
แนวทางการรับรองเกษตรอินทรีย์ในระบบสากล 
และการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์

วรัิชนี โลหะชุมพล

ส ำนกัก ำหนดมำตรฐำน ส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ



หมายถงึ ระบบจดัการการผลิตดา้นการเกษตรแบบองคร์วม ทีเ่ก้ือหนุนต่อระบบ

นเิวศ รวมถงึความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนน้การใชว้สัดุ

ธรรมชาติ หลีกเลีย่งการใชว้ตัถุดิบจากการสงัเคราะห์ และไม่ใช ้พชื สตัว ์หรือ

จุลินทรียที์ไ่ดม้าจากเทคนคิการดดัแปรพนัธุกรรม (genetic modification) มีการ

จดัการกบัผลิตภณัฑโ์ดยเนน้การแปรรูปดว้ยความระมดัระวงั เพือ่รกัษาสภาพ

การเป็นเกษตรอินทรียแ์ละคุณภาพทีส่ าคญัของผลิตภณัฑใ์นทุกขั้นตอน



• ใชแ้นวทางเกษตรผสมผสาน รกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ

• ดูแลความยัง่ยืนของระบบนิเวศโดยรวม ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

• รกัษาความอดุมสมบูรณ์ของดินและคณุภาพน ้าดว้ยอนิทรยีวตัถุ

• ไม่ใชส้ารก าจดัศตัรูพชืและปุ๋ ยที่เป็นสารเคมีสงัเคราะห์

• ผลติผลและผลติภณัฑไ์ม่มาจากการดดัแปรพนัธุกรรมและไม่ผ่านการฉายรงัสี

• มีระยะเวลาของการปรบัเปลี่ยนสูเ่กษตรอนิทรยี ์
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จุดเริ่มตน้และความจ าเป็นที่ตอ้งมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

• ความสนใจในความปลอดภยัอาหารของผูบ้ริโภค

• ความห่วงใยต่อสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศ

• แนวคิดของเกษตรกรในการท าการเกษตรทีใ่ชวิ้ถธีรรมชาติ ลดการใชส้ารเคมี

• การรวมกลุ่มของเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค ทีม่ีแนวคิดหรือความตอ้งการเหมือนกนั

• การปฏิบติัทีแ่ตกต่างกนัของเกษตรกร/ผูผ้ลิต กลุ่ม หรือประเทศต่างๆ

• การเรียกช่ือทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น Nature, Bio, Green, Chemical-free

• สินคา้เกษตรอินทรียเ์ขา้สู่ระบบการคา้ โดยเฉพาะการคา้ระหว่างประเทศ

• ความจ าเป็นทีต่อ้งมีฉลากอาหารอินทรีย์



ผูบ้ริโภคเช่ือว่าสินคา้มาจาก

การผลิตตามท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการไดอ้ย่างไร



เช่ือจาก

การบอกต่อกนั

เช่ือจาก

ใบรบัรอง

เช่ือเมือ่เห็น

ดว้ยตาตนเอง

เช่ือจากการ

โฆษณา
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การตรวจรบัรองมาตรฐาน



มกษ. : ไทย

JAS-MAFF : 
ญี่ปุ่น

NOP-USDA : สหรฐัอเมริกา

EU Regulation : สหภาพยุโรป

International Federation 
of Organic Agriculture 

Movement

CODEX

ASOA : 
ASEAN

http://www.codexalimentarius.net/
http://www.codexalimentarius.net/


37% 18%23%



มาตรฐาน ระยะเวลาก่อนการปลกู 
ส าหรับพืชล้มลกุ (ปี) 

ระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยว 
ส าหรับพืชยืนต้น (ป)ี

มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 1 1.5
Codex, EU, ญี่ปุ่น 2 3

สหรัฐอเมริกา 3 3
IFOAM 1 1.5



การรบัรอง

ตนเอง

การรบัรองแบบ

มีส่วนร่วม

การรบัรองแบบ

บุคคลที่สาม



ข้อจ ากัดของระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่สาม

• ค่าตรวจรับรองมีราคาแพง ไม่คุ้มค่ากับผลผลิตที่มีน้อย
• ผลผลิตมีความหลากหลายแต่มีอย่างละเล็กอย่างละน้อย
• ระบบตรวจรับรองยุ่งยาก มีเอกสารที่ต้องบันทึกมากมาย



• เป็นการสือ่สารโดยตรงระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค

• ไดผ้ลถา้รูจ้กัและเช่ือถอื

• เกิดจากการสรา้งสมการด าเนินการและช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน



การรบัรองแบบมีส่วนร่วม 

participatory guarantee system (PGS)

• ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในระบบการตรวจรบัรอง
• เหมาะกบักลุ่มเกษตรกรรายย่อย
• รวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่น 
•พฒันากระบวนการผลิตในวิถเีกษตรอินทรียอ์ย่างต่อเนือ่ง

• มีการแปรรูปเองในทอ้งถิน่
• ด าเนนิการผลิต แปรรูป และขายโดยตรงใหก้บัผูบ้ริโภค
• เนน้การจ าหน่ายและบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทอ้งถิน่



การรับรองแบบมีส่วนร่วม

PGS พี จี เอส เป็นกระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยกลุ่มชุมชน บนพื้นฐานการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชนมารว่มกัน ภายใตห้ลักการ ความไว้วางใจ เครือข่ายสังคม และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ท าไมต้องท าการรับรองแบบมีส่วนร่วม?

เกษตรกร
-ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
-เข้าสู่ตลาดใหม่ได้มากขึ้น

-เพ่ิมรายได้

ผู้บริโภค
- มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ

-สร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน

-ชุมชนเข้มแข็ง



-มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

-กระบวนการการตรวจฟาร์ม

-การตัดสินให้การรับรอง

องค์กร นักส่งเสริม
กลุ่มผู้ผลิต

ผู้บริโภค

ผู้ประกอบการ

ชุมชน คือใครบ้าง และมีส่วนร่วมในกระบวนการรับรองอย่างไร ?

2. มสี่วนร่วม ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน 
เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการผลิต  

3.ตัดสินให้การรับรอง
ในที่ประชุมกลุ่มเกษตรกร

1
4.ท าตลาดร่วมกัน



• เหมาะกบัสินคา้อินทรียที์ต่อ้งการส่งออกหรือขาย
ในหา้งรา้น



เป็นการประกนัว่าสินคา้เกษตรทีผ่ลิตข้ึนมีคุณภาพ /ความปลอดภยั ตามทีม่าตรฐาน

ก าหนด ไดแ้ก่

- มาตรฐานระบบการผลิต (วิธีปฏิบติั)

- มาตรฐานคุณภาพผลผลิต/ผลิตภณัฑ ์

ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารตรวจสอบรบัรองทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล



ผูผ้ลิต/เกษตรกร

ขอการรบัรองจากหน่วยรบัรอง 

เช่น กปศ. กปม. กวก. กข. มกท.

ไดร้บัการรบัรอง
ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด/มาตรฐาน เช่น มกษ. 

(Organic Thailand), IFOAM, EU, US, Japan



ทวนสอบ

เช่น กรมต่างๆ  บริษทัฯ เอกชน

- เพือ่สรา้งความเช่ือมัน่ใหก้บั

ใบรบัรอง

- ขายไดท้ั้งในและต่างประเทศ

- ใบรบัรองเดียวส่งออกไดท้ัว่โลกเกษตรกร/ผูป้ระกอบการ

หน่วยรบัรอง (Certification Body: 
CB)

หน่วยรบัรองระบบงาน 
(Accreditation Body: AB)

การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตร



AB
(ISO/IEC 17011) 

Organization/Products/
Object of conformity assessment
(ISO/IEC 17050 -1,2) 

Government Stakeholders

competence

Government
recognition

confidence confidence

CAB
(LAB : ISO/IEC 17025
IB : ISO/IEC 17020 

CB : ISO/IEC 17021 G.65)

International 
recognition

One standard, one test, accepted everywhere



ประเทศไทย ประเทศคู่คา้ความตกลงความเท่าเทียม

ใหก้ารรบัรอง

หน่วยรบัรอง

หน่วยรบัรองในประเทศไทย

ผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ประเทศไทย
มาตรฐานเท่าเทียมกนั

ใหก้ารรบัรอง

หน่วยรบัรอง

หน่วยรบัรองในประเทศคู่คา้

ผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ประเทศคู่คา้

ระบบการรบัรองเท่าเทียมกนั



ปศสุตัวอิ์นทรีย ์(เล่ม 2-2561)
อาหารสตัวน์ ้าอินทรีย ์(เล่ม 3-2552)
ข้าวอินทรีย ์(เล่ม 4-2553)
ปลาสลิดอินทรีย ์(เล่ม 5-2553)
ผึง้อินทรีย ์(เล่ม 6-2556)
การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย ์(มกษ.7413-2550)
ไหมอินทรีย ์เล่ม 1 : รงัไหม แผน่ใยไหม และเส้นไหม (มกษ. 8203 เล่ม 1-2560)



1. ผลติผลและผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ตอ้งมขีอ้ความแสดงรายละเอยีดใหเ้หน็ไดง้่าย ชดัเจน 
ไมเ่ป็นเทจ็ หรอืหลอกลวง
• ชื่อผลติภณัฑ์
• สว่นประกอบทีส่ าคญั ยกเวน้มสีว่นประกอบเดยีว
• วตัถุเจอืปนอาหาร
• ปรมิาตร/น ้าหนกัสทุธิ
• ชื่อและทีต่ ัง้ผูผ้ลติ
• ประเทศ
• วนัเดอืนปีทีห่มดอายุ
• ค าแนะน าในการเกบ็รกัษา (ถา้ม)ี
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2. การแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผล
หรือผลิตภณัฑอิ์นทรียห์รือ เกษตรอินทรีย ์
หรือออรแ์กนิก หรือ organic จะท าได้ต่อเมื่อ

2.1 ผลิตผลต้องมาจากระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรียต์ามข้อก าหนดของมาตรฐาน
มกษ. 9000 เล่ม 1-2552
2.2 ส่วนประกอบทัง้หมดของผลิตภณัฑท่ี์มาจาก
การเกษตร ต้องได้จากการผลิตแบบอินทรีย์
2.3 ส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่มาจาก
การเกษตร ให้ใช้ได้เฉพาะรายการท่ีระบ ุ(ตาราง
ท่ี ก.5) 

2.4 ในผลิตภณัฑห์น่ึงต้องไม่มีส่วนประกอบ
ชนิดเดียวกนัท่ีมาจากทัง้การผลิตแบบอินทรีย์
และไม่ใช่แบบอินทรียร์วมกนั

2.5 ผลิตผลหรือผลิตภณัฑมี์การผลิตหรือ
จดัเตรียมหรือน าเข้าโดยผูป้ระกอบการต้อง
ได้รบัการตรวจระบบเป็นประจ าตามข้อก าหนด

2.6 ได้รบัการรบัรองจากหน่วยรบัรอง โดยมีการ
แสดงฉลากระบช่ืุอ และ/หรือ รหสัของหน่วย
รบัรอง



3. ผลติภณัฑท์ีจ่ะแสดงฉลากและเครือ่งหมายรบัรองวา่เป็น “อนิทรยี”์ ไดต้อ้งมสีว่นประกอบจากเกษตร
อนิทรยีไ์มน้่อยกวา่ 95% โดยน ้าหนกัของสว่นประกอบทัง้หมดในผลติภณัฑส์ดุทา้ย ไมร่วมน ้าและ
เกลอื

4. ผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบจากเกษตรอนิทรยี ์> 70 ถงึ < 95% โดยน ้าหนกัของสว่นประกอบทัง้หมด
ในผลติภณัฑส์ดุทา้ย ไมใ่หแ้สดงฉลากเพือ่กลา่วอา้งวา่เป็นผลติภณัฑอ์นิทรยี ์แต่อาจแสดงฉลากโดย
ใชข้อ้ความอื่น เชน่ “ผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบจากผลติผลอนิทรยี”์
• ผลติโดยใชเ้นื้อไก่อนิทรยี ์70%
• กระเทยีม 20%



กำรแสดงฉลากและกำรกล่ำวอำ้ง (ต่อ) 
5. หากอยูใ่นระยะปรบัเปลีย่น ใหแ้สดงขอ้ความบนฉลากวา่ “ผลติผลหรอืผลติภณัฑช์ว่งปรบัเปลีย่นเป็น

อนิทรยี”์ 

6. การแสดงเครือ่งหมายรบัรองผลติผลหรอืผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไข
ของหน่วยรบัรองทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายใหใ้ชเ้ครื่องหมาย Organic Thailand
ควบคู่ไปกบัเครื่องหมายรบัรองตาม พรบ.มาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ.2551

การแสดงเครื่องหมายรบัรองสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์
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เครื่องหมายรบัรอง

และแนวทางการใชเ้ครื่องหมายรบัรอง

ภายใต ้พรบ. มาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ. 2551
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เครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน

เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานบงัคบั

ใชก้บัสนิคา้เกษตรที่ตอ้งควบคมุตามมาตรฐานบงัคบั 

เพือ่ความปลอดภยั

ของผูบ้รโิภค

เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานทัว่ไป

ใชก้บัสนิคา้เกษตรที่รบัรองตาม

มาตรฐานทัว่ไป เพือ่สง่เสรมิการผลติ/จ าหน่ายสนิคา้

ที่ไดม้าตรฐาน

มาตรา 56 หา้มมิใหผู้ใ้ดใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานตามมาตรา 54 เวน้แต่เป็นผูผ้ลติ ผู ้

