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แบบฟอรม์รายงานการตรวจฟารม์เกษตรอินทรีย ์SCE – PGS   ครัง้ที…่…/ พ.ศ……………                                                                     ( แบบ FM02 ) 

รายงานการตรวจฟารม์มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ SCE - พีจีเอส (PGS)  

ช่ือกลุ่มเกษตรอินทรยี…์……………………………………….....ท่ีอยู่กลุ่ม………………………….………………………………………………….. 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร  ( ให้ท าเคร่ืองหมาย X ในกลอ่ง        ) ( ถ้าเลือกกล่องมีเงื่อนไข ต้องระบุเงือนไขให้ชดัเจน เป็นข้อๆ ) 

ชื่อเกษตรกร:  รหสั:………………………………. วนัทีต่รวจ:…………………... 

ชื่อผูต้รวจฟาร์ม:  เวลาทีต่รวจเริม่ ………เสรจ็ ……….. แปลงทีต่รวจ:…………………………………….. 

ผูท้ีใ่หข้อ้มูลระหว่างตรวจฟาร์ม สมาชิกผูผ้ลติเอง (ตามชื่อผูส้มคัร) ผูอ้ื่นเกี่ยวขอ้งเป็น ……………… กบัสมาชกิผูผ้ลติ 

สถานทีเ่กบ็ผลผลติ / ทีเ่กบ็อุปกรณ์  ตรวจแลว้   ยงัไม่ไดต้รวจ  เพราะ..................................................................................................... 
ผลทีไ่ดจ้ากการตรวจคอื........ผ่าน..................ผ่านแบบมเีงื่อนไข.............ไม่ผ่าน.......เงื่อนไข คอื…………………………………………………………………………. 

 

2.  ชนิดพืชขอรบัรอง ผกัและผลไม้อินทรีย ์ ข้าวอินทรีย ์                 สมุนไพรอินทรีย ์ 
3. พื้นท่ีการผลิต (ทุกแปลง รวมทัง้แปลงทีไ่ม่ใช่เกษตรอนิทรยี)์ 

แปลงที:่1 ชื่อแปลง:______________ พืน้ที:่______ (ไร่) สถานะแปลง: อนิทรยี์ ปรบัเปลี่ยน ทัว่ไป  

ชนิดพชืทีข่อรบัรองและปรมิาณผลผลติทีค่าดว่าจะได ้(ฤดูกาลนี้ ): 
 
 

การใช้ปัจจยัการผลติในปีนี้ (ชนิด,ปรมิาณ,วนัทีใ่ช,้แหล่งทีม่า): 

แปลงที:่2 ชื่อแปลง:______________ พืน้ที:่______ (ไร่) สถานะแปลง: อนิทรยี์ ปรบัเปลี่ยน ทัว่ไป  

ชนิดพชืทีข่อรบัรองและปรมิาณผลผลติทีค่าดว่าจะได้(ฤดูกาลนี้): 
 
 

การใช้ปัจจยัการผลติในปีนี้ (ชนิด,ปรมิาณ,วนัทีใ่ช,้แหล่งทีม่า): 

แปลงที:่3 ชื่อแปลง:______________ พืน้ที:่______ (ไร่) สถานะแปลง: อนิทรยี์ ปรบัเปลี่ยน ทัว่ไป  

ชนิดพชืทีข่อรบัรองและปรมิาณผลผลติทีค่าดว่าจะได้(ฤดูกาลนี้): 
 
 

การใช้ปัจจยัการผลติในปีนี้ (ชนิด,ปรมิาณ,วนัทีใ่ช,้แหล่งทีม่า): 

    

 

 

ว/ด/ป..................................................เลขท่ี............................................... 
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แปลงที:่4 ชื่อแปลง:______________ พืน้ที:่______ (ไร่) สถานะแปลง: อนิทรยี์ ปรบัเปลี่ยน ทัว่ไป  

ชนิดพชืทีข่อรบัรองและปรมิาณผลผลติทีค่าดว่าจะได้(ฤดูกาลนี้): 
 
 

การใช้ปัจจยัการผลติในปีนี้ (ชนิด,ปรมิาณ,วนัทีใ่ช,้แหล่งทีม่า): 

แปลงที:่5 ชื่อแปลง:______________ พืน้ที:่______ (ไร่) สถานะแปลง: อนิทรยี์ ปรบัเปลี่ยน ทัว่ไป  

