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กรจัดกรฟรม์/กรเพะปลูกพืช

1.1.5 พื้นที่การผลิตที่ไดร้ับการรบัรองเป็น
เกษตรอินทรีย์แล้ว จะต้องไม่ปรบัเปลี่ยนเป็น
เกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมีกลับไปกลับมา 
ทั้งน้ี มกท. อาจไม่พิจารณารับรองพื้นที่การผลิต
แปลงใหม่ให้ ถ้าพื้นที่การผลติแปลงเดิมเลิกทำา
เกษตรอินทรีย์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

2.2.1 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือ
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์แล้ว สลบักลับไปกลับมา
กับพื้นที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ ยกเว้นเฉพาะใน
กรณีที่
1) พื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแปลงเกษตร
อินทรีย์ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการเป็นผู้
ดูแลรบัผิดชอบอีกต่อไป
2) มีเหตุผลความจำาเป็นที่ต้องยุติการจัดการ
แปลง/ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์
3) การแปลง/สลบัแปลงน้ันจะทำาให้การจัดการ
เกษตรอินทรีย์ของฟาร์มดีขึ้น

1.1.7 มกท. อาจพิจารณาไม่รบัรองผู้ผลิต
ที่ทำาการเปิดพื้นที่ป่าสาธารณะมาทำาการเกษตร
อินทรีย์ ท้ังน้ี มกท. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาเป็นกรณีไป

2.7.1 ห้ามเปิดพื้นที่นิเวศที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือ พื้นที่ที่ได้รบั
การยอมรบัว่า มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ 
และ/หรือพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็น
พื้นที่ทำาเกษตรอินทรีย์

1.2.1 ผูผ้ลิตต้องรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในฟาร์ม โดยพยายามรักษาและ
ฟื้นฟูบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์
หลากหลายชนิดเอาไว้อย่างน้อย 5% ของพื้นที่
การผลิต บรเิวณดังกล่าว ได้แก่ ป่าใช้สอยในไร่
นา ป่าบุ่ง ป่าทาม พุม่ไม้หรือต้นไม้ใหญ่ในนา 
แนวพุ่มไม้บริเวณเขตแดนพื้นที่ สวนไม้ผลผสม
ผสาน ร่องนำ้าในฟารม์ บ่อปลาธรรมชาติ และ
พื้นที่ว่างเปล่าที่ปล่อยให้พืชขึ้นตามธรรมชาติ 

2.7.2 มีการจัดพื้นที่เขตอนุรักษ์ถาวรที่เหมาะ
สมในบรเิวณข้างๆ ของแหล่งนำ้า พื้นที่ชุ่มนำ้า 
และทะเลสาป

2.7.3 ต้องมีการจัดทำามาตรการในการอนุรักษ์ถ่ิน
ที่อยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งปรับปรุงภูมินิเวศน์
ของที่ดิน และฟื้นฟูคุณภาพของความหลาก
หลายทางชีวภาพ  ในกรณีที่เหมาะสม ผู้
ประกอบการต้องจัดสรรพื้นที่บางส่วนที่ถือครอง 
เพื่อให้เป็นถ่ินที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชและ
สัตว์

2.7.4 ในการเพาะปลูกพืช ผู้ประกอบการต้องจัด
ทำาแผนการผลิตที่ทำาให้เกิดความหลากหลาย
ของพืช และการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อช่วย
จัดการโรค แมลง และวัชพืช รวมทั้งช่วย
ปรับปรุงความอุดมสมบรูณ์ของดิน

2.1.5 ในกรณีที่มีการใช้ปจัจัยการผลติต้องห้ามใน
พื้นที่ฟารม์มาก่อนสมัครขอรับรองกับ มกท. 
ผลผลิตที่จะสามารถขายเป็นผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ได้ จะต้องเป็นผลิตผลที่เก็บเก่ียวหลังจาก
36 เดือนนับแต่มีการใช้ปัจจัยการผลิตต้องห้าม

ตดัทิ้ง
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เป็นครั้งสุดท้าย

2.2.1 เมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชที่นำามา
ปลูกต้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์

