัตว์อินทรีย์

เล่ม 2 (4.3) MAJOR

1.10 วัตถดิุบอาหารสัตว์ทีมี่แหล่งก าเนิดจากพืช ที่ไม่ได้ผลิตจาก
ระบบการผลิตพืชอินทรีย ์สามารถใช้วัตถดิุบอาหารสัตว์ได้ตาม
สัดส่วนที่ก าหนดของแต่ละชนิดสัตว์ และต้องไม่ผ่านกระบวนการ
ทางเคมีใดๆ

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

   แบบฟอร์มการตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ เกณฑ์ก าหนด
 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-FEED 
แก้ไขครั้งที่  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  2/4 
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

2. การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
การผลิตอาหารสัตว์อินทรียท์ี่ใช้ภายในฟาร์มและการเกบ็รักษา
ต้องเป็นไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย ์และด าเนินการอยา่งถกู
สุขลักษณะ เพื่อลดการปนเปื้อนขา้มของอาหารสัตว์

- MAJOR

3. บันทึกข้อมูลและการเก็บรักษา
การผลิตอาหารสัตว์ใช้ในฟาร์มเกษตร ให้รวบรวมและรักษาบันทึก
เกีย่วกบัวัตถดิุบและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
ทุกขัน้ตอน

เล่ม 2 (4.8) MAJOR

อาหารสัตว์ส าเร็จรูป
1. วัตถุดิบที่ใช้ท าอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์อินทรีย ์เป็นไป
ตาม มกษ.9000 เล่ม 1 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรือ่ง เกษตร
อินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรรอินทรีย์

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

2. สถานที่ผลิตและจัดการผลิต
2.1 ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และ/
หรือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจดุวิกฤตที่ต้องควบคุม 
(HACCP)

- MAJOR

2.2 ผลิตอาหารสัตว์อินทรียด้์วยเคร่ืองจกัรที่ใช้ส าหรับอาหารสัตว์
อินทรียเ์ท่านั้น (กรณีใช้เคร่ืองจกัรร่วมกบัการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป
ต้องมีมาตรการการปนเปื้อนที่อาจท าให้สูญเสียความ
เป็นอินทรีย)์

- MAJOR

2.3 สูตรอาหารสัตว์อินทรียท์ี่ขอรับรองเป็นอาหารสัตว์อินทรีย ์ต้อง
ได้รับการขึน้ทะเบียนสูตรอาหารจากหน่วยงานที่มีอ านาจ
รับผิดชอบตามกฏหมาย

- MAJOR

2.4 ผลิตอาหารสัตว์อินทรียใ์ห้มีคุณภาพดี ค านึงถงึความต้องการ
ทางโภชนะของสัตว์ และทางสรีระของระบบยอ่ยอาหาร

เล่ม 2 (4.3.5) MAJOR

2.5 สารช่วยกรรมวิธีในการผลิตต้องมาจากธรรมชาติ และสารที่
อนุญาตให้ใช้ ได้แก ่เกลือทะเล เกลือสินเธาว์ เอนไซม์ ยสีต์ หางนม
 น้ าตาลหรือผลพลอยได้จากน้ าตาล (เช่น กากน้ าตาล) 
น้ าผ้ึง

เล่ม 2 (4.3.8) MAJOR

2.6 แยกการจดัเกบ็บันทึกขอ้มูลการผลิตที่เป็นอินทรียอ์อกจาก
ระบบทั่วไป

เล่ม 1 (ข้อ 7) MAJOR

หัวข้อ เกณฑ์ก าหนด
 มกษ.

ผลการตรวจ
   แบบฟอร์มการตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์

รหัส  F-ORG-FEED 
แก้ไขครั้งที่  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  3/4 
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

3. ภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่งมือต่างๆ ไม่ใช้ร่วมกับการผลิต
อาหารสัตว์ทั่วไป

เล่ม 1 (ข้อ 7) MAJOR

4. น้ าทิ้งจากโรงงานผลิตหรือสถานที่ผลิตต้องมีระบบบ าบัด 
และมีคุณสมบัติของน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เล่ม 2 (4.7) MAJOR

5. บันทึกข้อมูลและการเก็บรักษา
การผลิตอาหารส าเร็จรูปใช้ในฟาร์มเกษตร ให้รวบรวมและรักษา
บันทึกเกีย่วกบัวัตถดิุบและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อินทรียท์ุก
ขัน้ตอน

เล่ม 2 (4.8) MAJOR

6. การบรรจุและการจัดเก็บอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์
6.1 อาหารส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องแยกพื้นที่เกบ็
ออกจากวัตถดิุบหรืออาหารสัตว์ทั่วไป เพื่อไม่ให้เกดิการปนเปื้อน 
โดยมีการก าหนดพื้นที่และป้ายแสดงอยา่งชัดเจน

เล่ม 1 (ข้อ 5) MAJOR

6.2 สถานที่เกบ็อาหารควรเกบ็ไว้ในที่เหมาะสม เช่น อยูใ่นสถานที่
แห้งและอากาศถา่ยเทดี

เล่ม 1 (ข้อ 5) MAJOR

7.1 ภาชนะบรรจอุาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์ ต้องมีฉลากที่แสดง
ขอ้ความว่า "อาหารสัตว์อินทรีย"์

เล่ม 1 (ข้อ 8) REC

                         และเป็นข้อบกพร่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ผู้ตรวจประเมินลงลายมือชื่อ

1..............................................................................................................1..............................................................................................................

2..............................................................................................................2..............................................................................................................

3..............................................................................................................3..............................................................................................................
4..............................................................................................................4..............................................................................................................
5..............................................................................................................5..............................................................................................................

7. การแสดงฉลาก  เป็นไปตาม มกษ.9000 เล่ม 1 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรือ่ง เกษตรอินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก 
และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรรอินทรีย์

หมายเหตุ
MAJOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

MINOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

ผู้รับการตรวจประเมินลงลายมือชื่อ

   แบบฟอร์มการตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ เกณฑ์ก าหนด
 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-FEED 
แก้ไขครั้งที่  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  4/4 
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แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
F-ORG-CC-01 0 1 / 1 

วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 

   
 

ชื่อผู้ประกอบการ................................................ชื่อสถานประกอบการ...................................................... ............ 
แหล่งผลิต/สถานประกอบการเลขที่...................หมู่ที.่..........ต าบล...................อ าเภอ........................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท์.......................................อีเมล์…….................................................................... 
ขอบข่ายที่ขอการรับรอง...................................................................................................................................... .... 
หมายเลขการรับรอง (กรณีต่ออายุ)............................................................................................... .......................... 
ออกให้ตั้งแต่วันที่……....เดือน….............…พ.ศ…..............….หมดอายุวันที่……....เดือน….............…พ.ศ…................ 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต……………………วันที่ตรวจประเมิน ณ แหล่งผลิต/สถานประกอบการ.................................... 
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไขครั้งที่ 1 ...................................................................................................................  
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไขครั้งที่ 2 ................................................................................................................... 
รายช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) 
1.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง....................................................หวัหนา้คณะผู้ตรวจประเมิน                          
2.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง........................................................................ผู้ตรวจประเมิน                          
3.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง........................................................................ผู้ตรวจประเมิน                         
4.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง.................................................................................................. 
5.ชื่อ........................................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ณ วันที่........................................................ ดังนี้ 
ส าหรับคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

 ให้การรับรอง                    
 ต่ออายุการรบัรอง      
 อ่ืนๆ          

 พักใช้การรับรอง                       
 เพิกถอนการรับรอง     

 คงไว้ซึ่งการรับรอง       
 ยกเลิกการรับรอง 
     
  

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)................................................................................................................................................ 
……………......................................................................................... ......................................................................... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
…………….................................................................................................................................................................. 
……………................................................................................................................................................... ............... 
……………................................................................................................................................................... ............... 
…………….................................................................................................................................................................. 
……………................................................................................................................................................... ............... 
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แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณา 

การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 
F-ORG-CC-02 0 1 / 1 

วันที่มีผลบังคับใช ้ 15 มีนาคม 2561 
 

  
 

เลขานุการคณะกรรมการ จัดท ารายงานผลการพิจารณาของแต่ละแหล่งผลิต/สถานประกอบการ ในแบบฟอร์มรหัส 
F-ORG-CC-01 (ตามเอกสารแนบ) โดยแยก 1 แบบฟอร์มรหัส F-ORG-CC-01 ต่อ 1 แหล่งผลิต/สถานประกอบการ 
มีจ านวนทั้งสิ้น ............แห่ง สรุปผลการพิจารณาได ้ดังนี้ 

 ให้การรับรอง       จ านวน......................แห่ง 
 พักใช้การรับรอง   จ านวน......................แห่ง 
 คงไว้ซึ่งการรับรอง จ านวน......................แห่ง  
 อ่ืนๆ....................................................................                   

