การรับสมัครเกษตรกร ปี 2561
คุณสมบัติของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1. เกษตรกรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิ ตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand)
2. มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือถ้าไม่มีให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร (1 ทบก. จะได้รับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนไม่เกิน 15 ไร่)

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกจานวน 5 คนขึ้นไป (มากกว่า 5 คนได้) เพื่อเหมาะสมในการจัดทา
ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และการบริหารจัดการการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน
2. มีพื้นที่ของกลุ่มรวมกันไม่ต่ากว่า 100 ไร่ (มากกว่า 100 ไร่ได้) อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในตาบลเดียวกัน
3. พื้ น ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการต้ อ งไม่ ได้ ก ารรั บ รองการผลิ ต ข้ า วตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ใดๆ
(กรณี เกษตรกรมีใบรั บ รองยั งคงอายุ การรับ รองอยู่ และมีความต้องการขยายพื้น ที่/หรือเพิ่ มจานวนแปลง
สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยแปลงที่เข้าร่วมนั้นต้องยังไม่ได้รับการรับรอง)
4. มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ (เช่น อาศัยน้าฝน สระน้า คูคลอง บ่อน้า บ่อบาดาล เป็นต้น) หรือแหล่งน้าที่มี
ความเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์
5. พื้น ที่มีเอกสารสิ ทธิ์ หรื อพื้น ที่ ที่ได้รับการอนุ ญ าตให้ ใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานที่มีสิ ทธิ์รับรอง
โดยชื่อที่ระบุในเอกสารสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจ้าของเอกสารสิทธิ์
6. จัดทารายละเอียดข้อมูลการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม แยกรายแปลง(หากเข้าร่วมโครงการมากกว่า
1 แปลง) ที่ตั้งแปลง พื้นที่ปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่ปลูก
7. ต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
8. เกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการที่ เ ป็ น สมาชิ ก นาแปลงใหญ่ ให้ ค งสภาพความเป็ น สมาชิ ก
นาแปลงใหญ่ไว้ และให้เกษตรกรเลือกรับการสนับสนุนที่ซ้าซ้อนทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว
9. หากเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับเงินสนับสนุนแล้วเกษตรกรจะไม่สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก
คาชี้แจงเพิ่มเติม ข้อ (6) แปลงนาอินทรีย์ หมายถึง พื้นที่ที่ติดกันเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งอาจปลูกข้าว
หลายพันธุ์ใน 1 แปลง ให้ระบุพื้นที่ปลูกแต่ละพันธุ์ด้วย แต่การจัดการข้าวพันธุ์หนึ่งต้องไม่มีผลกระทบต่อข้าว
อีกพันธุ์หนึ่ง
ปรับปรุง ปี 2561

คำชีแ้ จงคุณสมบัติและเงื่อนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำร
คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร
1. เกษตรกรมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตข้ำวในระบบเกษตรอินทรีย์ตำมมำตรฐำนข้ำวอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand)
ค ำชี้แ จง : เกษตรกรจะต้องมีความเข้าใจว่าระบบการผลิ ตข้า วอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์
(Organic Thailand) มีข้ อก าหนดที่ ต้อ งปฏิ บั ติ อาทิ เช่ น ปั จจั ยการผลิ ตที่ ใช้ต้ องเป็ น ที่ ยอมรับ ของผู้ ต รวจ
ประเมินและเป็นไปตามข้อกาหนด มีแนวกันชน ป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีจากแปลงข้างเคียง เช่น คันนากว้าง
มีต้นไม้ปลูกบนคันนาหรือการใช้พื้นที่นาบางส่วนเป็นแนวกันชน และมีการตรวจสอบรับรองโดยผู้ตรวจประเมิน
