
 

  

 
 เอกสารประกอบ  

PGS ThaiGreenMarket 

เครือข่ายตลาดสีเขียว 
ผู้เขียน ; ธงชัย – ผู้ประสานงานด้านการรับรอง โครงการก้าวย่างตลาดสีเขียวเคียงคู่ผู้บริโภค  

(ฉบับปี2560 เมษายน) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 -  04 - 60 



1 
 เอกสารประกอบการรับรอง PGS ThaiGreenmarket (ฉบับป2ี560 เมษายน) ประกาศใช้เม่ือวันที่ 21 -  04 - 60  
 

สารบัญ 
ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม, องค์ประกอบการ PGS ThaiGreenMarket 2 
ล าดับขั้นตอนกระบวนการรับรอง PGS ThaiGreenMarket 3 
กระบวนการคัดกรอง, นาเสนอผลิตภัณฑ์ผู้สมัครรายใหม่- เครือข่ายตลาดสีเขียว  4 
กระบวนการตรวจเย่ียมฟาร์ม / สถานประกอบการ - เครือข่ายตลาดสีเขียว  5 
กติกาการใช้ตรา PGS ThaiGreenMarket 6 
ตัวอย่าง ใบรับรองมาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว PGS ThaiGreenMarket 7 
เกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว 8 
เกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว - หมวดการเกษตร  9 
   ตัวอย่างใบตรวจเยี่ยม หมวดการเกษตร 10 
เกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว - หมวดอาหาร / แปรรูป / ปรุงส าเร็จ  11 
   ตัวอย่างใบตรวจเยี่ยม หมวดอาหาร / แปรรูป / ปรุงส าเร็จ 12 
เกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว - หมวดเครื่องใช้ / เคร่ืองส าอาง  13 
   ตัวอย่างใบตรวจเยี่ยม หมวดเคร่ืองใช้ / เคร่ืองส าอาง 14 
เอกสารแนบท้าย, สรุป ล าดับกระบวนการรับรอง PGS ThaiGreenMarket 15 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึน เพ่ือสมาชิกเครือข่ายตลาดสีเขียวเท่านั้น  

หากพบมีการเผยแพร่ข้อความ เนื้อหาอันเป็นความเสียหายของเครือข่ายฯ หรือน าไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม

ใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต ขอสงวนสิทธิ์ลงการกระท าความผิดตามความเหมาะสม  
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เอกสารประกอบ PGS ThaiGreenMarket 

ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม Participatory guarantee Systems  

(PGS ThaiGreenMarket)   

คือ ระบบการมีส่วนร่วมกันของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ จัดตั้งเป็น

คณะกรรมการข้ึนภายในเครือข่ายฯ ด้วยกลไกการท างานแบบมีส่วนร่วมที่สร้างความเชื่อมั่น ความเป็นธรรม

และโปร่งใสกับผู้บริโภค โดยมีกระบวนการตรวจเยี่ยมฟาร์ม สถานประกอบการ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพน าไปสู่การรับรองกระบวนการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และการขนส่งร่วมกัน 

องค์ประกอบการของ PGS ThaiGreenMarket คือ 

การรับรองผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ยึดมาตรฐานการผลิตที่ไม่ใส่สารเคมีและเน้นการดูแลระบบนิเวศเป็น

หลัก ด้วยองค์ประกอบการพ้ืนฐานการท างาน 6 ข้อ ดังนี้  

1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน – เราจะสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ 

สินค้าปลอดภัยไร้สารพิษ มีจิตอาสาร่วมสร้างตลาดที่มีจิตส านึกต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

2. การมีส่วนร่วม – การรวมกันสร้างหลักการและมาตรฐานการผลิตแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในคุณภาพการ

ผลิต 

3. ความโปร่งใส – เกิดข้ึนจากความเข้าใจพ้ืนฐานระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม รับรู้ถึงกลไกและ

กระบวนการในการตรวจรับรองทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า ไม่จ าเป็นต้องรู้รายละเอียดทุกอย่าง และ

ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าต้องมีการปกป้องข้อมูลแต่สามารถการเข้าถึงข้อมูล

