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ข้อมูลพืน้ฐาน 

1 ช่ือเจา้ของ                                                         หมายเลขสมาชิก                                              ตรวจคร้ังท่ี.........ปี....................                     

2 ช่ือผูใ้ห้ขอ้มลู นาย/นาง/น.ส.  

3 สังกดักลุ่ม:                                                          หมายเลขสมาชิกกลุ่ม 

4 ช่ือผูป้ระสานงานกลุ่ม: 

5 ก)สถานะพ้ืนท่ีการผลิต  เป็นเจา้ของ                         เช่า แบ่งปันผลผลิต 

ข) จ านวนแปลงท่ีผลิตทั้งหมด  เป็นเกษตรอินทรีย.์.........แปลง      แปลงปกติ..........แปลง 

6 เก็บเก่ียวผลผลิตมาเป็นเวลาก่ีปี _____________  ปี  ตั้งแต่ปี  
ตอนที ่1 สภาพการใช้พืน้ทีท่ัว่ไป 

7 พ้ืนท่ีการผลิตใชส้ารเคมี ปุ๋ยเคมี และ ยาเคมีคร้ังสุดทา้ย เดือน/ปี........................ 

8 ผูผ้ลิตมีความเขา้ใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์รวมทั้งสมาชิกครอบครัว (ทดสอบสมาชิกใน
ครอบครัว) 

 ใช่                         ไม่ใช่ 

9 ผูผ้ลิตใชปั้จจยัการผลิตจากภายในฟาร์ม หรือฟาร์มใกลเ้คียง หรือภายนอกกลุ่ม ท่ีมาตรฐาน
อนุญาตให้ใชห้รือขออนุญาตจากกลุ่มแลว้เท่านั้น เช่น  

ปุ๋ยอินทรีย ์ เมล็ดพนัธุ์  อาหารสัตว ์ 

ใช่    ไม่ใช่ 

ระบุ 

10 จ านวนแปลงทั้งหมดของครอบครัว.........................แปลง พ้ืนท่ี..........................ไร่ ดงัน้ี 

แปลงที ่ ช่ือแปลง 
ตามทีร่ะบุไว้ในแผนการผลติ 

ระบุ วนัเดือนปี ท่ีใชส้ารเคมีคร้ัง
สุดทา้ย 

เนื้อที่ สถานะ 

แปลงท่ี1:    อินทรีย ์ ปกติ 

แปลงท่ี 2:   อินทรีย ์ ปกติ 

แปลงท่ี3:   อินทรีย ์ ปกติ 

แปลงท่ี4:   อินทรีย ์ ปกติ 

แปลงท่ี5:   อินทรีย ์ ปกติ 

11 ผูผ้ลิตมีแผนท่ีจะปรับเปล่ียนสู่เกษตรอินทรียท์ั้งหมดภายใน ปี...................   ใช่  ไม่ใช่ 
12 แปลงท่ีขอการรับรองในคร้ังน้ีคือแปลงท่ี.......................................เน้ือท่ีรวมทั้งหมด.................ไร่. 

13 ผูผ้ลิตมีแผนท่ีแปลงผลิต แสดงให้เห็นชดัเจน หรือช้ีให้เห็นแปลงผลิตทุกแปลงอยา่งแจ่มแจง้ ใช่                        ไม่ใช่ 

14 จ าแนกชนิดของผลิตผลในฟาร์มทั้งท่ีจ  าหน่ายและใชบ้ริโภคในครัวเรือน  

ช่ือชนิดพืช ผกั ผลไม ้(ระบุพนัธุ์) เน้ือท่ี ประมาณการผลผลิตทั้งหมด ต่อปี  ผลิตผลท่ีจ าหน่าย กก. 
(อินทรียเ์ท่านั้น)  

  อินทรีย ์.................กก ปกติ.................กก  

  อินทรีย ์.................กก ปกติ.................กก  

  อินทรีย ์.................กก ปกติ.................กก  

  อินทรีย ์.................กก ปกติ.................กก  
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เมลด็พันธ์ุและท่อนพันธ์ุ 