กรมการข้าว ตลอดต่อเนื่อง 3 ปี ในรูปแบบของระบบกลุ่ม ซึ่งกลุ่มต้องมีความเข้มแข็ง สมาชิก มีการตรวจสอบ
กัน เองภายในกลุ่ ม ดังนั้ น เกษตรกรที่ เข้าร่ว มโครงการต้องมุ่ งมั่น ตั้งใจ เนื่องจากต้ องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอินทรีย์ มีการปรับปรุงบารุงดิน ผลผลิตจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและที่สาคัญจะต้องผ่านการ
รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในเวลา 3 ปี
2. มีรำยชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก) หรือถ้ำไม่มีให้มำขึ้นทะเบียนเกษตรกร
คำชี้แ จง : เกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการต้องมีชื่อใน ทบก. ในฐานะผู้ขึ้นทะเบียนกรณีเป็นสมาชิก
ในครัวเรือนให้ทาการปรับปรุงข้อมูลเป็นผู้ขึ้นทะเบียนโดย 1 ทบก. จะสมัครได้ 1 ราย เมื่อสมัครต้องมีสาเนา
เอกสารแสดงให้เป็นหลักฐาน แต่หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ไปขึ้นกับสานักงานเกษตรอาเภอได้โดย
1 ครัวเรือน หรือ 1 ทบก. จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนไม่เกิน 15 ไร่ เท่านั้น แต่เกษตรกรสามารถนาพื้นที่นา
เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 15 ไร่ ขึ้นกับพื้นที่นาที่ต้องการผลิตในระบบอินทรีย์
เงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
1. เป็น กลุ่มเกษตรกรที่มีสมำชิกจำนวน 5 คนขึ้น ไป (มำกกว่ำ 5 คนได้) เพื่อเหมำะสมในกำร
จัดทำระบบควบคุมภำยในแบบกลุ่ม และกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ตำมมำตรฐำน
ค ำชี้แ จง : เกษตรกรรวมกลุ่ ม มีส มาชิ กรวมกัน 5 คนขึ้น ไป เจ้าหน้ าที่ค วรให้ ค าแนะน าเกษตรกร
รวมกลุ่มมากกว่า 5 คน แต่ไม่ควรมีจานวนมากเกิน แนะนาควรมีประมาณ 20 – 30 คนต่อกลุ่ม การส่งเสริม
ระบบกลุ่มจะมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยระบบควบคุมภายใน ตามหลักการมาตรฐานกลุ่มต้องมี 5 คน
เป็น อย่างน้อย (มีมากกว่า 5 คนได้) การตรวจรับ รองระบบกลุ่มจะมีก ารสุ่มตรวจสมาชิก ตามความเสี่ย ง
โดยผู้ตรวจประเมินกรมการข้าว หากสมาชิกรายที่ถูกสุ่มตรวจไม่ผ่านการตรวจรับรองจะมีผลให้กลุ่ม นั้นไม่ผ่าน
การรับ รองทั้งกลุ่ม การมีส มาชิกมากกว่า 5 คนขึ้นไป ทาให้ก ลุ่ม มีโอกาสคงอยู่ตามเกณฑ์กาหนด 5 ราย
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ
2. มีพื้น ที่ของกลุ่มรวมกัน ไม่ต่ ำกว่ำ 100 ไร่ (มำกกว่ำ 100 ไร่ได้) อยู่ในชุมชนเดียวกัน หรือใน
บริเวณ ใกล้เคียงกัน และอยู่ในตำบลเดียวกัน
คำชี้แจง : พื้นที่ปลูกข้าวของสมาชิกภายในกลุ่ม ควรมีมากกว่า 100 ไร่ และสมาชิกแต่ละรายควรมี
แปลงไม่เกิน 2 แปลง พื้นที่นาติดกันนับเป็นแปลงเดียว ถ้านาแยกกันนับเป็นคนละแปลง เพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขโครงการที่กลุ่มจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ากว่า 100 ไร่ ตลอด 3 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ โดยปีแรกพื้นที่ทุกแปลง
จะถูกประเมินเบื้องต้นตามข้อกาหนด เพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่และเกษตรกรก่อนเข้าสู่การรับรอง
ระบบกลุ่มในปีถัดไป ซึ่งพื้นทีข่ องกลุ่มที่สมัครเข้าร่วมโครงการในปีแรกแล้วไม่สามารถขยายเพิ่มพื้นที่ในปีถัดไป
ได้ ดังนั้นการมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ไร่ จะทาให้กลุ่มมีโอกาสคงอยู่ตามเกณฑ์กาหนด 100 ไร่ ได้

-23. พื้น ที่เ ข้ำ ร่วมโครงกำรต้ อ งไม่ไ ด้ก ำรรับ รองกำรผลิต ข้ำ วตำมมำตรฐำนเกษตรอิน ทรีย์ใ ดๆ
(กรณีเกษตรกรมีใบรับรองยังคงอำยุกำรรับรองอยู่ และมีควำมต้องกำรขยำยพื้นที่/หรือเพิ่มจำนวนแปลง
สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้โดยแปลงที่เข้ำร่วมนั้นต้องยังไม่ได้รับกำรรับรอง)
คำชี้แจง : พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใดๆ
ไม่ว่าจะเป็น Organic Thailand หรือ มาตรฐานสากล กรณีพื้นที่ที่ได้การรับรองระยะปรับเปลี่ยนถือว่ายังไม่ได้
การรับรองตามมาตรฐาน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หรือเกษตรกรที่มีใบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์หรือ
มาตรฐานสากล ที่ยังคงอายุรับรองอยู่ หากต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถนาแปลงใหม่ที่ยังไม่ได้การรับรองเข้า
ร่วมโครงการได้หรือแปลงระยะปรับเปลี่ยนก็สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้
4. มีแหล่งน้ำตำมธรรมชำติ (เช่น อำศัยน้ำฝน สระน้ำ คูคลอง บ่อน้ำ บ่อบำดำล เป็นต้น ) หรือ
แหล่งน้ำที่มีควำมเหมำะสมกับกำรผลิตข้ำวอินทรีย์
คำชี้แ จง : มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ หรือแหล่งน้าที่มีความเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เช่น
อาศัยน้าฝน น้าบ่อ น้าบาดาล สระน้า กรณีแหล่งน้าชลประทานจะต้องมีการขุดเป็นสระเก็บกักน้าและมีการ
บาบัดโดยปลูกพืชน้าที่ช่วยดูดซับสารพิษ รวมทั้งจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้า เพื่ อดูความเหมาะสม
ในการใช้เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ กรณีน้าที่ไหลผ่านเข้าแปลงนา หากไหลผ่านแปลงนาที่ใช้สารเคมีจะต้องมีการ
จัดการทาแนวกันชน ไม่ให้น้าจากแปลงใช้สารเคมีไหลเข้าแปลงนาอินทรีย์ได้
5. พื้นที่มีเอกสำรสิทธิ์ หรือพื้นที่ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่มีสิทธิ์รับรอง
โดยชื่อที่ระบุในเอกสำรสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร หรือมีเอกสำรรับรองจำกเจ้ำของเอกสำรสิทธิ์
คำชี้แจง : พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน เกษตรกรต้องระบุจานวนพื้นที่ปลูกข้าว อาจไม่เต็ม
พื้นที่ในโฉนดที่นามาแสดง โดยชื่อในโฉนดต้องเป็นชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือทายาทหรือคู่สมรส หรือ
พ่อแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- น.ส.2 ,น.ส.3 ,น.ส.3ก ชื่อ ในเอกสารจะต้อ งตรงกับ ผู้ส มัค รเข้าร่ว มโครงการ ถ้าไม่ตรงแต่เป็น
ทายาทหรือคูส่ มรสหรือพ่อ – แม่ ที่ถูกต้องตามฎหมายได้
- เอกสารรับ รองที่ออกโดยหน่ว ยงานที่มีอานาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้มีอานาจ
ลงนามในหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรับรองมาตรฐาน กรณีที่ดินมีเจ้าของให้รับรองโดยเจ้าของที่ดิน
- สัญญาเช่าที่ดิน ต้องมีสาเนาหรืออ้างอิงประเภทและเลขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินประกอบ หรือ
มีหนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ส.ป.ก.4-01 ต้องเป็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ หรือทายาทโดยธรรม หรือคู่สมรส หรือพ่อแม่
- ปส.23,ก.ส.น.5,น.ค.3,ส.ค.1 ต้องเป็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหรือทายาทโดยธรรม
กรณีสัญญาเช่าที่ดิน หรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรทาสัญญาตลอดระยะเวลา 3 ปี
ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อมั่นใจว่าจะดาเนินการได้ต่อเนื่องตลอด 3 ปี
6. จัดทำรำยละเอียดข้อมูลกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ของกลุ่ม แยกรำยแปลง (หำกเข้ำร่วมโครงกำร
มำกกว่ำ 1 แปลง) ระบุที่ตั้งแปลง พื้นที่ปลูกข้ำว พันธุ์ข้ำวที่ปลูก
คำชี้แจง : เกษตรกรสมาชิกทุกรายให้ จัดทารายละเอียดพื้นที่ปลูกข้าว ไม่ใช่พื้นที่เต็มตามที่ระบุใน
เอกสารสิทธิ์ให้ระบุเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวเท่านั้น พันธุ์ข้าวที่ปลูก หากมีแปลงนาไม่ติดกันให้แยกข้อมูลรายแปลง
และแปลงนาติดกันนับเป็นแปลงเดียว อาจปลูกข้าวต่างพันธุ์ได้ให้ระบุพื้นที่ปลูกข้าวแต่ละพันธุ์ ในแบบฟอร์ม ขอ. 1

-37. ต้ อ งผ่ ำ นกำรรั บ รองจำกคณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