ได้เพ่ือความโปร่งใส 

4. ความไว้วางใจ – แนวคิดของระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม เป็นการตั้งอยู่บนฐานที่ว่า เราไว้วางใจ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเครือข่ายฯ ได้ และมีการใช้กลไกการควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ

ในการตรวจรับรองมาตรฐาน  

5. กระบวนการเรียนรู้ –เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือและกลไกการเรียนรู้ให้เกิดความ

ยั่งยืนและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

6. ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน – เป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการรับรอง

ร่วมกัน  
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และกระบวนการตรวจเยี่ยมฟาร์ม / สถานประกอบการ เป็นแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายฯ เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิต และจดบันทึกการตรวจเยี่ยมเป็นลายลักษณ์อักษรทางเอกสาร สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับถึงท่ีมาที่ไปการรับรองได้อย่างเปิดเผย เมื่อมีการออกตรารับรอง ผู้บริโภคย่อมม่ันใจได้ว่า 

ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการผลิตทุกข้ันตอน  เป็นกลไกท่ีส าคัญของการสร้างความมีส่วนร่วม 

ความรับผิดชอบร่วมกัน และร่วมพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอย่างมี

คุณภาพและมีความน่าเชื่อถือตรงตามมาตรฐาน  

 การด าเนินงานการรับรองอย่างมีสว่นร่วม PGS ThaiGreenMarket อยู่ภายใต้เครือข่ายตลาดสีเขียว ซึง่มี

คณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิกร่วมเป็นผู้ปฏิบัตติามเอกสารประกอบการรับรองฉบับน้ี หากมีการแก้ไข / 

ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงต้องผ่านคณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิก (คณะกรรมการเครือข่ายฯ มหีน้าท่ี

ดูแล ก ากับออกการรบัรอง และเป็นคณะกรรมการการรับรอง PGS ThaiGreenMarket) 
 

 

ล ำดับขัน้ตอนกระบวนกำรรับรอง PGS ThaiGreenMarket 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายฯ 

กรอกใบสมัคร (ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ) 

 กระบวนกำรคัดกรองผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรรำยใหม่  

 กระบวนกำรตรวจเยี่ยมฟำร์ม / สถำนประกอบกำร 

สรุปผลให้กำรรับรอง / จัดท ำฐำนข้อมูล เครือข่ำยฯ 

การรับรองอย่างมีส่วนร่วม  PGS ThaiGreenMarket  

ออกตรารับรอง ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ 

เก
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ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเครือข่ายฯ 

กรอกใบสมัครทำงออนไลน์ (ข้อมูลพืน้ฐำน, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ) 

คัดกรอง ใบสมัครจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต, วัตถุดิบ, ปัจจัยการผลิต, ฯ 

โดยมีหลักการ* ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ค่านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. การใส่ใจต่อผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. ผลิตภัณฑ์ดีต่อสุขภาพ 4. มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

นัดหมำยน ำเสนอผลิตภัณฑ์ พูดคุยกับคณะกรรมกำรเครือข่ำยฯ 

 กระบวนกำรคัดกรอง, น ำเสนอผลิตภัณฑ์ผู้สมัครรำยใหม่- เครือข่ำยตลำดสีเขียว 

หลักการคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการรายใหม่ ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยน 

- เข้าหลักเกณฑ์มาตรฐาน PGS ตามหมวดผลิตภัณฑ์  (เกษตร, อาหาร, ของใช้เครื่องส่าอาง) 

- ท่าความเข้าใจ วิสัยทัศน์, พันธกิจ, กฎระเบียบ, ข้อปฏิบัติต่างๆ ของสมาชิกเครือข่ายฯ  

- ความคิด แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สมัครรายใหม่ 

ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 

- ผูผ้ลิตผูป้ระกอบการรายใหม่ ออกตลาดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กบัเครือข่ายตลาดสีเขียว 

- กระบวนการตรวจเยี่ยมผูผ้ลิตผูป้ระกอบการรายใหม่ (เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองอย่าง

มีส่วนร่วม PGS ThaiGreenMarket) 