2.2.2 ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์และส่วน
ขยายพันธุ์พืชจากระบบเกษตรอินทรีย์ และไม่มี
เมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์อ่ืนในระบบ
เกษตรอินทรีย์ที่สามารถเลือกมาใช้แทนได้  
มกท. อนุญาตให้ใช้จากแหล่งทั่วไปได้ แต่ต้อง
ไม่มีการคลุกสารเคมี

2.2.3 ในกรณีที่ผู้ผลิตใช้กล้าพันธุ์พืชล้มลุก
อินทรีย์แล้วประสบกับเหตุสุดวิสัย (เช่น นำ้าท่วม 
ฝนแล้ง) จนทำาให้กล้าพันธุ์เสียหาย มกท. อาจ
อนุโลมให้ผู้ผลิตใช้กล้าพันธุ์จากแหล่งทั่วไปได้

2.2.4 มกท. อาจอนุโลมให้ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วน
ขยายพันธุ์พืชทั่วไป ที่คลุกสารเคมีได้ ในกรณีที่
เป็นข้อกำาหนดทางกฎหมาย ด้วยเหตุผลด้านสุข
อนามัยพืช แต่จะต้องมีมาตรการจัดการล้าง
ทำาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมีดังกล่าว
ก่อนปลูก

2.6.2  เมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชที่นำามา
ปลูกต้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์

2.6.3 ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์หรือส่วน
ขยายพันธุ์พืช ตามชนิดและคุณภาพที่ต้องการได้
อย่างเพียงพอ อนุญาตให้ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วน
ขยายพันธุ์พืช ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ได้ แต่ต้อง
เมล็ด/ส่วนขยายพันธุ์น้ันต้องไม่ได้ใช้สารที่ไม่
อนุญาตคลุกผสม

2.6.4 ในกรณีที่มขี้อกำาหนดทางกฏหมาย ให้ต้อง
คลุกผสมสารที่ไม่อนุญาต และในกรณีที่ไม่
สามารถหาเมล็ด/ส่วนขยายพันธุ์พืชที่ไม่คลุกผสม
สารต้องห้ามได้ ผูป้ระกอบการอาจได้รับอนุญาต
เป็นกรณีๆ ไป ให้ใช้เมล็ด/ส่วนขยายพันธุ์พืชที่
คลุกสารต้องห้าม โดยผู้ประกอบการจะต้อง
ทำาความสะอาดสารต้องห้ามน้ันออกก่อนการปลูก 
ข้อยกเว้นน้ีจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ

2.5.17 ผูผ้ลิตต้องควบคุมการเผาอินทรียวัตถุใน
ฟาร์มให้มีน้อยที่สุด และห้ามใช้วิธีการเผาตอซัง
หรือพืชในแปลงเพื่อทำาการเตรียมดินก่อนการ
ปลูก  ยกเว้นในกรณี
     2.5.17.1 มีเหตุจำาเป็น เช่น กำาจัดแหล่ง
ระบาดของศัตรูพืช
     2.5.17.2 การทำาไร่ข้าวหมุนเวียนในที่สูง แต่
ควรเผาเท่าที่จำาเป็น

2.5.1 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟเผาซากพืชในการเตรี
ยมดินและเปดิที่ดิน ยกเว้นแต่เป็นระบบเขตกรรม
แบบพื้นบ้านที่มีการจัดการที่ดี (เช่น การทำาไร่
หมุนเวียน) และจะต้องเผาซากพืชให้น้อยที่สุด

2.5.6 การเผาซากพืชต้องทำาเท่าที่จำาเป็นให้น้อย
ที่สดุ เช่น เพื่อควบคุมการระบาดของโรคและ
แมลง หรือเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ด

เพิ่มใหม่ 2.4.14 จะต้องมีการดำาเนินการตามแผนจัดการ
ขยะ ที่ลดขยะ และใช้ขยะอย่างหมุนเวีน (ในกรณี
ที่เป็นไปได้) และป้องกันมลพิษ  ขยะที่ไม่
สามารถใช้หมุนเวียนได้ เช่น แบตเตอรี่ 
อะลูมิเนียมฟอยส์ พลาสติค และอ่ืนๆ จะต้องมีการ
กำาจัดอย่างเหมาะสม และห้ามปล่อยทิ้งไว้ใน
แปลงเพาะปลูก