15 ก)ผูผ้ลิตใชเ้มล็ดพนัธุ์ หรือท่อนพนัธุ์อินทรีย ์และไม่ไดค้ลุกยาเคมี   ใช่                         ไม่ใช่ 

ข) หากหาไม่ได ้มีการลา้งและก าจดัอยา่งเหมาะสมใช่หรือไม่  ใช่                         ไม่ใช่ 

การอนุรักษ์ดิน และน า้  

16 ไม่พบมีพ้ืนท่ีเกิดการสูญเสียหรือท าลายหนา้ดิน เช่น เป็นร่องท่ีเกิดจากการชะลา้ง หรือ เปลือยดิน  ใช่                                   ไม่ใช่ 

17 ผูผ้ลิตมีการจดัการป้องกนัการพงัทลายของดิน เช่น ท าฝาย ท าคนักั้น ปลูกพืชขวางแนวระดบัฯ  ใช่                                   ไม่ใช่ 

18 ผูผ้ลิตมีการปลูกพืชหมุนเวียน พืชระหว่างแถว พืชคลุมดิน   ใช่                         ไม่ใช่ 

19 สังเกตพืชในฟาร์มมีการเจริญเติบโตดี?   ใช่                         ไม่ใช่ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ 

20 ผูต้รวจเห็นตวัอยา่งการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตวท์อ้งถ่ินหรือไม่ เช่น แนวพุ่มไม ้
แนวร้ัว หนองน ้า ป่าธรรมชาติ 

 ใช่                         ไม่ใช่ 

21 จากการสังเกตและพดูคุยกบัผูผ้ลิตมีแนวทางอยา่งไรท่ีจะรักษา ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในฟาร์ม เช่น การ
ปลูกพืช เล้ียงสัตวห์ลากหลายชนิด การปลูกพืชหลากหลายชนิด รักษาพืชทอ้งถ่ิน (อธิบาย) 

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

22 ผูผ้ลิตหลีกเล่ียงการเผาอินทรียว์ตัถุภายในฟาร์ม เช่น พบมีการไถกลบตอซงั แทนการเผา หรือ
สอบถามวิธีการก าจดัเศษเหลืออินทรียวตัถุ ใบไม ้เป็นตน้ 

 ใช่                      
 ไม่ท า 

 ไม่ใช่ 

การจัดการธาตุอาหารในดินและการส่งเสริมความอุดมสมบรูณ์ของดิน 

23 ท าเคร่ืองหมายถูกหนา้ขอ้ความขา้งล่างท่ีผูผ้ลิตจดัการหมุนเวียนธาตุอาหารและเพ่ิมความอุดมสมบรูณ์ของดิน 

     ปลูกปุ๋ยพืชสด          พืชหมุนเวียน        พืชคลุมดิน         พืชแซมระหว่างแถว  

    ปุ๋ยคอกในฟาร์ม         ปุ๋ยหมกั              ปุ๋ยคอกจากนอกฟาร์ม   ฟ้ืนฟดิูน    การคลุมดิน 

    การเตรียมดิน            ใชว้สัดุเหลือท้ิงจากพืชสตัวใ์นฟาร์ม ท าปุ๋ย         การใชจุ้ลินทรียจ์ากการหมกัธรรมชาติ      

24 หากมีการใชม้ลูสัตวม์าท าเป็นปุ๋ย ผูผ้ลิตท าตามมาตรฐานหรือไม่ เช่น ไม่ใชม้ลูสัตวท่ี์หมกัไม่สมบรูณ์
กบัพืชผกั และไม่ใชม้ลูสัตวจ์ากการเล้ียงสัตวอุ์ตสาหกรรมท่ีใชส้ารเคมีมาก และจากการเล้ียงสัตวข์งั
กรงตลอดเวลา เช่นมลูไก่ไข่  

ใช่                        ไม่ใช่ 

25 ผู้ผลติใช้ปุ๋ยจากนอกฟาร์มมาก่อนหน้านีห้รือไม่ ? หากมี ตรวจสอบส่วนผสม และกลุ่มอนุญาตให้ใชใ้นท่ีประชุมกลุ่มแลว้
หรือไม่  

ชนิดปุ๋ยและรายละเอยีดการใช้ ชนิดพืชทีใ่ช้ 
ปริมาณและ
ระยะเวลาใช้ แหล่งทีม่า 

ได้รับการรับรอง
เป็นอินทรีย์ 
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การจัดการศัตรูพืช และโรคพืช 

26 สอบถามผูผ้ลิต โรค แมลงท่ีเป็นปัญหาในการปลูกพืช   ไม่มี   มี ไดแ้ก่............................................................................  

