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ค าน า / Introduction 
 

 

Certification Alliance (CertAll) จัดตัง้ขึน้ในปี 2550 

เพือ่ประสานความร่วมมอืระหวา่งหน่วยตรวจรับรอง

เกษตรอนิทรยีใ์นภมูภิาคเอเชยี  ในชว่งตน้ ความ

ร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานจะเนน้ไปทีก่ารแลกเปลีย่น

ผูต้รวจและความรูเ้กีย่วกับการตรวจรับรองมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยี ์  ในปี 2559 หลังจากทีไ่ดม้กีาร

ประกาศมาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์าเซยีน ASEAN 

Standard for Organic Agriculture (ASOA) สมาชกิ

พันธมติร CertAll มมีตทิีจ่ะพัฒนามาตรฐานเกษตร

อนิทรยีร์่วมกัน ทีเ่ป็นมาตรฐานทีทั่ดเทยีมกันกับ

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์าเซยีน (ASOA) ส าหรับใช ้

กับพันธมติรหน่วยตรวจรับรองในประเทศสมาชกิ

อาเซยีน 

 

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์องส านักงานมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยี ์(มกท.) ถกูเลอืกใหใ้ชเ้ป็นมาตรฐาน

พืน้ฐานเพือ่ใชใ้นการพัฒนามาตรฐานใหม ่เพราะ

มาตรฐานของ มกท. เป็นไปตามมาตรฐานพืน้ฐานของ 

IFOAM และไดร้ับการยอมรับว่าเท่าเทยีมกันกับ

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์องสหภาพยโุรป  โดยใน

มาตรฐานใหมน่ี้ ขอ้ก าหนดมาตรฐาน (ทีเ่ทา่เทยีม) 

ของระบบตรวจรับรองเกษตรอนิทรยีย์โุรปจะยังคง

เหมอืนเดมิ แตใ่นสว่นของการรับรองระบบงาน 

IFOAM เราไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นระบบทีเ่ทา่เทยีมกับ

วัตถปุระสงคแ์ละขอ้ก าหนดร่วมมาตรฐานเกษตร

อนิทรยีข์อง IFOAM (Common Objectives and 

Requirements of Organic Standards - COROS) 

แทน 

 

ดังนัน้ ในมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง CertAll นี้ จะ 

* ทัดเทยีมกันกับขอ้ก าหนดมาตรฐานของ ASEAN 

Standard on Organic Agriculture (ASOA), 23 

September 2014 ในสว่นของการผลติพชื การเก็บ

เกีย่วผลผลติจากธรรมชาต ิการจัดการและการแปรรูป; 

* เทา่เทยีมกันกับ Common Objectives and 

Requirements of Organic Standards (COROS) - 

IFOAM Standards Requirements (The IFOAM 

Norms for Organic Production and Processing, 

version 2014) ในสว่นของการผลติพชื การเก็บเกีย่

ผลผลติจากธรรมชาต ิการจัดการและการแปรรูป 

รวมทัง้การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า การเลีย้งสตัว ์การเลีย้ง

ผึง้ การรับรองปัจจัยการผลติ และรายการอาหาร

อนิทรยีใ์นรา้นอาหาร; 

* เทา่เทยีมกันกับ EU Regulation (EC) no. 

834/2007 and 889/2008 ในสว่นของการผลติพชื 

การเก็บเกีย่วผลผลติจากธรรมชาต ิการจัดการและการ

แปรรูป รวมทัง้การเพาะเลีย้งสัตวน์ ้า และการเลีย้งผึง้ 

โดยมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิเฉพาะ 

 

Founded in 2007, Certification Alliance (CertAll) is a 

collaborative platform of organic certification bodies 

working in the Asia region. The collaboration began 

with sharing of inspectors and knowledge-exchange 

on organic certifications. 

 

In 2016, following the publication of the ASEAN 

Standard for Organic Agriculture (ASOA), CertAll 

partners decided to develop a common standard 

aligned to the ASOA for use by partners based in 

ASEAN member states. 

 

The ACT Organic Agriculture Standard, the 

applicable standard for the ACT IFOAM Accredited 

and ACT EU Equivalent certification schemes was 

chosen as the base for the development of the 

CertAll Standard. 

 

Whilst requirements for the EU Equivalent scheme 

are retained, requirements for the IFOAM 

Accreditation scheme are now based on 

equivalence to the IFOAM Standard Requirements 

also known as Common Objectives and 

Requirements of Organic Standards (COROS) 

instead of the IFOAM Standard. 

 

This version of the CertAll Organic Standard is: 

* aligned to the ASEAN Standard on Organic 

Agriculture (ASOA), 23 September 2014; for crop 

production, wild harvest, handling and processing; 

* equivalent to the Common Objectives and 

Requirements of Organic Standards (COROS) - 

IFOAM Standards Requirements (The IFOAM Norms 

for Organic Production and Processing, version 

2014); for crop production, wild harvest, handling 

and processing, as well as aquaculture production, 

animal husbandry, beekeeping, input production 

and organic menu in restaurants; 

* equivalent to EU Regulation (EC) no. 834/2007 

and 889/2008 for crop production, wild harvest, 

handling and processing, as well as aquaculture 

production, and beekeeping with additional 

requirements. 

 

CertAll is a collaborative platform managed by ACT 

Organic Company Limited. The CertAll Organic 

Standard is currently owned by the Foundation of 
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เนื่องจาก CertAll ในปัจจุบันเป็นเวทคีวามร่วมมือ่ 

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง CertAll นี้จงึยังคงอยู่

ภายใตก้ารก ากับดแูลของมลูนธิมิาตรฐานเกษตร

อนิทรยี ์ซึง่ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดนนทบรุ ีประเทศไทย 

 

มาตรฐานนี้จะใชใ้นการขึน้ทะเบยีน/รับรองรับงาน 

IFOAM Accredit และการตรวจรับรองเกษตรอนิทรยี์

ทีเ่ทา่เทยีมกันกับสหภาพยโุรปโดยบรษัิท เอซที ีออร์

แกนคิ จ ากัด ภายใตค้วามร่วมมอืกับพันธมติร CertAll 

 

Organic Agriculture Certification Thailand, based in 

Nonthaburi, Thailand. 

