
 

USDA เสนอปรับแก้ระเบียบเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา  
 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) โดยหน่วยงานบริการด้าน
การตลาดทางการเกษตร (AMS) ได้ประกาศร่างระเบียบว่าด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลและบังคับใช้ที่
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย์ (Strengthening Organic Enforcement Proposed Rule) ซึ่งเป็นการปรับแก้ระเบียบ
เกษตรอินทรีย์ของ USDA ฉบับเดิมให้สามารถก ากับดูแลและบังคับใช้ด้านการผลิต การจัดการ และการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องบูรณภาพในห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์
และสร้างความไว้วางใจในฉลากเกษตรอินทรีย์ของ USDA ให้แก่ผู้บริโภคและอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งในระบบการควบคุมอินทรีย์ ปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับจากฟาร์มสู่ตลาด และให้มีการบังคับใช้
ระเบียบอินทรีย์ของ USDA อย่างเคร่งครัด 

เหตุผลและความจ าเป็น ด้วยตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ห่วงโซ่อุปทานอินทรีย์มี
ความซับซ้อนมากขึ้น และราคาที่สูงจูงใจในการผลิตและจ าหน่ายโดยมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นจาก 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2540 เป็น 55.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ใน
ปี 2562 ประกอบกับ การเติบโตอย่างมากของตลาดท าให้ธุรกิจหลายประเภทสามารถเข้าร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
สินค้าอินทรีย์ รวมทั้งปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการซื้อขายกันในระดับโลกโดยตลาดสินค้าอินทรีย์ทั่วโลกถูก
ก าหนดโดยห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อนหลากหลาย มีการจ าหน่ายและการจัดการผลผลิตภัณฑ์อินทรีย์โดย
ธุรกิจทีมิ่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของ USDA เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ร่างระเบียบใหม่นี้จึงปรับให้หน่วยงาน
รัฐมีอ านาจก ากับดูแลและบังคับโดยตรงต่อธุรกิจบางประเภทในห่วงโซ่อุปทานอินทรีย์ เพ่ือแก้ไขและป้องกันมิให้
เกิดโอกาสและแรงจูงใจในการฉ้อฉลหลอกลวงในภาคเกษตรอินทรีย์เนื่องจากช่องว่างในการบังคับใช้ระเบียบ
ปัจจุบัน  

ประเด็นส าคัญที่แก้ไข ร่างระเบียบนี้เสนอปรับแก้ระเบียบด้านเกษตรอินทรีย์ของ USDA ซึ่งอยู่
ภายใต้มาตรา 7 CFR ส่วน 205 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการผลิตอาหารอินทรีย์ปี ค.ศ. 1990 (Organic Foods 
Production Act of 1990: OFPA) โดยประกอบด้วย 13 ประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) การเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบและการได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับรองเกษตรอินทรีย์  
(applicability of the regulations and exemptions from organic certification) ซึ่งหน่วยงาน AMS เสนอแก้ไข
ส่วนที่ §§ 205.2 และ 205.100-101 ในระเบียบอินทรีย์ของ USDA เพ่ือชี้แจงการบังคับใช้กฎระเบียบ และจ ากัด
ประเภทของธุรกิจประกอบการที่ได้รับการยกเว้นในระเบียบการรับรองอินทรีย์ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ซึ่งรวมถึง
การแก้ไขนิยามของค าว่า “การจัดการ (handle) “ผู้จัดการ (handler)” “การประกอบการ (handling)” และ 
“สถานประกอบการขายปลีกอาหาร” รวมถึงเสนอก าหนดให้การประกอบการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขาย
หรือการค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ซ่ึงรวมถึง นายหน้า ผู้น าเข้า และผู้ค้า ต้องได้รับการรับรองอินทรีย์ 

    ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้ที่เข้าที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบต้องได้รับการรับรองการประกอบการ
อินทรีย์ครอบคลุมมากขึ้น (ระเบียบปัจจุบันระบุเพียงกิจกรรมการจ าหน่าย แปรรูป หรือบรรจุผลผลิตทางการเกษตร) 
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นอกจากนี้ “การค้าปลีก” ยังให้หมายความรวมถึง การจ าหน่ายแบบเสมือนจริง “virtual” กล่าวคือการจ าหน่าย
ให้แก่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องท าธุรกรรมผ่านพนักงานขายโดยตรง 

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.2 แก้ไขใหม่  Handle (การจัดการ) หมายถึง ขาย (sell) แปรรูป (process) หรือบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (package agricultural products) ซึ่งรวมถึง แต่
ไม่จ ากัดเพียง การซื้อขาย (trading) การอ านวยความสะดวกในการขายหรือ
การค้า (facilitating sale or trade) การเป็นนายหน้า (brokering) การ
บรรจุหีบห่อใหม่ (repackaging) การติดฉลาก (labeling) การรวมผสม 
(combining) การบรรจุ (containerizing) การจัดเก็บ (storing) การรับ 
(receiving) หรือการขนถ่าย (loading)  

205.2 แก้ไขใหม่ Handler (ผู้จัดการ) หมายถึง บุคคลใดมีส่วนร่วมในธุรกิจจัดการผลิตผล
ทางการเกษตร 

205.2 แก้ไขใหม่ Handling operation (การประกอบการ) หมายถึง การด าเนินการใด ๆ 
หรือบางส่วนของการด าเนินการที่จัดการกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกเว้น
การด าเนินการที่ได้รับการยกเว้นจากการรับรอง  

205.2 แก้ไขใหม่ Retail operation (การค้าปลีก) หมายถึง การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรโดยตรงให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้ายผ่านการท าธุรกรรมด้วยบุคคลและ/
หรือเสมือนว่าด าเนินการด้วยบุคคล (virtual transactions) 

205.100(a) แก้ไขใหม่ การประกอบการแต่ละราย หรือบางส่วนของการประกอบการที่ผลิตหรือ
จัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือการจ าหน่าย ติดฉลากหรือแสดงว่าเป็น 
“100 percent organic,” “organic,” หรือ “made with organic (ระบุ
ส่วนผสมหรือกลุ่มอาหารที่ระบุว่าเป็นอินทรีย์)” ต้องได้รับการรับรองตาม
ข้อก าหนดของส่วนย่อย E ของส่วนนี้และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดของส่วนนี้ ยกเว้นการประกอบการที่ได้รับการยกเว้นที่
อธิบายไว้ใน§ 205.101 

205.101 แก้ไขใหม่ การยกเว้นการรับรอง 
205.101 แก้ไขใหม่ การประกอบการต่อไปนี้ในอนุวรรค (a) ถึง (e) ของส่วนนี้ได้รับการยกเว้น

จากการรับรองภายใต้ส่วนย่อย E ของส่วนนี้ และไม่ต้องส่งแผนระบบ
อินทรีย์ (organic system plan) เพ่ือการยอมรับหรือการอนุมัติภายใต้       
§205.201 แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการผลิตและการจัดการอินทรีย์ที่
เกี่ยวข้องภายใต้ส่วนย่อย C ของส่วนนี้ รวมถึงข้อก าหนดในการป้องกันการ
สัมผัสของผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับสารต้องห้ามที่ระบุไว้ใน § 205.272 และ
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเฉพาะที่ระบุไว้ใน § 205.101 (a) ถึง (f)  
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.101(a) แก้ไขใหม่ ผู้ประกอบการผลิตหรือการจัดการที่ขายผลิตภัณฑ์ "อินทรีย์" แต่มีรายได้รวม
จากการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อปีรวม 5,000 เหรียญสหรัฐหรือน้อย
กว่า โดยผลิตภัณฑ์จากการด าเนินการดังกล่าวต้องไม่น าไปใช้เป็นส่วนผสมที่
ระบุว่าเป็นอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตโดยการประกอบการอ่ืน การ
ด าเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการติดฉลากภายใต้§ 
205.310  