ผ่านการคัดใบสมัครสมาชิกรายใหม่ 

*หลักการ PGS อ้างอิง สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ 4 ข้อ 1.Health – สินค้าดีต่อสุขภาพ 2.Ecology – การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.Fairness – ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค 4.Care – การดูแลใส่ใจต่อการผลติ 
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 กระบวนกำรตรวจเยี่ยมฟำร์ม / สถำนประกอบกำร - เครือข่ำยตลำดสีเขียว 

นัดหมำยวันท่ีตรวจเยี่ยม (ผู้ผลิต, ผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญ) 

ตรวจเยี่ยมฟาร์ม / สถานประกอบการ ด้วยองค์ประกอบ PGS 

ThaiGreenMarket 6 ข้อ   1.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน,   2.การมีส่วนร่วม,   3.

ความโปร่งใส,   4.ความไว้วางใจ,   5.กระบวนการเรียนรู้,   6.ความสัมพันธ์ฉันท์

เพื่อน 

กำรดูขัน้ตอนปฏิบัตงิำนในระบบกำรผลิตว่าสอดคล้องตามข้อก่าหนด 

เกณฑ์มาตรฐานที่ตกลงร่วมกันหรือไม่ หากพบว่ายังไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐาน ผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าแนะน่าแนวทางการปฏิบัติ เป็นกลไกพัฒนา

กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตาม เกณฑ์มำตรฐำน ใบตรวจเยี่ยม

กระบวนกำรผลิต (หมวดเกษตร, หมวดอำหำรแปรรูป อำหำรพร้อม

ทำน และหมวดของใช้เคร่ืองส ำอำง) 

สรุปกำรตรวจเยี่ยมฟำร์ม / สถำนประกอบกำร 

จัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยฯ รวบรวมเอกสำรตรวจเย่ียมและเอกสำร

ประกอบกำรรับรอง (เช่น ภาพถ่าย, สรุปการตรวจเยี่ยม, ฯ) 

ขึ้นทะเบียน ผู้ผลิต ที่ผ่านกระบวนการตรวจเยี่ยม 
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กติกาการใช้ตรา PGS ThaiGreenMarket  

(เครือข่ายตลาดสีเขียว จะออกใบรับรองมาตรฐานการรับรองอย่างมีส่วนร่วม 1 ใบและสติกเกอร์ตรา PGS 

ThaiGreenMarket น าไปติดบนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น)  

ตรารับรอง เครือข่ายตลาดสีเขียว เป็นการยืนยันว่า สินค้า / ผลิตภัณฑ์ของร้านค้า/ ผู้ประกอบการ ได้ผ่าน

กระบวนการรับรองอย่างมีส่วนร่วม และมีการยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละหมวดผลิตภัณฑ์ (แบ่ง 3 หมวด 

ได้แก่ หมวดเกษตร, หมวดอาหารแปรรูป และหมวดเครื่องส าอาง) มาใช้ปฏิบัติ และได้รับการตรวจเยี่ยม 

ประเมินผลโดยเครือข่ายฯ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ตรารับรองต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว ตามระบบการรับรอง

อย่างมีส่วนร่วม (PGS) ของเครือข่ายฯ และได้รับการตรวจเยี่ยม ประเมินผลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตาม

หมวดผลิตภัณฑ์ โดยตั้งอยู่บนองค์ประกอบของระบบ PGS คือการมี วิสัยทัศน์ร่วมกัน, การมีส่วนร่วม, ความ

โปร่งใส, ความไว้วางใจ, กระบวนการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน 

2. ก่อนการใช้ตรารับรองเครือข่ายในผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการแจ้ง รูปแบบ / ลักษณ์การใช้ / ตัวอย่างการใช้ 

ให้กับเครือข่าย อนุมัติ 

3. หากร้านค้า / ผู้ประกอบการ ได้มีการกระท าผิดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเครือข่าย หรือละเมิดกติกานี้ ทาง

เครือข่ายฯ จะพิจารณาด าเนินการลงโทษ ซึ่งอาจเป็นการกล่าวตักเตือนอย่างเป็นทางการ, จดหมายเตือน หรือ

