แบบฟอร์มรายงานการตรวจฟาร์มเกษตรอิ นทรีย์ SCE – PGS ครัง้ ที…
่ …/ พ.ศ……………

( แบบ FM02 )

ว/ด/ป..................................................เลขที่...............................................
รายงานการตรวจฟาร์มมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ SCE - พีจีเอส (PGS)
ชื่อกลุ่มเกษตรอิ นทรีย…
์ ……………………………………….....ที่อยู่กลุ่ม………………………….…………………………………………………..
1.

ข้อมูลทั ่วไปของเกษตรกร ( ให้ทาเครื่องหมาย X ในกล่อง

) ( ถ้าเลือกกล่องมีเงื่อนไข ต้องระบุเงือนไขให้ชดั เจน เป็ นข้อๆ )

ชื่อเกษตรกร:

รหัส:……………………………….

วันทีต่ รวจ:…………………...

ชื่อผูต้ รวจฟาร์ม:

เวลาทีต่ รวจเริม่ ………เสร็จ ………..

แปลงทีต่ รวจ:……………………………………..

ผูท้ ใี่ ห้ขอ้ มูลระหว่างตรวจฟาร์ม   สมาชิกผูผ้ ลิตเอง (ตามชื่อผูส้ มัคร) ผูอ้ ่นื เกี่ยวข้องเป็ น ……………… กับสมาชิกผูผ้ ลิต
สถานทีเ่ ก็บผลผลิต / ทีเ่ ก็บอุปกรณ์  ตรวจแล้ว ยังไม่ได้ตรวจ เพราะ.....................................................................................................
ผลทีไ่ ด้จากการตรวจคือ........ผ่าน..................ผ่านแบบมีเงื่อนไข.............ไม่ผ่าน.......เงื่อนไข คือ ………………………………………………………………………….

2. ชนิ ดพืชขอรับรอง ผักและผลไม้อินทรีย์ ข้าวอิ นทรีย์
3. พื้นที่การผลิ ต (ทุกแปลง รวมทัง้ แปลงทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย)์
แปลงที:่ 1

ชื่อแปลง:______________

พืน้ ที:่ ______ (ไร่)

สมุนไพรอิ นทรีย์

สถานะแปลง: อินทรีย์ ปรับเปลี่ยน ทัวไป
่

ชนิดพืชทีข่ อรับรองและปริมาณผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้ (ฤดูกาลนี้ ):

การใช้ปัจจัยการผลิตในปี นี้ (ชนิด,ปริมาณ,วันทีใ่ ช้,แหล่งทีม่ า):

แปลงที:่ 2

สถานะแปลง: อินทรีย์ ปรับเปลี่ยน ทัวไป
่

ชื่อแปลง:______________

พืน้ ที:่ ______ (ไร่)

ชนิดพืชทีข่ อรับรองและปริมาณผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้(ฤดูกาลนี้):

การใช้ปัจจัยการผลิตในปี นี้ (ชนิด,ปริมาณ,วันทีใ่ ช้,แหล่งทีม่ า):

แปลงที:่ 3

สถานะแปลง: อินทรีย์ ปรับเปลี่ยน ทัวไป
่

ชื่อแปลง:______________

พืน้ ที:่ ______ (ไร่)

ชนิดพืชทีข่ อรับรองและปริมาณผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้(ฤดูกาลนี้):

การใช้ปัจจัยการผลิตในปี นี้ (ชนิด,ปริมาณ,วันทีใ่ ช้,แหล่งทีม่ า):
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แปลงที:่ 4

ชื่อแปลง:______________

พืน้ ที:่ ______ (ไร่)

สถานะแปลง: อินทรีย์ ปรับเปลี่ยน ทัวไป
่

ชนิดพืชทีข่ อรับรองและปริมาณผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้(ฤดูกาลนี้):

การใช้ปัจจัยการผลิตในปี นี้ (ชนิด,ปริมาณ,วันทีใ่ ช้,แหล่งทีม่ า):