 

The standard is used as the basis for the ACT 

IFOAM Accredited and ACT EU Equivalent 

certification schemes implemented by ACT Organic 

Company Limited in collaboration with CertAll 

partners. 
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ค าจ ากดัความ / Definition 
 

Terms  Definition 

การปฏบิตัหิลงัการเก็บ

เกีย่ว 

Handling 

ไดแ้ก ่การผึง่แหง้ การตากธัญชาต ิการท า

ความสะอาด การตัดแตง่ การคัดเลอืก การ

บรรจุผลติภัณฑ ์การจัดเก็บ และการขนสง่ 

e.g. wind-drying, sun-drying, 

cleaning, cutting, sorting, packing, 

storage, and transportation of product 

การแปรรปู 

Processing 

ไดแ้ก ่การตม้ การตากแหง้ การอบ การ

ผสม การบด การอัด การส ีการท าใหเ้ป็น

ของเหลว การหมัก การดอง การแชอ่ิม่ 

การเคีย่ว การกวน การทอด ฯลฯ 

e.g. boiling, heat-drying, oven-drying, 

mixing, grinding, pressing, milling, 

liquification, pickling, fermentation, 

syrup-soaking, evaporation, stirring, 

frying. 

การผลติคูข่นาน 

Parallel production 

หมายถงึ การผลติในชว่งเวลาเดยีวกัน ไม่

วา่จะเป็นการปลูก การเก็บเกีย่ว การปฏบัิติ

หลังการเก็บเกีย่ว และการแปรรูปผลติผล

และผลติภัณฑช์นดิเดยีวกันหรอืผลผลติที่

ไมส่ามารถสงัเกตความแตกต่างได ้ทัง้

แบบอนิทรยีแ์ละแบบอืน่ ซึง่การผลติแบบ

อืน่นี้หมายรวมถงึการผลติแบบเคม ี

ธรรมชาต ิอนิทรยีท์ีไ่มข่อรับรอง และ

เกษตรอนิทรยีร์ะยะปรับเปลีย่น 

Simultaneous production of crop 

growing, harvesting, handling, and 

processing of the same products or 

products not visually distinguishable 

both certified organic and otherwise. 

The others include non-organic, in 

conversion, self-claimed natural and 

organic but not certified. 

เกษตรท ัว่ไป 

Conventional 

agriculture 

หมายถงึ ระบบการผลติใดๆ ทีไ่มไ่ดผ้า่น

การรับรองเป็นอนิทรยีห์รอือนิทรยีใ์นระยะ

ปรับเปลีย่น 

Farming system that is not certified 

organic or organic in conversion. 

เกษตรอนิทรยี ์  

Organic Agriculture 

ระบบการผลติทีไ่มม่กีารใชปุ้๋ ยเคม ีและ

สารเคมใีนการป้องกันก าจัดศัตรูพชื และ

เป็นระบบการผลติทีป่ฏบัิตติามเงือ่นไขใน

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีน์ี้ 

Farming system without the use of 

artificial fertilizer and synthetic 

pesticides and in compliance with this 

Standard 

ความเป็นธรรมในสงัคม 

Social justice 

สทิธทิางสงัคมขัน้พืน้ฐานทีลู่กจา้งและ

คนงานในฟารม์เกษตรอนิทรยีแ์ละการ

ประกอบการพงึไดร้ับจากผูผ้ลติ/

ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนายจา้งอย่างเป็นธรรม 

รวมถงึการทีผู่ผ้ลติ/ผูป้ระกอบการควรไดร้ับ

ความเป็นธรรมทางการคา้ เชน่ ราคาทีเ่ป็น

ธรรม จากผูซ้ือ้หรอืผูค้า้ดว้ย 

Basic social rights that employees and 

workers in organic farms and 

operations deserve to get from their 

employers with justice, including fair 

trade, e.g. fair price, which 

producers/ operators deserve to get 

from their buyers or traders. 

ผลติผล 

Produce 

ผลติผลทีไ่ดจ้ากการเพาะปลูกหรอืการเก็บ

เกีย่วจากธรรมชาต ิและ/หรอืผ่านการ

ปฏบัิตหิลังการเก็บเกีย่วแลว้ 

Crops from cultivation or wild 

harvesting and/or have been handled. 

ผลติภณัฑ ์

Product 

ผลติผลทีผ่า่นกระบวนการแปรรูป 

 

Produce that has been processed. 

ผูป้ระกอบการ 

Operator 

ผูท้ีท่ าการผลติการเกษตร เก็บเกีย่ว แปร

รูป และจ าหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ 

ทัง้นี้รวมทัง้ ผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี ผูจั้ด

จ าหน่าย ผูส้ง่ออก และผูผ้ลติปัจจัยการ

ผลติดว้ย 

A person who is responsible for 

farming, harvesting, processing 

organic produce and sale. This 

includes producer, wholesaler, retailer, 

distributor, and exporter 
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Terms  Definition 

ผูร้บัชว่งผลติ 

Sub contractor 

ผูถ้กูว่าจา้งใหท้ าการผลติ แปรรูป หรอื

จัดการผลติผลเกษตรอนิทรยีใ์นบาง

ขัน้ตอน 

A person who is engaged to be 

responsible for some process in the 

production or handling and 

processing organic produce. 

พชืลม้ลุก 

Annual crop 

พชืทีม่วีงจรชวีติสัน้ เก็บเกีย่วเสร็จสิน้

ภายในฤดกูารเพาะปลกูเดยีว 

Crops with short life cycle and be 

harvested within one cropping 

season. 

พชืยนืตน้ 

Perennial crop 

พชืทีม่อีายยุาวกว่า 1 ปี และสามารถเก็บ

เกีย่วผลติผลไดต้่อเนื่องมากกว่าฤดูการ

ผลติเดยีว 

Crops with long life more than 1 year 

and can be harvested continuously 

more than 1 crop year. 