การยกเลิกการใช้ตรารับรอง 

4. กรณีร้านค้า / ผู้ประกอบการ ถูกยกเลิกการใช้ตรารับรองเครือข่ายจะต้องถอนตรารับรองรอง ออกจาก

ผลิตภัณฑ์ ในตลาดสีเขียว ภายใน 30 วัน 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง / ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายหลังการใช้ตรารับรอง ร้านค้า / ผู้ประกอบการจะต้องส่ง

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ให้กับเครือข่าย ภายใน 30 วัน และปฏิบัติตามข้อ 1 

- การออกใบรับรอง ต้องมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมากกว่า 50% ของสินค้าท่ีมีพ้ืนที่ตั้งหน้าบูททั้งหมด 

หรือสินค้าท้ังหมดที่จ าหน่ายในตลาดสีเขียว 
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ใบรับรองมาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว PGS ThaiGreenMarket 

ตัวอย่าง ใบรับรอง PGS ThaiGreenMarket 

ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) จัดท าขึ้นตาม 

 หลักเกณฑ์ของเครือข่ายตลาดสีเขียว ผู้ถือใบรับรองนี้ 

ยินดีจะปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบที่ก าหนดขึ้น 

 ยอมรับการตรวจเยี่ยม และประเมินผล 

หลักเกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียวแบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ หมวดเกษตร, หมวดอาหารแปรรูป และ

หมวดของใช้เครื่องส าอาง ซึ่งมีการค านึงถึงหลักการเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 

(IFOAM) คือ นิเวศวิทยา, สุขภาพ, การดูแลเอาใจใส่ และความเป็นธรรม โดยมีองค์ประกอบของระบบ PGS 

ของสมาพันธ์ฯ เป็นส่วนส าคัญในการจัดท าระบบคือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน, การมีส่วนร่วม, ความโปร่งใส, 

ความไว้วางใจ, กระบวนการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน 

หมายเลขใบรับรอง FO-08-17 

ร้านค้า / ผู้ประกอบการ หวังพืชได้ผล 

ที่อยู่ติดต่อ 45 ม.2 ถ.มาดีเจรญิ ต.ความหวัง อ.ความหวัง จ.นคร 

ช่ือผู้ติดต่อ นายมาดี หวังด ี

เบอร์โทรศัพท์ & อีเมล 081-111-9876   ricecra@gmail.com 

สถานประกอบการ (แหล่งผลิต) 45 ม.2 ถ.มาดีเจรญิ ต.ความหวัง อ.ความหวัง จ.นคร 

ชนิดผลติภณัฑ ์(หมวดสินค้า) อาหารแปรรูป 

รูปแบบการรับรอง ระดับอินทรยี์ มีวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 95 % 

ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้ ข้าวกล้อง ข้าวไร่หวังฮา 

วันท่ีออกใบรับรอง (วันท่ี) 6 พฤษภาคม 2017 

หมดอายุ (วันท่ี) 5 พฤษภาคม 2018 

ลงช่ือ เจ้าหน้าท่ี เครือข่ายตลาดสเีขียว 
 

*ขอบเขตผลติภณัฑ์ที่ยอมรับได้คอื ผลิตภัณฑ์ทีผ่่านการรับรองอย่างมีส่วนร่วมตามกติกาการใช้ตรา PGS ThaiGreenMarket  
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เกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว

ประเภทเกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว = หมวดสินค้า / ผลิตภัณฑ์  

มาตรฐานเครือข่ายตลาดสีเขียว  

รูปแบบการผลิต ด่าเนินการผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง รับสินค้า / ผลิตภัณฑ์มาจ่าหน่าย  ไม่ได้ผลิตโดยตรง 