เพิ่มใหม่ 2.4.15 การรับรองอาจถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกได้ 
ถ้าตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของสารต้องห้ามใน
ที่ดิน หรือผลผลิต เช่น การตกค้างของสารเคมี
กำาจัดศัตรูพืชและสารกำาจัดวัชพืช หรือโลหะหนัก

เพิ่มใหม่ 2.5.11 อาจอนุญาตให้ใช้มูลสัตว์ปีกจากฟาร์มกรง
ตบัได้ ถ้าไม่สามารถหามูลสัตว์ปีกจากฟาร์มที่
ไม่ใช่กรงตับไม่ได้

หน้ 2 จก 7



มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. 
ฉบับปรับปรุง: กุมภาพันธ์ 2560

Certification Alliance Organic Standard
version 1.0 (6 November 2019)

2.5.5 ห้ามใช้ปุ๋ยคอกสดกับพืชในลักษณะที่อาจ
ปนเปื้อนกับส่วนของพืชที่ใช้บริโภค

2.5.21 ห้ามใช้ปุ๋ยคอกสดโดยตรงกับส่วนของพืช
ทีจ่ะนำามาบริโภค ยกเว้นแต่ได้ทำาการหมัก หรือ
ทำาให้แห้ง หรือผสมคลุกในดินอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนการเก็บเก่ียว

2.5.19 ผูผ้ลิตต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการ
ใช้นำ้าเกินควร รวมถึงการรักษาคุณภาพนำ้า การ
หมุนเวียนการใช้นำ้าภายในฟาร์ม และการบำาบัดนำ้า
ทิ้งเพื่อนำามาใช้ใหม่

2.5.22 ผูป้ระกอบการต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
เกิดการใช้นำ้าเกินควรและลดการปล่อยนำ้าให้เสีย
เปล่า

2.5.23 ระบบการผลิตและการจัดการเกษตร
อินทรีย์ต้องใช้ทรัพยากรนำ้าและหมุนเวียนการใช้
นำ้าอย่างมีความรับผิดชอบ และเหมาะสมกับ
เงื่อนไขของท้องถ่ิน

2.5.24 ผูป้ระกอบการต้องมีความรบัผิดชอบและ
จดัทำามาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการปน
เปื้อนของแหล่งนำ้าผิวดินและใต้ดิน  ผูป้ระกอบ
การที่เลี้ยงสัตว์ปีก และ/หรือปศุสัตว์ ที่ไม่ได้ขอ
การตรวจรบัรองมาตรฐาน แต่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่
ขอรับรอง ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการจัดการที่
ไม่ส่งผลกระทบทำาให้ดินเสื่อมหรือแหล่งนำ้าเกิด
มลพิษ

กรแปรรูป

4.2.1 วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ ต้อง
เป็นผลิตผลที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
            
4.2.2 ในกรณีที่วัตถุดบิจากเกษตรอินทรีย์มี
ปริมาณไม่เพียงพอ มกท. อาจอนุญาตให้ใช้
วัตถุดบิจากเกษตรเคมีหรือเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฯ มาเป็นส่วนผสมได้ ทั้งน้ีผู้
ประกอบการจะต้องรายงานให้ มกท. ทราบ เพื่อ
ทำาการตรวจสอบ

8.2.1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ต้องมาจากส่วน
ผสมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้
มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  ในกรณีที่ส่วนผสมที่ได้
รับการรับรองเกษตรอินทรีย์มีไม่เพียงพอ อาจ
อนุญาตให้ใช้ส่วนผสมที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ได้ 
ตามข้อกำาหนดของการตรารับรองในหมวดที่ 11 
ผูป้ระกอบการต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการหาส่วนผสมที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
อินทรีย์ และการไม่มขีองส่วนผสม  ส่วนผสมที่ซื้อ
หาจากภายนอกจะต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
ที่เหมือนกัน หรือเทียบเท่ากัน (ในกรณีเฉพาะที่
อนุญาต)

4.3.10 หากมีการใช้สถานที่ เครื่องมือ ภาชนะ 
และเครื่องจักร ร่วมกับการแปรรปูผลิตภัณฑ์อ่ืนที่
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผูป้ระกอบการต้อง
     4.3.10.1 ไม่ดำาเนินการผลิตในช่วงเวลา
เดียวกัน และ
     4.3.10.2 ทำาความสะอาดบรเิวณที่แปรรูป 
ภาชนะ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้สะอาด ทั้งน้ี
หลังการใช้สารทำาความสะอาดจะต้องล้างด้วยนำ้า
ตาม หรือทิ้งระยะเวลาให้ระเหยออกไปจนหมด 
และมีการตรวจเช็คจนแน่ใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง ก่อน
ดำาเนินการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และ
ทำาบันทึกการทำาความสะอาดให้ทาง มกท. 

