
 

 

 
ข้ันตอนการออกใบรับรอง SGS-PGS 

เครือขายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา(Songkhla green smile) 

ดําเนินการโดย 

คณะกรรมการเครือขายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา 

SGS-PGS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ๑.ยื่นใบสมัคร พรอมชําระคาสมัคร ๑๐๐ บาท 

๑.๑ ศึกษาธรรมนูญเครือขายเกษตรสุขภาพจังหวัด SGS-PGS ประกอบการตัดสินใจ 

๑.๒ ดาวนโหลดแบบฟอรม F๑ ใน Application : Green smile (กําลังดําเนินการ) หรอืแจงขอในกลุมไลน 

“เกษตรสุขภาพสงขลา” 

 
๑.๓ สงใบสมัคร F๑ และจัดทําผงัแปลง ระบุช่ือเกษตรกร ช่ือแปลง(ถามี)ที่ต้ังแปลง เบอรโทร, ระบุทิศ, 

ระบุขนาด/พื้นที,่ระบุชนิดผัก ผลไมในแปลง, แสดงรูปแบบการจัดผังการปลูก,แสดงแนวกันชน(ถามี),แสดงแหลง

นํ้า/ที่ทําปุยหมักหรืออื่นๆ ขนาด A๔ บันทึกภาพหรือแปลงเปนไฟล PDF สงในกลุมไลน “เกษตรสุขภาพสงขลา” 

พรอมสงตัวจริงในวันตรวจแปลง 

 

๒.รอการตรวจแปลงทุก ๔ เดือน(มค.พค.และกย.) 

๒.๑ ทีมตรวจแปลง ๖-๘ คนนัดวันเวลาลงตรวจแปลง 

๒.๒ ตรวจแปลงพรอมลงนามในธรรมนูญเครือขายเกษตรสขุภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGS ชําระเงินคา

ตรวจแปลง 100 บาทตอแปลงสงแบบฟอรม f๑ และผังแปลงตัวจริงพรอมสําเนา ๘ ชุด 



 

 

 

๓.คณะกรรมการประกาศผลการตรวจแปลง   

๓.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจแปลง 

๓.๒ ผลการพจิารณา...๑)ผานแบบไมมีเงื่อนไข ใบรับรองมีอายุ ๒ ป    ๒)ผานแบบมเีงื่อนไข ใหปรับปรงุให

แลวเสร็จภายใน ๖ เดือน ใบรบัรองมีอายุ ๖ เดือน ๓)ไมผาน สามารถย่ืนใหมและเสียคาสมัครใหม ๔)รอพจิารณา 

กรณีที่ขอติดขัดยังตัดสินใจไมได 

๔.ออกใบรับรอง 

๔.๑ รับใบรับรอง จะมี Qr code แสดงขอมลูของเกษตรกร พรอมภาพถาย 

๕.จําหนาย ณ ตลาดหาดใหญกรีนสมาย, สงผักใหโรงพยาบาล หรือจําหนายที่อื่นๆ 

๕.๑ แสดงใบรับรอง ณ จุดจําหนายทุกครั้ง 
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 ๑.๑ มีความซื่อสัตยในการทําเกษตรอินทรีย (ทีผ่านการรบัรองมาตรฐาน และระบบเกษตรอินทรียวิถี

พื้นบาน) 

 ๑.๒ สมาชิกกลุมจะมีการประชุม หรือทํากจิกรรมรวมกันอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๑.๓ มีการบันทึกกจิกรรมการผลิต บัญชีการซื้อ ปจจัยการผลิต ในแปลง หากพบปญหา อุปสรรค นํามา

แลกเปลี่ยนภายในกลุม 

 ๑.๔ มีการรับรองการใชประโยชนที่ดินจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ หากเปนพื้นทีท่ี่อยูในเขตปา ใหมี

ผูใหญบานรบัรองการใชประโยชนที่ดิน 
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 ๒.๑ ไมฉีดยา ฆาหญา ยาฆาแมลง (สารเคมจีําพวกพาราควอต , ไกลโฟเซต และคลอรไพรฟิอต)   

 ๒.๒ วัสดุปจจัยการผลิตไมเจือปนสารเคมี ไดแก เมล็ดพันธุ  ปุย โดยใหสมาชิกจัดหาปุยอินทรีย หรือวัสดุ

อื่นๆ ภายในเครือขายกันเองใหไดกอนที่จะไปซื้อจากทีอ่ื่น หากเปนปุยจากมูลสัตวจากฟารม ตองผานกระบวนการ

หมักอยางนอย ๑ เดือน และกรณีโดโรไมลหรือปูนขาวสามารถใชไดในกรณีปรับปรุงสภาพของดินเทานั้น 