 ต่ออายุการรับรอง    จ านวน......................แห่ง 
 เพิกถอนการรับรอง  จ านวน......................แห่ง 
 ยกเลิกการรับรอง    จ านวน......................แห่ง 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์ 

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ …../............ วันที่ประชุมคณะกรรมการ.................เวลา...................................... 
สถานที่…………………………………………………... มีรายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าประชุม 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........................................................... 

ต าแหน่ง............................................................ ............... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง.......................................................................... . 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ให้ข้อมูล 

1.ชื่อ-นามสกุล............................................................. 
2.ชื่อ-นามสกุล.............................................................
3.ชื่อ-นามสกุล.............................................................
4.ชื่อ-นามสกุล.............................................................
5.ชื่อ-นามสกุล............................................................. 

ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................... 
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รายการ วตัถุแห้ง % โปรตนี % พลงังาน Mcal/kg NDF % ADF % Ca % P % TDN %
กระถนิ - ใบและกิ่งออ่น สด 38.70 8.90 1.80 14.90 9.60 0.41 0.07 23.00
กระถนิป่น 92.40 11.90 - 44.60 36.40 0.93 0.12 42.00
ใบกระถนิแห้ง 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
ขา้วเปลือก (paddy rice) 88.90 6.00 2.51 - - 0.03 0.18 65.00
ปลายขา้ว (broken rice) 87.60 6.80 - - - 0.04 0.14 71.00
ฟางขา้ว (rice straw) 88.80 3.20 - 61.20 37.70 0.28 0.11 39.00
ร าละเอยีด (rice bran) 89.90 12.20 3.02 16.90 8.00 0.07 1.61 80.00
ร าสกดัน  ามนั (barn,meal, solvent extracted) 88.90 15.40 - 24.90 10.80 0.11 2.06 61.00
ร าหยาบ (rice pollard) 90.50 5.10 - 53.50 40.22 0.11 0.17 54.00
ขา้วโพดเลี ยงสัตว์-ฝักขา้วโพด บด แห้ง 87.40 7.20 - - - - - 69.00
ขา้วโพดเลี ยงสัตว ์(ต้นสด อาย ุ70 วนั) 21.00 1.70 0.40 12.70 6.80 0.06 0.04 12.00
ต้นขา้วโพดเลี ยงสัตวห์มกั 26.20 2.00 - 15.00 8.10 0.07 0.04 17.00
ขา้วโพดเลี ยงสัตว ์(เมล็ด บด) 87.40 7.20 3.09 11.30 3.30 0.03 0.24 72.00
เปลือกขา้วโพดฝักออ่น 15.70 1.80 - 9.10 4.30 0.04 0.05 10.00
ต้นขา้วโพดฝักออ่น (ต้นหลังเกบ็ฝัก สด อาย ุ55 วนั) 25.60 2.10 - 15.90 9.60 0.09 0.06 15.00
ต้นขา้วโพดฝักออ่น (เปลือกฝัก สด) 15.70 1.80 - 9.10 4.30 0.04 0.05 10.00
ต้นขา้วโพดฝักออ่น (เปลือกฝัก แห้ง) 88.50 10.50 - 55.30 26.90 - - 52.00
ต้นขา้วโพดฝักออ่น (เปลือกฝัก หมกั) 11.60 1.60 - - - - - 9.00
ต้นขา้วโพดหวาน (ต้นสด 80 วนั) 25.50 2.20 - 15.60 8.80 0.09 0.08 16.00
ต้นขา้วโพดหวาน ซัง (จากโรงงานผลิตขา้วโพดกระป๋อง) สด 25.80 1.30 - 19.60 10.20 0.01 0.02 15.00
ต้นขา้วโพดหวานหมกั 29.10 2.50 - 17.90 10.00 - - 20.00
ต้นขา้วโพดหวาน (เปลือกฝัก สด) 20.10 1.20 - 15.40 7.70 0.02 0.03 12.00
ต้นขา้วโพดหวาน (เปลือกฝักและซัง สด) 20.90 1.40 - 15.50 7.30 0.90 0.04 15.00
ต้นขา้วโพดหวาน (เปลือกฝักและซัง หมกั) 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
ขา้วฟ่างพืชอาหารสัตว ์(ต้นสด อาย ุ30 วนั) 17.70 1.60 - - - - - -
ขา้วฟ่างพืชอาหารสัตว ์(ต้นสด อาย ุ45 วนั) 17.80 1.50 - - - - - -
ขา้วฟ่างพืชอาหารสัตว ์(ต้นสด อาย ุ60 วนั) 22.40 1.80 - - - - - -
ถั่วคาวาลเคด (ต้นสด อาย ุ45 วนั) 19.90 3.30 - 9.90 6.50 0.21 0.05 11.00
ถั่วคาวาลเคด (ต้นสด อาย ุ60 วนั) 22.90 3.70 - 11.50 7.70 0.22 0.06 13.00
ถั่วคาวาลเคด (ต้นแห้ง อาย ุ60 วนั) 91.40 13.50 - 45.20 30.70 0.67 0.20 50.00
ถั่วคาวาลเคด (ต้นสด อาย ุ75 วนั) 25.00 4.00 - 14.10 9.50 0.27 0.08 14.00
ถั่วคาวาลเคด (ต้นสด อาย ุ90 วนั) 25.50 4.00 - 13.30 9.50 0.14 0.05 15.00
ถั่วคาวาลเคด (ต้นสด อาย ุ120 วนั) 26.00 3.70 - 13.30 8.70 0.19 0.06 15.00
กากถั่วลิสงสกดัน  ามนั 91.60 39.80 - 15.60 12.50 0.37 0.65 67.00
กากถั่วลิสงอดัน  ามนั 92.80 41.20 - - - 0.22 0.58 78.00
ต้นถั่วลิสงหลังเกบ็ฝัก แห้ง 86.60 11.50 - 44.30 36.40 - - 48.00
เปลือกฝักถั่วลิสงแห้ง 89.00 7.50 - 51.20 42.10 - - 55.00
กากถั่วเหลืองสกดัน  ามนั 88.50 41.60 - 12.90 7.90 0.30 0.61 73.00
กากถั่วเหลืองอดัน  ามนั 90.70 41.60 - 15.70 12.10 0.39 0.47 80.00
กากน  าเต้าหู้ สด (soya milk residue, fresh) 12.30 3.70 0.58 3.10 2.30 0.07 0.04 10.00
ต้นถั่วเหลืองหลังเกบ็ฝัก, ฟางถั่ว (soybean straw) 86.80 6.10 - 49.80 36.60 1.24 0.13 47.00
ถั่วเหลืองไขมนัเต็ม (full fat soybean) 90.90 33.40 - - 4.40 0.24 0.50 88.00
เปลือกฝักถั่วเหลือง แห้ง (soybean pods) 89.80 5.60 1.65 52.90 40.30 0.84 0.13 47.00
เปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลือง (soybean hulls) 89.50 10.60 - 55.70 41.40 0.44 0.11 50.00
ถั่วอลัฟัลฟ่า (ต้นสด อาย ุ45 วนั) 18.00 4.00 0.49 - 6.00 0.20 0.17 10.00

คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดบิอาหารสัตว์ทีม่ใีนทอ้งถ่ิน วัสดเุศษเหลือ หรือผลพลอยไดท้างการเกษตร / อุตสาหกรรมเกษตรทีส่ าคัญ  
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รายการ วตัถุแห้ง % โปรตนี % พลงังาน Mcal/kg NDF % ADF % Ca % P % TDN %
ถั่วอลัฟัลฟ่า (ต้นสด อาย ุ60 วนั) 24.00 5.10 0.54 - 5.10 - - -
ถั่วอลัฟัลฟ่า (ต้นสด อาย ุ75 วนั) 25.70 4.90 0.54 8.80 5.90 0.41 0.08 15.00
ถั่วฮามาต้า (ต้นสด อาย ุ30 วนั) 25.80 4.70 - 12.40 7.10 0.35 0.06 17.00
ถั่วฮามาต้า (ต้นสด อาย ุ45 วนั) 26.50 4.20 - 13.40 8.40 0.43 0.05 16.00
ถั่วฮามาต้า (ต้นสด อาย ุ60 วนั) 27.00 4.40 - 14.30 9.30 0.44 0.05 -
ถั่วฮามาต้า (ต้นแห้ง อาย ุ60 วนั) 87.90 13.40 2.20 48.20 34.40 1.16 0.11 17.00
กากเบียร์แห้ง 91.30 22.90 2.48 46.30 20.80 0.33 0.43 64.00
ส่าเบียร์แห้ง 91.30 36.30 2.90 - - 0.24 0.97 75.00
ปลาป่น (fish meal, CP 50 %) 92.10 52.70 2.72 2.80 1.30 6.24 3.13 82.00
ปลาป่น (fish meal, CP 55 %) 91.90 56.80 2.76 - - 5.39 2.86 82.00
ปลาป่น (fish meal, CP 60 %) 92.10 62.40 2.84 - - 4.75 2.69 83.00
ปลาและกระดูกปลาป่น (fish meal, CP 40 %) 91.70 47.70 - - - 7.78 2.77 75.00
กากเนื อในเมล็ดปาล์ม อดัน  ามนั 91.30 15.20 - 54.60 38.30 0.35 0.52 72.00
กากปาล์มอดัน  ามนั 92.80 9.10 - 47.60 33.70 0.44 0.34 61.00
กากปาล์มอดัน  ามนั อดัเมด็ 93.30 14.70 - 62.80 - 0.32 0.54 63.00
กากผลปาล์มอดัน  ามนั 87.30 5.30 - 47.80 40.30 0.36 0.13 39.00
กา้นทางปาล์มน  ามนั 88.30 2.20 - - - 0.60 0.10 62.00
ใบปาล์มน  ามนั 89.90 1.00 - - - 0.94 0.15 48.00
เปลือกหอยป่น 96.40 0.30 - - - 29.43 0.03 -
กากฝ้ายไมร่วมเปลือก 90.20 42.20 - 15.30 10.10 0.20 1.19 75.00
เมล็ดฝ้าย 91.10 18.00 2.78 38.00 32.00 0.15 0.55 61.00
กากมะพร้าวอดัน  ามนั 92.30 15.80 - 43.70 28.90 0.24 0.46 76.00
กากมะพร้าวคั นกะทิ 91.30 5.90 - 49.10 34.90 0.43 0.22 86.00
กากมนัส าปะหลัง 87.60 2.50 - 34.60 25.80 0.61 0.05 62.00
ใบมนัส าปะหลัง แห้ง 90.60 20.10 2.54 37.50 28.40 1.85 0.22 63.00
ใบมนัส าปะหลัง หมกั 24.90 3.50 - 9.30 5.70 - - 20.00
เปลือกหัวมนัส าปะหลัง สด 37.40 1.60 - 14.50 10.00 0.19 0.03 25.00
มนัเส้น 89.80 2.10 3.15 9.10 5.10 0.16 0.09 71.00
มนัส าปะหลังอดัเมด็ 89.00 2.30 - 14.70 7.70 0.24 0.06 69.00
ยอดและต้นมนัส าปะหลัง สด 18.20 2.60 - 8.60 5.40 0.44 0.04 11.00
กากมนัส าปะหลังหมกัแอลกอฮอล์ สด 30.00 1.20 - 11.60 7.30 0.20 0.03 22.00
เปลือกสดจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง 14.20 0.80 - 8.10 4.30 0.40 0.06 9.00
หญ้ากนินีสีมว่ง (ต้นสด อาย ุ30 วนั) 21.30 2.20 - 14.60 8.40 0.08 0.02 11.00
หญ้ากนินีสีมว่ง (ต้นแห้ง อาย ุ30 วนั) 87.50 7.40 - 60.80 - - - -
หญ้ากนินีสีมว่ง (ต้นสด อาย ุ45 วนั) 22.50 1.70 - 15.90 9.20 0.09 0.06 11.00
หญ้ากนินีสีมว่ง (ต้นแห้ง อาย ุ45 วนั) 89.00 6.00 2.11 65.10 35.70 44.00
หญ้ากนินีสีมว่ง (ต้นสด อาย ุ60 วนั) 24.40 1.70 0.36 17.20 10.10 0.07 0.07 13.00
หญ้ากนินีสีมว่ง (ต้นแห้ง อาย ุ60 วนั) 89.50 5.10 2.00 66.20 37.90 0.72 0.21 38.00
หญ้าขน (ต้นสด อาย ุ30 วนั) 20.70 2.00 - 13.50 7.20 12.00
หญ้าขน (ต้นสด อาย ุ45 วนั) 22.60 1.80 - 15.10 8.50 0.10 0.05 13.00
หญ้าขน (ต้นสด อาย ุ60 วนั) 24.60 1.70 - 16.60 9.60 0.07 0.07 13.00
หญ้าเนเปียร์ (ต้นสด อาย ุ30 วนั) 15.80 1.90 - 10.10 5.70 0.07 0.06 9.00
หญ้าเนเปียร์ (ต้นสด อาย ุ45 วนั) 18.70 1.90 1.90 12.20 7.00 0.07 0.06 10.00
หญ้าเนเปียร์ (ต้นสด อาย ุ60 วนั) 23.70 1.80 - 16.00 9.40 0.07 0.08 11.00
หญ้าแพงโกล่า (ต้นสด อาย ุ30 วนั) 24.40 2.20 2.20 15.90 8.40 0.09 0.05 14.00
หญ้าแพงโกล่า (ต้นแห้ง อาย ุ30 วนั) 90.60 7.60 - 58.60 - - - -
หญ้าแพงโกล่า (ต้นสด อาย ุ45 วนั) 26.90 1.90 2.10 17.80 9.30 0.25 0.07 15.00
หญ้าแพงโกล่า (ต้นแห้ง อาย ุ45 วนั) 87.00 8.70 2.12 61.20 32.20 - - 46.00
หญ้าแพงโกล่า (ต้นสด อาย ุ60 วนั) 29.90 1.90 - 21.30 11.50 0.14 0.08 17.00
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รายการ วตัถุแห้ง % โปรตนี % พลงังาน Mcal/kg NDF % ADF % Ca % P % TDN %
หญ้ารูซ่ี (ต้นสด อาย ุ30 วนั) 19.80 2.40 - 12.10 5.60 0.10 0.07 12.00
หญ้ารูซ่ี (ต้นแห้ง อาย ุ30 วนั) 90.40 9.20 - 57.10 26.40 0.31 0.18 53.00
หญ้ารูซ่ี (ต้นสด อาย ุ45 วนั) 20.20 1.70 2.30 13.20 7.60 0.12 0.05 11.00
หญ้ารูซ่ี (ต้นแห้ง อาย ุ45 วนั) 89.60 6.50 - 59.30 31.40 - - 51.00
หญ้ารูซ่ี (ต้นสด อาย ุ60 วนั) 26.90 1.70 - 18.50 10.50 0.11 0.06 15.00
หญ้ารูซ่ี (ต้นแห้ง อาย ุ60 วนั) 88.00 4.90 - 62.30 37.40 0.64 0.19 46.00
หอยเชอร่ี เนื อบด แห้ง 90.20 45.70 - - - 7.17 0.52 67.00
หอยเชอร่ี เปลือกรวมเนื อบด แห้ง 97.30 12.30 - - - 30.98 0.10 50.00
หางเนยผง 92.50 10.90 3.10 - - 0.55 0.49 76.00
หางเนยผงผ่านกระบวนการส าหรับสัตว์ 90.60 4.50 - - - 0.53 0.60 78.00
กากน  าตาลออ้ย 73.70 3.30 2.70 - - 0.59 0.04 47.00
ชานออ้ย 91.50 3.50 - - - 0.37 0.24 -
ยอดออ้ยสด 28.00 2.00 0.58 20.00 12.50 0.08 0.04 15.00
ที่มา : Nutrient Requirement of Beef Cattle in Thailand 
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ลําดับ บริษัท ที่อยู ชื่อการคา เครื่องหมายการคา ประเภท ทะเบียนวอ/ทอ เลขที่ ทะเบียนมีอายุถึง

สํานักงาน เลขที่ 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

สํานักงาน เลขที่ 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

สํานักงาน เลขที่ 126/2 หมุที่ 3 ตําบลวังยาง

 อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

 72140 โทร 035-481-475

 086-977-3914

4 บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จํากัด สํานักงาน เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเคา 76 แยก 3-14 ไตรซาน เอ.พี สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 261-2557  24 กุมภาพันธ 2563

5 บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จํากัด  ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย บูเวริน เอ.พี สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 1297-2557  27 กรกฎาคม 2563

6 บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จํากัด  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220 เมทาซาน เอ.พี สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 263-2557  24 กุมภาพันธ 2563

7 บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จํากัด  โทร 02-9717287-8,086-7807635 เรดแคท เอ.พี สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 420-2558  29 มิถุนายน 2564

8 บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จํากัด โรงงานเลขที่ 705 ถนนสุระนารายณ เซ็ทพอยท เอ.พี สารชีวินทรียกําจัดศัตรูพืช 11-2554 *1 พฤษภาคม 2560

9 บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จํากัด  หมูที่ 10 ตําบลลํานารายณ ลารมินา เอ.พี สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 483-2558  2 กรกฎาคม 2564