สง่ออก หรอืผูน้ าเขา้ ที่ไดร้บัใบรบัรองตามมาตรฐานบงัคบั หรอืมาตรฐานทัว่ไป แลว้แต่กรณี



การแสดงเครื่องหมายรับรองและรหัส

• 02-กรมปศสุตัว์

• 9000-เกษตรอินทรีย ์เล่ม 2 ปศสุตัวอิ์นทรีย์

• 57-จงัหวดัเชียงราย

• 901-ระบบการผลิตปศสุตัวอิ์นทรีย์

• 000001 รหสัแปลง/เกษตรกรท่ีได้รบัการรบัรอง
http://www.acfs.go.th/qmark/download/Q-Mark-2561.pdf

กษ 02-9000-57-901-000001 ORGANIC
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1

2
3

4

ส่งเสริมการวิจยัและนวตักรรม

พฒันาการผลิตสินคา้และบริการ

การขบัเคลือ่นเกษตรอินทรีย์

พฒันาการตลาดและการรบัรองมาตรฐาน

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์การพฒันา
เกษตรอนิทรีย์แห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2564



เพิม่พื้ นที่เป็น 6 แสนไร่

เพิม่จ านวนเกษตรกรเป็น 3 หมืน่ราย 
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ประเทศไทยเป็นผูน้ าในระดบัภูมิภาคดา้นการผลิต การคา้ การบริโภค และการบริการ เกษตรอินทรียท่ี์มีความยัง่ยืนและเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลวิสยัทศัน์

เป้าหมาย พื้ นที่และจ านวนเกษตรกรที่ท า

เกษตรอินทรียเ์พิม่ข้ึน
ยกระดบักลุ่มเกษตรอินทรียวิ์ถพีื้ นบา้น

สดัส่วนตลาดสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศ

ต่อตลาดส่งออกเพิม่ข้ึน

ตวัช้ีวดั

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตรที์ ่1 

ส่งเสริมการวิจยั การสรา้งและเผยแพร่

องคค์วามรู้ และนวตักรรมเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตรที์ ่3 

พฒันาการตลาดสินคา้และบริการ 

และการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 

พฒันาการผลิตสินคา้

และบริการเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 

การขบัเคลือ่นเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ ์1.1

ส่งเสริมการวิจยั การสรา้ง และเผยแพร่

องคค์วามรูเ้กีย่วกบัเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ ์1.2

เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเกษตร

อินทรียแ์ก่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร 

บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งและประชาชนทัว่ไป

กลยุทธ ์2.1

พฒันาศกัยภาพการผลิตเกษตร

อินทรีย์

กลยุทธ ์2.2

บริหารจดัการโครงสรา้งพื้ นฐานทีเ่อ้ือต่อ

การผลิตเกษตรอินทรียอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ ์3.1

ผลกัดนัมาตรฐานและระบบการ

ตรวจสอบรบัรองเกษตรอินทรีย ์

กลยุทธ ์3.2

ส่งเสริมและพฒันาตลาดสนิคา้และ

บริการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ ์3.3

ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัเกษตร

อินทรียสู่์ผูบ้ริโภค

กลยุทธ ์4.1

ใชรู้ปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชน

เป็นหลกัในการขบัเคลือ่นการพฒันา

เกษตรอินทรีย์

กลยุทธ ์4.2

สนบัสนุนแหล่งเงินทุน เพือ่พฒันา

เกษตรอินทรีย ์

กลยุทธ์

กลยุทธ ์4.3

สรา้งกลไกและเครือข่ายในการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตรอิ์นทรียไ์ปสู่การปฏิบติั

ตลาดในประเทศรอ้ยละ 40

ตลาดส่งออกรอ้ยละ 60
เพิม่ข้ึน

กลยุทธ ์1.3

สรา้งฐานขอ้มูลเกีย่วกบัการพฒันา

เกษตรอินทรีย์

แผนที่ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564



เป้าหมายการด าเนินงานดา้นเกษตรอินทรีย์

ท่ีมา: ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ.2560-2564

พื้ นทีเ่กษตรอินทรีย ์ไม่นอ้ยกว่า 600,000 ไร่ ภายในปี 2564

เพิม่จ านวนเกษตรกรทีท่ าเกษตรอินทรีย ์ไม่นอ้ยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564