 ๒.๓ หากอยูระหวางการปรับเปลี่ยน มีการใชปุยเคมีในการผลิต อยูระหวางการปรบัเปลี่ยน ๖ เดือน ถึง ๑ 

ป (กรณีพืชผัก ๖ เดือน กรณีไมผล ๑ ป) หลังจากน้ันใหหยุดการใชปุยเคมเีด็ดขาด โดยในการตรวจสอบจะมี

สัญลักษณแถบสเีปนตัวบงช้ี 

๒.๔ หามมีการเผาทําลายเศษซากพืชในแปลงการผลิตที่กอใหเกิดมลพิษ โดยไมรวมขยะพลาสติกซึ่งตอง

ใชวิธีการจัดการในรปูแบบที่เหมาะสม 

 ๒.๕ ไมมีการกดข่ีแรงงานในครอบครัว และแรงงานจากภายนอก โดยใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน 

 ๒.๖ กรณีพืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) หากตรวจพบหรือมหีลกัฐานพสิูจนไดวาเปนพืช GMO จะ

ไมอนุญาติใหปลูกในแปลงโดยเด็ดขาด และถือเปนการยุติการรับรองพืชดังกลาวโดยสิ้นเชิง 
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 ๓.๑ มีระบบปกปองแปลงกรณีสภาพแวดลอมรอบขางมีการปนเปอนสารเคมทีั้งในนํ้า ในดิน ในอากาศ 

เชน แนวกันชน (การปลูกพืชเปนแนวกันชนควรเลือกพืชทีเ่หมาะสมและมีอนาคตทางดานเศรษฐกจิเพื่อนําไปสูการ



 

 

ผลิตเพื่อบริโภคหรือการตลาด เชน กลวย ไมไผ ,การขุดสระนํ้า การกอกําแพง การใชพลาสติกคลมุ ) การคลมุ 

โรงเรือนระบบปด 

 การปกปองแปลงมหีลายรูปแบบข้ึนอยูกบัความเหมาะสมของแปลงน้ันๆ โดยจะตองพิจารณาตามพื้นที่

แปลงและพื้นทีบริบทเปนหลกั ในกรณีทีห่าขอสรุปไมไดใหนํามาแสดงตอคณะกรรมการ 

การปกปองแปลง สามารถทําไดหลายวิธี เชน  

• ทางกายภาพ คือปลกูพืชกันชน มีคู มีรั้ว การใชแผนพลาสติกกั้น ซึ่งข้ึนอยูกบัความเหมาะสมและความ

เพียงพอของแปลงน้ันๆ (กรณีใชพืชกันชน พืชควรจะเปนพืชตางชนิดกับพืชที่เราตองการปกปอง และควร

มีความสูงและความหนาแนนเพียงพอ) 

• ทางสงัคม โดยกลุมหรือชุมชน พิจารณากํากับดูแล รับรองตามหลกัคุณธรรม และขอมลูที่ตรวจสอบได  

• โดยกติกา กฎระเบียบที่ตกลงเปนพิเศษ เชน อยูใกลโรงงาน หรือแหลงมลพิษ 

• กรณีพิเศษ ใหพจิารณาตามความเหมาะสม ดุลยพินิจของกรรมการ 

๓.๒. มีการจัดทําผังฟารม วาในแปลงมีพืชอะไรบาง อยูบริเวณไหนของแปลง เพื่อใหเกิดการตรวจสอบได

งาย โดยใหแนบกบัเอกสาร F2 
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 ๔.๑ หากใครเปนสมาชิกในนามกลุมใหกลุมรบัรองมาตรฐานมากอนเบื้องตน หากไมมีกลุมก็ใหเขาสูระบบ

การตรวจกับคณะทํางานกลาง 

 ๔.๒ มีกรรมการลงตรวจแปลง ๙ คน ประกอบดวย  

  - ตัวแทนรพ. ๑ คน  - ตัวแทนสสจ. ๑ คน 

  - ตัวแทนเกษตรจังหวัด ๑ คน - ตัวแทนเกษตรและสหกรณ ๑ คน 

  - ตัวแทนศวพ. ๑ คน  - ตัวแทนเครือขายผูผลิต ๓ คน 

  - ตัวแทนบริโภค  ๑ คน 

กรณีสัดสวนเครือขายผูผลิต ตองไมเปนเจาของแปลงหรืออยูในชุมชน หรือเปนสมาชิกของกลุมในชุมชน

น้ัน และหากไปรวมตรวจแปลงไมไดในสัดสวน ๓ คน ใหสามารถสงตัวแทนได แตตองครบจํานวน ๓ คนทุกครั้ง 