เครื่องใช้ / เครื่องส่าอาง (สินคา้Hand Made) - ผลิตภัณฑ์

ที่ใช้กับรา่งกาย ส่ิงเสริมแตง่หรือบ่ารุงร่างกาย ใช้วตัถุดิบที่

ธรรมชาติ หรืออินทรีย์, ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค 

การเกษตร - ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการเพาะปลูกพืช

อินทรีย์ที่เก็บเกี่ยวเป็นผลผลิต ไม่ผ่านกระบวนการ

แปรรูปหรือเปลี่ยนสภาพผลผลิต 

อาหาร / แปรรูป / ปรุงส่าเร็จ - ผลิตภัณฑ์ท่ีน่าผลผลิต

การเกษตรอินทรียม์าแปรรูปหรือผ่านกระบวนการปรุง

แต่งทางอาหาร, ผลิตภัณฑเ์พื่อการบริโภค 

หากสินค้า / ผลิตภัณฑท์ี่ไม่เข้าหมวดสินคา้ใหใ้ช้หลักเกณฑ์ของกระบวนการคัดกรองผู้สมัครรายใหม่ 

 กระบวนกำรตรวจเยี่ยมฟำร์ม / สถำนประกอบกำร 

สรุปผลให้กำรรับรอง / จัดท ำฐำนข้อมูล เครือข่ำย
ฯ 

การรับรองอย่างมีส่วนร่วม  PGS ThaiGreenMarket  

ออกตรารับรอง ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ 

กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรรับรองท่ีมีมำตรฐำนจำกองค์กรด้ำนอินทรีย์* 

*กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรรับรองที่มีมำตรฐำนจำกองค์กรด้ำนอนิทรีย์ – การตรวจสอบรายการสินค้า / ผลิตภัณฑ์ตรงกับเอกสารรับรองทีม่ีมาตรฐาน  โดยน่าเสนอต่อคณะกรรมการเครือข่ายฯ  
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แบ่งออกเป็น 3 หมวด ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

1. หมวดการเกษตร 

 

 

เกณฑ์มำตรฐำนพืชอินทรีย์เครือข่ำยตลำดสีเขียว 

1. มีการผลิตในระยะปรับเปลี่ยน 6 เดือน ก่อนที่จะเป็นการผลิตในระบบแบบเกษตรอินทรีย์ (ควรมีการพิจารณาร่วมกบัประวัติ

การใช้สารเคมี) 

2. ในแปลงควรมีตัวชี้วัดเพ่ือบ่งบอกความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  

3. กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนที่เป็นเกษตรอนิทรีย์เพียงบางส่วน ต้องไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกัน โดยวิธีการทีแ่ตกตา่งกัน (แบบอินทรีย์

และแบบเคมี) 

4. เม่ือมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นเกษตรอินทรีย์แล้ว จะต้องไม่มีการกลับไปใชส้ารเคมีอีก 

5. เมล็ดพันธุ์ต้องไม่ผ่านกระบวนการตดัแต่งพันธุกรรม (GMO) ให้ใช้เมล็ดพันธุเ์กษตรอินทรีย์ หากไม่มีเมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์

สามารถใช้เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบสารเคมีได้ โดยจะต้องล้างสารเคมีออกก่อน  

6. การจัดการและปรับปรุงดิน ให้ใช้วัสดปุรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติ ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ และเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตใน

ฟาร์มตนเอง  

7. ห้ามใช้ฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ 

8. การจัดการศัตรูพืช ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการกา่จัดศัตรูพืชทุกชนิด ไดแ้ก่ ยาฆ่าหญา้ ยาฆ่าแมลง สารป้องกนัก่าจัดโรค

พืช ให้ใช้สารสมุนไพร จุลินทรีย์ หรือสารจากธรรมชาติส่าหรับป้องกันหรือก่าจัดศัตรูพืชได ้

9. หากมีการน่าปัจจัยการผลิตนอกฟาร์มเข้ามาใช้ ต้องผ่านการตรวจสอบและรบัรองร่วมกันก่อน 

10. มีมาตรการและแนวทางป้องกันสารเคมีจากแปลงข้างเคียง ทั้งทางน้่าและทางอากาศ 

11. ไม่น่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่เคยใช้ฉีดพ่น หรือบรรจุสารเคมีมาใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์  

12. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ต้องไม่ผ่านการฉายรังสี และห้ามใช้สารเคมีสงัเคราะห์เพ่ือ

ควบคุมศัตรูพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ก่อโรค  

13. ถุงและภาชนะบรรจุผลผลิต ต้องไม่เคยบรรจุสารเคมีมาก่อน เช่น ถุงเมล็ดพันธุ์คลุกสารเคมี ถุงปุ๋ยเคมี 

14. ผลผลิตอินทรีย์ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุหบีห่อ การเก็บรักษาการขนส่ง ต้องมีการจัดการที่แยกออกจากผลผลิตทีใ่ช้สารเคมี 

15. ผลผลิตอินทรีย์ในระหว่างขนส่งต้องไม่สัมผัสกับวัสดุหรือสารที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ในเกษตรอินทรีย์ 

16. พื้นที่เก็บรักษามีความสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันแมลงศัตรูและพาหะน่าโรคได้ดี 

17. ฉลากของผลผลิตต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง 

18. เกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลการผลิตในฟาร์มของตนเอง 
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ตัวอย่างใบตรวจเยี่ยม หมวดการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 เอกสารประกอบการรับรอง PGS ThaiGreenmarket (ฉบับป2ี560 เมษายน) ประกาศใช้เม่ือวันที่ 21 -  04 - 60  
 

2. หมวดอาหาร / แปรรูป / ปรุงส าเร็จ  

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน PGS หมวดอาหารพร้อมทานและอาหารแปรรูป 

1. วัตถุดิบ 

1.1  เป็นวัตถุดิบที่มาจากเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น 3 ระดับ (ไม่รวมน้่าและเกลือ) 

- ระดับอินทรีย์ มีวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 95 % 

- ระดับใช้ส่วนประกอบวตัถุดิบอินทรีย ์มีวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 70 %  

- ระดับธรรมชาติ/ ปลอดภัย มีวัตถุดบิเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 25 – 70 % 

(มีการพัฒนาในการเพ่ิมวัตถุดิบเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะเวลา 1 ปี) 

1.2 ไม่มีส่วนผสมที่เป็นสารเคมีทุกชนิด อาทิ สารบอแรกซ์ / สารเร่งเนื้อแดง เป็นต้น 

1.3 ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบทีใ่ช้ประกอบอาหาร 

1.4 อาหารประเภทเบเกอรี่ต้องไม่มีไขมันทราส (trans-fat) 

2. กระบวนการผลิต 

2.1 ไม่ใช้น้่ามันทอดซ้่า 

2.2 การปรุงอาหารมีการลดความหวาน มัน เค็ม (กลมกล่อม) 

2.3 กระบวนการผลิตถูกต้องตามสุขลักษณ์  

2.4 อยู่บนพื้นฐาน Primary GMP (6 ข้อ ) 

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต ต้องสะอาด          2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต            3. การควบคุมกระบวนการผลิต  

4. การสุขาภิบาล           5. การบ่ารุงรักษา และการท่าความสะอาด          6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏบิัติงาน  

3. บรรจุภัณฑ์และฉลาก 

3.1 ห้ามใช้โฟม 

3.2 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เช่น กล่องชานอ้อย ถุงย่อยสลายได้ 

3.3 (หากสามารถรณรงคล์ดการใชบ้รรจุภัณฑ์จะดีมากขึ้น –ให้ผูบ้ริโภคน่าบรรจุภัณฑ์มาเอง ) 

3.4 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบและม่ันใจในกระบวนการผลิตและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 

3.5 มีฉลากแสดงรายะเอียด ส่วนประกอบของวัตถุดิบ โดยอาจจะกล่าวว่าสินค้ามีส่วนประกอบเป็นเกษตรอินทรีย์กี่เปอร์เซ็นต์ 

3.6 ระบุวันผลิตและหมดอายุบนฉลากชัดเจน 
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ตัวอย่างใบตรวจเยี่ยม หมวดอาหาร / แปรรูป / ปรุงส าเร็จ 
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3. หมวดเครื่องใช้ / เครื่องส าอาง 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน PGS หมวดเครื่องส่าอาง 

