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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
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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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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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