10 บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จํากัด  อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 ไบโอเบส เอ.พี สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 262-2557  24 กุมภาพันธ 2563

11 บริษัท ลัดดา จํากัด สํานักงาน เลขที่ 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห BionBac (นําเขา) ตนไม สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 1651-2557  31 สิงหาคม 2563

12 บริษัท ลัดดา จํากัด  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ไบออนแบค (Repack) ตนไม สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 1310-255  7 สิงหาคม 2563

13 บริษัท ดินทอง คอรปอเรชั่น จํากัด มดเขียว มดเขียว ปุยอินทรียชนิดเม็ด 90/2558 1 กรกฎาคม 2563

14 บริษัท ดินทอง คอรปอเรชั่น จํากัด มดเขียว มดเขียว ปุยอินทรียชนิดผง (สําเร็จรูป) 73/2558 1 มิถุนายน 2563

15 บริษัท มิตรใหม ฟารม จํากัด 95/25 ถ.สายไหม แขวงสายไหม กทม. 10220 นองเดือน นองเดือน ปุยอินทรียชนิดเม็ด 536/2553 28 ธันวาคม 2563

16 บริษัท ภูธนเกษตรอุสาหกรรม จํากัด เลขที่ 109 ม.4 ถ.บานเกา-กาญจนบุรี ต.บานเกา อ.
เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ภูตะวัน ภูตะวัน สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 58-2559 23 กุมภาพันธ 2565

17 บริษัท ตนวงศศิริ จํากัด 3/1 หมู 2 ถ.ศาลายา - บางภาษี ต.นราภิรมย อ.บาง
เลน จ.นครปฐม 73130

ทรีพลัส หมูธรรมชาติ ปุยอินทรียชนิดเม็ด 3/2555 7 ตุลาคม 2563

18 บริษัท ปฐมรรค จํากัด 69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพฯ 10240

อัลจินัว อัลจินัว ปุยอินทรียชนิดเม็ด 1/2557 3 กันยายน 2562

19 บริษัท คอมโพสท ยูอิ จํากัด 89 ถ.เชียงราย-เชียงใหม ม. 16 ต.ดงมะดะ 
อ.แมลา จ.เชียงราย 57250 โทร 053-666481

คางคาวซากุระ ตราคางคาวซากุระ ปุยอินทรียชนิดผง 78/2558 3 ม.ิย. 63

20 บริษัท คอมโพสท ยูอิ จํากัด 90 ถ.เชียงราย-เชียงใหม ม. 16 ต.ดงมะดะ 
อ.แมลา จ.เชียงราย 57250 โทร 053-666481

คางคาวซากุระ ตราคางคาวซากุระ ปุยอินทรียชนิดเม็ด 77/2558 3 ม.ิย. 63

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

หมายเหตุ : * อยูระหวางการตออายุ

สะเดาไทย 111สะเดาไทย 111 2536-2557

รายการขอขึ้นทะเบียนปจจัยการผลิตพืชอินทรียกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

1

2

สารกําจัดแมลง

ไบโอจีน

บาติไซด 16000 เอสซี

ตราตนไม

ตราตนไม

สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช

สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช

313/2554

22/2554 22 ธันวาคม 2560

22 ธันวาคม 2560บริษัท ลัดดา จํากัด

บริษัท ลัดดา จํากัด

บริษัท ผลิตภัณฑสะเดาไทย จํากัด3  29 ตุลาคม 2563
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ความต้องการทางโภชนะ ประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ  

ตารางท่ี 1 ความต้องการทางโภชนะของไก่เนื้อ 

ความต้องการโภชนะในสูตรอาหาร 
ไก่เนื้อระยะแรก ไก่เนื้อระยะรุ่น ไก่เนื้อระยะขุน 
(0-3 สัปดาห์) (3-6 สัปดาห์) (6-8 สัปดาห์) 

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 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ (%) 0.45 0.40 0.35 

ที่มา : NRC, 1994; Merckvetmanual, 2016 
หมายเหตุ 

  1 ค่าพลังงานที่แตกต่างกันอาจขึ้นอยู่กับส่วนผสมของอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 
2 มีงานวิจัยสนับสนุนว่าระดับไลซีนที่สูงขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ 
  ไก่เนื้อ 
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ความต้องการทางโภชนะ ประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ  

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณอาหารที่กินของไก่เนื้อ 

 อายุ 
(สัปดาห์) 

เพศผู้ เพศเมีย 
น้้าหนัก (กรัม) ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) น้้าหนัก (กรัม) ปริมาณอาหารที่กิน (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 

ที่มา : Poultry CRC, 2015 
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ความต้องการทางโภชนะ ประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ  

ตารางท่ี 3 ความต้องการทางโภชนะของไก่ไข่ (White-Egg Layers) 

ความต้องการโภชนะในสูตรอาหาร 
ไก่ไข่เล็ก ไก่ไข่รุ่น ไก่ไข่สาว ไก่ไข่สาวก่อนไข ่

(0-6 สัปดาห์) (6-12 สัปดาห)์ (12-18 สัปดาห)์ (18-ไข่ฟองแรก) 

โปรตีน (%) 18 16 15 17 
พลังงาน (ก.แคล/กก.) 2800 2800 2850 2850 
Arginine (%) 1.00 0.83 0.67 0.75 
Lysine (%) 0.85 0.60 0.45 0.52 
Methionine (%) 0.30 0.25 0.20 0.22 
Methionine + cystine (%) 0.62 0.52 0.42 0.47 
Threonine (%) 0.68 0.57 0.37 0.47 
Tryptophan (%) 0.17 0.14 0.11 0.12 
Calcium (%) 0.90 0.80 0.80 2.00 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ (%) 0.40 0.35 0.30 0.32 

ที่มา : NRC, 1994; Merckvetmanual, 2016 

   ตารางท่ี 4 ความต้องการทางโภชนะของไก่ไข่ (Brown-Egg Layers) 

ความต้องการโภชนะในสูตรอาหาร 
ไก่ไข่เล็ก ไก่ไข่รุ่น ไก่ไข่สาว ไก่ไข่สาวก่อนไข ่

(0-6 สัปดาห์) (6-12 สัปดาห)์ (12-18 สัปดาห)์ (18-ไข่ฟองแรก) 

โปรตีน (%) 17 15 14 16 
Arginine (%) 0.94 0.78 0.62 0.72 
Lysine (%) 0.80 0.56 0.42 0.49 
Methionine (%) 0.28 0.23 0.19 0.21 
Methionine + cystine (%) 0.59 0.49 0.39 0.44 
Threonine (%) 0.64 0.53 0.35 0.44 
Tryptophan (%) 0.16 0.13 0.10 0.11 
Calcium (%) 0.90 0.80 0.80 1.80 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ (%) 0.40 0.35 0.30 0.35 

ที่มา : NRC, 1994; Merckvetmanual, 2016 
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ความต้องการทางโภชนะ ประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ  

ตารางท่ี 5 ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณอาหารที่กินของไก่ไข่ระยะต่างๆ  

อายุ (สัปดาห์) 
White-Egg-Laying Brown-Egg-Laying 

น้้าหนัก1 (กรัม) 
ปริมาณอาหารที่กิน 

(กรัม/สัปดาห์) 
น้้าหนัก1 (กรัม) 

ปริมาณอาหารที่กิน 
(กรัม/สัปดาห์) 

0 35 50 37 70 
2 100 140 120 160 
4 260 260 325 280 
6 450 340 500 350 
8 660 360 750 380 
10 750 380 900 400 
12 980 400 1100 420 
14 1100 420 1240 450 
16 1220 430 1380 470 
18 1375 450 1500 500 
20 1475 500 1600 550 

ที่มา : NRC, 1994 
หมายเหตุ 
1 ศักยภาพทางพันธุกรรมโดยเฉลี่ยเมื่อได้รับปริมาณอาหารตามต้องการ หากไก่ไข่เชิงพาณิชย์มีสายพันธุ์ 
  แตกต่างกันอาจมีอัตราการเจริญเติบโตและน้ าหนักแตกต่างกัน 
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ความต้องการทางโภชนะ ประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ  

 ตารางท่ี 6 ความต้องการทางโภชนะของเป็ดปักก่ิง 

ความต้องการโภชนะในสูตรอาหาร 
เป็ดระยะแรก เป็ดระยะรุ่น 

เป็ดระยะผสมพันธุ์ 
(0-2 สัปดาห์) (2-7 สัปดาห์) 

โปรตีน (%) 22 16 15 

พลังงาน (ก.แคล/กก.)1 2900 3000 2900 
Arginine (%) 1.10 1.00 - 

Lysine (%) 0.90 0.65 0.60 
Methionine + cystine (%) 0.70 0.55 0.50 
Calcium (%) 0.65 0.60 2.75 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ (%) 0.40 0.30 0.30 