พนัธุวศิวกรรม 

Genetic engineering 

กระบวนการตัดต่อและปรับเปลีย่นสาร

พันธกุรรม (gene) ดว้ยวธิกีารทางชวี

โมเลกลุ โดยท าใหส้ารพันธุกรรมของพชื 

สตัว ์จุลชพี เซลล ์และหน่วยสิง่มชีวีติอืน่ ๆ 

เกดิการเปลีย่นแปลง ซึง่ไมใ่ชว่ธิกีารทีไ่ด ้

จากการผสมพันธุ ์การคัดเลอืกพันธุ ์หรอื

การกลายพันธุต์ามธรรมชาต ิเทคนคิในการ

ท าพันธวุศิวกรรมนี้ ไดแ้ก ่การท าดเีอ็นเอ

ลกูผสม (recombinant DNA), การหลอม

ของเซลล ์(cell fusion), ไมโครอนิเจคชัน่ 

(micro injection) และแมคโครอนิเจคชัน่

(macro injection), การมถีงุหุม้ 

(encapsulation), การขาดหายของจนี 

(gene deletion) และการเพิม่จ านวนจนี 

(gene doubling) และไมร่วมถงึสิง่มชีวีติที่

ไดม้าจากเทคนคิตอ่ไปนี้คอื การผสมพันธุ์

แบบจับคู ่(conjugation), การถา่ยโอนจนี 

(transduction) และ การเกดิลูกผสมตาม

ธรรมชาต ิ(natural hybridization) 

The bio-molecular techniques by 

which the genetic material of plants, 

animals, micro-organisms, cells and 

other biological units are altered in 

the way that could not be obtained 

naturally through breeding, selection 

or mutation. The genetic engineering 

techniques include recombinant DNA, 

cell fusion, micro and macro injection, 

encapsulation, gene deletion and 

gene doubling. The genetic 

engineering techniques do not include 

conjugation, transduction and natural 

hybridization. 

ปจัจยัการผลติ 

Input 

ผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการผลติเกษตรอนิทรยี ์

ไดแ้ก ่ปุ๋ ย สารปรับปรุงดนิ สารป้องกัน

ก าจัดศัตรูพชื  รวมถงึ สารปรุงแตง่ และ

สารชว่ยแปรรูปทีใ่ชใ้นการแปรรูป

ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์

Products used in organic production 

and processing, e.g. fertilizers, soil 

conditioners, plant protectants, 

including additives and processing 

aids used in organic processed 

products. 

ปจัจยัการผลติเพือ่การคา้ 

Commercial input 

ปัจจัยการผลติซึง่ผา่นกระบวนการผลติและ

ปรุงแตง่เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ 

Input which has been manufactured 

and processed for commercial 

interest. 

แปลง 

Field 

พืน้ทีท่ีท่ าการเพาะปลูกทีม่อีาณาเขต

ตดิตอ่เป็นผนืเดยีวกัน 

A piece of cultivated land with 

adjoining space. Sometimes also 

called “plot”. 
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Terms  Definition 

ฟารม์ 

Farm 

พืน้ทีท่ีท่ าเกษตรกรรมทัง้หมด(ทัง้

เพาะปลูกและเลีย้งสตัว)์ ซึง่รับผดิชอบการ

ผลติโดยบุคคลคนเดยีวกัน ทัง้ทีเ่ชา่จาก

ผูอ้ืน่เพือ่ท าการผลติหรอืมสีทิธิท์ าการผลติ

โดยมไิดเ้ป็นเจา้ของ 

All agriculture land holding (for crop 

or animal raising) under the 

management of the same person. It 

also includes land rented from others 

for farming purpose which the farmer 

is not the owner. 

รายการอาหารอนิทรยี ์

Organic Menu 

อาหารทีม่ ีการปรุงเพือ่การบรโิภคโดยใช ้

วัตถดุบิทีเ่ป็นอนิทรยีแ์ละไดร้ับการรับรอง 

หรอืเทยีบเทา่ 

Food that has been cooked from 

certified organic raw materials or 

equivalence. 

ระยะการปรบัเปลีย่น 

Conversion period 

ชว่งเวลานับจากเริม่ตน้ท าเกษตรอนิทรยี ์

ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์จนกระท่ัง

ไดร้ับการรับรองผลติผลว่าเป็นเกษตร

อนิทรยี ์

The beginning of doing organic 

agriculture according to this standard 

until the product is certified as 

organic. 

วตัถุดบิ 

Raw material 

สว่นประกอบหลักของผลติภัณฑแ์ปรรูป ที่

ไมใ่ชส่ารปรุงแตง่ 

The main ingredient in processed 

product which is not additive 

สว่นผสม 

Ingredient 

สารใด ๆ ก็ตาม รวมทัง้วัตถดุบิและสารปรุง

แตง่ทีใ่ชใ้นการแปรรูป และยังปรากฏอยูใ่น

ผลติภัณฑส์ดุทา้ย โดยอาจเปลีย่นรูปไป

แลว้ก็ตาม 

Any substance including raw materials 

and additive used in processing and 

still can be found in the finished 

product even may change its form. 

สารชว่ยในการแปรรปู 

Processing aid 

สารหรอืวัสดใุด ๆ ทีใ่ชช้ว่ยในการแปรรูป

อาหาร โดยไม่ไดน้ ามาใสห่รอืใชเ้พือ่

บรโิภคเหมอืนกับสว่นผสมของอาหาร แต่

ตอ้งการน ามาใชช้ว่ยแปรรูปวัตถดุบิ อาหาร 

หรอืสว่นผสม เพือ่ใหไ้ดผ้ลในทางเทคนคิ

ตามทีต่อ้งการ และอาจพบหลงเหลอืใน

ผลติภัณฑส์ดุทา้ยไดโ้ดยไมต่ัง้ใจหรอืหลกี

เเลีย่งไมไ่ด ้

Substances or materials, not used for 

consuming as food ingredients, 

intentionally used in the processing of 

raw materials, foods or its 

ingredients, to fulfil a certain technical 

purpose and their residues may be 

non-intentionally and unavoidably 

present in the finished product. 

