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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

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



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 
หน้า  2/8 



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 
แก้ไขครั้งท่ี  1 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  3/8 



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

รหัส  F-ORG-BEE 
แก้ไขครั้งท่ี  1 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  4/8 



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
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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
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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
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