27 ผูผ้ลิตใชว้ิธีใดในการป้องกนัโรคและแมลงศตัรูพืช 

   ปลูกพืชหมุนเวียน              ปลูกพืชแซมระหว่างแถว    ท้ิงระยะไถพรวน        
     ใชพ้นัธุ์พืชท่ีทนทาน          ใชก้ล่ินพืชไล่แมลง    
    ใชพื้ชเป็นเหยือ่ล่อ               ใชแ้สงไฟล่อ                       วิธีอ่ืนๆ(อธิบาย) 

 28 ผูผ้ลิตใชว้ิธีการอยา่งไรในการแก้ปัญหาโรคและแมลง ศัตรูพืชท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี เขียนวิธีของการควบคุมและป้องกนั 

ช่ือสารทีใ่ช้  ชนิดพืชทีม่ปัีญหา 
ปริมาณและความถี่
ทีใ่ช้ แหล่งทีม่า 

อนุญาตให้ใช้ใน
ระบบอนิทรีย์? 

     

     

     

 
วธิีปฏบิัตใินฟาร์ม และ แนวกนัชน เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนในกระบวนการผลติ 

29 การท าแนวกนัชน ตรวจดูความเส่ียงจากการใชส้ารเคมีของเพ่ือนบา้น หรือพืชดดัแปรพนัธุกรรม
(มะละกอ) หรือแหล่งน ้าปนเป้ือน ผูผ้ลิตมีวิธีป้องกนัเพียงพอหรือไม่? (ระบุความเส่ียงท่ีพบ อธิบาย
วิธีการ) 
............................................................................................................................................................ . 

ใช่                       
ไม่พบ

ความ
เส่ียง 

ไม่
เพียงพอ 

30 หากปลูกพืชแนวกนัชน 
- ตรวจดูแนวกนัชนมีความทึบและความสูงเพียงพอท่ีจะกนัสารเคมีจากเพ่ือนบา้น 
- พืชแนวกนัชนเป็นพืชต่างชนิดกบัพืชในแปลง ใช่ หรือไม่  
- ผูผ้ลิตมีการแยกผลผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ และจ าหน่ายจากพืชอินทรีย ์หรือไม่ ?  

 

ใช่    

ใช่                       

 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

31 หากมีลูกจา้ง ผูผ้ลิตไดอ้ธิบายสารท่ีอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ใชใ้นการผลิต สอบความเข้าใจของคนงาน  ใช่                        ไม่ใช่ 

32 จากการสังเกตเคร่ืองมือท่ีใชมี้การปะปนกบัการผลิตปกติหรือไม่ ผูผ้ลิตมีวิธีการเพียงพอหรือไม่ เช่น 
การล้างเคร่ืองมือ การใช้รถไถ รถเก่ียวข้าว ร่วมกับนาข้าวปกติ ภาชนะบรรจุ  
ห้ามใชเ้คร่ืองพ่นยาปนกนักบัพ่นสารเคมี  
ไม่ใชก้ระสอบปุ๋ยเคมีบรรจุผลิตผล 

ใช่                        ไม่ใช่ 

การเลีย้งสัตว์ในฟาร์ม  
ชนิดสัตว์ พันธ์ุ จ านวน(ตวั/

ปี) 
ระบบการเลีย้ง 
อนิทรีย์/ปกติ 

แหล่งทีม่า 
เกดิในฟาร์ม/น าเข้า 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

1.      

2.      

3.      