เพิม่สดัส่วนตลาดสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศต่อตลาดส่งออก โดยใหม้ีสดัส่วน

ตลาดในประเทศรอ้ยละ 40 ต่อตลาดส่งออกรอ้ยละ 60

oมูลค่ารวม 8,000 ลา้นบาท

oสดัส่วนในประเทศเพิม่เป็น 40% (ประมาณ 3,000 ลา้นบาท)

oส่งออก 60% (ประมาณ 5,000 ลา้นบาท)

ยกระดบักลุ่มเกษตรอินทรียวิ์ถพีื้ นบา้นเพิม่ข้ึน



โครงการสถานทีจ่ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียที์ไ่ดม้าตรฐาน

ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



“ปัจจุบนัมีสินคา้ที่แสดงฉลากว่าเป็นสินคา้อินทรียใ์นทอ้งตลาด

จ านวนมาก แต่ยากที่จะทราบแน่ชดัว่าสินคา้อินทรียด์งักล่าวเป็น

สินคา้อินทรียที์่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรียจ์ริง หรือมาจากการ

ผลิตแบบปกติแต่น ามาติดฉลากอินทรีย ์ หรือลกัลอบสวม

เครือ่งหมายอินทรีย ์จึงจ าเป็นตอ้งด าเนนิโครงการสถานที่

จ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียที์่ไดม้าตรฐาน เพือ่สรา้งความ

เช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคเพิม่ข้ึน ถอืเป็นหนึง่กิจกรรมที่ช่วย

ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ ที่มี

เป้าหมายเพิม่การบริโภคและขยายตลาดสินคา้เกษตรอินทรียใ์น

ประเทศและมุ่งผลกัดนัใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางหรือฮบั (Hub) 

ของสินคา้และบริการเกษตรอินทรียใ์นระดบัสากลดว้ย”

งานแถลงข่าวเปิดตวัโครงการสถานทีจ่ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียที์ไ่ดม้าตรฐาน 

วนัที ่5 เมษายน 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายลกัษณ ์วจนานวชั

รมช.กษ.



สินคา้อินทรียที์ส่ามารถเขา้ร่วมโครงการ

• สินคา้อินทรียที์ไ่ดร้บัการรบัรองแบบบุคคลทีส่าม (third party certification) ไดแ้ก่ 

Organic Thailand, IFOAM, EU, USDA, CA, JAS

• สินคา้อินทรียที์ไ่ดร้บัการรบัรองตามระบบการรบัรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 

System: PGS) ภายใตเ้ครือข่ายท่ี มกอช. ใหก้ารยอมรบั ดงันี้

• TOAF (เครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย)

• Thai PGS Organic Plus (เครือข่ายของมูลนิธิสายใยแห่งแผ่นดิน)

• Lemon Farm Organic-PGS (เครือข่ายของเลมอนฟารม์)



PGS ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑที์ ่มกอช. ก าหนด

1. เป็นระบบ PGS ที่อา้งอิงมาตรฐานเกษตรอินทรียร์ะดบัประเทศหรือสากล ไดแ้ก่

1.1 มาตรฐานประเทศไทย ไดแ้ก่ มกษ. 9000 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า

1.2 มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex, IFOAM หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า

1.3 มาตรฐานกลุ่มประเทศหรือมาตรฐานประเทศท่ีมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศและเป็นท่ี

ยอมรบั และมีสินคา้ที่ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานดงักล่าวจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศ เช่น สหภาพ

ยุโรป สหรฐัอเมริกา แคนาดา ญีปุ่่ น กรณีมาตรฐานอ่ืนนอกจากนี้ จะพจิารณาเป็นกรณีไป

2. มีการควบคุมภายในส าหรบัการรบัรองแบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ

ที่อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย โครงสรา้งและการบริหารงานของกลุ่ม เอกสารระบบคุณภาพการด าเนนิงานของ

กลุ่ม การตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผูผ้ลิต กฎระเบยีบของกลุ่ม และการฝึกอบรมสมาชิก

3. มีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้ร่วมในการตดัสินใหก้ารรบัรองของสมาชิกกลุ่ม



โครงการสถานทีจ่ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียที์ไ่ดม้าตรฐาน

เขา้ร่วมโครงการ 7 แห่ง รวม 149 สาขา (ปีงบ 2560)

สมคัรเพิม่เติม ปี 61



ค ำถำมหรือขอ้เสนอแนะ

www.acfs.go.th

virachnee@acfs.go.th