ที่มา : NRC, 1994; ดัดแปลง Merckvetmanual, 2016 
หมายเหตุ 
1 ค่าพลังงานพ้ืนฐาน 

      ตารางท่ี 7 ความต้องการทางโภชนะของเป็ดไข่ 

ความต้องการโภชนะในสูตรอาหาร 
เป็ดไข่เล็ก  

(0-4 สัปดาห์) 
เป็ดไข่รุ่น  

(5-10 สัปดาห์) 
เป็ดไข ่       

(11-20 สัปดาห์) 
เป็ดไข่ เป็ดไข่พ่อแม่พันธุ์ 

โปรตีน (%) 20 18 16 18 20 
พลังงาน (ก.แคล/กก.)1

Lysine (%) 
Methionine (%) 
Calcium (%) 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ (%) 

2900 
1.26 
0.43 
0.85 
0.43 

2850 
0.80 
0.37 
0.90 
0.35 

2700 
0.70 
0.32 
0.90 
0.35 

2700 
0.80 
0.35 
2.50 
0.42 

2600 
0.90 
0.40 
3.00 
0.40 

  ที่มา : ดัดแปลงจากอุทัย  คันโธ (2559) 
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ความต้องการทางโภชนะ ประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ  

 ตารางท่ี 8 ความต้องการทางโภชนะของไก่งวง

เพศผู้ อายุ (สัปดาห์) (0-4 สัปดาห์) (4-8 สัปดาห์) (8-12 สัปดาห์) (12-16 สัปดาห์) (16-20 สัปดาห์) (16-20 สัปดาห์) 
เพศเมีย อายุ (สัปดาห์) (0-4 สัปดาห์) (4-8 สัปดาห์) (8-11 สัปดาห์) (11-14 สัปดาห์) (14-17 สัปดาห์) (17-20 สัปดาห์) ผสมพันธ์ุ 

โปรตีน (%) 28 26 22 19 16.5 14 14 
พลังงาน (ก.แคล/กก.)1 2800 2900 3000 3100 3200 3300 2900 
Arginine (%) 1.60 1.40 1.10 0.90 0.75 0.60 0.60 
Glycine + serine (%) 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.50 
Histidine (%) 0.58 0.50 0.40 0.30 0.25 0.20 0.30 
Isoleucine (%) 1.10 1.00 0.80 0.60 0.50 0.45 0.50 
Leucine (%) 1.90 1.75 1.50 1.25 1.00 0.80 0.50 
Lysine (%) 1.60 1.50 1.30 1.00 0.80 0.65 0.60 
Methionine (%) 0.55 0.45 0.40 0.35 0.25 0.25 0.20 
Methionine + cystine (%) 1.05 0.95 0.80 0.65 0.55 0.45 0.40 
Phenylalanine (%) 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.55 
Phenylalanine + tyrosine (%) 1.80 1.60 1.20 1.00 0.90 0.90 1.00 
Threonine (%) 1.00 0.95 0.80 0.75 0.60 0.50 0.45 
Tryptophan (%) 0.26 0.24 0.20 0.18 0.15 0.13 0.13 
Valine (%) 1.20 1.10 0.90 0.80 0.70 0.60 0.58 

ที่มา : merckvetmanual, 2016 ; NRC, 1994 
หมายเหตุ 
1ค่าพลังงานที่แตกตา่งกันอาจขึ้นอยู่กับส่วนผสมของอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ส าหรับ ME ทั่วไปมาจากข้าวโพดและถั่วเหลือง 

ตารางท่ี 9 ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณอาหารที่กินของไก่งวง  

อายุ (สัปดาห์) 
เพศผู้ เพศเมีย 

น้้าหนัก (กก.) 
ปริมาณอาหารที่กิน/วัน 

(กรัม) 
น้้าหนัก (กก.) การผลิตไข่ (%) 

ปริมาณอาหารที่กิน/วัน 
(กรัม) 

20 14.3 500 8.4 0 260 
25 16.4 570 9.8 0 320 
30 19.1 630 11.1 0 310 
35 20.7 620 11.1 68 280 
40 21.8 570 10.8 64 280 
45 22.5 550 10.5 58 280 
50 23.2 560 10.5 52 290 
55 23.9 570 10.5 45 290 
60 24.5 580 10.6 38 290 

  ที่มา : NRC, 1994 
  หมายเหต ุ : ค่าเหล่านี้มาจากข้อมูลจากการทดลองในช่วงผลิตไข่เชิงพาณิชย์ โดยในฤดูร้อนประมาณการผลติไขไ่ด้ 
  70 – 90 เปอร์เซ็นต ์
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ความต้องการทางโภชนะ ประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ  

 ตารางท่ี 10 ความต้องการทางโภชนะของสุกร1

ความต้องการโภชนะในสูตรอาหาร
สุกร 

น้้าหนัก 
(3-5 กโิลกรัม)

สุกร 
น้้าหนัก  

(5-10 กิโลกรัม)

สุกร 
น้้าหนัก 

(10-20 กิโลกรัม)

สุกร 
น้้าหนัก 

(20-50 กิโลกรัม)

สุกร 
น้้าหนัก 

(50-80 กิโลกรัม)

สุกร 
น้้าหนัก 

(80-120 กิโลกรัม)
โปรตีน (%)3 26 23.7 20.9 18 15.5 13.2 
พลังงาน (ก.แคล/กก.)2 3265 3265 3265 3265 3265 3265 
Arginine (%) 0.54 0.49 0.42 0.33 0.24 0.16 
Histidine (%) 0.43 0.38 0.32 0.26 0.21 0.16 
Isoleucine (%) 0.73 0.65 0.55 0.45 0.37 0.29 
Leucine (%) 1.35 1.20 1.02 0.83 0.67 0.51 
Lysine (%) 1.34 1.19 1.01 0.83 0.66 0.52 
Methionine (%) 0.36 0.32 0.27 0.22 0.18 0.14 
Methionine + cystine (%) 0.76 0.68 0.58 0.47 0.39 0.31 
Phenylalanine (%) 0.80 0.71 0.61 0.49 0.40 0.31 
Phenylalanine + tyrosine (%) 1.26 1.12 0.95 0.78 0.63 0.49 
Threonine (%) 0.84 0.74 0.63 0.52 0.43 0.34 
Tryptophan (%) 0.24 0.22 0.18 0.15 0.12 0.10 
Valine (%) 0.91 0.81 0.69 0.56 0.45 0.35 

  ที่มา : NRC, 1998 
  หมายเหตุ 
   1 เพศสุกร (อัตราส่วน 1:1 สุกรเพศผู้ที่ตอนกับสุกรสาว)
   2 ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ (ME) 96 % ของ DE 
   3 ระดับโปรตีนในสูตรอาหารได้จากวัตถุดิบข้าวโพดและถั่วเหลือง ส าหรับอาหารสุกร 3-10 กิโลกรัม ที่ได้จาก 
  พลาสมาผงและ/หรือนมผง ระดับโปรตีนจะน้อยกว่าที่แสดง 2-3 % 

ตารางท่ี 11 ความต้องการทางโภชนะของเพ่ือผลิตน้ านมของโครีดนม (NRC 1989, 2001) น้ าหนักโค 500 – 550 กิโลกรัม 

ปริมาณน้้านม (กก./วัน) 
10 กก./วัน 15 กก./วัน 20 กก./วัน 25 กก./วัน 

ความต้องการโภชนะในสูตรอาหาร 

พลังงานสุทธิ (Mcal/kg DM) (%TDN) 1.4-1.5 (63-67) 1.5 (66) 1.6 (70-71) 1.6 (71) 
โปรตีน (%DM) 12.0 14.0 15.0 16.0 
แคลเซียม (%DM) 0.5 0.5 0.6 0.7 
ฟอสฟอรัส (%DM) 0.3 0.3 0.4 0.4 
เยื่อใย* (NDF) (%DM) 28.0 28.0 28.0 28.0 
เยื่อใย (ADF) (%DM) 21.0 21.0 21.0 21.0 
แป้ง น้ าตาล (NFC) (%DM) 36-44 36-44 36- 36-44 
ที่มา : กรองแก้ว, 2561 

   หมายเหตุ *เป็น NDF จากอาหารหยาบ (Forage NDF) ซึ่งในอาหารโครีดนมควรมี NDF ที่มาจากอาหาร 
 หยาบประมาณ 75 % ของ NDF ในอาหารทั้งหมด (Dietary NDF) 
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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เพื่อให้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์สอดคล้องกับระบบการรับรองตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตาม
หลักวิชาการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง 
ปศุสัตว์อินทรีย์  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“ปศุสัตว์อินทรีย์”  (Organic  Livestock)  หมายความว่า  สัตว์บกที่เลี้ยงสําหรับใช้เป็นอาหาร