4.      
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33 สังเกตสัตว์มสุีขภาพดี สมบูรณ์ดี หรือไม่? ตรวจดูชนิดพันธ์สัตว์ ผิวหนัง ตา ขน เป็นมนัหรือไม่  ใช่                         ไม่ใช่ 

34 ผู้ผลติมคีวามสามารถในการจัดหาอาหารสัตว์อนิทรีย์ได้ตลอดปีหรือไม่   ตรวจการใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ภายในฟาร์มมากท่ีสุด หากน าเข้าจากนอกฟาร์มเป็นอินทรีย์หรือไม่  
หากตอบไม่ใช่ ระบุช่ือวตัถุดิบ และแหล่งท่ีมา 
................................................................................................................ ............................................... 

 ใช่     ไม่ใช่      

35 สัตว์ในฟาร์มมคีวามสัมพันธ์กบัระบบในฟาร์มหรือไม่? 
ตรวจการใช้ผลผลิตในฟาร์มเป็นอาหารสัตว์ ใช้ปุ๋ยมลูสัตว์ปรับปรุงดิน 
การเลีย้งสัตว์ต้องไม่หนาแน่นเกินพืน้ท่ีรับได้ ไม่ปล่อยของเสีย น า้เสียลงในแหล่งน า้ 

 ใช่                         ไม่ใช่ 

36 
 

หากมกีารใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์จากนอกฟาร์มทีเ่ป็นธรรมชาติได้ขออนุญาตจากกลุ่มหรือไม่? ใช่    ไม่ใช่      

37 มกีารใช้ผลพลอยได้จากโรงงานผลติอาหารมนุษย์เป็นอาหารสัตว์หรือไม่ ค านวณเป็นเปอร์เซนต์ใน
อาหารผสมท้ังปี ระบุชนิด.........................     ปริมาณทีใ่ช้............................................................... 

ใช่    ไม่ใช่      

38 ผู้ผลติไม่ใช้ยากนับิด ยาป้องกนัความเครียด สารสังเคราะห์ สารเร่ง สารเสริม ฮอร์โมนในการเลีย้ง
สัตว์? หากตอบไม่ใช่ ระบุช่ือสารท่ีใช.้....................................................................................................   

 ใช่                         ไม่ใช่ 

39 ผู้ผลติใช้สมุนไพร และภูมปัิญญาพืน้บ้าน ในการป้องกนัรักษาโรค?  ใช่                         ไม่ใช่ 

40 ตรวจดูคอกสัตว์ และบริเวณเลีย้งสัตว์ สะอาด มนี า้ให้กนิเพียงพอ?  ใช่                         ไม่ใช่ 

41 ตรวจดูสภาพการเลีย้งดูและทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์  
- มีการเล้ียงปล่อยไม่กกัขงัทรมานสัตว ์เป็นไปตามพฤติกรรมสัตวแ์ต่ละชนิด ห้ามเล้ียงบน

พ้ืนซีเมนตต์ลอดเวลา  
- มีคอก โรงเรือนให้สัตวห์ลบแดด ฝน และอยูส่บาย เคล่ือนไหว หมุนตวัไดอ้ยา่งอิสระ พ้ืน

คอกตอ้งแห้ง ไม่หนาแน่น  
- ไก่ไข่ห้ามเล้ียงบนกรงตบั มีรังไข่ คอนนอน  
- หมหูลุมตอ้งมีพ้ืนท่ีในระยะขุนไม่ต ่ากว่า 1.5 ตารางเมตรต่อตวั และพ้ืนจะตอ้งแห้ง โดยเติม

วสัดุรองพ้ืนเป็นประจ า  

 ใช่                         ไม่ใช่ 

42 ในรอบการเลีย้งทีผ่่านมามีสัตว์ป่วย หรือเกดิโรคในฟาร์มหรือไม่?  
ตรวจสอบผู้ผลิตได้ใช้ยาแผนปัจจุบันหรือไม่ และมีการหยดุยาเป็นสองเท่าหรือไม่  

ใช่                         ไม่ใช่ 

 
การจัดการผลผลติ การเกบ็รวบรวม และการขนส่ง  

43 ผูผ้ลิตใชบ้รรจุภณัฑท่ี์สะอาดปราศจากสารเคมีปนเป้ือน หรือเป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มหรือไม่ เช่น  
- ห้ามใชถุ้งปุ๋ยเคมี บรรจุผลิตผล (หากก าหนดเป็นมาตรฐานกลุ่ม) 
- มีการแบ่งแยกชดัเจนระหว่างอินทรียแ์ละปกติ 