205.101(b) แก้ไขใหม่ กิจการค้าปลีกหรือส่วนหนึ่งของกิจการค้าปลีกที่จ าหน่าย แต่ไม่ได้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผลิตด้วยอินทรีย์   

205.101(c) แก้ไขใหม่ กิจการค้าปลีกหรือส่วนหนึ่งของกิจการค้าปลีกที่แปรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรที่เคยติดฉลากส าหรับการขายปลีกว่า “100 percent organic,” 
“organic,” or “made with organic (ระบุส่วนผสมหรือกลุ่มอาหารที่เป็น
อินทรีย์) โดยมีเงื่อนไขว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการแปรรูป ณ จุดขายให้กับ
ผู้บริโภคข้ันสุดท้าย การด าเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการติด
ฉลากภายใต้ § 205.310 และต้องเก็บรักษาบันทึกให้เพียงพอที่จะ: 
(1) พิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ระบุว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ได้รับการ
ผลิตและจัดการตามมาตรฐานอินทรีย์ และ 
(2) ตรวจสอบปริมาณที่ผลิตหรือจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ดังกล่าว   

205.101(d) เพ่ิมใหม่ การประกอบการ หรือบางส่วนของการประกอบการที่จัดการเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีส่วนผสมอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70 (ตามที่
อธิบายไว้ใน§ 205.301 (d)) หรือเพียงระบุว่ามีส่วนผสมอินทรีย์บนฉลาก
ข้อมูล การประกอบการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการติดฉลาก
ภายใต้ §§ 205.305 และ 205.310 และต้องเก็บรักษาบันทึกให้เพียงพอ
เพ่ือที่จะ: 
(1) พิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ระบุว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ได้รับการ
ผลิตและจัดการตามมาตรฐานอินทรีย์ และ 
(2) ตรวจสอบปริมาณที่ผลิตหรือจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ดังกล่าว 

205.101(e) เพ่ิมใหม่ การประกอบการจัดเก็บ รับ และ/หรือ โหลดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เท่านั้น แต่ไม่ได้แปรรูป หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดังกล่าว   

205.101(f) เพ่ิมใหม่ บันทึกที่อธิบายไว้ในอนุวรรค (a)-(d) ของส่วนนี้ จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อย
กว่า 3 ปีหลังจากที่จัดท าขึ้น และผู้ประกอบการจะต้องอนุญาตให้ตัวแทน
ของรัฐมนตรีฯ และโปรแกรมอินทรีย์ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงบันทึก
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

เหล่านี้เพ่ือการตรวจสอบและคัดลอกในช่วงเวลาท าการปกติเพ่ือพิจารณา
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้  

(2) การน าเข้าสินค้าอินทรีย์เข้าไปยังสหรัฐฯ (Imports to the United States) ซึ่งหน่วยงาน AMS 
เสนอแก้ไขระเบียบด้านเกษตรอินทรีย์ของ USDA ด้านการส่งสินค้าอินทรีย์เข้าไปจ าหน่ายยังสหรัฐฯ โดยเพ่ิมส่วนใหม่ 
(§205.273) ซึ่งกล่าวถึง การใช้ใบรับรองการน าเข้าตามโปรแกรมอินทรีย์แห่งชาติ (NOP Import Certificate) ซึ่ง
ปัจจุบันบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่น าเข้าจากประเทศที่จัดท าข้อตกลง/ความตกลงเท่าเทียมกันด้านระบบการ
รับรองอินทรีย์กับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ได้แก่ แคนาดา สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และส
หราช-อาณาจักร  
      “NOP Import Certificate” หมายถึง เอกสารรับรองธุรกรรมประเภทหนึ่ง หรือแหล่งข้อมูลที่
เทียบเท่า (equivalent) ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่น าเข้ามาใน
สหรัฐอเมริกา ส าหรับวัตถุประสงค์ของ NOP Import Certificate คือ การบันทึกสถานะอินทรีย์และปริมาณการ
ขนส่งทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่น าเข้า  โดย NOP Import Certificate ต้องจัดให้อยู่ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความเสถียรและสามารถติดตามได้ และข้อมูลที่จ าเป็นประกอบด้วย แหล่งก าเนิด ปลายทาง 
หน่วยรับรองที่ออก NOP Import Certificate รหัสพิกัดภาษี (หากมี) น้ าหนักรวม และได้รับการรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ตาม 7 U.S.C. 6502 (13) 
       ร่างระเบียบใหม่นี้จะขยายการบังคับใช้ NOP Import Certificate โดยไม่ค านึงถึงประเทศต้นทาง
ของผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า โดยก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ใดๆ ที่น าเข้าสู่สหรัฐอเมริกาต้องมีเอกสาร NOP 
Import Certificate ที่ถูกต้องหรือแหล่งข้อมูลที่เทียบเท่า ค าว่า “เทียบเท่า” (equivalent) ในบริบทนี้หมายถึง
ข้อมูลและระบบที่สร้างขึ้น ออกให้ หรือ ใช้ โดยสหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลต่างประเทศเพ่ือแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการค้า การอนุญาตให้มีข้อมูลและระบบที่เท่าเทียมกันซึ่งสอดคล้องกับระบบการค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้น
จะท าให้สามารถพัฒนาระบบการน าเข้าและส่งออกที่ท างานร่วมกันได้ในอนาคตซึ่งอ านวยความสะดวก เมื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต  
       สาระส าคัญ ข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงและเพ่ิมเติม มีดังนี้ 

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.2 เพ่ิมค านิยามใหม่ ผู้ส่งออกอินทรีย์ (Organic exporter) หมายถึง เจ้าของ หรือ ผู้ส่งออกขั้น
สุดท้ายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่อ านวยความสะดวกในการค้า ส่งมอบ หรือ
จัดการขนส่ง/จัดส่งสินค้าอินทรีย์จากต่างประเทศ   

205.2 เพ่ิมค านิยามใหม่ ผู้น าเข้าอินทรีย์ (Organic importer of record) หมายถึง การด าเนินการที่
รับผิดชอบในการรับสินค้าอินทรีย์ที่น าเข้ามาภายในสหรัฐอเมริกา  

205.273 เพ่ิมส่วนใหม่ การน าเข้าสหรัฐอเมริกา 
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.273 เพ่ิมใหม่ การขนส่งสินค้าอินทรีย์เข้ามาในสหรัฐอเมริกาผ่านทางด่านเข้าออกของ
สหรัฐฯ แต่ละครั้งจะต้อง  
1) ได้รับการรับรองตามระเบียบส่วนย่อย E ของส่วนนี้  
2) ติดฉลากตามระเบียบส่วนย่อย D ของส่วนนี้  
3) แจ้งว่าเป็นสินค้าอินทรีย์แก่ศุลกากรและการป้องกันชายแดนของ
สหรัฐอเมริกา และ  
4) มีเอกสารรับรองการน าเข้าที่ถูกต้องของ NOP หรือ NOP Import 
Certificate (แบบฟอร์ม NOP 2110-1) หรือ แหล่งข้อมูลที่เทียบเท่า   