หรือผึ้งที่ใช้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์  รวมถึงผลิตผลที่ได้จากการเลี้ยง  หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดย
ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์  ทั้งนี้  ไม่ครอบคลุมถึงสัตว์ป่าที่ได้จากการล่า   

“เกษตรอินทรีย์”  (Organic  Agriculture)  หมายความว่า  ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตร
แบบองค์รวมท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ  รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ  วงจรชีวภาพ  โดยเน้น 
การใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์  และไม่ใช้พืช  สัตว์  หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจาก
เทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม  (Genetic  Modification)  มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูป  
ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ 
ในทุกข้ันตอน   

“ผู้ตรวจประเมิน”  (Auditor)  หมายความว่า  ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์  ซึ่งเป็นบุคคล 
ที่ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ   

“คณะผู้ตรวจประเมิน”  (Audit  Team)  หมายความว่า  คณะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์  ให้ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ  
ประกอบด้วย  หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  ผู้ตรวจประเมิน  โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการณ์ 
เข้าร่วมด้วย 

“คณะกรรมการรับรอง”  (Certification  Committee)  หมายความว่า  คณะกรรมการ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์  ให้ทําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่ง 
การรับรองต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์   
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“ผู้เชี่ยวชาญ”  (Technical  Expert)  หมายความว่า  บุคคลผู้ให้ความรู้  หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแก่คณะผู้ตรวจประเมิน   

“ผู้สังเกตการณ์”  (Observer)  หมายความว่า  บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน 
แต่ไม่ได้ดําเนินการตรวจประเมิน   

“การตรวจประเมิน”  (Audit)  หมายความว่า  การตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์  เพื่อประเมิน
และตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด   

“การรับรอง”  (Certification)  หมายความว่า  ขั้นตอนการดําเนินงาน  และออกใบรับรองว่าผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์หรือระบบการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์  เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานนี้ 

“ให้การรับรอง”  (Granting  Certification)  หมายความว่า  การให้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
แก่ผู้ประกอบการท่ียื่นขอการรับรอง   

“คงไว้ซึ่งการรับรอง”  (Maintaining  Certification)  หมายความว่า  การให้คงไว้ซึ่งการรับรอง
ปศุสัตว์อินทรีย์  แก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง  และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง   

“ต่ออายุการรับรอง”  (Recertification)  หมายความว่า  การต่ออายุการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
แก่ผู้ประกอบการท่ียื่นขอต่ออายุการรับรอง   

“พักใช้การรับรอง”  (Suspending  Certification)  หมายความว่า  การพักใช้การรับรอง 
ปศุสัตว์อินทรีย์  แก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง 

“เพิกถอนการรับรอง”  (Withdrawing  Certification)  หมายความว่า  การเพิกถอน 
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  แก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง   

“ยกเลิกการรับรอง”  (Cancelling  Certification)  หมายความว่า  การยกเลิกการรับรอง 
ปศุสัตว์อินทรีย์  แก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง 

“ผู้ประกอบการ”  (Operator)  หมายความว่า  ผู้ที่ดําเนินกิจการในการผลิต  จัดเตรียม  
นําเข้า  หรือส่งออก  ผลิตผล  และ/หรือ  ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําไปจําหน่าย   
หรือเป็นผู้จัดจําหน่าย 

“สถานประกอบการ”  (Establishment)  หมายความว่า  สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ทางด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 

“ใบรับรอง”  (Certificate)  หมายความว่า  ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  ที่กรมปศุสัตว์ออกให้แก่
ผู้ประกอบการ 

“ใบแทน”  (Replacement  of  Certificate)  หมายความว่า  ใบแทนใบรับรอง  ซึ่งออกโดย
กรมปศุสัตว์  ในกรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอใบใหม่  เนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมชํารุดหรือสูญหาย 

“แบบฟอร์ม”  (Form)  หมายความว่า  แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการขอรับรอง  การตรวจประเมิน  
และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

- 140 -



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

“ข้อกําหนด”  (Criteria)  หมายความว่า  ข้อความที่ระบุในแบบฟอร์มการตรวจประเมิน   

ปศุสัตว์อินทรีย์ 

“คู่มือการปฏิบัติงาน”  (Manual  for  Certification)  หมายถึง  คู่มือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์

ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน  การออกใบรับรอง  วิธีการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์ม  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์   

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกใบรับรอง

ประกาศ  คําสั่ง  คู่มือ  และกําหนดแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ  เพื่อให้เป็นไป 

ตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์ขอรับการรับรองต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นผู้ที่สมัครใจขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  

ข้อกําหนด  ขั้นตอน  วิธีการปฏิบัติ  คู่มือและเอกสารต่าง ๆ   

(๒) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง  เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วมากกว่า  ๓  ปี   

(๓) ก่อนการตรวจประเมิน  ผู้ประกอบการต้องมีการนําข้อกําหนดระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  

ไปปฏิบัติแล้ว 

หมวด  ๒ 

การขอรับการรับรอง  การตรวจประเมิน  การออกใบรับรอง 

และเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 

ส่วนที่  ๑ 

การย่ืนขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  ให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานตามที่คู่มือ 

การปฏิบัติงานกําหนดต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  

ข้อ ๗ เม่ือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ได้รับแบบฟอร์มและหลักฐานแล้ว  

ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มและหลักฐานเบื้องต้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอจัดส่งเอกสาร

ทั้งหมดให้แก่หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินตามลําดับ  เพื่อดําเนินตามข้ันตอนการตรวจประเมินต่อไป 
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ส่วนที่  ๒ 
การตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 

ข้อ ๘ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์” 
ประกอบด้วย  หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  และผู้ตรวจประเมิน  ทั้งนี้  ในการตรวจประเมินจะต้องมี  
ผู้ตรวจประเมิน  อย่างน้อย  ๒  คน  หรืออาจมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วยก็ได้ 

ข้อ ๙ คณะผู้ตรวจประเมินมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) วางแผนและเตรียมการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานที่กําหนด 
(๒) กําหนดนัดหมายผู้ประกอบการเพื่อตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
(๓) ดําเนินการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 
(๔) ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามข้อกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  ในกรณีที่

ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
(๕) จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินหรือผลสอบสวนตามข้อกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  

โดยละเอียด 
(๖) ชี้ แจงผลการตรวจประเ มินปศุสัตว์ต่ อคณะกรรมการ รับรองปศุสั ตว์ อินท รีย์ 

เพื่อพิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง 
และยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  แล้วแต่กรณี 

(๗) ตรวจติดตามวิธีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์   ตามระยะเวลาที่ กําหนด  และส่งผล 
การตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ต่อคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์พิจารณาเพื่อคงไว้ซึ่งการรับรอง 

ข้อ ๑๐ รูปแบบการตรวจประเมิน  มี  ๕  รูปแบบ  ดังต่อไปนี้   
(๑) การตรวจรับรองใหม่  (Initial  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองครั้งแรก  โดยการตรวจประเมินจะตรวจอย่างละเอียด 
ในทุกข้อกําหนด   

(๒) การตรวจติดตามผลการแก้ไข  (Follow-up  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินคร้ังก่อน  

(๓) การตรวจติดตาม  (Surveillance  Audit)  เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง  การตรวจประเภทน้ี
สามารถเลือกตรวจในบางข้อกําหนด  เพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  การตรวจติดตาม 
ทุกคร้ังรวมกันในรอบการรับรอง  ๓  ปี  จะต้องตรวจประเมินให้ครบทุกข้อกําหนด   

(๔) การตรวจต่ออายุ  (Recertification  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุ 
การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด  ซึ่งจะดําเนินการตรวจ
ประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ 
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(๕) การตรวจกรณีพิเศษ  (Special  Audit)  เป็นการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
ซึ่งมีปัญหา  มีการร้องเรียน  มีการโอนกิจการหรืออื่น ๆ  การตรวจรูปแบบนี้อาจไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบล่วงหน้า   

เหตุที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษได้  มีดังต่อไปนี้   
(ก) มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานประกอบการที่ ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพลดลง   

เช่น  พบว่ามีการใช้สารที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้สําหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง   

(ข) เม่ือมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  หรือเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 

(ค) ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้ตรวจประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ 
(ง) มีการโอนกิจการ 
(จ) กรณีอื่น ๆ  ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดําเนินการ 
ข้อ ๑๑ หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ  ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการตรวจ

ประเมินเบ้ืองต้น  แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการทราบภายใน  ๕  วนัทําการ  
ข้อ ๑๒ ให้คณะผู้ตรวจประเมิน  เสนอรายงานผลการตรวจประเมินตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา
ดําเนินการต่อไป   