ชนิดพชืทีข่อรบัรองและปรมิาณผลผลติทีค่าดว่าจะได้(ฤดูกาลนี้): 
 
 

การใช้ปัจจยัการผลติในปีนี้ (ชนิด,ปรมิาณ,วนัทีใ่ช,้แหล่งทีม่า): 

 

3. การปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์SCE – PGS ท่ีก าหนด       กล่อง 1 = รบัรองไม่มีเงื่อนไข         กล่อง2 = รบัรองแบบมีเงือนไข         กล่อง 3 =ไม่รบัรอง 
     ข้อท่ีเลือกรบัรองแบบมีเงื่อนไข ผู้ตรวจต้องระบุเงื่อนไขให้ชดัเจน และสรปุเงื่อนไข และ ข้อเสนอแนะ ในตารางด้านล่าง 

ขอ้ที ่ ประเมินเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์SCE-PGS ท่ีก าหนด สรปุโดยรวม 

1. เกษตรกรตอ้งแจง้พืน้ทีก่ารเกษตรทีต่วัเองครอบครองและพืน้ทีเ่ช่าท าการเกษตร จะมหีรอืไม่มโีฉนดทีด่นิกต็าม ทุกแปลง           

2. แปลงนาและแปลงผกัผลไม ้สมุนไพร ทุกแปลงทีร่่วมโครงการจะต้องท าในระบบเกษตรอนิทรยีท์ัง้หมด อาจยกเวน้ ใหท้ าเป็นบาง
แปลงไดใ้นช่วงแรก แตต่่อไปเกษตรกรต้องปรบัเปลีย่นเป็นเกษตรอนิทรยีท์ุกแปลง ภายในระยะเวลา 3 ปี 

           

3. พชืทีป่ลูกในแปลงเคม ี(ไม่ขอรบัรอง) อนุญาตใหเ้ป็นแปลงคู่ขนานไดแ้ต่พชืคู่ขนานไม่ได้ และเกษตรกรตอ้งจดัแยกผลผลติให้
สามารถตรวจสอบได ้ม ีQR code ตดิกบัผลผลติจากแปลงเกษตรอนิทรยี ์ชดัเจน ทัง้ระยะปรบัเปลีย่นและระยะอนิทรยี ์ 
แปลง1           แปลง 2           แปลง3           แปลง 4          แปลง5          

 

          

4. ขอบเขต (คนัแดน,คูน ้า) แปลงเกษตรอนิทรยีต์อ้งแยกจากแปลงเคมอีย่างชดัเจนอย่างนอ้ยระยะห่าง 5 เมตร   และถ้าแปลงขา้งเคยีง
มคีวามเสีย่งการปนเป้ือนสารเคมกีารเกษตร เกษตรกรจะต้องจดัท าแนวกนัชนป้องกนัการปนเป้ือน  ซึ่งพชืตามแนวกนัชนไม่ถอืว่า
เป็นอนิทรยี ์และหากมคีวามเสีย่งสูง อาจเสนอใหไ้ม่น าผลผลติทีต่ดิกบัแนวกนัชน ขายเป็นเกษตรอนิทรยี ์

แปลง1           แปลง 2           แปลง3           แปลง 4          แปลง5          
 

           

5. หา้มปลูกขา้วในแปลงเกษตรอนิทรยีท์ีข่อรบัรองมากกว่า 2 รุน่ต่อปี ควรพกัดนิหรอืปลูกพชืเป็นปุ๋ ยพชืสดเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิ โดย
พชือื่นๆ ทีป่ลูกทุกชนิดจะต้องท าในระบบเกษตรอนิทรยี์  
แปลง1           แปลง 2           แปลง3           แปลง 4          แปลง5          
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ขอ้ที ่ ประเมินเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์SCE-PGS ท่ีก าหนด สรปุโดยรวม 

6. เกษตรกรควรปลูกขา้ว และพชือาหารไวก้นิเอง เพื่อความมัน่คงทางดา้นอาหาร และสุขภาพทีด่ขีองครอบครวัและชุมชน            

7. เกษตรกรอาจขายขา้วเปลอืกเป็นเกษตรอนิทรยี ์พจีเีอส หลงัจากปลูกในระบบเกษตรอนิทรยี ์3 ฤดู (ตัง้แตป่ลูกถงึเกบ็เกี่ยว) หรอื
ปลูกในแปลงนา หรอืแปลงรกรา้งวา่งเปล่า ทีไ่ม่มกีารใชส้ารเคมเีกษตรใดๆ มานานไม่น้อยกว่า 36 เดอืน  ( โดยไม่ความเสีย่ง ) 