แปลงที:่ 5

สถานะแปลง: อินทรีย์ ปรับเปลี่ยน ทัวไป
่

ชื่อแปลง:______________

พืน้ ที:่ ______ (ไร่)

ชนิดพืชทีข่ อรับรองและปริมาณผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้(ฤดูกาลนี้):

การใช้ปัจจัยการผลิตในปี นี้ (ชนิด,ปริมาณ,วันทีใ่ ช้,แหล่งทีม่ า):

3. การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ SCE – PGS ที่กาหนด กล่อง 1 = รับรองไม่มีเงื่อนไข
กล่อง2 = รับรองแบบมีเงือนไข
ข้อที่เลือกรับรองแบบมีเงื่อนไข ผู้ตรวจต้องระบุเงื่อนไขให้ชดั เจน และสรุปเงื่อนไข และ ข้อเสนอแนะ ในตารางด้านล่าง
ประเมิ นเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ SCE-PGS ที่กาหนด

ข้อที่

1. เกษตรกรต้องแจ้งพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีต่ วั เองครอบครองและพืน้ ทีเ่ ช่าทาการเกษตร จะมีหรือไม่มโี ฉนดทีด่ นิ ก็ตาม ทุกแปลง
2. แปลงนาและแปลงผักผลไม้ สมุนไพร ทุกแปลงทีร่ ่วมโครงการจะต้องทาในระบบเกษตรอินทรียท์ งั ้ หมด อาจยกเว้น ให้ทาเป็ นบาง
แปลงได้ในช่วงแรก แต่ต่อไปเกษตรกรต้องปรับเปลีย่ นเป็ นเกษตรอินทรียท์ ุกแปลง ภายในระยะเวลา 3 ปี
3. พืชทีป่ ลูกในแปลงเคมี (ไม่ขอรับรอง) อนุญาตให้เป็ นแปลงคู่ขนานได้แต่พชื คู่ขนานไม่ได้ และเกษตรกรต้องจัดแยกผลผลิตให้
สามารถตรวจสอบได้ มี QR code ติดกับผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ชัดเจน ทัง้ ระยะปรับเปลีย่ นและระยะอินทรีย์
แปลง1

แปลง 2

แปลง3

แปลง 4

แปลง5

4. ขอบเขต (คันแดน,คูน้า) แปลงเกษตรอินทรียต์ อ้ งแยกจากแปลงเคมีอย่างชัดเจนอย่างน้อยระยะห่าง 5 เมตร และถ้าแปลงข้างเคียง
มีความเสีย่ งการปนเปื้ อนสารเคมีการเกษตร เกษตรกรจะต้องจัดทาแนวกันชนป้ องกันการปนเปื้ อน ซึ่งพืชตามแนวกันชนไม่ถอื ว่า
เป็ นอินทรีย์ และหากมีความเสีย่ งสูง อาจเสนอให้ไม่นาผลผลิตทีต่ ดิ กับแนวกันชน ขายเป็ นเกษตรอินทรีย์
แปลง1

แปลง 2

แปลง3

แปลง 4

แปลง5

5. ห้ามปลูกข้าวในแปลงเกษตรอินทรียท์ ขี่ อรับรองมากกว่า 2 รุน่ ต่อปี ควรพักดินหรือปลูกพืชเป็ นปุ๋ ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน โดย
พืชอื่นๆ ทีป่ ลูกทุกชนิดจะต้องทาในระบบเกษตรอินทรีย์
แปลง1