205.273(a) เพ่ิมใหม่ ก่อนการส่งออกผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไปยังสหรัฐอเมริกาทุกครั้ง ผู้ส่งออกจะต้อง
ร้องขอเอกสาร NOP Import Certificate หรือ ให้ข้อมูลทางแหล่งข้อมูลที่
เทียบเท่า (equivalent data source) จากหน่วยรับรอง (certifying agent) 
เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง โดยหน่วยรับรองที่ได้รับ
การรับรองโดย USDA หรือหน่วยรับรองจากต่างประเทศที่ได้รับมอบอ านาจ
ภายใต้ข้อตกลงการค้า อินทรีย์ เท่ านั้นที่ สามารถออก  NOP Import 
Certificate หรือ อนุมัติรายการในแหล่งข้อมูลที่เทียบเท่า (เช่น ระบบการ
ส่งออกของบุคคลที่สาม)  

205.273(b) เพ่ิมใหม่ หน่วยรับรองต้องตรวจสอบค าขอ NOP Import Certificate และตรวจสอบ
ว่าการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามกฎระเบียบอินทรีย์ของ USDA หรือไม่ หาก
เป็นไปตามกฎระเบียบ หน่วยรับรองจะออก NOP Import Certificate หรือ
เทียบเท่าภายใน 30 วันตามปฏิทินหลังจากได้รับค าขอ   

205.273(c) เพ่ิมใหม่ การขนส่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่เป็นไปตามข้อก าหนดแต่ละครั้ง จะต้องแจ้งต่อ
ศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) ผ่านทางด่านน าเข้าของ
สหรัฐฯ โดยการอัพโหลด NOP Import Certificate (ฟอร์ม NOP 2110-1) 
หรือการป้อนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เทียบเท่าไปยังระบบสภาพแวดล้อมทาง
การค้าอัตโนมัติ (Automated Commercial Environment system: ACE) 
ของ CBP 

205.273(d) เพ่ิมใหม่ ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เมื่อได้รับสินค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดส่ง
นั้นมาพร้อมกับ NOP Import Certificate ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว หรือ
เทียบเท่า ต้องตรวจสอบว่าการจัดส่งมีเฉพาะปริมาณและชนิดของผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ที่ ได้รับการรับรองซึ่ งระบุไว้ ใน  NOP Import Certificate หรือ
เทียบเท่า และต้องตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ขนส่งนั้นไม่มีการสัมผัส
กับสารต้องห้ามตามมาตรา 205.272 หรือ การสัมผัสรังสีไอออนไนซ์ ตาม
มาตรา 205.105 นับตั้งแต่การส่งออก   
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.273(e) เพ่ิมใหม่ การใช้ค าว่ า  “ เทียบเท่ า”  (equivalent)  ในส่ วนนี้ หมายถึ ง  ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร หมายเลขประจ าตัว ฐานข้อมูล หรือระบบอ่ืนๆ ที่
ตรวจสอบแล้วว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เทียบเท่ากับ NOP Import Certificate  

205.300(c) แก้ไขใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในต่างประเทศและส่งออกเพ่ือจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา
จะต้องได้รับการรับรองตามส่วนย่อย E ของส่วนนี้ โดยมีการติดฉลากตาม
ส่วนย่อย D นี้และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดใน § 205.273 การน าเข้าสู่
สหรัฐอเมริกา   

(3) การติดฉลากภาชนะที่ไม่ใช่สินค้าขายปลีก (labeling of nonretail containers) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ช่วยลดการระบุผิดพลาดและการจัดการที่ไม่ถูกต้อง อ านวยความสะดวกใน
การตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ลดโอกาสในการฉ้อโกงในการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและตัวแทนการขนส่งสามารถระบุผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงาน AMS จึง
เสนอแก้ไขมาตรา § 205.307 เพ่ือเพ่ิมข้อก าหนดใหม่ส าหรับการติดฉลากภาชนะบรรจุที่ไม่ใช่สินค้าขายปลีก โดยไม่
รวมตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือการเก็บรักษา เช่น รถพ่วง แท้งค์ รถราง ตู้คอนเทนเนอร์ 
ลิฟต์/ไซโลธัญพืช เรือบรรทุกสินค้า ที่เก็บสินค้าในเรือบรรทุกสินค้า หรือวิธีการอ่ืนในการขนส่งหรือจัดเก็บในจ านวน
มาก เนื่องจากการติดฉลากภาชนะขนาดใหญ่ประเภทนี้อาจไม่สามารถปฏิบัติได้จริง   

      สาระส าคัญ มีการแก้ไขชื่อ แก้ไขข้อความที่ต้องแสดงบนบรรจุภัณฑ์ (ได้แก่ การระบุสถานะ
ความเป็นอินทรีย์ ชื่อหน่วยรับรอง และเลขท่ีล็อต/เลขที่ขนส่งและอ่ืนๆ ที่จ าเป็น) ซึ่งกฎระเบียบเดิมต้องระบุเลขที่
ล็อตเพียงอย่างเดียว แก้ไขข้อความทางเลือกที่อาจแสดงบนภาชนะ (เช่น ตราประทับของ USDA หรือองค์กร
รับรองอ่ืนๆ ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิต/จัดการที่ได้รับการรับรอง ที่อยู่/เว็บไซต์/ข้อมูลติดต่อของหน่วยรับรอง) ดังนี้ 

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.307 แก้ไขชื่อ การติดฉลากภาชนะท่ีไม่ใช่สินค้าขายปลีก 
205.307 (a) แก้ไขใหม่ ภาชนะบรรจุที่ไม่ใช่เพ่ือการขายปลีก ซ่ึงใช้ในการจัดส่งหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์

อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองจะต้องแสดงสิ่งต่อไปนี้: 
1. ค าว่า “100 percent organic,” “organic,” หรือ “made with organic 

(ให้ระบุส่วนผสมหรือกลุ่มอาหารที่ระบุว่าเป็นอินทรีย์),” ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ระบสุถานะอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ 

2. ข้ อความ  “Certified organic by (ชื่ อหน่ วยรั บรอง )” หรื อ   วลี ที่
คล้ายคลึงกัน เพ่ือระบุชื่อของหน่วยรับรอง (certifying agent) ที่รับรอง
ผู้ผลิต (producer) หรือหน่วยรับรองที่รับรองผู้จัดการผลิตภัณฑ์คน
สุดท้าย (last handler) หากผลิตภัณฑ์นั้นผ่านกระบวนแปรรูปหลังการ
ผลิต และ 
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

3. หมายเลขล็อตการผลิตของผลิตภัณฑ์ เลขที่การขนส่ง หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

205.307 (b) แก้ไขใหม่ ภาชนะท่ีไม่ใช่สินค้าขายปลีกที่ใช้ในการจัดส่งหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่
ผ่านการรับรองอาจแสดงสิ่งต่อไปนี้: 
(1) ค าแนะน าพิเศษในการจัดการที่จ าเป็น เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของความ
เป็นอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ 
(2) ตราประทับของ USDA ซ่ึงต้องเป็นไปตามมาตรา 205.311 
(3) ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง (certified producer)  
หรือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนสุดท้ายที่ได้รับการรับรอง (last certified 
handler) หากผลิตภัณฑ์นั้นมีการผ่านการแปรรูปหลังการผลิต  
(4) ตราประทับ โลโก ้หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหน่วยรับรองที่รับรองผู้ผลิต
สินค้า หรือรับรองผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนสุดท้าย หากผลิตภัณฑ์นั้นผ่าน
กระบวนการแปรรูปหลังการผลิต และ/หรือ 
(5) ที่อยู่ทางธุรกิจ เว็บไซต์ และ/หรือ ข้อมูลส าหรับติดต่อของหน่วยรับรอง 