            

8. ในกรณีของผกัผลไม ้และสมุนไพร  เกษตรกรอาจขายผลผลติเป็นเกษตรอนิทรยี ์พจีเีอส ไดห้ลงัจากผ่านระยะปรบัเปลีย่น 36 เดอืน 
นับจากวนัทีใ่ชส้ารเคมคีรัง้สดุทา้ยในแปลงปลูกผกัและผลไม ้ ในช่วง 36 เดอืน ขายเป็น SCE-PGS ระยะปรบัเปลีย่น 

           

9. หลกีเลีย่งการใชเ้มลด็พนัธุท์ีม่กีารคลุกสารเคมแีละไม่ทราบแหล่งทีม่าชดัเจน เกษตรกรควรผลติเมลด็พนัธุข์า้ว/ผกั/ผลไมไ้วใ้ชเ้อง 
และ/หรอืทราบแหล่งทีม่าชดัเจน   ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาเมลด็พนัธุท์ีไ่ม่คลุกสารเคมไีด ้และจ าเป็นตอ้งใชเ้มลด็พนัธุท์ีค่ลุกสารเคม ี
ใหน้ าเมลด็พนัธุ์ไปลา้งน ้าอุ่น น ้าหมกัชวีภาพ หรอืสารทีไ่ม่ละเมดิมาตรฐาน  ก่อนน าไปเพาะปลูก 

แปลง1           แปลง 2           แปลง3           แปลง 4          แปลง5          
 

            

10. หา้มเกษตรกรใสปุ่๋ ยเคม ียาฆา่หญ้า ยาฆ่าแมลง ฮอรโ์มนเร่ง สารเคมสีงัเคราะห์    และหา้มใชปั้จจยัการผลติและปุ๋ ยอนิทรยีย์ีห่อ้ที่
ไม่ทราบส่วนผสม  ไม่มมีาตรฐานรบัรองเกษตรอนิทรยีร์บัรอง ก่อนไดร้บัอนุญาตจากกลุ่มและเครอืข่ายในพืน้ทีน่ัน้ๆ 

แปลง1           แปลง 2           แปลง3           แปลง 4          แปลง5          
 

            

 

 

11. หา้มเผาตอซงัและอนิทรยีวตัถุในแปลงเกษตรอนิทรยีท์ีข่อรบัรอง  ยกเว้น การเผาถ่านเพื่อท าน ้าสม้ควนัไม ้จากไมใ้นแปลงเท่านัน้  
แปลง1           แปลง 2           แปลง3           แปลง 4          แปลง5          

 

             

12. หา้มใชถ้งัฉีดสารเคมกีารเกษตรร่วมกนัส าหรบัแปลงเกษตรทัว่ไป สมาชกิใหมถ่งัฉีด ต้องซื้อใหม่ เทา่นัน้ 

แปลง1           แปลง 2           แปลง3           แปลง 4          แปลง5          
 

             

13. ใหร้ะมดัระวงั อย่าใหส้ารเคมทีีใ่ชใ้นบา้นเรอืน  มาปนเป้ือนในแปลงเกษตรอนิทรยี ์               

14 หา้มน าผลผลติจากแปลงเกษตรอนิทรยีไ์ปปะปนกบัผลผลติแปลงเกษตรอนิทรยีร์ะยะปรบัเปลีย่นและแปลงเกษตรทัว่ไป  ต้อง
จดัแยกผลผลติแต่ละสถานะออกจากกนัอยา่งชดัเจน (อนิทรยี ์ระยะปรบัเปลีย่น  เคมทีัว่ไป)  ใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

 

15. เกษตรกรทีใ่ชร้ถเกี่ยวอุม้หรอืเกี่ยวนวดจะต้องท าความสะอาดรถเกี่ยวอุม้ก่อนน าไปใช ้และแยกขา้วทีใ่ชล้า้งเครื่องรถเกี่ยว
อุม้ หรอื เกี่ยวนวด 3 กระสอบแรก (ขา้วลา้งเครื่อง) ไมถ่อืว่าเป็นขา้วเกษตรอนิทรยี ์  

             

16. หา้มใชก้ระสอบปุ๋ ยเคมแีละภาชนะทีอ่าจปนเป้ือนสารเคมมีาใชเ้พื่อจดัเกบ็และขนส่งผลผลติเกษตรอินทรยี ์ ถุงและภาชนะทีใ่ชต้้อง             
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ขอ้ที ่ ประเมินเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์SCE-PGS ท่ีก าหนด สรปุโดยรวม 