แปลง 2

แปลง3

แปลง 4

แปลง5
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กล่อง 3 =ไม่รบั รอง

สรุปโดยรวม

ประเมิ นเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ SCE-PGS ที่กาหนด

ข้อที่

6. เกษตรกรควรปลูกข้าว และพืชอาหารไว้กนิ เอง เพื่อความมันคงทางด้
่
านอาหาร และสุขภาพทีด่ ขี องครอบครัวและชุมชน
7. เกษตรกรอาจขายข้าวเปลือกเป็ นเกษตรอินทรีย์ พีจเี อส หลังจากปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ 3 ฤดู (ตัง้ แต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว) หรือ
ปลูกในแปลงนา หรือแปลงรกร้างว่างเปล่า ทีไ่ ม่มกี ารใช้สารเคมีเกษตรใดๆ มานานไม่น้อยกว่า 36 เดือน ( โดยไม่ความเสีย่ ง )
8. ในกรณีของผักผลไม้ และสมุนไพร เกษตรกรอาจขายผลผลิตเป็ นเกษตรอินทรีย์ พีจเี อส ได้หลังจากผ่านระยะปรับเปลีย่ น 36 เดือน
นับจากวันทีใ่ ช้สารเคมีครัง้ สุดท้ายในแปลงปลูกผักและผลไม้ ในช่วง 36 เดือน ขายเป็ น SCE-PGS ระยะปรับเปลีย่ น
9. หลีกเลีย่ งการใช้เมล็ดพันธุท์ มี่ กี ารคลุกสารเคมีและไม่ทราบแหล่งทีม่ าชัดเจน เกษตรกรควรผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว/ผัก/ผลไม้ไว้ใช้เอง
และ/หรือทราบแหล่งทีม่ าชัดเจน ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาเมล็ดพันธุท์ ไี่ ม่คลุกสารเคมีได้ และจาเป็ นต้องใช้เมล็ดพันธุท์ คี่ ลุกสารเคมี
ให้นาเมล็ดพันธุ์ไปล้างน้าอุ่น น้าหมักชีวภาพ หรือสารทีไ่ ม่ละเมิดมาตรฐาน ก่อนนาไปเพาะปลูก
แปลง1

แปลง 2

แปลง3

แปลง 4

แปลง5

10. ห้ามเกษตรกรใส่ปยเคมี
ุ๋
ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนเร่ง สารเคมีสงั เคราะห์ และห้ามใช้ปัจจัยการผลิตและปุ๋ ยอินทรียย์ หี่ อ้ ที่
ไม่ทราบส่วนผสม ไม่มมี าตรฐานรับรองเกษตรอินทรียร์ บั รอง ก่อนได้รบั อนุญาตจากกลุ่มและเครือข่ายในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
แปลง1

แปลง 2

แปลง3

แปลง 4

แปลง5

11. ห้ามเผาตอซังและอินทรียวัตถุในแปลงเกษตรอินทรียท์ ขี่ อรับรอง ยกเว้น การเผาถ่านเพื่อทาน้าส้มควันไม้ จากไม้ในแปลงเท่านัน้
แปลง1

แปลง 2

แปลง3

แปลง 4

แปลง5

12. ห้ามใช้ถงั ฉีดสารเคมีการเกษตรร่วมกันสาหรับแปลงเกษตรทัวไป
่ สมาชิกใหม่ถงั ฉีด ต้องซื้อใหม่ เท่านัน้
แปลง1

แปลง 2

แปลง3

แปลง 4

แปลง5

13. ให้ระมัดระวัง อย่าให้สารเคมีทใี่ ช้ในบ้านเรือน มาปนเปื้ อนในแปลงเกษตรอินทรีย์
14 ห้ามนาผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรียไ์ ปปะปนกับผลผลิตแปลงเกษตรอินทรียร์ ะยะปรับเปลีย่ นและแปลงเกษตรทัวไป
่ ต้อง
จัดแยกผลผลิตแต่ละสถานะออกจากกันอย่างชัดเจน (อินทรีย์ ระยะปรับเปลีย่ น เคมีทวไป)
ั่
ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
15. เกษตรกรทีใ่ ช้รถเกี่ยวอุม้ หรือเกี่ยวนวดจะต้องทาความสะอาดรถเกี่ยวอุม้ ก่อนนาไปใช้ และแยกข้าวทีใ่ ช้ลา้ งเครื่องรถเกี่ยว