1. วัตถุดิบตั้งต้นจากธรรมชาติและสารสกัดจากธรรมชาติที่มาจาก 

1.1วัตถุดิบตั้งต้นจากธรรมชาติและสารสกัดจากธรรมชาติ 

1.2ผลผลิตจากการเพาะปลูกตามเกณฑ์ PGS ของเครือข่ายตลาดสีเขียว 

1.3ผลิตภัณฑ์ที่เก็บจากป่า 

1.4ผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติ ที่ไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

2. ส่วนประกอบที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์  (lSLES/N8000 สารควบคุมการใช้) 

2.1SLS/N70, SLES/N8000 (sulphate Free)     2.2 สารกันบูด เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์, พาราเบน    2.3PEG เช่น propylene glycol, 
Butylene glycol    2.4TEA / SILICONE       2.5Petrochemicals         2.6Phthalate        2.7Carbomer    2.8aluminum 
chlorohydrate       2.9Isopropyl alcohol      2.10 inidazolidinyl urea       2.11 isothiazolinone       2.12 DHA, cocamide    2.13 
Synthetic colour (สีสังเคราะห์)         2.14 Pragrance (น้่าหอมสังเคราะห์)         2.15 Heavy Metal      2.16 Collagen จากสัตว ์

 3. กระบวนการสกัด ให้ใช้กระบวนการตอ่ไปนี้ 

3.1กระบวนการธรรมชาติ เช่น การสกัดร้อน (ไอน้่า ต้ม เคี่ยว สตุ คั่ว) การสกดัเย็น การหมัก 

3.2กระบวนการทางเคมี ใช้เอทานอลในกระบวนการสกัด 

4. กระบวนการผลิต ไม่อนุญาตใหใ้ช้เทคนิคดังต่อไปนี ้

 4.1รังสีเบต้า แกรมม่า X-ray      4.2นาโนเทคโนโลยี       4.3GMO         4.4คลื่นไมโครเวฟ     4.5ก๊าซที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม      4.6ท่าการทดลองกับสัตว ์

5. กระบวนการจัดการ 

5.1ห้ามใช้สารเคมีรุนแรง อาทิเช่น กรดซัลฟูริค ท่าความสะอาดอุปกรณ์ 

5.2มีการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

5.3ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ และลดการใช้บรรจุภัณฑ์มากเกินความจ่าเป็น 

5.4มีระบบการจัดการวัตถดุิบและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 

5.5มีการแสดง(ระบุ)ส่วนประกอบที่ใชใ้นผลติภัณฑ์ เรียงล่าดับจากมากไปนอ้ย, ส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรองและวัน
ผลิต / วันหมดอาย ุ
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ตัวอย่างใบตรวจเยี่ยม หมวดเครื่องใช้ / เครื่องส าอาง 
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เอกสารแนบท้าย ได้แก่ 

1. ใบสมัครสมาชิกใหม่เครือข่ายตลาดสีเขียวสัญจร  

(ทางออนไลน์ https://goo.gl/forms/0LqShjV0s0buqQc83 ) 

2. ใบกรอกข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม 

(ทางออนไลน์ https://goo.gl/forms/E530jTbYx7iRvrCp1 )  

 

สรุป ล าดับขั้นตอนกระบวนการรับรอง   PGS ThaiGreenMarket 

ล าดับขั้นตอนกระบวนการรับรอง   PGS 

ThaiGreenMarket 

ผู้สนใจเข้าร่วม
เครือข่ายฯ 

ผู้สมัครรายใหม่ สมาชิก
เครือข่าย 

กรอกใบสมัคร (ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลผลิตภัณฑ์)    

 กระบวนการคัดกรองผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการรายใหม่  

 
 

  

 กระบวนการตรวจเยี่ยมฟาร์ม / สถาน

ประกอบการ 

  

สรุปผลให้การรับรอง / จัดท าฐานข้อมูล 

เครือข่ายฯ 

 

การรับรองอย่างมีส่วนร่วม  PGS 

ThaiGreenMarket  

ออกตรารับรอง ผลผลิต / ผลติภัณฑ์ 

 

 

 

https://goo.gl/forms/0LqShjV0s0buqQc83
https://goo.gl/forms/E530jTbYx7iRvrCp1