8.3.6 หากมีการใช้สถานที่ เครื่องมือ ภาชนะ และ
เครื่องจักร ร่วมกับการแปรรปูผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่
ผลติภัณฑ์อินทรีย์ ผู้ประกอบการต้องทำาให้แน่ใจ
ได้ว่า อุปกรณ์และเครื่องมือที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์
อินทรีย์น้ัน มีความสะอาด ไม่มีสิ่งตกค้าง หรือ สิ่ง
ไม่พึงประสงค์ และสารต้องห้าม ก่อนดำาเนินการ
ผลติหรือแปรรูปผลติภัณฑ์อินทรีย์ และมีการ
บันทึกการทำาความสะอาดด้วย และจะต้องดำาเนิน
การแปรรูปอย่างต่อเน่ืองจนแล้วเสรจ็ ก่อนที่จะ
เปลี่ยนไปแปรรปูผลผลติที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์
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สามารถตรวจสอบได้

ปศุสัตว์

10.6.1 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็น
ผลติผลที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มกท.

10.6.2 ผูผ้ลิตต้องจัดทำาแผนการให้อาหารสตัว์ 
และสามารถแสดงให้ มกท. ตรวจสอบได้ตลอด
เวลา

4.6.1 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็น
ผลติผลที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ที่ไดร้ับการยอมรับจากหน่วยตรวจรบัรอง

4.6.2 ผู้ผลิตต้องจัดทำาแผนการให้อาหารสัตว์ 
และสามารถแสดงให้หน่วยตรวจรบัรองตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา  และอย่างน้อย 25% ของอาหาร
ทั้งหมดจะต้องมาจากฟาร์มเอง หรือในท้องถ่ิน
(ในรัศมีไม่เกิน 500 กิโลเมตร)

ควมเป็นธรรม/สังคม

6. ควมเป็นธรรมในสังคม

6.1 ผูป้ระกอบการต้องจัดทำาเอกสารการว่าจ้างกับ
ลูกจ้างทุกคน ทั้งแบบจ้่างประจำาและจ้างช่ัวคราว 
ซ่ึงเอกสารการว่าจ้างน้ีต้องแสดงข้อมูลต่อไปน้ี 
เป็นอย่างน้อย
    • ค่าจ้าง 
    • ระยะเวลาและวิธีจ่ายค่าจ้าง 
    • สถานที่และประเภทของงาน 
    • ช่ัวโมงทำางานปกติและล่วงเวลา 
    • การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด 
    • สิทธิในการรักษาพยาบาลเมื่อลูกจ้างป่วย 
    • สิทธิอ่ืน ๆ เช่น การลาคลอด และสิทธิการได้
ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง เป็นต้น

ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการต้องสื่อสารให้ลูกจ้างเข้าใจ
เงื่อนไขในสัญญาจ้าง และปฏบิัติตามข้อตกลงน้ัน
รวมถึงจ่ายค่าจ้างให้ตรงเวลา

มกท.อาจยกเว้นให้เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการ
เขียนหนังสือไม่ได้ หรือ ช่วงเวลาการจ้างงานน้อย
กว่า 6 วัน หรือ เป็นการว่าจ้างแบบฉุกเฉินเพื่อ
แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีผู้
ประกอบการสามารถช้ีแจงเงื่อนไขการทำางานแก่
ลูกจ้างทางวาจาได้

6.2 ผูป้ระกอบการที่มีการจ้างแรงงานประจำาตั้งแต่
10 คนขึ้นไป ต้องมีนโยบายเก่ียวกับความเป็น
ธรรมในสังคมที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
และให้เป็นที่รับทราบของลูกจ้างด้วย