สารปรงุแตง่ 

Food additive 

สารทีช่ว่ยเสรมิ หรอืปรับปรุงคุณภาพ

ผลติภัณฑ ์หรอืสารใดๆ ทีผ่สมเขา้ไปใน

ผลติภัณฑแ์ลว้ มผีลต่อคณุภาพการเก็บ

รักษา กลิน่ ส ีรสชาต ิความเขา้กัน หรอื

คณุสมบัตอิืน่ๆ ของผลติภัณฑ ์

Substance used to enhance or 

improve the quality of finished 

product or substance added into the 

product which has effect on storage, 

flavour, colour, taste, mixture or other 

quality of finished product. 

สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุ ์

Genetically modified 

organism 

สิง่มชีวีติ ทัง้พชื สตัว ์และจุลชพีทีไ่ดม้า

จากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

Living organisms, either plants, 

animals or micro-organisms, which is 

derived from genetic engineering. 

ไฮโดรโปนคิ 

Hydroponics 

วธิกีารปลูกพชืทีไ่มใ่ชด้นิ และใหพ้ชืดดู

สารละลายแร่ธาตเุขา้ทางรากพชืโดยตรง 

A method of growing plants without 

soil, using mineral nutrient solutions 

which the plants absorb directly 

through the roots. 
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หลกัการและความมุง่หมายในการผลติและการแปรรปูเกษตรอนิทรยี ์/ 
Principles and Aims of Organic Farming & Processing 
 

เกษตรอนิทรยี ์หมายรวมถงึ เกษตรธรรมชาต ิและ เกษตร

นเิวศ ดว้ย มหีลักการและความมุง่หมายทีส่ าคัญดังนี้ 

• พัฒนาระบบการผลติไปสูแ่นวทางเกษตร

ผสมผสานทีม่คีวามหลากหลายของพชืและสตัว ์

• พัฒนาระบบการผลติทีพ่ ึง่พาตนเองในเรือ่งของ

อนิทรยีวัตถแุละธาตุอาหารภายในฟารม์ 

• ฟ้ืนฟแูละรักษาความอดุมสมบรูณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยใชท้รัพยากรในฟารม์มา

หมนุเวยีนใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

• รักษาความสมดลุของระบบนเิวศในฟารม์และและ

ความยั่งยนืของระบบนเิวศโดยรวม 

• ป้องกันและหลกีเลีย่งการปฏบัิตทิีท่ าใหเ้กดิ

มลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

• สนับสนุนระบบการผลติและกระบวนการจัดการ

ทกุขัน้ตอน ทีค่ านงึถงึหลักมนุษยธรรม 

• ยดึหลักการปฏบัิตหิลังการเก็บเกีย่วและการแปร

รูปทีเ่ป็นวธิกีารธรรมชาต ิประหยัดพลังงาน และ

สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ 

Organic Agriculture includes natural and ecological 

farming with the following basic principles: 

• Develop the production system as an 

integrated farming system with diversity of 

plants and animals. 

• Develop a self-reliant production system in 

term of organic matter and nutrients in the 

farm. 

• Improve and maintain natural resources by 

trying to use renewable resources in the 

farm. 

• Maintain an ecological system in the farm 

and sustainability of the whole farm 

ecosystem. 

• Prevent and avoid practices that will cause 

pollution to the environment. 

• Promote a production system and 

management with care for humanity. 

• Adhere to principles of handling and 

processing that reflect natural methods, 

energy conservation and minimum impact 

to the environment. 
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1. การจดัการผลติโดยรวม / General Management 

1.1 หลกัการท ัว่ไป / General  

มาตรฐาน Requirements 

1.1.1 ผูป้ระกอบการตอ้งรับผดิชอบในการปฏบัิตติาม

ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง และรักษาความเป็นเกษตรอนิทรยี์

ของผลผลติ/ผลติภัณฑ ์ในทุกขัน้ตอนของหว่งโซผ่ลผลติ 

จากการผลติในฟารม์, การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว, การ

แปรรูป รวมทัง้การจัดเก็บผลผลติและการขนสง่ ทีอ่ยู่

ภายใตก้ารบรหิารจัดการของผูป้ระกอบการ ขณะทีผ่ลผลติ/

ผลติภัณฑย์ังอยูใ่นการดแูลของผูป้ระกอบการ 

1.1.1 Operators are responsible for compliance to 

applicable requirements and shall maintain the 

organic integrity of organic produce/products 

throughout all steps of the product chain from 

farm production, post-harvest handling and 

processing including storage and transportation 

activities under their management as long as the 

produce/product is in their custody. 

1.1.2 ผูป้ระกอบการตอ้งชีแ้จงและจัดอบรมใหใ้หค้นงาน

และลูกจา้งทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ใหป้ฏบัิตติาม

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ก าหนดในการรับรองมาตรฐาน 

1.1.2 Operators shall inform and train related 

workers, employees as well as service providers 

on compliance to applicable standard and 

certification requirements. 

1.1.3 ผูป้ระกอบการจะแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร เมือ่มกีาร

เปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ทีก่ารผลติ สถานประกอบการ และ

ทีต่ัง้ รวมทัง้การเปลีย่นกระบวนการผลติ การจัดการ/การ

แปรรูป รวมทัง้การเปลีย่นแปลงแผนการผลติ/การจัด

การเกษตรอนิทรยีโ์ดยไมช่กัชา้ และจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติ

อยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรกอ่นทีผ่ลผลติ/ผลติภัณฑจ์ะใช ้

ตรารับรองเกษตรอนิทรยีแ์ละขายเป็นผลติภัณฑเ์กษตร

อนิทรยี ์

1.1.3 Operators shall provide written notification of 

changes in use of production fields, facilities and 

sites; also changes in the farming, handling/ 

manufacturing process and organic 

handling/management plan in a timely fashion. 

Documented approval of change(s) is required 

before produce/products can be labelled and sold 

as organic. 