ส่วนที่  ๓ 
การออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

ข้อ ๑๓ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์” 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการไม่น้อยกว่า  ๒  คน  โดยมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาที่ต้องการหรือมี
ตําแหน่งทางวิชาชีพที่เหมาะสม 

(๒) ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ทํางาน  และต้องมีความรู้ความเข้าใจในงาน   
ด้านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการรับรอง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) พิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง   

เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  แล้วแต่กรณี 
(๒) ทบทวนความถูกต้องของผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์  เล่ม  ๑ : การผลิต  แปรรูป  แสดงฉลาก   
และจําหน่ายผลิตผล  และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  (มกษ.  9000-2552)  มาตรฐานสินค้าเกษตร : 
เกษตรอินทรีย์  เล่ม  ๒ : ปศุสัตว์อินทรีย์  (มกษ.  9000  เล่ม  2-2554)  และมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
เกษตรอินทรีย์  เล่ม  ๖ : ผึ้งอินทรีย์  (มกษ.  9000  เล่ม  6-2556) 
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(๓) ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ 
(๔) เชิญผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์  มาชี้แจงเร่ืองการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 

ในการประชุมคณะกรรมการ 
(๕) สรุปผลการพิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  

เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  เพื่อให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการตาม 
ผลการพิจารณานั้น 

(๖) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์อินทรีย์ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ เม่ือคณะกรรมการรับรองได้รับรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว

ให้คณะกรรมการรับรองดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุ 
การรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  แล้วแต่กรณี  
โดยในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งขององค์ประชุม  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องที่พิจารณาต้องงดออกเสียงและไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ  ในเรื่องที่พิจารณานั้น  และให้ปฏิบัติตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองพิจารณาให้การรับรอง  หรือต่ออายุการรับรอง 
ให้คณะกรรมการรับรองจัดทําใบรับรองเพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ลงนามให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ 
การรับรองต่อไป  โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรองมีมติให้การรับรอง   

ส่วนที่  ๔ 
เง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ปรากฏแนบท้ายแบบคําขอ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(๒) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(๓) ต้องไม่นําใบรับรอง  และ/หรือ  เคร่ืองหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางท่ีทําให้เกิด

ความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
(๔) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์  สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด  เม่ือมีการพักใช้

การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(๕) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน  และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  ในการตรวจประเมินทุกครั้ง  

ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  เข้าตรวจสอบในพื้นที่สถานประกอบการทั้งหมด 
ที่ถือครอง  ทั้งพื้นที่ของตนเอง  พื้นที่เช่า  และพื้นที่ให้เช่า  ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ  สถานที่เก็บ
ปัจจัยการผลิต  และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 
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(๖) จัดทําบันทึกตามที่ กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน  และข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง   
เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่   
ผู้ตรวจประเมิน  และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เม่ือได้รับการร้องขอ 

(๘) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง  โดยจะ
ดําเนินการทุก  ๑๐ - ๑๒  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 

(๙) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง  ให้ยื่นแบบฟอร์มการขอรับรองและหลักฐาน
ประกอบการยื่นคําขอต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า  ก่อนใบรับรอง
หมดอายุ  ๕  เดือน  แต่ไม่เกิน  ๖  เดือน 

(๑๐) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง  ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรอง 
คืนให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด   

(๑๑) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในสาระสําคัญ  เช่น  เปลี่ยนชนิด

สัตว์เลี้ยง  หรือเพิ่มชนิด  เพิ่มหรือลดพื้นที่เลี้ยงสัตว์  เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์  เปลี่ยนแปลงพื้นที่   

หรือสถานที่ผลิต  มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตผล  ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 

เป็นวิธีใหม่  ปรับปรุงสถานประกอบการ  เปลี่ยนผู้จัดการ  เป็นต้น  ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที  

ซึ่งในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนี้  คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง  หรืออาจกําหนด 

ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม   

(๑๒) กรณีมีความจําเป็นต้องใช้สัตว์  วัตถุดิบ  อาหารสัตว์  และปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาจาก

ระบบอินทรีย์  ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที 

(๑๓) การโอนกิจการ  ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่า 

ยังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง  

หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม 

(๑๔) การย้ายสถานที ่ตั ้งสถานประกอบการ  ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อยกเลิกการรับรอง   

(๑๕) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานท่ีตั้งเดิม  ให้แจ้งสํานักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

จะรวบรวมข้อมูลเสนอสํานักงานปศุสัตว์เขต  และเสนอกรมปศุสัตว์ตามลําดับเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่  

โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่  ทั้งนี้  ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน  ๗  วันทําการ  นับแต่

วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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(๑๖) กรณีใบรับรองชํารุดหรือสูญหาย  ให้นําใบรับรองที่ชํารุดหรือเอกสารหลักฐาน  การแจ้งความ
เอกสารสูญหาย  แล้วแต่กรณี  มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวม
ข้อมูลเสนอสํานักงานปศุสัตว์เขต  และเสนอกรมปศุสัตว์ตามลําดับเพื่อพิจารณาออกใบแทน  โดยใบแทน
จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่   

หมวด  ๓ 

อายุใบรับรองและการต่ออายุใบรับรอง 

ส่วนที่  ๑ 

อายุใบรับรอง 

ข้อ ๑๘ ใบรับรองให้มีอายุ  ๓  ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการรับรองให้การรับรอง  รูปแบบ

ของใบรับรองให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้  ยกเว้นผึ้งที่ใช้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ 

ให้ใบรับรองมีอายุ  ๑  ปี 

ส่วนที่  ๒ 

การต่ออายุใบรับรอง 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบการที่ มีความประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองให้ยื่นแบบฟอร์ม 

และหลักฐานตามที่คู่มือการปฏิบัติงานกําหนดต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  

ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ  ๕  เดือน  แต่ไม่เกิน  ๖  เดือน   

ข้อ ๒๐ เม่ือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ได้รับแบบฟอร์ม 

และหลักฐานแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มและหลักฐานเบื้องต้น   

และส่งเอกสารทั้งหมดให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมิน   

ข้อ ๒๑ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จก่อนใบรับรองหมดอายุ  

วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

ข้อ ๒๒ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จหลังใบรับรองหมดอายุ  

วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลนับตั้งแต่วันที่มีผลการพิจารณาต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการรับรอง 

ข้อ ๒๓ กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

และใบรับรองได้หมดอายุลง  ให้ผู้ประกอบการหยุดการใช้  หรืออ้างอิงใบรับรอง  และให้สิ้นสุด

กระบวนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง  และให้เปลี่ยนเป็นการตรวจรับรองใหม่ 
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หมวด  ๔ 

การตรวจติดตาม  การยกเลิกการรับรอง 

ส่วนที่  ๑ 

การตรวจติดตาม 

ข้อ ๒๔ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามสถานประกอบการที่ ได้รับการรับรอง 

ทุก  ๑๐ - ๑๒  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง   

ส่วนที่  ๒ 

การยกเลิกการรับรอง 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้  คณะผู้ตรวจประเมินสามารถเสนอ

คณะกรรมการรับรองเพื่อทําการยกเลิกการรับรอง   

(๑) ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 

(๒) ผู้ประกอบการตายและไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการ

ที่ได้รับการรับรอง 

(๓) ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร   

(๔) มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง  และผู้ประกอบการไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๕) ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ดําเนินการย่ืนต่ออายุการรับรองหลังใบรับรองหมดอายุ 

ข้อ ๒๖ เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  ๒๕  ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบ  

เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง   

ข้อ ๒๗ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ  

และสํานักงานปศุสัตว์เขตทราบว่าถูกยกเลิกการรับรอง  และให้ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับ

การรับรองจากกรมปศุสัตว์นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าถูกยกเลิกการรับรอง   

และส่งใบรับรองคืนภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง 
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หมวด  ๕ 

การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง 

ส่วนที่  ๑ 

การพักใช้การรับรอง 

ข้อ ๒๘ เม่ือคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือรับทราบเหตุ 

ที่อาจพักใช้การรับรองอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข  และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทาง 

การแก้ไขตามระยะเวลาที่กําหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน 

(๒) พ้นระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

(๓) มีระยะปรับเปลี่ยนความเป็นอินทรีย์ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย ์ 

ข้อ ๒๙ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  รวบรวมหลักฐานและเอกสาร 

ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ  ๒๘  เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง  

ข้อ ๓๐ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ  

และสํานักงานปศุสัตว์เขตทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง  และให้ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับ

การรับรองจากกรมปศุสัตว์นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าถูกพักใช้การรับรอง   

ข้อ ๓๑ การพักใช้การรับรองแต่ละครั้ง  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๘๐  วัน   