6.3 การจ้างแรงงานต้องไม่มีการบังคับแรงงาน

6.4 ลูกจ้างมีเสรีภาพในการรวมตัว และสิทธใน

10. เง่ือนไขกรจ้งงน ควมปลอดภัย 
สวัสดิกรและสุขอนมัยของลูกจ้ง

10.1   เงื่อนไขการจ้างงานและสวัสดิการของ  
ลูกจ้าง

10.1.1 ผูป้ระกอบการต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่
เก่ียวข้องระดบัท้องถ่ินและประเทศ ในเรื่อง
สวัสดภิาพของแรงงาน, การจ่ายค่าตอบแทน
ลูกจ้าง, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำางาน, 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

10.1.2 เอกสารการจ้างงานต้องอย่างน้อยระบุ
ประเด็นเรื่อง ค่าจ้าง และวิธีการจ่ายค่าจ้าง, สถาน
ที่และประเภทของงาน, ช่ัวโมงทำางานปกติและ
การทำางานล่วงเวลา, การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด, 
การจ่ายค่าจ้างเมื่อลาป่วย, สิทธิในการรักษา
พยาบาลเมื่อลูกจ้างป่วย, สิทธิอ่ืน ๆ เช่น สิทธิการ
ลาคลอดของผู้ปกครอง เป็นต้น

ในกรณีที่เป็นการจ้างแรงงานฉุกเฉินระยะสั้น เพื่อ
แก้ปัญหาภาระงานที่เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ การ
ตกลงด้วยวาจาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
การจ้างงานก็อาจเพียงพอ

10.1.3 ผูป้ระกอบการต้องมีหลักประกันที่มั่นใจได้
ว่า คนงานเข้าใจเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

10.1.4 ผูป้ระกอบการปฏิบตัิตามข้อตกลงใน
สัญญาจ้างงาน รวมถึงการจ่ายค่าจ้างให้ตรงเวลา

10.1.5 ลูกจ้างต้องมีสิทธิได้รบัวันหยุดประจำา
สปัดาห์  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน หลังจาก
ทำางานติดต่อกันไม่เกิน 6 วัน  ถ้ามีการทำางานเกิน
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การรวมกลุ่ม และสิทธิในการเจรจาต่อรองกับ
นายจ้าง

6.5 ลูกจ้างและผูร้ับช่วงการผลิตที่ทำางานใน
ลักษณะหรือตำาแหน่งเดียวกันต้องได้รับโอกาส
และการปฏบิัติที่เท่าเทียมกัน

6.6 ผูป้ระกอบการต้องมีขั้นตอนการดำาเนินงาน
ทางวินัยกับลูกจ้าง ที่มรีะบบการเตือนก่อน
ลงโทษแก่ลูกจ้าง เช่น พักงาน หรือ ให้ออก 
สำาหรบักรณีให้ออก ต้องแจ้งเหตุผลการให้ออกที่
ชัดเจนแก่ลูกจ้าง

6.7 ผูป้ระกอบการต้องจัดหานำ้าสะอาดเหมาะแก่
การบริโภคให้เพียงพอ

6.8 ผูป้ระกอบการต้องจัดอบรมเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการทำางาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ปัอ
งกันอันตรายจากเสียง ฝุ่น แสงแดด และการ
สัมผัสถูกสารเคมี หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอ่ืน ๆ ใน
ระหว่างการผลิตและแปรรปู ให้แก่ลูกจ้าง

6.9 ลูกจ้างต้องมีสิทธิได้รบัวันหยุดประจำาสัปดาห์
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน หลังจากทำางานติดต่อ
กันไม่เกิน 6 วัน ผู้ประกอบการต้องจัดเวลาทำางาน
ไม่ให้เกินช่ัวโมงทำางานตามที่ตกลงกันและตามที่
กฎหมายกำาหนด การจ่ายค่าทำางานล่วงเวลา
สามารถจ่ายเป็นค่าจ้างหรือให้หยุดทดแทนวันที่
ทำางาน

6.10 ผู้ประกอบการต้องไม่บังคบัลูกจ้างที่ป่วย
หรือต้องได้รับการรักษา ให้มาทำางาน และต้องไม่
ลงโทษลูกจ้างที่หยุดงานเน่ืองจากเหตุผลที่
ลูกจ้างป่วย