           ประเด็นพิจารณาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น  
           หน่วยงาน AMS ขอความเห็นว่า ควรหรือไม่ที่จะก าหนดให้ต้องแสดงชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง 

(certified producer) หรือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนสุดท้ายที่ได้รับการรับรอง (certified last handler) บนฉลาก
ของภาชนะท่ีไม่ขายปลีก (เช่น เป็นข้อก าหนดที่มิใช่มาตรการทางเลือก) 

(4) การตรวจสอบในสถานประกอบการแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (unannounced on-site 
inspections of certified operations)  เสนอปรับเปลี่ยนหัวข้อและเพ่ิมเติมข้อก าหนด ได้แก่  

 การตรวจสอบในสถานประกอบการแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ิมเติม หน่วยรับรอง
ต้องด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยร้อยละ 5 ของสถานประกอบการที่
อยู่ในความรับผิดชอบตรวจสอบทั้งหมด และหน่วยรับรองต้องสามารถตรวจสอบสถานประกอบการโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้าได้ทุกแห่ง และต้องไม่รับรองหรือต่ออายุใบรับรองให้แก่สถานประกอบการที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้าได้  

 ข้อมูลทีต่้องตรวจสอบ เพ่ิมเติม การตรวจสอบปริมาณส่วนประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ต้อง
มีเพียงพอส าหรับการอ้างเป็นสินค้าอินทรีย์เพ่ือการจ าหน่ายหรือขนส่ง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  

(5) ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (Certificates of Organic Operation)  
หน่วยงาน AMS ได้เสนอให้ เพ่ิมเติม ค านิยาม “INTEGRITY” หมายถึง เครื่องมือรายงานระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของ NOP เพ่ือใช้ในการส่งข้อมูล กรอกใบรับรองการประกอบการอินทรีย์ และข้อมูลอ่ืนๆ โดยการ
ออกใบรับรองของหน่วยรับรองจะต้องผ่านระบบ “INTEGRITY” และส่งให้ผู้ประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.2 เพ่ิมค านิยามใหม่  INTEGRITY หมายถึง เครื่องมือรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บของ
โครงการอินทรีย์แห่งชาติ ส าหรับการส่งข้อมูล ใบรับรองอินทรีย์ และข้อมูล
อ่ืนๆ หรือผู้รับช่วง 

205.404(b) แก้ไขใหม่ หน่วยรับรองต้องออกใบรับรองการด าเนินการอินทรีย์ซึ่งต้องสร้างขึ้นจาก 
INTEGRITY และอาจมอบให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   

205.404(c) เพ่ิมใหม่ นอกเหนือจากใบรับรองการด าเนินการอินทรีย์ที่ระบุไว้ใน§ 205.404 (b) 
แล้ว หน่วยรับรองอาจออกภาคผนวกส าหรับใบรับรองอินทรีย์ โดยภาคผนวก
ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:   
(1) ชื่อ ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
(2) หมายเลขประจ าตัว/รหัสเฉพาะของการประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ซึ่งสอดคล้องกับหมายเลข/รหัสประจ าตัวของการด าเนินการที่ได้รับการ
รับรองในระบบ USDA Organic INTEGRITY; 
(3) ลิงก์ไปยังระบบ USDA Organic INTEGRITY หรือลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองในระบบ USDA Organic INTEGRITY 
พร้อมกับข้อความว่า “คุณสามารถตรวจสอบการรับรองการด าเนินการนี้ได้ที่ 
USDA Organic INTEGRITY” หรือข้อความที่คล้ายกัน 
(4) ชื่อ ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของหน่วยรับรอง 
(5) วันที่ออกเอกสารเพิ่มเติม และ 
(6) วันที่ภาคผนวกหมดอายุ ซึ่งต้องไม่เกินวันหมดอายุของใบรับรองการ
ด าเนินการอินทรีย์  

(6) การต่ออายุการรับรอง (Continuation of Certification) หน่วยงาน AMS เสนอแก้ไขส่วนที่ 
§205.406 เพ่ือแจ้งปรับปรุงข้อมูลประจ าปีเกี่ยวกับข้อก าหนดในการด าเนินการรับรอง และก าหนดให้หน่วยรับรอง
ต้องด าเนินการตรวจสอบการประกอบการที่ได้รับการรับรองประจ าปี โดย แก้ไข ข้อก าหนดการต่ออายุการรับรอง
ด้วยการให้ผู้ประกอบการส่งรายงานเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมจากแผนการผลิตอินทรีย์ที่ยื่นไว้เดิม 
รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ที่หน่วยรับรองเห็นว่าจ าเป็น และหน่วยรับรองต้องตรวจสอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ
ครั้งตามปีปฏิทิน ดังนี้ 

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.406(a) แก้ไขใหม่  ในการต่ออายุใบรับรอง ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการรับรองทุกปี และส่งข้อมูลต่อไปนี้ให้กับหน่วยรับรอง: 
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

(1) เอกสารสรุป การปรับ การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขแผนระบบอินทรีย์
ของปีที่แล้ว; และ  
(2) การเพ่ิมเติมหรือการตัดใด ๆ ในแผนระบบอินทรีย์ของปีที่แล้ว เพ่ือ
ด าเนินการในปีต่อ ๆ ไป โดยมีรายละเอียดตาม§ 205.201 
(3) การเพ่ิมเติมหรือการตัดข้อมูลที่จ าเป็นตามระเบียบ§ 205.401 (b); และ 
(4) ข้อมูลอ่ืนๆ ที่หน่วยรับรองเห็นว่าจ าเป็นส าหรับการพิจารณาการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับในส่วนนี้    

205.406(b) แก้ไขใหม่ หน่วยรับรองต้องจัดเตรียมและด าเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการ
ที่ได้รับการรับรองตามระเบียบ §205.403 อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีปฏิทิน 

(7) การเก็บบันทึกและการตรวจสอบย้อนกลับ (recordkeeping and product traceability) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการฉ้อโกง โดยมีการเพ่ิมเติมที่ส าคัญ ได้แก่  

 ค านิยามของค าว่า “Organic fraud” ซึ่งหมายถึง การหลอกลวงโดยเจตนาเพ่ือผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย โดยน าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาติดฉลากจ าหน่าย หรือแสดงว่าเป็น “100 

percent organic” “organic” หรือ “made with organic (ระบุส่วนผสมหรือกลุ่มอาหารที่ระบุว่าเป็นอินทรีย์)” 

 ให้มีเอกสารเส้นทางการตรวจสอบ (audit trial) การจัดการผลิตภัณฑ์หรือการผลิตของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  

 การด าเนินการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานตามความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือตรวจสอบสถานะ
อินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสถานประกอบการได้รับการรับรอง ย้อนกลับไปยังแหล่งที่มา และ  

 การจัดท าส าเนาเอกสารที่ระบุการด าเนินการและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง และขั้นตอนใน
การด าเนินการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานตามความเสี่ยงตามที่ระบุ และขั้นตอนในการรายงานผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับ
หลักฐานที่น่าเชื่อถือของการฉ้อโกงที่เกิดข้ึน  