คำชี้แจง : กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านความเห็นชอบและรับรองจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (SC) แต่ละจังหวัด โดยมีรายงาน
การประชุม SC ที่มีมติรับรอง พร้อมรายชื่อกลุ่ม ชื่อเกษตรกร ข้อมูลเกษตรกรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน
ถูกต้อง สมบู รณ์ กรมการข้าวจึงพิจ ารณารับเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาที่กาหนด หากข้อมูล ไม่ครบถ้ว น
สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการในปี 2561
8. เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรที่เป็นสมำชิกนำแปลงใหญ่ ให้คงสภำพควำมเป็นสมำชิก นำแปลงใหญ่ไว้
และให้เกษตรกรเลือกรับกำรสนับสนุนที่ซ้ำซ้อนทำงใดทำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
คำชี้แจง : หากเกษตรกรที่สมัครเข้าโครงการเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
เช่น เดีย วกับ โครงการส่ง เสริม การผลิต ข้า วอิน ทรีย์ ให้เกษตรกรรับ การสนับ สนุน เมล็ด พัน ธุ์ข้า วอิน ทรีย์
จากโครงการเพื่อไม่ให้มีการสนับสนุนซ้าซ้อน ซึ่งโครงการมีแผนการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรปี 2561 ในปี 2563
9. หำกเกษตรกรยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรหลังจำกได้รับเงินสนับสนุนแล้วเกษตรกรจะไม่สำมำรถ
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรนี้ได้อีก
คำชี้แจง : เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการแล้ว ประสงค์จะขอยกเลิก
การเข้าร่วมโครงการ กรณีนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก แต่หากมีการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
ก่อนการรับเงินอุดหนุน กรณีเช่น ไม่ผ่านการประเมินเบื้องต้นในปีแรกเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วสามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ในปีถัดไป

คู่มือเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการรับสมัครเกษตรกร ปี 2561
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเกษตรกรที่จะสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ brpd.ricethailand.go.th
ประเภทกลุ่มทีส่ มัครให้เลือกได้อย่างเดียว
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเตรียมความพร้อม คือ เกษตรกรที่รวมกลุ่ม มีพื้นที่แปลงอยู่ในชุมชนเดียวกัน
เริ่มปลูกข้าวในระบบอินทรีย์ แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการกลุ่มด้วยระบบควบคุมภายใน (ไม่มีระบบ ICS)
กลุ่ มที่ 2 กลุ่ มพร้ อมตรวจรั บรองระบบกลุ่ มเข้ าสู่ ระยะปรั บเปลี่ ยน คื อ เกษตรกรที่ รวมกลุ่ มกั น
มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ด้ ว ยระบบควบคุ ม ภายใน มี เอกสารคู่ มื อ ระบบควบคุ ม ภายในใช้ แ ล้ ว
แต่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน
กรณีกลุ่ม 1 ต้องจัดส่งเอกสาร แบบ ขอ.1 ขอ.2 ขอ.3 โดยแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาเอกสารสิทธิ์
สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว สาเนาทะเบียนเกษตรกร (มีชื่อขึ้นทะเบียนหลัก)
หากเป็นสมาชิกในครัวเรือน ขอให้ปรับปรุงข้อมูลเป็นผู้ขึ้นทะเบียนหลัก
กรณีกลุ่ม 2 จัดส่งเอกสารเช่นเดียวกับกลุ่ม 1 และสาเนาคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม
ประธานหรือรองประธานเป็นผู้ลงนามในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. แบบ ขอ.1 เป็นแบบรายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ต้องมีการกรอกให้ครบถ้วน
2.1 เจ้าหน้าที่แนะนาเกษตรกรรวมกลุ่มในชุมชนเดียวกัน หรือตาบลเดียวกัน กรณีพื้นที่แปลงใกล้กัน
แต่อยู่ ต่างตาบล หรือต่างอาเภอ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพิจารณาเสนอคณะทางานข้าวอินทรีย์จังหวัด ไม่แนะนา