1.1.4 หา้มใชส้ารเคมทีกุชนดิ ไมว่า่จะเป็นปุ๋ ยเคม ีสารเคมี

ป้องกันก าจัดศัตรูพชื และฮอรโ์มนสงัเคราะห ์

1.1.4 All synthetic chemical inputs are prohibited, 

including artificial fertilizers, pesticides, and 

hormones. 

1.1.5 หา้มใชวั้สดนุาโนทกุชนดิในการผลติและแปรรูป

ผลผลติเกษตรอนิทรยี ์รวมทัง้ใชกั้บบรรจุภัณฑแ์ละวัสดุ

อปุกรณ์ทีส่มัผัสกับอาหาร 

1.1.5 The use of nano-materials in organic 

production and processing, including packaging 

materials and food contact surfaces, is prohibited. 

 

1.2 สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุ/์ Genetically Modified Organisms (GMOs) 

มาตรฐาน Requirements 

1.2.1 หา้มใชส้ิง่มชีวีติดัดแปรพันธุห์รอืผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้าก

สิง่มชีวีติดัดแปรพันธุใ์นกระบวนการผลติและแปรรูปเกษตร

อนิทรยี ์

1.2.1 Use of genetically modified organisms 

(GMOs) and products thereof, in all aspects of 

organic production and processing, is prohibited. 

1.2.2 ปัจจัยการผลติในฟารม์ สารปรุงแตง่ สารชว่ยแปรรูป 

และสว่นผสมในผลติภัณฑอ์นิทรยีท์ุกชนดิ ตอ้งสามารถ

ตรวจสอบยอ้นกลับไปอกี 1 ขัน้ตอนของหว่งโซช่วีภาพ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ ไมไ่ดม้าจากสิง่มชีวีติดัดแปรพันธุ ์ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม 

1.2.2 Farm inputs, additives, processing aids and 

all ingredients shall be traced back one step in the 

biological chain to the source organism from which 

they are produced to verify that they are not 

derived directly or indirectly from GMOs. 
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มาตรฐาน Requirements 

1.2.1 หา้มใชส้ิง่มชีวีติดัดแปรพันธุห์รอืผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้าก

สิง่มชีวีติดัดแปรพันธุใ์นกระบวนการผลติและแปรรูปเกษตร

อนิทรยี ์

1.2.1 Use of genetically modified organisms 

(GMOs) and products thereof, in all aspects of 

organic production and processing, is prohibited. 

1.2.3 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการใชผ้ลติภัณฑอ์าหารและ

อาหารสตัวท์ีม่คีวามเสีย่งในเรือ่งสิง่มชีวีติดัดแปลงพันธุ

วศิวกรรม ผูป้ระกอบการจะตอ้งมมีาตรการในการยนืยันวา่ 

ผลติภัณฑอ์าหารและอาหารสัตวดั์งกลา่วไม่ไดผ้ลติจาก

สิง่มชีวีติดัดแปลงพันธุกรรม โดยผูป้ระกอบการอาจขอ

หนังสอืยนืยันวา่ ผลติภัณฑนั์น้ไมไ่ดผ้ลติมาจาก

กระบวนการหรอืโดยใชส้ิง่มชีวีติดัดแปลงพันธุกรรม (ดู

ตัวอยา่งหนังสอืยนืยันในภาคผนวก 7) 

1.2.3 Where there is cause for concern the 

operator must take measures to verify that food 

and feed products used are not derivatives of 

GMOs, e.g. requesting suppliers for declaration(s) 

that products supplied have not been produced 

from or by GMOs (see sample of GMO declaration 

form in Appendix 7) 

1.2.4 ในกรณีทีม่กีารตรวจสอบพบวา่ผลติผลอนิทรยีไ์ดร้ับ

การปนเป้ือนจากสิง่มชีวีติดัดแปรพันธุ ์โดยทีผู่ผ้ลติไม่ได ้

ตัง้ใจและไม่สามารถควบคมุได ้มกท. อาจพจิารณาไม่

รับรองผลติผลดังกล่าว รวมทัง้ฟารม์ทีท่ าการผลติ 

1.2.4 Contamination by GMOs, even when it is 

unintentional and out of the control of the 

operator can lead to a denial or withdrawal of 

certification of the product(s) and/or produce 

including the farm and facilities when detected. 

 

1.3 ผูร้บัชว่งผลติ / Contracted out work 

มาตรฐาน Requirements 

1.3.1 ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนนิการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ การ

ผลติในฟารม์ การจัดเก็บ การแปรรูป และการจัดการโดย

ผูอ้ืน่ (ผูใ้หบ้รกิาร) ทีด่ าเนนิการใหผู้ป้ระกอบการนัน้ 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3.1 Operators shall ensure that all farming, 

storage, processing and handling work done by 

others (service providers) on their behalf meet 

applicable requirements. 

1.3.2 ในกรณีทีส่มควร จะตอ้งมกีารจัดท าสญัญา/

ขอ้ตกลง ทีม่กีารลงนามโดยผูใ้หบ้รกิาร เพือ่ใหผู้บ้รกิาร

ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง, อนุญาตใหเ้จา้หนา้ที่

หน่วยตรวจรับรและและผูร้ับรองระบบงาน เขา้ถงึแปลง

เกษตร สถานประกอบการ และใหข้อ้มลูและความร่วมมอื 

ในกระบวนการตรวจ เมือ่ไดร้ับแจง้ 

1.3.2 A signed agreement/contract must be 

drawn requiring service provider(s), where 

applicable, to comply with applicable 

requirements, allow personnel from the 

certification body and accreditation body access to 

field and facilities, provide information and 

cooperate in general with the inspection process 

when requested. 
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2. การผลติพชือนิทรยี ์/ Organic Crop Production 

 

2.1 ระยะการปรบัเปลีย่นเป็นเกษตรอนิทรยี/์ Conversion to Organic 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ การปรับเปลีย่นการผลติเขา้สูร่ะบบเกษตร
อนิทรยีจ์ าเป็นตอ้งมชีว่งระยะเวลาหนึง่ทีใ่หด้นิไดฟ้ื้นตัว 

และระบบนเิวศกลับมามคีวามย่ังยนื รวมทัง้สิง่ปนเป้ือน 
ตา่ง ๆ ลดลง กอ่นทีก่ารผลติจะไดร้ับการรับรองใหม้ี

สถานภาพเป็นอนิทรยี ์

Objective(s): Conversion to organic production 

requires a period of time in which healthy soils, 

sustainable ecosystems are established, and 

contaminants reduced before it can achieve 

certified organic status. 