ใช่                        ไม่ใช่ 

44 ผูผ้ลิตมีการบนัทึกวนัเก็บเก่ียว ช่ือพนัธุ์ ปริมาณผลผลิต และการจ าหน่ายหรือไม่ ?  ใช่                        ไม่ใช่ 

45 สถานท่ีจดัการผลผลิต สะอาด ปราศจากแมลง นก หนู เช้ือรา โดยไม่พบการใชส้ารเคมีก าจดัโรคแมลง
และสัตวศ์ตัรูในโรงเก็บ 

ใช่                        ไม่ใช่ 
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การจัดการกบัลูกจ้าง 
46 ผูผ้ลิตมีการใชแ้รงงานภายนอกอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรมหรือไม่? ใช่                       ไม่ใช่ 

47 ผูผ้ลิตจ่ายค่าจา้งแรงงานเหมาะสม? ใช่                        ไม่ใช่ 

48 มีการจ่ายค่าจา้งแรงงานเท่ากนัทั้งหญิงและชาย? ใช่                       ไม่ใช่ 

การจัดการตลาด 
 รายละเอียดอยา่งยอ่ช่องทางการจดัการผลิตผลหลกัในฟาร์ม 
ท่ี ชนิดของผลผลิต จ านวนขายตรง 

หนา้ฟาร์ม(กก.) 
ขายตลาดนดั 
สีเขียว(กก.) 

ขายให้ผูป้ระกอบ 
การ(กก.) 

ส่งออก(กก.) 

      
      
      
      
      
      
 
สรุปผลการตรวจประเมนิของคณะกรรมการ (ช่ือเจา้ของแปลง............................................สังกดักลุ่ม....................................................) 

เขียนรายการตรวจประเมนิที่มคี าตอบว่า “ไม่ใช่” ทีถ่ือเป็นรายการส าคญัมผีลให้ไม่ผ่านการรับรอง และหรือผ่านโดยให้มกีารแก้ไขใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด(ระบุขอ้)___________________________________________ 

 ไม่ผา่นการรับรอง พบหลกัฐานไดแ้ก่__________________________________________                                                           
สถานท่ีพบ____________ _______________________________________________________________________________  

ผ่าน แต่ให้แกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และรายงานให้ผูต้รวจทราบไดแ้ก่______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

            
เขียนปัจจัยทีน่ าเข้าจากภายนอกทีผู่้ตรวจไม่มัน่ใจว่าอนุญาตให้ใช้ในการผลติเกษตรอนิทรีย์หรือไม่โดย ตรวจดูรายการทีอ่นุญาตให้ใช้
ในภาคผนวก ก. ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ มกษ. 9000เล่ม 1-2552     

 
 

 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมนิทีใ่ห้ผู้ผลติปรับปรุงแก้ไข  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ของคณะผู้ตรวจประเมนิ ดังนี:้ 
 ผ่านการรับรองทุกแปลง  
 ผ่านเป็นบางแปลง ระบุ    __________________________________________________ 
 เป็นระยะปรับเปลีย่นทั้งหมดทุกแปลง    
 ผู้ผลติต้องปรับปรุงพัฒนาการผลติ และขอการรับรองใหม่ในปีต่อไป 

 
คณะผู้ตรวจประเมนิลงช่ือ พร้อมลายเซ็น:    วนั-เดือน-ปีทีต่รวจประเมนิ ______________________ 
1.ช่ือ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________   
2.ช่ือ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________   
3.ช่ือ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________   
 
 คณะกรรมการตดัสินให้การรับรอง  พิจารณาแล้ว อนุมตัใิห้:  
  ผา่นการรับรอง 
  ไม่ผา่นการรับรองอยูใ่นระยะปรับเปล่ียน                                                 
                                                                                                ลายเซ็น _______________________________  

ช่ือ-สกุล _______________________________    
                                                                                                      ประธานคณะกรรมการตดัสินให้การรับรอง    
         ลงวนัท่ี_________________           