ให้เกษตรกรพื้นที่ไกลกันรวมกลุ่มเดียวกัน
2.2 จานวนสมาชิกกลุ่ม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการควรมากกว่า 5 ราย พื้นที่ปลูกควรมากกว่า 100 ไร่
และควรแนะนาเกษตรกรให้ เข้าใจกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม และคานึงถึงการเข้าร่วมโครงการ
ต่อเนื่องตลอด 3 ปี ตามขั้นตอนในปี 1 (การประเมินเบื้องต้น) ตรวจประเมินข้อกาหนด 5 ข้อ ปี 2 (การรับรอง
ระยะปรับเปลี่ยน) ตรวจรับรองมาตรฐานมี ข้อกาหนด 9 ข้อ และต้องมีการตรวจระบบควบคุมภายในกลุ่ม
ก่อนตรวจแปลงเกษตรกร ปี 3 (การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์) มีข้อกาหนด 9 ข้อ ซึ่งนอกจากเกษตรกร
ผ่านตามข้อกาหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์ แล้วกลุ่มต้องผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขในโครงการ ( 5 ราย 100 ไร่ )
ตลอดทั้ง 3 ปี ทั้งการประเมินเบื้องต้นหรือตรวจรับรองตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์
2.3 การตั้งชื่อกลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หากไม่ได้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว
แนะนาให้ใช้ชื่อ “กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้าน…....” เพื่อให้ชื่อกลุ่มเป็นรูปแบบเดียวกัน
2.4 ข้อมูลแปลงปลูกข้าว สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทุกรายต้องลงข้อมูลจานวนแปลง/พื้นที่ปลูกข้าวและ
พันธุ์ข้าวที่ปลูก หากพื้นที่ แปลงติดกันถือเป็นแปลงเดียวกัน หากพื้นที่ไม่ติดกันแต่ ที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชนเดียวกัน
ให้ นับแยกแปลง พัน ธุ์ข้าวที่ป ลูกในโครงการข้าวอินทรีย์สามารถปลู กข้าวได้หลายพันธุ์ในแปลงเดียวกัน โดย
เกษตรกรแต่ละรายจะต้องระบุพื้นที่ปลูกข้าวและพันธุ์ข้าวที่ปลูกแยกรายแปลง (ตามตัวอย่างที่แนบ)

-22.5 เอกสารสิทธิ์ที่ส ามารถขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ได้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.2 น.ส.3 น.ส.3ก
(ชื่อในเอกสารต้องตรงกับชื่อผู้ขอเข้าร่วมโครงการ ถ้าไม่ตรงแต่เป็นชื่อทายาทโดยธรรม หรือ คู่สมรส หรือพ่อ-แม่
สามารถใช้ได้) กรณีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นสัญญาเช่าที่ดินต้องมีสาเนาหรืออ้างอิงประเภทและเลขหนังสือแสดงสิทธิ์
ในที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.2 น.ส.3 น.ส.3ก ประกอบการทาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือเอกสารรับรองจากจังหวัด อาเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้มีอานาจในพื้นที่
ตรวจสอบและลงนามในหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรับรองมาตรฐาน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
2.6 เลขบัญชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกร จะต้องเป็นเลขบัญชี 12 หลัก และบัญชีจะต้ องมีการเคลื่อนไหว
ภายในช่วง 6 เดือน จึงจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้
2.7 ประธานกลุ่มหรือรองประธานกลุ่มเป็นผู้ลงชื่อรับรองข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม และสมาชิกทุกราย
จะต้องลงนามกากับทุกราย
3. แบบ ขอ.2
เจ้าหน้าที่ที่รับสมัครจะต้องให้คาแนะนากับกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการกาหนด
บทบาทของสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม ตามโครงสร้า งกลุ่ ม ระบบควบคุ ม ภายในให้ เหมาะสม ซึ่ งแต่ ล ะต าแหน่ ง
มีหน้าที่ ดังนี้
ประธานกลุม่ มีหน้าที่
1. จัดโครงสร้างองค์กร
2. วางนโยบายและแผนดาเนินงานของกลุ่ม
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตามข้อกาหนดของกลุ่มหรือข้อกาหนดอื่นๆ
4. ควบคุมการดาเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
5. อนุมัติคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่ม