2.1.1 พืน้ทีก่ารผลติทีต่อ้งการขอรับรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรยีต์อ้งผา่น ระยะปรับเปลีย่น โดยชว่งเวลาดังกลา่ว 

ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบัิตติามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และ

ไดร้ับการตรวจในชว่งระยะปรับเปลีย่นนี้ แต่ผลติผลทีไ่ด ้

ในชว่งระยะปรับเปลีย่นนี้จะยังไมส่ามารถจ าหน่ายเป็น

ผลติผลอนิทรยีไ์ด ้และวันเริม่ตน้ของระยะปรับเปลีย่นโดย

ปกตจิะนับจากวันทีย่ืน่ใบสมัครของการรับรอง 

2.1.1 Fields applying for organic certification are 

subject to a conversion period. They shall be 

managed according to applicable parts of this 

standard during the applicable conversion period.  

They shall be inspected during the conversion 

period.  Produce grown during the conversion 

period shall not be sold as organic. 

The start of the conversion period shall normally 

be calculated from the date of application for 

certification. 

2.1.2 ในกรณีทีเ่ป็นการผลติพชืทีไ่มใ่ชพ่ชืยนืตน้ ระยะ

การปรับเปลีย่นขัน้ต ่าคอื 12 เดอืน กอ่นทีจ่ะปลูก 

2.1.2 The minimum conversion period is twelve 

(12) months before crop sowing or planting for 

non-perennials. 

2.1.3 ในกรณีทีเ่ป็นพชืยนืตน้ ชว่งระยะการปรับเปลีย่นคอื 

18 เดอืน กอ่นทีจ่ะเริม่เก็บเกีย่วผลผลติ 

2.1.3 The minimum conversion period is eighteen 

(18) months before harvesting for perennials. 

2.1.4 โปรแกรมสหภาพยโุรป: ระยะปรับเปลีย่นทีใ่ชค้อื 

 (ก) พชืลม้ลุก 24 เดอืน 

 (ข) พชืสอง/หลายฤด ู24 เดอืน 

 (ค) พชืยนืตน้  36 เดอืน 

2.1.4 EU Equiv. scheme: The following 

conversion periods apply: 

(a) 24 months for annual crops; 

(b) 24 months for biennial crops; 

(c) 36 months for perennial crops. 

2.1.5 อาจขยายระยะการปรับเปลีย่นใหเ้พิม่ขึน้ได ้โดย

พจิารณาจากประวัตกิารใชแ้ปลง ซึง่รวมถงึการสารทีไ่ม่

อนุญาต และ/หรอืการปนสารทีไ่มอ่นุญาต 

2.1.5 The conversion period can be extended 

based on the identification and evaluation of 

previous land use, including the application of 

and/or contamination by non-permitted material. 

2.1.6 อาจพจิารณาใหล้ดระยะการปรับเปลีย่นไดเ้ป็น

กรณีๆ ไป หากมหีลักฐานทีย่นืยันไดว้า่ ไมไ่ดม้กีารใชส้าร

ทีไ่ม่อนุญาตในแปลงดังกลา่ว และมกีารจัดการฟารม์ที่

เป็นไปตามหลักการเกษตรอนิทรยีม์าเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 

12 เดอืน ในการลดระยะปรับเปลีย่น (บางสว่น หรอื

ทัง้หมด) จะตอ้งมกีารตรวจแปลงกอ่น และอนุญาตเฉพาะ

กับฟารม์ทีไ่มไ่ดม้กีารท าเกษตรอนิทรยีแ์ละไมใ่ชเ่กษตร

อนิทรยี ์

2.1.6 A reduction of conversion period may be 

considered on a case-by-case basis where there is 

verifiable evidence of no use of non-permitted 

material and farming practices according to the 

principles of organic agriculture for at least 12 

months.  Reduction (partial or full) is subject to 

field inspection. This is only applicable for non-split 

production farms. 
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2.2 ระบบการจดัการฟารม์เกษตรอนิทรยี ์/ Maintenance of Organic Management 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงส:์ ระบบการผลติเกษตรอนิทรยีต์อ้งมคีวาม

มุง่มั่นในวถิปีฏบัิตใินการผลติทีเ่ป็นเกษตรอนิทรยี ์
Objective(s): Organic production systems require a 

commitment to the use of organic production 

practices. 

2.2.1 ไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นแปลงพืน้ทีห่รอืฟารม์เกษตร

อนิทรยีแ์ลว้ สลับกลับไปกลับมากับพืน้ทีไ่มใ่ชเ่กษตร

อนิทรยี ์ยกเวน้เฉพาะในกรณีที่ 

1) พืน้ทีท่ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นแปลงเกษตรอนิทรยีไ์ม่ได ้

เป็นพืน้ทีท่ีผู่ป้ระกอบการเป็นผูด้แูลรับผดิชอบอกีต่อไป 

2) มเีหตผุลความจ าเป็นทีต่อ้งยตุกิารจัดการแปลง/ฟารม์

เกษตรอนิทรยีท์ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นแปลงเกษตรอนิทรยี ์

3) การแปลง/สลับแปลงนัน้จะท าใหก้ารจัดการเกษตร

อนิทรยีข์องฟารม์ดขี ึน้ 

2.2.1 Changing or switching fields or lands from 

organic to non-organic production is prohibited. 

Exception may only be made in cases where: 

1) previous registered organic fields are no longer 

under the management of the operator; or 

2) there are compelling reasons to cease organic 

management on the registered organic field/land in 

question; or 

3) the change or switching of fields will allow 

better management of the organic part of the 

holding. 