(8) คุณสมบัติบุคลากรของหน่วยรับรองและการฝึกอบรม (certifying agent personnel qualifications 
and training)  โดยหน่วยงาน AMS ก าหนดให้ เพ่ิมเติม ค านิยาม “Certification review” ซึ่งหมายถึง กิจกรรม
ทบทวนและประเมินสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองหรือผู้ขอการรับรอง และพิจารณาความสอดคล้องตาม
กฎระเบียบอินทรีย์ของ USDA นอกจากนี้ เพ่ิมเติม ข้อก าหนดให้หน่วยรับรอง (certifying agent) ต้องแสดง
คุณสมบัติของบุคลากรของหน่วยรับรอง เช่น ทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรม และประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงานด้าน Certification review 

(9) การก ากับดูแลกิจกรรมการรับรอง (oversight of certification activities) โดยหน่วยงาน 
AMS ก าหนดให้ เพ่ิมเติม ค านิยามใหม่ ได้แก่ กิจกรรมการรับรอง (certification activity) และส านักงานของ
หน่วยรับรอง (certification office) และระยะเวลาการแจ้งหน่วยงาน AMS ภายในไม่เกิน 90 วันตามปฏิทิน
หลังจากกิจกรรมการรับรองเริ่มต้นในส านักงานรับรองใหม่   
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(10) ระบบการประเมินความสอดคล้องในต่างประเทศ (foreign conformity assessment systems) 
โดยหน่วยงาน AMS เสนอให้ เพ่ิมเติม ส่วนใหม่ในกฎระเบียบด้านเกษตรอินทรีย์ของ USDA คือ ส่วนที่ § 205.511 

ว่าด้วยการยอมรับระบบการประเมินความสอดคล้องของต่างประเทศ (Accepting Foreign Conformity Assessment 
Systems) ที่ก ากับดูแลการผลิตอินทรีย์ในต่างประเทศ เพ่ือแทนส่วนที่ § 205.500 (c) ซึ่งจะถูกตัดออกไป และเพ่ิม 2 

ค านิยามใหม่ ได้แก่ Conformity assessment system และ Technical requirements เพ่ือความชัดเจนใน
กระบวนการและข้อก าหนดใหม่ที่อธิบายไว้ใน § 205.511 ดังนี้  

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.2 เพ่ิมค านิยามใหม่ Conformity assessment system ห ม า ย ถึ ง  กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง ห ม ด ที่
ด าเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาล เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อก าหนดทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มี
การน าไปบังคับใช้อย่างเต็มที่และสม่ าเสมอตั้งแต่การผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งไปสู่
อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง 

205.2 เพ่ิมค านิยามใหม่ Technical requirements หมายถึง ระบบของกฎหมาย กฎระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบ และกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการผลิต การ
จัดการ และการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

205.500(c) ยกเลิก  
205.511 เพ่ิมส่วนใหม่ การยอมรับระบบการประเมินความสอดคล้องของต่างประเทศ 
205.511(a) เพ่ิมใหม่ ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศอาจได้รับการรับรองอินทรีย์ของ USDA โดยตัว

แทนที่ได้รับการรับรองจาก USDA และน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา  
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ผลิตและจัดการภายใต้โปรแกรมการรับรอง
เกษตรอินทรีย์ของประเทศอ่ืนอาจจ าหน่าย ติดฉลากหรือแสดงว่าผลิตแบบ
อินทรีย์ในสหรัฐอเมริกาได้หาก AMS พิจารณาเห็นว่าโปรแกรมการรับรอง
อินทรีย์ดังกล่าวมีข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical requirements) 
และระบบการประเมินความสอดคล้อง  (Conformity assessment 
system) ทีใ่ช้ในการควบคุมการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่าง
น้อยเทียบเท่ากับข้ อก าหนดของรัฐบัญญัติและข้อบั งคับในส่ วนนี้  
(equivalence determination) 

205.511(b) เพ่ิมใหม่ ประเทศที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการรับรอง
เกษตรอินทรีย์ของประเทศตนเองมีสิทธิไปวางจ าหน่าย ติดฉลาก หรือแสดง
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา อาจท าการร้องขอให้มีการก าหนด
ความเท่าเทียมกัน (equivalence determination) จากหน่วยงาน AMS 
โดยรัฐบาลต่างประเทศต้องรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกลไกการ
บังคับใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าโปรแกรมการรับรองอินทรีย์ของตนเป็นไปตาม



- 11 - 
 

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขของการก าหนดความเท่าเทียมใดๆ ที่ก าหนดโดย 
AMS ตามส่วนนี้ ในการร้องขอการพิจารณานี้ประเทศที่ร้องขอจะต้องยื่น
เอกสารที่อธิบายถึงข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical requirements) 
และระบบการประเมินความสอดคล้อง  (Conformity assessment 
system) ทีส่มบูรณ์ หาก AMS เห็นว่าสามารถด าเนินการได้ ก็จะด าเนินการ
ประเมินโครงการรับรองอินทรีย์ของประเทศนั้นเพ่ือประเมินว่ามีความ
เทียบเท่าหรือไม ่  

205.511(c) เพ่ิมใหม่ AMS จะอธิบายขอบเขตของการก าหนดความเท่าเทียมกัน (equivalence 
determination) 

205.511(d) เพ่ิมใหม่ AMS จะใช้เวลา 2 ปีในการด าเนินการทบทวนความเท่าเทียม โดยเริ่มตั้งแต่
ช่วงปิดการทบทวนก่อนหน้านี้ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการรับรอง
อินทรีย์ของรัฐบาลต่างประเทศ และในทุก ๆ 5 ปี AMS จะประเมินโปรแกรม
การรับรองอินทรีย์ของประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าเทียบเท่าจาก AMS เพ่ือ
ตรวจสอบว่าข้อก าหนดทางเทคนิคและโปรแกรมการประเมินความ
สอดคล้องของรัฐบาลต่างประเทศยังคงมีประสิทธิภาพอย่างน้อยเทียบเท่ากับ
ข้อก าหนดของรัฐบัญญัติและข้อบังคับในส่วนนี้ และจะพิจารณาว่าควรให้
การยอมรับความเท่าเทียมต่อไปหรือไม่   

205.511(e) เพ่ิมใหม่ AMS อาจยุติความตกลงด้านความเท่าเทียมกัน ; หากไม่ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ภายใต้ความตกลง; หาก AMS พิจารณาว่า
ข้อก าหนดทางเทคนิคและ/หรือโปรแกรมการประเมินความสอดคล้องของ
ประเทศนั้นไม่เทียบเท่าอีกต่อไป ; หาก AMS พิจารณาว่าระบบควบคุม
อินทรีย์ของรัฐบาลต่างประเทศไม่เพียงพอที่จะท าให้มั่นใจว่าโปรแกรมการ
รับรองอินทรีย์ของประเทศนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนด
อย่างครบถ้วน; หรือจากสาเหตุอันสมควรอ่ืนๆ  

อนึ่ง Conformity assessment system และ Technical requirements จะครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการบริหารโครงการอินทรีย์ของรัฐบาลกลาง (เช่น การจัดท ามาตรฐาน นโยบายและมาตรการ
ต่างๆ การรับรองและการก ากับดูแลหน่วยรับรอง และกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้)   

ประเด็นพิจารณาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น  
 AMS ขอความเห็นว่า สาธารณชนเห็นว่ารูปแบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการค้าที่