ข้อ ๓๒ ให้คณะผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกคร้ัง  ก่อนครบระยะเวลาพักใช้

การรับรอง  ถ้าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล  ให้เสนอคณะกรรมการรับรอง 

เพื่อพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป  (กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง)  แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ  

ให้ยื่นขอการรับรองใหม่ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขได้  ให้ดําเนินการส่งผลการตรวจประเมิน 

ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาการพักใช้การรับรองต่อเนื่องจากการพักใช้การรับรองคร้ังที่แล้วอีกคร้ัง  

และหากผลการดําเนินการในรอบที่  ๒  พบว่าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้พักใช้ 

การรับรองอีก  ถือว่ามีการพักใช้การรับรอง  ๒  ครั้ง  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  ให้ดําเนินการเพิกถอน 

การรับรองต่อไป 
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ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการรับรอง 

ข้อ ๓๔ เม่ือคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือรับทราบเหตุ 
ที่อาจเพิกถอนการรับรองอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   

(๑) พบเหตุที่ทําให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์  หรือมีผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
ตัวอย่างเช่น  ปลอมแปลงเอกสาร  การปลอมใบรับรอง  การแก้ไขใบรับรอง  การนําผลผลิตที่ไม่ได้รับ
การรับรองมากล่าวอ้าง  เป็นต้น 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง  ๒  คร้ัง  ภายใน
ระยะเวลา  ๓  ปี 

(๓) มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองกระทําผิดต่อกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๓๕ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  รวบรวมหลักฐานและเอกสาร 
ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ  ๓๔  เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง   

ข้อ ๓๖ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 
และสํานักงานปศุสัตว์เขตทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง  และให้ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าถูกเพิกถอนการรับรอง   
และส่งใบรับรองคืนภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่ทราบหนังสือเพิกถอนการรับรอง 

ข้อ ๓๗ ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง  จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
เป็นระยะเวลา  ๓  ปี 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

ข้อ ๓๘ ผู้ประกอบการที่ถูกพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง  มีสิทธิอุทธรณ์ 
โดยทําหนังสือย่ืนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ทราบการพักใช้การรับรองหรือเพิกถอน
การรับรอง  และให้คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๗ 
การจัดทําและเก็บข้อมูล 

ข้อ ๓๙ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดทําข้อมูลผู้ประกอบการ   
ที่ได้รับการรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง   
และยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลใด ๆ  และส่งให้สํานักงาน 
ปศุสัตว์เขตรับทราบ   
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๐ การใดที่ได้ดําเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างดําเนินการอันเก่ียวกับการขอรับ 
และออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

- 150 -

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text
  

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text

wanwisa
Typewritten Text



 

 
 

บรรณานุกรม 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  2553.  วิธีปฏิบัติส้าหรับการเก็บตัวอย่างน ้า

จากแหล่งน ้า.  ม.ป.ท. 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2554.  เอกสารสนับสนุน การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการ

วิเคราะห์ ระบบการจัดการคุณภาพ GAP : พืช. กรุงเทพมหานคร.  
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  2551.  ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการ
ป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551.  แหล่งที่มา : 
http://www.dgr.go.th, 24 มีนาคม 2560.   

กรองแก้ว  บริสุทธิ์สวัสดิ์.  2561.  การเลี ยงโคนมอินทรีย์.  พิมพ์ครั งที่ 1.  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ้ากัด สาขาที่ 4, นนทบุรี. 

คณะท้างานจัดท้ามาตรฐานอาหารสัตว์เคี ยวเอื องของประเทศไทย.  2551.  ความต้องการโภชนะของโคเนื อใน
ประเทศไทย.  พิมพ์ครั งที่ 1.  โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, กรุงเทพฯ. 

จารุพงศ์ ประสพสุข.  ม.ป.ท.  การสุ่มเก็บตัวอย่างดิน น ้า และพืช เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้าง.  แหล่งที่มา : 
http://oard3.doa.go.th/pdf/jarupong2.pdf, 1 ธันวาคม 2560. 

ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม .   2549.  ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ้าบริโภค เล่ม 1 ข้อก้าหนดเกณฑ์คุณภาพ 
และก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ้าบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก. 257 - 2549.  
แหล่งที่มา : http://www.tisi.go.th, 24 มีนาคม 2560. 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2552.  ประกาศกระทรวง  
 เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก 

และจ้าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551.  
แหล่งที่มา : http://www.acfs.go.th, 24 มีนาคม 2560. 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2554.  ประกาศกระทรวง  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551.  แหล่งที่มา : http://www.acfs.go.th ,  
24 มีนาคม 2560. 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2556.  ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6 : ผึ งอินทรีย์                
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551.  แหล่งที่มา : http://www.acfs.go.th,      
24 มีนาคม 2560. 

- 151 -



 

 
 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2557.  ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1(G) : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ้าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551. แหล่งที่มา : ttp://www.acfs.go.th,        
24 มีนาคม 2560. 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2557.  หลักเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Certification Scheme for Organic Agriculture ).  ม.ป.ท. 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2560.  หลักเกณฑ์/
เงื่อนไขการรับรองความสามารถของหน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหาร ขอบข่าย เกษตรอินทรีย์  
(ACFS-CSSA-R-SD-24).  ม.ป.ท. 

อุทัย คันโธ.  2559.  อาหารสกุรและสัตว์ปีกเชิงประยุกต์.  พิมพ์ครั งที่ 1.  ม.ป.ท. 
IFOAM.  2007.  The IFOAM Basic Standards for Organic Production and Processing  version 

2005.  International Federation of Organic Agriculture Movements.  Available source : 
https://www.ifoam.bio, March 5, 2017. 

Kirk, C.  and  B.S. Klasing.  n.d.  Nutritional Requirements of Poultry.  Available source :  
http://www.merckvetmanual.com/poultry/nutrition-and-management-poultry/nutritional-
requirements-of-poultry, December 25, 2017. 

Lutt ikholt, L.W.M.  2007.  Principles of organic agric ulture as formulated by the  
International Federation of Organic Agriculture Movements.  NJAS. 54(4) : 347 - 360. 

National Research Council.  1994.  Nutrient requirements of poultry.  9th ed. National  
Academic Press, Washington, USA. 

National Research Council.  2001.  Nutrient requirements of dairy cattle.  6th ed.  National  
Academic Press, Washington, USA. 

National Research Council.  2012.  Nutrient requirements of swine.  11th ed. National 
Academic Press, Washington, USA. 

Poultry CRC.  2015.  Nutrient requirements of meat chickens (broilers).  Poultryhub.  Available 
source : http://www.poultryhub.org/nutrition/nutrient-requirements/nutrient-requirements-
of-meat-chickens-broilers, December 25, 2017. 

The European Commission.  2013.  Commission Regulation (EU) No 1275/2013 of 6 December 2013. 
amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the 
Council as regards maximum levels for arsenic, cadmium, lead, nitrites, volatile 
mustard oil and harmful botanical impurities.  OJ. L 328, 56 : 86 - 92. 

- 152 -



 

 
 

The European Commission.  2015.  Commission Regulation (EU) 2015/186 of 6 February 2015 
amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the 
Council as regards maximum levels for arsenic, fluorine, lead, mercury, endosulfan 
and Ambrosia seeds.  OJ. L31, 58 : 11 - 17. 

- 153 -


	ADP46F9.tmp
	ลงชื่อ ………..………………………………พยาน          ลงชื่อ ………..………………………………พยาน
	สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ

	ลงชื่อ ………..………………………………พยาน          ลงชื่อ ………..………………………………พยาน

	ระเบียบใส่ตัวเลข
	ADP9B45.tmp
	กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์
	ดำเนินการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์�การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ�ฉบับปี พ.ศ. 2558 - 2564
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	คำสั่งและประกาศกรมปศุสัตว์
	คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายปศุสัตว์อินทรีย์
	คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
	ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์
	คำสั่งคณะผู้ตรวจ  กรมปศุสัตว์
	คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์
	คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินพืชอาหารสัตว์อินทรีย์
	คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์
	Slide Number 14
	“ปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Livestock)”
	คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมิน 
	Slide Number 23
	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรับรอง 
	Slide Number 25
	กระบวนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
	กระบวนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
	�          ยื่นแบบคำร้องขอรับรอง (ป.ศ.อ.1, ป.ศ.อ. 2, ป.ศ.อ. 3, ป.ศ.อ. 4)�
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Audit Types
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	4.การตรวจต่ออายุใบรับรอง�(Recertification Audit)
	Slide Number 45
	การประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	การพักใช้การรับรอง
	การพักใช้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
	การเพิกถอนการรับรอง
	การเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
	การยกเลิกการรับรอง
	การยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58


	
	DATA