6. ร่ว มกับ ผู้ป ระสานงานระบบควบคุม ภายในประเมิน ความเสี่ย งสาหรับ แปลงใหม่ ก่อ นรับ เข้า
เป็นสมาชิกกลุ่ม (ซึ่งต้องดาเนินการก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการในปีแรก)
7. เป็นผู้ลงนามในการทาสัญญาตอบระหว่างกลุ่มกับผู้ประกอบการในโครงการเชื่อมโยงการตลาด
ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ของกรมการข้าว
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่
1. จัดทา แก้ไขเอกสารคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในและแบบฟอร์มต่างๆ
2. ขึ้ น ทะเบี ย นสมาชิ ก และจั ด เก็ บ ใบสมั ค รสมาชิ ก กลุ่ ม ทะเบี ย นเกษตรกร และลงบั น ทึ ก ผล
การฝึกอบรม
3. จัดทาแผนการตรวจสอบแปลง และประสานงานนัดหมายภายในกลุ่ม
4. เป็นตัวแทนกลุ่มทาการประสานงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานอื่นๆ
5. ร่ว มกับ ประธานกลุ่ม ประเมิน ความเสี่ย งสาหรับ แปลงใหม่ ก่อ นรับ เข้า เป็น สมาชิก ของกลุ่ม
(ต้องดาเนินก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการในปีแรก)

-36. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน และผลการประชุมให้ประธานกลุ่มรับทราบดาเนินงานในการจัดทา
และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแปลงภายใน มีหน้าที่
1. ทาการตรวจสอบแปลงสมาชิกกลุ่ม ที่อยู่ในระบบมาตรฐานข้าวอินทรีย์ แผนควบคุมการผลิตและ
กฎ ระเบียบต่างๆ ของกลุ่ม
2. แจ้งผลการตรวจสอบแปลงต่อสมาชิก คณะกรรมการรับรอง และที่ปรึกษาด้านระบบ
3. ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของการผลิตที่พบจากการตรวจสอบแปลง
คณะกรรมการรับรอง มีหน้าที่
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังการตรวจสอบแปลงเสร็จสิ้น
2. ร่วมตัดสินใจ หรือลงโทษเกษตรกรตามเงื่อนไขที่กลุ่มกาหนดขึ้น
3. พิจารณาผลการตรวจสอบแปลง และลงมติให้การรับรองสมาชิกของกลุ่ม
4. แจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิกผู้รับการตรวจทราบ
4. แบบ ขอ.3
รายการประเมิน ตนเองของเกษตรกร เพื่อ ให้เกษตรกรที่เข้า ร่ว มโครงการมีก ารประเมิน ตนเอง
ว่ามีความพร้อมในการเข้าร่วมกลุ่มในการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และมีกระบวนการบริหาร
จัดการในรูปแบบกลุ่ม โดยเกษตรกรลงนามกากับในเอกสาร พร้อมพยานลงนามกากับ 2 ราย
เอกสารแบบ ขอ.3 สาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเอกสารในการพิจารณาความพร้อมของเกษตรกร
และความเสี่ยงของพื้นที่ในการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 และเล่ม 4
5. การจัดส่งเอกสารใบสมัคร
เกษตรกรส่งใบสมัครแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตร
จังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ภายในเวลาที่กาหนดซึ่งหน่วยงานที่รับใบสมัคร รวบรวมเอกสารจัดส่ง
ให้ ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว หรื อ ศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว ในพื้ น ที่ เพื่ อ ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ก่ อ นน าส่ งให้
คณะทางานข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจารณาต่อไป (รายละเอียดตามแผนการรับสมัครเกษตรกร ปี 2561)
6. การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารของกลุ่ ม เกษตรกรจะต้ อ งพิ จ ารณาเอกสารประกอบการสมั ค รว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ตามเงื่อนไขที่กาหนด หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งหน่วยงานที่รับใบสมัครเพื่ อแจ้งเกษตรกรแก้ไข
ต่อไป
กลุ่มเกษตรกรที่มีเอกสารสมบูรณ์ ให้จัดทาไฟล์ข้อมูลตามแบบสรุปกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด (สรุปปะหน้า)
และสรุปแบบ ขอ.1 (ศวข./ศมข.) เพื่อเสนอคณะทางานข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจารณาเสนอคณะ SC ต่อไป