  การลงตรวจจะยังไมสรปุวาจะผานการรบัรองหรือไม เปนเพียงการลงตรวจแปลงเพื่อนําขอมูลมาเสนอ

กรรมการชุดใหญ ตัวแทนที่ลงตรวจแปลงตองครอบคลุมองคประกอบของผูผลิต ผูบรโิภคและหนวยงาน ซึง่อาจไม

ครบทัง้ ๙ คนก็ได  

 ลงตรวจทุก ๔-๖ เดือน(แลวแตกรณี) มีกลไกประสานงานทีชั่ดเจน (กรรมการมี ๒ ชุด คือ ๑) กรรมการ

ชุดเล็กเพื่อตรวจแปลง และ ๒) กรรมการชุดใหญ เพื่อพจิารณารับรอง) 



 

 

กรณีการรายงานเพื่อเสนอใหกรรมการพจิารณา จะมีการรายงานใน ๔ ประเภท คือ  

  กรณีที่ ๑ ผานโดยไมมเีงื่อนไข 

  กรณีที่ ๒ ผานแบบมีเงื่อนไข ใหแกไขตามเวลาทีก่ าหนด  

  กรณีที่ ๓ ไมผาน โดยตองเริ่มตนเขียนใบสมัครใหม 

  กรณีที่ ๔ เลือ่นการรับรอง 

 ๔.๓. มีคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานแบบมีสวนรวม สงขลากรีนสมายล เอสจีเอส พีจเีอส (Songkhla 

Green smile SGS-PGS) ซึ่งตองมาจากผูแทนของทุกกลุม กลุมละ ๑ คน 

๔๔ หากสมาชิกกระทําผิดเงื่อนไข  

  ระดับที่ ๑   ตักเตือน (กรณีบกพรองในกรบันทึกการผลิต  มีความจําเปนที่ตองปรบัปรุงระบบ

การผลิต) 

  ระดับที่ ๒   หยุดจําหนาย (กรณีตักเตือนเกิน ๒ ครั้ง แตสามารถกลบัมาจําหนายไดใหมเมือ่แกไข

ขอตักเตือนเสรจ็สิ้น) 

  ระดับที่ ๓   ตัดสิทธิการจําหนายผานกลุม (ทําใหเสียสภาพการเปนอินทรีย แตสามารถเริม่ระยะ

ปรับเปลี่ยนใหม)  

   ระดับที่ ๔   ตัดออกจากลุม (กรณีปกปดบิดเบือนขอมลู  ขัดขวางปฏิเสธการตรวจประเมิน  ทํา

ใหเสียสภาพการเปนอินทรียซ้ํากัน ๒ ครั้ง ทําการผลิตแบบคูขนาน คือการผลิตอินทรียและผลิตแบบใชเคมีใน

แปลงเดียวกัน โดยไมแจงใหทราบ) 

  ระดับที่ ๕   แจงกบักลุมอื่นๆ ในเครือขาย (กรณีแอบอางการใชตรา ของเครอืขายฯ)   

๔๕  บทบาทหนาที่ของเครือขายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา 

 บทบาทหนาที ่

  ๑.ใหการรับรองมาตรฐานแกสมาชิก 

  ๒.ประสานการทํางาน/การตรวจแปลง 

  ๓.เช่ือมประสานการทํางานกบัภาคีตางๆ 

  ๔.รายงานผลใหคณะกรรมการรบัทราบ  

 เลขาธิการ  นายวัลลภ ธรรมรักษา 

 ผูชวยเลขา  นางอมร อารมณฤทธ์ิ 

 เหรัญญกิ  นางพิราวรรณ อุดมจรีพัฒน 

 โดยมีวาระการทํางาน ๑ ป 

 คณะกรรมการ ตัวแทน กยท., เกษตรและสหกรณ, เกษตรจังหวัด,  

  สาธารณสุขจงัหวัด, ศวพ., โรงพยาบาล 
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 ๕.๑ เกณฑการรบัรอง 

  ๑) รับรองโดยไมมีเงื่อนไข 

  ๒) รับรองแบบมเีงื่อนไข 

  ๓) ไมรับรอง 

  ๔) เลื่อนการรับรอง 

 ๕.๒ แปลงที่ ไดรับการรบัรอง ประกาศออกใบรบัรองไดทันที ไมตองรอ ๖ ครบเดือน ใบรบัรองมอีายุ ๒ ป

ตอครั้ง 

 ๕.๓ แปลงที่ยังไมไดใบรับรอง ตองตรวจทกุ ๔ เดือน สวนแปลงที่ไดใบรบัรองแลว ตรวจทุก ๖ เดือน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