แตกต่างกันจะมีความเสี่ยงความเสี่ยงที่แตกต่างกันหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีการก าหนดความเท่าเทียมกันของระบบ
อินทรีย์ (equivalence determinations) ทีค่ิดว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่หากมีข้อตกลงการยอมรับรัฐบาลของ
ประเทศอ่ืนๆ ในการดูแลการด าเนินการตามการรับรองของ NOP    
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(11) การรับรองการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต (certification of grower group operations)    
เนื่องจากการด าเนินงานกับสมาชิกผู้ผลิตและผู้รวบรวมหลายรายอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นในแง่การตรวจสอบ
ย้อนกลับและความชื่อสัตย์ทางอินทรีย์เนื่องจากโครงสร้างและองค์ประกอบที่ต่างกัน ห่วงโซ่อุปทานที่ยาวและ
ซับซ้อนมากขึ้น และการพึ่งพาระบบควบคุมคุณภาพภายใน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านการรับรองเฉพาะ
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการก ากับดูแลการด าเนินการประเภทนี้อย่างเพียงพอและสม่ าเสมอและอ านวยความสะดวกใน
การบังคับใช้ 

หน่วยงาน AMS เสนอข้อก าหนดที่ชัดเจนมากขึ้นส าหรับการผลิตพืชและ/หรือพืชป่าและการ
จัดการของกลุ่มผู้ผลิตซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกให้มีสถานภาพเป็นบุคคลเดียวเพ่ือท าการผลิต แปรรูป จัดการ
และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยเพ่ิมหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์แบบกลุ่ม ซึ่งมี
การผลิต การตลาด และการจัดหาและใช้ทรัพยากรในรูปแบบศูนย์รวม เพ่ิมเติมบทบัญญัติและค านิยาม และ
กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ต้องปฏิบัติภายใต้แผนระบบอินทรีย์ รวมทั้งสถานะของกลุ่มและ
กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.2 เพ่ิมค ำนิยำมใหม่ Grower group member (สมาชิกของกลุ่มผู้ผลิต) หมำยถึง บุคคลที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรปลูกหรือรวบรวมพืชผลและ/หรือพืชป่ำในฐำนะ
สมำชิกของกลุ่มผู้ผลิต 

205.2 เพ่ิมค ำนิยำมใหม่ Grower group operation (กลุ่มผู้ผลิต) หมำยถึง ผู้ผลิตรำยเดียวซึ่ง
ประกอบด้วยสมำชิกกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ใกล้เคียงทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ภำยใต้
ระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control system: ICS) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแผนระบบอินทรีย์ (organic system plan: OSP) ที่ได้รับกำร
รับรองว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรและจัดกำรผลิตพืชเดี่ยวและ/หรือพืชป่ำ  

205.2 เพ่ิมค ำนิยำมใหม่ Grower group production unit ( หน่ ว ยผลิ ตของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ) 
หมำยถึง กำรรวมตัวเป็นกลุ่มผลิตย่อยของสมำชิกของกลุ่มผู้ผลิต (grower 
group member) ในพ้ืนที่ใกล้เคียงทำงภูมิศำสตร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มผู้ผลิต (Grower group operation) ที่ใช้แนวทำงปฏิบัติที่คล้ำยคลึง
กัน และใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพ่ือกำรปลูกหรือเก็บพืชและ/หรือพืชป่ำที่
คล้ำยคลึงกัน  

205.2 เพ่ิมค ำนิยำมใหม่ Internal control system (ระบบการควบคุมภายใน) หมำยถึง ระบบ
กำรจัดกำรคุณภำพภำยในที่ก ำหนดและควบคุมในเรื่องกำรทบทวน     
กำรตรวจตรำ กำรฝึกอบรมและกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
ผู้ผลิต (Grower group operation) และกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยผลผลิต 
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

และกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตและทรัพยำกรที่ใช้ร่วมกันเพ่ือให้เป็นไปตำม
กฎระเบียบอินทรีย์ของ USDA ในฐำนะผู้ผลิตรำยเดียว   

205.201(c) เพ่ิมใหม่ นอกเหนือจากวรรค (a) ของส่วนนี้แล้ว แผนระบบอินทรีย์ (OSP) ของกลุ่ม
ผู้ผลิตจะต้องอธิบายถึงระบบการควบคุมภายใน (ICS) ซึ่งต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้:   
1) ก าหนดโครงสร้างองค์กร บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากร
ทั้งหมด 
(2) ระบุหน่วยผลิตของกลุ่มผู้ผลิต (Grower group production unit) 
และแหล่งที่ตั้ง  
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ความใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์ส าหรับสมาชิกกลุ่ม
ผู้ผลิต และหน่วยผลิตของกลุ่มผู้ผลิต   
(4) อธิบายลักษณะของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต และหน่วยผลิตของกลุ่มผู้ผลิตที่
มีความเสี่ยงสูง 
(5) อธิบายแนวทางปฏิบัติในการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตที่ใช้ร่วมกัน 
(6) อธิบายวิธีการติดตาม เฝ้าระวัง และการตรวจสอบภายในที่ใช้ประเมิน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตทั้งหมด 
(7) อธิบายระบบการลงโทษสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
รวมถึงขั้นตอนในการจัดการกับผู้ละเมิดที่ตรวจพบในหมู่สมาชิกของกลุ่ม
ผู้ผลิต ก าหนดบทลงโทษและให้หมดสภาพการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมื่อ
ได้รับการยืนยันความผิด และขั้นตอนในการรายงานการละเมิดต่อหน่วย
รับรอง (certifying agent) 
(8) อธิบายมาตรการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึน 
(9) อธิบายวิธีการฝึกอบรม การผลิตและการจัดการปัจจัยการผลิต และ
การจัดหาทรัพยากรอื่นๆ ให้กับสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตและบุคลากรทั้งหมด  
(10) มีนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
กลุ่มผู้ผลิตและสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบอินทรีย์ของ 
USDA และ 
(11) ระบุถึงข้อก าหนดหรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่ผู้ดูแลระบบก าหนดว่ามีความ
จ าเป็นในการบังคับใช้กฎระเบียบอินทรีย์ของ USDA และกฎหมาย 

205.400(g) เพ่ิมใหม่ นอกเหนือจำกย่อหน้ำ (a) ถึง (f) ของส่วนนี้แล้ว กลุ่มผู้ผลิตจะต้อง: 
(1) เป็นผู้ผลิตรำยเดียวที่มีสถำนภำพเป็นบุคคลหนึ่ง 
(2) จ ำหน่ำย ติดฉลำกหรือแสดงเป็นเกษตรอินทรีย์เฉพำะพืชผล และ/หรือ 
พืชป่ำ 