 
 

2.3 การผลติพชืคูข่นาน/ Split and Parallel Production 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ ความเป็นเกษตรอนิทรยีข์องฟารม์จะตอ้ง

ไมถ่กูบ่ันทอนโดยกจิกรรมหรอืการจัดการทีไ่มใ่ชเ่กษตร

อนิทรยีใ์นฟารม์เดยีวกัน 

Objective(s): The integrity of an organic farm 

unit is not compromised by the activities and 

management of non- organic operations 

undertaken on the same farm. 

2.3.1 จะอนุญาตใหป้รับเปลีย่นพืน้ทีบ่างแปลงเป็นเกษตร

อนิทรยี ์หรอื ท าเกษตรอนิทรยีแ์บบแยกแปลง เฉพาะใน

กรณีทีแ่ปลงเกษตรอนิทรยี ์แปลงเกษตรอนิทรยีร์ะยะ

ปรับเปลีย่น และแปลงทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์สามารถ

จ าแนกแยกแยะไดช้ดัเจน และแบง่แยกออกจากกันได ้

ตลอดเวลา รวมทัง้มรีะบบการบรหิารจัดการเพาะปลูกและ

จัดการผลผลติ ทีร่ักษาสภาพความเป็นเกษตรอนิทรยีข์อง

แปลงเพาะปลูกและผลผลติได ้

2.3.1 Partial conversion or split production shall 

only be permitted where the organic, in-conversion 

and non-organic fields can be kept continuously 

separated and clearly identified at all times and 

there is a production and handling management 

system in place that can ensure the integrity of the 

organic fields and products. 

2.3.2 หา้มปลูกพชืทีค่ลา้ย/เหมอืนกันในแปลงเกษตร

อนิทรยีแ์ละแปลงทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์ยกเวน้แตว่า่ สาย

พันธุนั์น้แตกต่างกันทีแ่ยกแยะไดโ้ดยง่าย เชน่ ต่างรูปร่าง 

ตา่งส ีตา่งวงจรการเจรญิเตบิโต และเก็บเก็บในเวลาที่

ตา่งกัน 

2.3.2 Similar crops shall not be cultivated in 

organic as well as non-organic fields unless the 

varieties differ in such a way that they are easily 

distinguished, e.g. different shape/form, colour, or 

different growth cycle and harvest time. 
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มาตรฐาน Requirements 

2.3.3 อาจมขีอ้ยกเวน้ใหใ้นกรณีตอ่ไปนี้ 

1) ผลผลติเกษตรอนิทรยีแ์ละไมใ่ชเ่กษตรอนิทรยีเ์ก็บ

เกีย่วต่างเวลา หรอืตา่งวัน และมกีารจัดการทีแ่ยกออก

จากกัน 

2) มมีาตรการควบคมุอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทีป้่องกันไมใ่ห ้

ผลผลติปะปนกัน 

3) มบัีนทกึและบัญชแียกกันระหวา่งผลผลติเกษตร

อนิทรยีแ์ละไมใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์

อาจมกีารก าหนดเงือ่นไขการปฏบัิต ิและการตรวจประเมนิ

เพิม่เตมิไดด้ว้ย 

2.3.3 Exception may be made subject to the 

following criteria: 

1) The organic and non-organic crops are 

harvested at different times or dates and handled 

separately; 

2) Control measures to ensure no comingling is 

effectively implemented; 

3) Clear separate records and accounting for the 

organic and non-organic products are maintained. 

Additional conditions and inspection visits may be 

required. 

2.3.4 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการไดร้ับคา่ตอบแทนจากการ

ใหผู้อ้ืน่เชา่พืน้ที ่เป็นผลติผลท่ัวไป ทีเ่ป็นพชืชนดิ

เดยีวกับพชืเกษตรอนิทรยี ์ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบัิตติาม

เงือ่นไขในมาตรฐานขอ้ 2.5.3 (2) และ (3) และอาจมี

เงือ่นไขเพิม่เตมิก าหนดใหป้ฏบัิตไิดด้ว้ย 

2.3.4 In case the operator receives in-kind farm 

rent of non-organic crop that is the same as the 

organic crop, the operator is required to comply 

with 2.5.3 (2) and (3). Additional conditions may 

be required. 

2.3.5 ฟารม์ทีม่กีารท าเกษตรอนิทรยีแ์บบแยกบางแปลง 

จะตอ้งไม่ปลูกพชืดัดแปรพันธุกรรมในแปลงทีไ่มใ่ช่

เกษตรอนิทรยีข์องฟารม์ 

2.3.5 Farms with split production shall not cultivate 

genetically modified organisms on any non-organic 

fields on the farm. 

 

2.4 การป้องกนัการปนเป้ือน/ Avoiding contamination 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ การจัดการเกษตรอนิทรยีค์วบคมุการใช ้

ปัจจัยการผลติสงัเคราะหอ์ย่างเขม้งวดในทุกขัน้ตอนของ

การผลติ/หว่งโซก่ารผลติ และความเสีย่งของผูค้นและ

สิง่แวดลอ้มในการรับมลพษิสารเคมทีีอ่าจะเป็นอันตราย  

เกษตรอนิทรยีพ์ยายามลดการปลอ่ยมลพษิและการสรา้ง

ความเสือ่มโทรมตอ่หน่วยการผลติ/แปรรูปและ

สภาพแวดลอ้มขา้งเคยีง รวมทัง้ปฏเิสธเทคโนโลยทีีย่ังไม่

สามารถพสิจูน์ไดจ้ัดเจน ไมเ่ป็นธรรมชาต ิและเป็น

อันตราย 

Objective(s): Organic management strictly limits 

the use of synthetic inputs at all stages of the 

organic production/supply chain and exposure of 

people and the environment to persistent, 

potentially harmful chemicals. It minimizes 

pollution and degradation of the production/ 

processing unit and surrounding environment from 

production/processing activities.  It also excludes 

certain unproven, unnatural and harmful 

technologies from the system. 