6.11 ลูกจ้างต้องได้รบัค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่สอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตขั้นพื้นฐานในท้อง
ถ่ินน้ัน และมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานของท้อง
ถ่ินน้ันๆ

6.12 ในกรณีที่ผูป้ระกอบการจัดหาที่พักให้แก่
ลูกจ้าง ที่พักดังกล่าวจะต้องเหมาะแก่การพัก
อาศัย จัดหานำ้าดื่ม ห้องสุขาและห้องครัว รวมถึง
การรักษาพยาบาลขั้นต้น กรณีมีครอบครัวของ
ลูกจ้างพักรวมอยู่ด้วย ผูป้ระกอบการต้องจัด
เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นต้นให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว รวมทั้งจัดหาโรงเรียนให้เด็กด้วย

กว่าน้ี ก็ต้องจ่ายค่าแรงล่วงเวลา หรือไม่ก็ให้หยุด
ทดแทนวันที่ทำางาน

10.1.6 ลูกจ้างที่ทำางานในลักษณะหรือตำาแหน่ง
เดียวกันต้องได้รับโอกาสและการปฏิบัติที่เท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏบิัติเน่ืองจากความ
แตกต่างด้านเพศ, เช้ือชาติ, ศาสนา, หรือความ
เช่ือทางการเมือง

10.1.7 ผู้ประกอบการต้องไม่บังคบัลูกจ้างที่ป่วย
หรือต้องได้รับการรักษาพยาบาล ให้มาทำางาน 
และต้องไม่ลงโทษลูกจ้างที่หยุดงานเน่ืองจาก
เหตุผลทีลู่กจ้างป่วย

10.1.8 ผูป้ระกอบการจะต้องไม่ใช้แรงงานบังคับ 
หรือแรงงานที่ทำางานโดยไม่สมัครใจ

10.1.9 ผูป้ระกอบการต้องจ้างแรงงานเด็ก แต่เด็ก
สามารถทำางานในฟาร์มหรือสถานประกอบการ
ของพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง แตต่้องอยู่ภายใต้การ
ดูแลของผู้ใหญ่ และงานที่ได้รับมอบหมายจะต้อง
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่กระทบต่อการ
การเรียนรู้ ศีลธรรม สังคม และร่างกายของเด็ก

10.1.10 ในกรณีที่มีการจ้างแรงงานเยาวชน ผู้
ประกอบการต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการ
ศึกษาภาคบังคบั หรือมีโอกาสเข้ารบัการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ และ/หรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง

10.1.11 ในกรณีที่มีการจดัหาที่พักให้แก่ลูกจ้าง 
ณ สถานที่ผลิต ที่พักดังกล่าวจะต้องเหมาะแก่การ
พักอาศัย และมีสิ่งอำานวยความสะดวกขึ้นพื้นฐาน 
รวมทั้งนำ้าสะอาดสำาหรับการบริโภค  นอกจากน้ี 
บริเวณที่พักควรมีการทำาความสะอาด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้กลายเป็นที่เพาะพันธุ์ของศัตรูพาหะนำาโรค

10.1.12 หน่วยตรวจรบัรองอาจปฏเิสธที่จะให้การ
รับรองกับการประกอบการ ที่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

10.2   การจัดการความปลอดภัย  

10.2.1 มีการจดัอบรมให้กับคนงานที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่อาจเป็นอันตราย 
หรือมีความสลับซับซ้อน

10.2.2 มีมาตรการที่ส่งเสริมสภาพเงื่อนไขการ
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6.13 ในกรณีที่มีการจ้างแรงงานเยาวชน ผู้
ประกอบการต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีโอกาสได้รบัการเรียนรู้
หรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

6.14 ไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานเด็ก แต่เด็ก
สามารถทำางานในฟาร์มหรือสภานประกอบการ
ของพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง แตต่้องอยู่ภายใต้การ
ดูแลของผู้ใหญ่ และเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ และไม่กระทบต่อการพฒันาการด้านการ
เรียนรู้ ศีลธรรม สงคม และร่างกายของเด็ก

6.15 มกท. จะไม่รับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่
ผลติจากการประกอบการที่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรม
โดยเจตนาอย่างชัดเจน

