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