- 14 - 
 

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

(3) ใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและระบบกำรผลิต กำรกระจำยและ
กำรตลำดแบบรวมศูนย์ 
(4) มีกำรจัดท ำเป็นหน่วยผลิตกลุ่มย่อย   
(5) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำพืชผล และ/หรือ พืชป่ำทั้งหมดที่จ ำหน่ำย ติด
ฉลำกหรือแสดงว่ำเป็นเกษตรอินทรีย์นั้นมำจำกสมำชิกภำยในกลุ่มผู้ผลิต
เท่ำนั้น   
(6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสมำชิกกลุ่มผู้ผลิตจะไม่จ ำหน่ำย ติดฉลำกหรือ
แสดงว่ำพืชผล และ/หรือพืชป่ำของตนเป็นพืชอินทรีย์ภำยนอกกลุ่มผู้ผลิต 
เว้นแต่จะได้รับกำรรับรองเป็นกำรส่วนบุคคล   
(7) รำยงำนต่อหน่วยรับรองทุกปีเกี่ยวกับ ชื่อและที่ตั้งของสมำชิกกลุ่มและ
หน่วยผลิตของกลุ่มทั้งหมด ประมำณกำรผลผลิตพืชและพืชป่ำ และขนำด
พ้ืนที่กำรผลิตและกำรเก็บเกี่ยวของสมำชิกแต่ละรำย และหน่วยผลิตของกลุ่ม  
(8) ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในสมำชิกกลุ่มแต่ละรำยอย่ำงน้อยทุกปีโดยผู้
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะต้องรวมถึงกำรตรวจสอบมวลสมดุลและกำร
กระทบยอดผลผลิตและจ ำหน่ำยของสมำชิกกลุ่มผู้ผลิตแต่ละรำยและ
หน่วยผลิตของกลุ่ม  
(9) จัดท ำเอกสำรและรำยงำนต่อหน่วยรับรองอย่ำงน้อยทุกปีเกี่ยวกับกำร
ใช้มำตรกำรลงโทษเพ่ือจัดกำรกับสมำชิกกลุ่มท่ีละเมิดกฎระเบียบ และ 
(10) จัดท ำมำตรกำรเพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรผลิตและกำรจัดกำรทั้งหมดของ
กลุ่มผู้ผลิตเป็นไปตำมกฎระเบียบด้ำนเกษตรอินทรีย์ของ USDA และรัฐ
บัญญัติ รวมถึงข้อก ำหนดในกำรเก็บบันทึกเพ่ือให้แน่ใจว่ำมี เส้นทำงกำร
ตรวจสอบที่สมบูรณ์นับตั้งแต่สมำชิกกลุ่มแต่ละรำยและหน่วยกำรผลิตของ
กลุ่ม ไปจนถึงกำรขำยและกำรจัดจ ำหน่ำย  

205.403(a)(2) เพ่ิมใหม่ กำรเริ่มต้นกำรตรวจสอบและกำรตรวจสอบประจ ำปีในสถำนประกอบกำร
ของกลุ่มผู้ผลิตตำมท่ีก ำหนดไว้ใน § 205.2 ต้องปฏิบัติดังนี้  
(i) ประเมินควำมสอดคล้องของระบบกำรควบคุมภำยใน (ICS) ของแผน
ระบบอินทรีย์ (OSP) หรือควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ภำยใต้ § 205.400 (g) (8) ทั้งนี้ต้องรวมถึงกำรทบทวนกำรตรวจสอบ
ภำยในที่ด ำเนินกำรโดยระบบควบคุมภำยใน (ICS)  
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ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

(ii) ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภำยใน (witness audit) ที่ท ำกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของกลุ่มผู้ผลิต   
(iii) ตรวจสอบสมำชิกเป็นรำยบุคคล อย่ำงน้อย 1.4 เท่ำของค่ำรำกที่ 2 
ของจ ำนวนสมำชิกกลุ่มผู้ผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ต้องรวมถึงกำรตรวจสอบสมำชิก
กลุ่มผู้ผลิตทั้งหมดที่พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมเสี่ยงสูงตำมเกณฑ์ใน 205.201 
(c) (4) และต้องมีกำรตรวจสอบสมำชิกอย่ำงน้อยหนึ่งคนในแต่ละหน่วย
กำรผลิตตำมท่ีก ำหนดไว้ใน§ 205.2   
(iv) ตรวจสอบสถำนประกอบกำรจัดกำรแต่ละแห่ง   

อนึ่ง ระเบียบนี้เป็นการรับรองกลุ่มผู้ผลิตพืชเท่านั้น ซึ่งอาจมีการมากกว่า 1 ชนิด โดยไม่รวม
การรับรองปศุสัตว์ อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated crop-livestock system) จะได้รับ
อนุญาตในการด าเนินการได้ภายใต้กลุ่มการผลิต แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการผลิตพืชอินทรีย์   

ทั้งนี้ หน่วยงาน AMS ได้เพ่ิมเติมข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยรับรองในการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการตรวจสอบในสถานประกอบการ (on-site inspection) ได้แก่ ประวัติการละเมิด เกณฑ์ที่ใช้ในการรวมกลุ่ม 
การใช้วัสดุต้องห้ามของฟาร์มที่อยู่ติดกัน การปลูกพืชที่ไม่อินทรีย์ควบคู่กัน การใช้ระบบเกษตรผสมผสาน สมาชิก
ของกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อปี การจัดหา ความพร้อมและการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและ
ทรัพยากรให้กับสมาชิก ความหนาแน่นของการผลิตพืชที่คล้ายคลึงกันในภูมิภาค ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ของ
สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกและหน่วยการผลิตของกลุ่มผู้ปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขนาดพ้ืนที่ผลิตหรือเก็บเกี่ยว
ของสมาชิก  การขยายพื้นที่การผลิตอย่างมีนัยส าคัญของสมาชิก เป็นต้น 

ข้อพิจารณาส าหรับความคิดเห็น 
 ควรมีการจ ากัดยอดขายรวมหรือขนาดพ้ืนที่ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตแต่ละรายหรือไม่  ถ้าใช่ ควร

จ ากัดอยู่ที่เท่าใด 
 ควรมีการจ ากัดจ านวนสมาชิกสูงสุดที่อนุญาตในการด าเนินการของกลุ่มผู้ผลิต หรือในหน่วยการ

ผลิตของกลุ่มผู้ผลิตหรือไม่ ถ้าใช่ ควรจ ากัดอยู่ที่เท่าใด 
 ควรมีการจ ากัดการกระจายทางภูมิศาสตร์ของสมาชิกหรือไม่ (รวมถึงการจ ากัดเรื่องความใกล้ชิด

ทางภูมิศาสตร์หรือระยะห่างระหว่างสมาชิก พ้ืนที่ผลิตและการรวบรวมของกลุ่ม หรือจ านวนหน่วยผลิตภายในกลุ่ม
ผู้ผลิต) ถ้าใช่โปรดอธิบายขีดจ ากัดเหล่านี้   

(12) กระบวนการปฏิบัติตามและการอุทธรณ์  (compliance and appeals processes) โดย
หน่วยงาน AMS ได้เสนอให้ เพ่ิมเติม ค านิยาม “Adverse action” ซึ่งหมายถึง การตัดสินในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ส่งผลเสียต่อการรับรอง การระงับหรือเพิกถอน การปฏิเสธการรับรองหรือการคืนสถานะ การแจ้งยุติและ
ยกเลิก หรือการรับโทษทางแพ่ง แต่ผลการตัดสินในเรื่องดังกล่าวสามารถอุทธรณ์ได้ โดยผ่านกระบวนการอุทธรณ์ที่มี
การเพ่ิมเติมกฎระเบียบบางอย่าง เช่น ค าอุทธรณ์ทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบ รับฟัง และตัดสินโดยบุคคลไม่
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เกี่ยวข้องกับ Adverse action ข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีปรับปรุงถ้อยค าให้สอดคล้องกับค านิยามใหม่ และให้ค าที่มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น จากเปลี่ยน “will” เป็น “may” เป็นต้น 