อุม้ หรือ เกี่ยวนวด 3 กระสอบแรก (ข้าวล้างเครื่อง) ไม่ถอื ว่าเป็ นข้าวเกษตรอินทรีย์
16. ห้ามใช้กระสอบปุ๋ ยเคมีและภาชนะทีอ่ าจปนเปื้ อนสารเคมีมาใช้เพื่อจัดเก็บและขนส่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ถุงและภาชนะทีใ่ ช้ต้อง
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สรุปโดยรวม

ประเมิ นเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ SCE-PGS ที่กาหนด

ข้อที่

สรุปโดยรวม

สะอาด เหมาะทีจ่ ะใช้บรรจุ/ขนส่งอาหาร
17. เกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชิกโครงการ ฯ จะต้องร่วมกันพัฒนากลุ่ม ร่วมกันลงหุน้ เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มทุกครัง้
หากขาดติดต่อกัน 3 ครัง้ ด้วยเหตุไม่สมควร จะพิจารณาการเป็ นสมาชิก
18 เกษตรกรจัดทาบันทึกฟาร์ม/บัญชีฟาร์ม ทีจ่ ดบันทึกรายการรับรายการจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในฟาร์มโดยละเอียดพร้อมให้ตรวจสอบ
ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบการค้าทีเ่ ป็ นธรรม การจัดทาฟาร์มพันธะสัญญาทีเ่ ป็ นธรรม ฯลฯ

4.สรุปผลการตรวจ โดยผู้ตรวจและเกษตรกร เห็นชอบร่วมกัน ( ร่วมกันสรุป และอ่านให้เกษตรกรเจ้าของแปลงฟังอย่างชัดเจน )
5.1 รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข จานวน…………….ข้อ
5.2 รับรองแบบมีเงื่อนไข จานวน ……………..ข้อ ได้แก่..
5.2.1 …………………………………………………………………… ต้องดาเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ว/ด/ป………………………………..
5.2.2………………………………………………………………… ต้องดาเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ว/ด/ป………………………………..
5.2.3 ………………………………………………………………… ต้องดาเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ว/ด/ป………………………………..
5.2.4 ………………………………………………………………… ต้องดาเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ว/ด/ป………………………………..
5.2.5 ………………………………………………………………… ต้องดาเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ว/ด/ป………………………………..
5.2.6 ………………………………………………………………… ต้องดาเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ว/ด/ป………………………………..
5.2.7 ………………………………………………………………… ต้องดาเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ว/ด/ป………………………………..
5.3 ไม่รบั รอง ……………..ข้อ เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การยืนยันการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ SCE – PGS
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ จึงลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐาน
ลงชื่อเกษตรกร:

ลงชื่อผู้ตรวจ:

ว/ด/ป……………………………………………………………

ว/ด/ป……………………………………………………………….……
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6.ผลพิจารณาการรับรอง/ ข้อเสนอแนะของในการรับรองฟาร์ม ของคณะกรรมการ (รวมทุกแปลงทีอ่ ยู่ในโครงการเกษตรอินทรีย)์ จากรายงานการตรวจ
ประเมินข้างต้นทีมผูต้ รวจ มีความเห็นและลงมติในการพิจารณาการรับรองครัง้ นี้ คือ
รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข

รับรองแบบมีเงื่อนไข

ไม่รบั รอง

เลื่อนการรับรอง เนื่องจาก..................

รับรองแบบมีีเงื่อนไข ( ต้องทา ) คือ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ ( ไม่ต้องทาก็ได้ ) คือ ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

ลายมือชื่อ ประธานกรรมการรับรอง:
………………………………………………
(………………………………………………………..)
วัน…………..เดือน……………………….พ.ศ…………….
ตราประทับ
(ถ้ามี )

ลายมือชื่อ ประธานกรรมการกลุ่ม/เครือข่าย
…………………………………………..
(…………………………………………………….)
วัน…………..เดือน……………………….พ.ศ…………….
ตราประทับ
(ถ้ามี )
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