สะอาด เหมาะทีจ่ะใชบ้รรจุ/ขนส่งอาหาร 

17. เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิโครงการ ฯ จะต้องร่วมกนัพฒันากลุ่ม ร่วมกนัลงหุน้  เขา้รว่มประชุมมสี่วนร่วมในกจิกรรมของกลุ่มทุกครัง้ 
หากขาดตดิตอ่กนั 3 ครัง้ดว้ยเหตุไม่สมควร จะพจิารณาการเป็นสมาชกิ  

            

18 เกษตรกรจดัท าบนัทกึฟาร์ม/บญัชฟีาร์ม ทีจ่ดบนัทกึรายการรบัรายการจ่ายทีเ่กดิขึน้ในฟาร์มโดยละเอยีดพรอ้มใหต้รวจสอบ
ตลอดเวลา  เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตอ่เนื่อง เช่น การพฒันาระบบการคา้ทีเ่ป็นธรรม การจดัท าฟาร์มพนัธะสญัญาทีเ่ป็นธรรม ฯลฯ 

 

 

     4.สรุปผลการตรวจ  โดยผู้ตรวจและเกษตรกร เห็นชอบร่วมกัน ( ร่วมกนัสรุป และอ่านใหเ้กษตรกรเจา้ของแปลงฟังอย่างชดัเจน ) 

  5.1  รบัรองแบบไม่มีเงื่อนไข จ านวน…………….ขอ้ 
  5.2  รบัรองแบบมีเงื่อนไข จ านวน ……………..ขอ้   ไดแ้ก่.. 
        5.2.1 …………………………………………………………………… ตอ้งด าเนินแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน  ว/ด/ป……………………………….. 
        5.2.2…………………………………………………………………     ตอ้งด าเนินแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน  ว/ด/ป……………………………….. 
      5.2.3 …………………………………………………………………     ตอ้งด าเนินแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน  ว/ด/ป……………………………….. 
      5.2.4 …………………………………………………………………     ตอ้งด าเนินแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน  ว/ด/ป……………………………….. 
       5.2.5 …………………………………………………………………     ตอ้งด าเนินแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน  ว/ด/ป……………………………….. 
       5.2.6 …………………………………………………………………     ตอ้งด าเนินแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน  ว/ด/ป……………………………….. 
       5.2.7 …………………………………………………………………     ตอ้งด าเนินแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน  ว/ด/ป……………………………….. 
5.3 ไม่รบัรอง   ……………..ขอ้  เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  5. การยืนยนัการปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์SCE – PGS  
ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น เป็นไปตามทีร่ะบุไว ้จึงลงลายมอืชื่อเป็นหลกัฐาน 

ลงชื่อเกษตรกร: 
 
ว/ด/ป…………………………………………………………… 

ลงช่ือผู้ตรวจ:  
 
ว/ด/ป……………………………………………………………….…… 
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 6.ผลพิจารณาการรบัรอง/ ข้อเสนอแนะของในการรบัรองฟารม์ ของคณะกรรมการ (รวมทุกแปลงทีอ่ยู่ในโครงการเกษตรอนิทรยี)์ จากรายงานการตรวจ
ประเมนิขา้งต้นทมีผูต้รวจ มคีวามเหน็และลงมตใินการพจิารณาการรบัรองครัง้นี้ คอื  

 รบัรองแบบไม่มีเงื่อนไข รบัรองแบบมีเงื่อนไข ไม่รบัรอง เลื่อนการรบัรอง เน่ืองจาก.................. 
 
 

รบัรองแบบมีีเงื่อนไข ( ต้องท า ) คอื……………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะ ( ไม่ต้องท ากไ็ด ้)  คอื …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

              ลายมือชื่อ ประธานกรรมการรบัรอง:                                                            ลายมือชื่อ ประธานกรรมการกลุ่ม/เครือข่าย 
              ………………………………………………                                                     ………………………………………….. 
    (………………………………………………………..)                                           (…………………………………………………….) 
    วนั…………..เดือน……………………….พ.ศ…………….                                วนั…………..เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 

 

 

 

 

 

 

   ตราประทบั 

      (ถ้าม ี) 

   ตราประทบั 

      (ถ้าม ี) 