(13) การค านวณองค์ประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลายชนิด (Calculating the 
Percentage of Organically Produced Ingredients) หน่วยงาน AMS เสนอให้แก้ไขฐานน้ าหนักส าหรับการ
ค านวณองค์ประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้ใช้ฐานน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมด แทน น้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งสร้างความสับสน เนื่องจากเมื่อส่วนผสมทั้งหมดที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและ
น าไปผ่านกรรมวิธีการแปรรูป (เช่น ปรุงสุก อบ ท าให้แห้ง ท าแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ หรือ freeze dried) 
น้ าหนักของส่วนผสมทั้งหมดหลังการแปรรูปอาจน้อยกว่าน้ าหนักของส่วนผสมทั้งหมดก่อนแปรรูปเนื่องจากการ
สูญเสียน้ า (หากไม่มีการเติมน้ า) การค านวณปริมาณอินทรีย์ตามน้ าหนักของส่วนผสมตามสูตรหารก่อนการแปรรูป
หารด้วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (หลังการแปรรูป) อาจท าให้ค านวณปริมาณอินทรีย์ได้เกิน 100 
เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกับการค านวณตามปริมาตรของเหลว ดังนั้น AMS จึงเสนอการเปลี่ยนแปลง
การค านวณใหม่เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการค านวณปริมาณอินทรีย์ที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน โดยต้องมีการค านวณตาม
สูตร ดังนี้ 

ส่วน 
(section) 

การด าเนินการ 
(Action) 

ข้อความที่เสนอ 

205.302(a)(1) แก้ไขใหม่ ให้น าน้ าหนักสุทธิทั้งหมด (ไม่รวมน้ าและเกลือ) ของส่วนผสมอินทรีย์
รวมกันตามสูตร หารด้วย น้ าหนักรวม (ไม่รวมน้ าและเกลือ) ของส่วนผสม
ทั้งหมด 

205.302(a)(2) แก้ไขใหม่ ให้น าปริมาณของเหลวของส่วนผสมอินทรีย์ทั้งหมดตามสูตร (ไม่รวมน้ า
และเกลือ) หารด้วย ปริมาณของเหลวของส่วนผสมทั้งหมด (ไม่รวมน้ าและ
เกลือ) หากผลิตภัณฑ์และส่วนผสมเป็นของเหลว และหากผลิตภัณฑ์
ของเหลวที่ระบุว่าได้มาจากการเจือจางของเหลวเข้มข้น ควรค านวณตาม
ความเข้มข้นเดี่ยว (single-strength concentrations) ของส่วนผสม
ทั้งหมด   

205.302(a)(3) แก้ไขใหม่ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอินทรีย์ทั้งในรูปของแข็งและของเหลว ให้น า
น้ าหนักรวมของส่วนผสมอินทรีย์ที่เป็นของแข็งและของเหลวตามสูตร     
(ไม่รวมน้ าและเกลือ) หารด้วย น้ าหนักรวม (ไม่รวมน้ าและเกลือ) ของ
ส่วนผสมทั้งหมด   

นอกเหนือจากประเด็นข้อเสนอการแก้ไขในภาพรวมข้างต้นนี้แล้ว AMS ยังได้ขอความคิดเห็นทั่วไป
ดังต่อไปนี้ 

 ความชัดเจนของข้อก าหนดที่เสนอ AMS ขอความเห็นว่า สถานประกอบการ (operation) 
ผู้จัดการสินค้า (handler) และหน่วยรับรอง (certifying agent) จะสามารถเข้าใจแนวทางในปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เสนอนี้ไดท้ันทหีรือไม่   
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 กรอบเวลาการปฏิบัติตาม AMS เสนอให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เสนอใหม่นี้ภายใน 10 
เดือนนับจากวันที่กฎระเบียบสุดท้ายมีผลบังคับใช้ (นั่นคือหนึ่งปีหลังจากการเผยแพร่กฎระเบียบสุดท้าย)   

 ความถูกต้องของประมาณการผลกระทบ AMS ขอความเห็นในความถูกต้องของประมาณการ
วิเคราะห์ผลกระทบและความยืดหยุ่นของกฎระเบียบ ซึ่งได้มีการประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
กฎระเบียบใหม ่อันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหมดและธุรกิจขนาดเล็กตามล าดับ     

 การเสนอทางเลือกอ่ืนแทนข้อเสนอของ AMS  โดยขอความเห็นว่ามีทางเลือกส าหรับ
กฎระเบียบหรือข้อก าหนดอ่ืนอีกหรือไม่ที่เข้มงวดน้อยกว่า แต่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันกับกฎระเบียบที่
เสนอใหมน่ี้  

 แนวทางการจัดการกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  หน่วยรับรองจะด าเนินการอย่างไรกับค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการที่จ าเป็นที่เพ่ิมขึ้นภายใต้กฎระเบียบที่เสนอใหม่ เช่น การตรวจสอบโดยไม่ได้แจ้งตามข้อเสนอใหม่ 
และการออกใบรับรองการน าเข้าของ NOP โดยขอความเห็นว่าหน่วยรับรองจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องที่เพ่ิมข้ึนตามข้อเสนอใหม่ ได้แก่ ผู้จดัการสินค้า นายหน้า ผู้น าเข้า และผู้ส่งออก ไดห้รือไม่ 

 
 
 
  
ผู้ที่สนใจสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ภายใน 60 

วัน ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 
 ทางพอร์ทัล eRulemaking ของรัฐบาลกลาง ที่เว็บไซต ์

https://www.regulations.gov/document?D=AMS_FRDOC_0001-2099 โดยจะสามารถเข้าถึงร่างระเบียบ
ใหม่ และค าแนะน าในการส่งข้อคิดเห็นสาธารณะโดยค้นหาหมายเลขเอกสาร AMS-NOP-17-0065 

 ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสารไปที่อยู่ด้านล่างนี้ 
Jennifer Tucker, Ph.D. 
Deputy Administrator, National Organic Program 
USDA-AMS-NOP 
1400 Independence Ave., SW, Room 2642-So., Ag Stop 0268 
Washington, DC 20250-0268 
Telephone: (202) 720-3252 
Fax: (202) 260-9151 
Email: Jennifer.Tucker@usda.gov 

ค ำแนะน ำในกำรแสดงข้อคิดเห็น: ข้อคิดเห็นทั้งหมดต้องระบุหมำยเลขทะเบียน AMS-NOP-17-0065 
NOP-17-02 และ/หรือหมำยเลขข้อมูลระเบียบ (RIN) 0581-AD09 และควรระบุหมำยเลขหัวข้อและส่วน (section) 
ของระเบียบที่ต้องกำรเสนอควำมคิดเห็นให้ชัดเจน ระบุสถำนะของผู้แสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะข้อควำมที่ต้องกำร

mailto:Jennifer.Tucker@usda.gov
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เปลี่ยนแปลง และรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนควำมคิดเห็น (เช่น ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม กำร
ผลิต อุตสำหกรรมหรือข้อมูลผลกระทบทำงอุตสำหกรรม ฯลฯ) ทั้งนี้ ควำมคิดเห็นและเอกสำรภูมิหลังที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่น ำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ http://www.regulations.gov จะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ด้วย  

ทั้งนี้ สำมำรถศึกษำรำยละเอียดของร่ำงระเบียบใหม่นี้ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.federalregister.gov/ 
documents/2020/08/05/2020-14581/national-organic-program-strengthening-organic-enforcement   

 
ที่มา:  
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/strengthening-organic-enforcement-proposed-rule   

 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

สิงหาคม 2563 
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