ทำางานที่ดีและปลอดภัย

10.2.3 มีการจดัอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นต้น ที่
สามารถใช้ได้ ในบริเวณที่ทำางาน

10.2.4 จดุที่มีความเสี่ยงอันตราย จะต้องมีป้าย
เตือนอย่างชัดเจนและเหมาะสม

10.2.5 มีการจดัทำาขั้นตอนวิธีปฏิบัตเิมื่อเกิด
อุบัตเิหตุและเหตุฉุกเฉิน ที่คนงานทั้งหมดได้รับ
ทราบ  ข้ันตอนปฏบิัติน้ีจะต้องติดแสดงในภาษาที่
คนงานสามารถเข้าใจได้

10.2.6 ลูกจ้างและคนงานรับจ้างมีเสรภีาพในการ
รวมตัว และสิทธิในการรวมกลุ่ม และสิทธิในการ
เจรจาต่อรองกับนายจ้าง

10.3   การจัดการความสุขอนามัย  

10.3.1 ลูกจ้างจะต้องได้รบัการฝึกอบรมเรื่องสุข
อนามัยในการทำางานกับผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งรวม
ถึงข้อกำาหนดว่า ลูกจ้างจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหาร
ทราบ ถ้าลูกจ้างติดโรคติดต่อ ที่อาจทำาให้ไม่
เหมาะสมา หรืออยู่บริเวณใกล้กันกับ
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อาหารสำาหรับการบริโภคของ
มนุษย์

10.3.2 คนงานจะต้องมีห้องสุขาและห้องนำ้าที่
สะอาด ที่ตั้งอยู่ใกล้กันกับบริเวณที่ทำางาน

ภาคผนวก มีการเพ่ิมเติมรายชื่อปัจจัยการผลิตในหลายหมวด

สรป้องกนักำจัดศตัรูพืช [อนุญตให้ใช้ใน IFOAM Programme เท่นัน้]
spinosad
ethylene
iron phosphate
lime sulfur (calcium polysulfide)
mineral oils
potassium bicarbonate

สรปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ป้องกนักำจัดศตัรูพืช [อนุญตให้ใช้ใน IFOAM Programme 
เท่นัน้] 
เพิ่มเติมข้อกำาหนดให้ การใช้ co-formulant ในผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ในโปรแกรม IFOAM ให้
ตรวจสอบเพิ่มเติมกับ

    • Canada Pest Management Regulatory Agency (PMRA) list (COR Table 4.3)
- Formulants classified as List 4A or 4B อาจอนุญาตให้ใช้ได้
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- Formulants classified as List 3 by PMRA อาจอนุญาตให้ใช้ได้กับกับดักล่อที่ปล่อยสารฟีโร
โมนแบบ  passive

    • USA EPA lists (NOP §205.601)
- EPA List 4 - Inerts of Minimal Concern.
- EPA List 3 - Inerts ที่ไม่รู้ความเป็นพิษ – อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในกับดักล่อที่ปล่อยสารฟีโร
โมนแบบ  passive 

ให้ใช้ได้โดยมีข้อจำากัดในการใช้ของสารดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในรายการสาร

สรปรุงแต่และสรช่วยแปรรูปในผลิตภัณฑ์อินทรีย์ [อนุญตให้ใช้ใน IFOAM Programme
เท่นัน้]
potassim citrate
gellan gum
glycerol
gelatin เพิ่มว่า ต้องมาจากพืช
glucono delta-lactone
diary cultures
egg white lysozyme
enzyme [Rennet; Catalase; Lipase; Pancreatin; Pepsin Trypsin]
ferrous sulfate
glycerides (mono and di)
magnesium sulfate
nutrients, vitamins and minerals
potassium iodide
sodium phosphates
tetrasodium pyrophosphate
wood resin
yeast 

สรช่วยแปรรูป [อนุญตให้ใช้ใน IFOAM Programme เท่นั้น]
potassium sodium tartrate
amonium bicarbonate
attapulgite
calcium citrate
calcium hydroxide
cellulose
sodium acid pyrophosphate
sodium citrate

สรทำควมสะอด/ฆ่เช้ือ [อนุญตให้ใช้ใน IFOAM Programme เท่นั้น]
cyclohexylamine
diethylaminoethanol
formic acid
octadecylamine
oxalic acid

- จบ -
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