2.4.1 ผูป้ระกอบการจะตอ้งคอยสงัเกตุและมั่นจัดการกับ

ความเสีย่งของการปนเป้ือนจากสารทีไ่มอ่นุญาตและการ

ปนเป้ือนจากสิง่แวดลอ้ม 

2.4.1 The operator shall be watchful for and 

actively address risks of contamination by non-

permitted substances and environmental 

contaminants. 

2.4.2 ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งสงูจากการปนเป้ือนของสารที่

ไมอ่นุญาตจากแปลงขา้งเคยีง ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดท า

พืน้ทีห่รอืปลกูพชืแนวกันชน เพือ่ป้องกัน หรอืลดการ

ปนเป้ือน 

2.4.2 Where contamination of non-permitted 

materials from an adjoining land is likely, the 

operator shall establish a buffer area or crop to 

prevent or mitigate contamination. 
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มาตรฐาน Requirements 

2.4.3 ระยะหา่งของแนวกันชน (ความกวา้ง) ระหวา่ง

แปลงเกษตรอนิทรยีแ์ละทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยีจ์ะขึน้อยู่

กับ 

(1) ความเสีย่งและลักษณะของการปนเป้ือนทีอ่าจเกดิขึน้ 

(2) ลักษณะของสิง่ป้องกัน ทีเ่ป็นสิง่มชีวีติหรอืทีส่รา้งขึน้ 

การระบายน ้า และภมูปิระเทศของแปลง 

(3) ต าแหน่งของขอบแปลงของผูป้ระกอบการและของ

เพือ่นบา้น หรอืระหวา่งแปลงทีท่ าเกษตรอนิทรยีบ์าง

แปลงของผูป้ระกอบการเอง 

2.4.3 The buffer distance (width) between an 

organic field and non-organic field shall be 

established according to the following: 

(1) the risk and nature of likely contamination; 

(2) the nature of the life or built barrier, drainage 

and land terrain; 

(3) location between the operator and a 

neighbour’s boundary or within the operator’s split 

production holding. 

2.4.4 ระยะหา่งต ่าสดุของแนวกันชนของแปลง

ผูป้ระกอบการและแปลงเพือ่นบา้น คอื 1 เมตร และ

ระยะหา่งต ่าสดุของแนวกันชนระหวา่งแปลงเกษตรอนิทรยี์

และทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยีใ์นฟารม์ของผูป้ระกอบการเองก็

คอื 1 เมตร โดยระยะห่างขัน้ต ่านี้จะยอมรับไดเ้ฉพาะใน

กรณีทีม่คีวามเสีย่งต ่า หรอืเมือ่มพีชื/สิง่กดีขวางที่

หนาแน่นและมคีวามถาวร และ/หรอื สิง่กดีขวางทีเ่ป็นพ

ลาสตคิ 

2.4.4 The minimum buffer distance between an 

operator and a neighbour’s field is 1 meter.  The 

minimum buffer distance between organic and 

non-organic fields within the operator's holding is 

also 1 meter. This applies for low risk situations or 

where the buffer crop/barrier is a permanent 

dense crop and/or a plastic barrier. 

2.4.5 การปลกูพชื และ/หรอืจัดท าพืน้ทีแ่นวกันชนอาจท า

ไดโ้ดยขอ้ตกลงทีม่กัีบเพือ่นบา้น โดยอาจอยูใ่นแปลง

ของเพือ่นบา้น หรอืในแปลงของผูป้ระกอบการก็ได ้

2.4.5 The buffer crop and/or area may be 

established by agreement on the neighbour’s fields 

or within the operator’s boundary. 

2.4.6 การจัดการพืน้ทีแ่นวกันชนในแปลงของ

ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นไปตอ้งมาตรฐานนี้ และพชืใน

แนวกันชนจะตอ้งไมจ่ าหน่ายเป็นผลผลติเกษตรอนิทรยี ์

พชืในแปลงเกษตรอนิทรยี ์ทีเ่ป็นพชืชนดิเดยีวกันกับใน

แนวกันชน จะถอืวา่เป็นการผลติคูข่นาน 

2.4.6 Buffer areas within the operator’s boundary 

shall be managed according to these standards. 

Buffer crops shall not be sold as organic. Similar 

crops cultivated in buffer areas and an organic field 

shall be treated as parallel production. 

2.4.7 อาจมกีารขยายพืน้ทีแ่นวกันชนเพิม่ขึน้ได ้ขึน้อยู่กับ

ความเสีย่งในการปนเป้ือน 

2.4.7 Expansion of buffer area may be required 

according to the contamination threat. 

2.4.8ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งในการปนเป้ือนทางน ้าอย่าง

ชดัเจน ผูป้ระกอบการจะตอ้งมกีารท าคันดนิลอ้มหรอืท า

ระบบระบายน ้าทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกันการปนเป้ือน 

2.4.8 Where there is clear indication of 

contamination risks by water, operators may be 

required to establish earth bunds or other 

appropriate drainage mitigation systems. 

2.4.9 ปัจจัยการผลติส าหรับการผลติเกษตรอนิทรยี ์แลที่

ไมใ่ชเ่กษตรอนิทรยีต์อ้งจัดเก็บแยกกัน และมสีิง่บง่ชี้

อยา่งชดัเจน หา้มเก็บปัจจัยการผลติทีไ่ม่อนุญาตไวใ้น

ฟารม์อนิทรยี ์

2.4.9 Storage of inputs for organic and non-organic 

production shall be separate and clearly identified.  

Non-permitted substances shall not be kept on 

organic areas of the farm. 

2.4.10 หา้มใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชฉี้ดพ่นสารทีไ่ม่อนุญาตใน

การผลติเกษตรอนิทรยีใ์นแปลงทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์ใน

การผลติเกษตรอนิทรยี ์

2.4.10 Crop spraying equipment used for applying 

non-permitted substances in non-organic fields 

shall not be used in organic production. 
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2.4.11 ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืเพือ่เก็บเกีย่วและ

จัดการหลังการเก็บเกีย่ว จะตอ้งท าความสะอาดเครือ่งมอื

ดังกล่าวใหล้ะเอยีด เพือ่ป้องกันการปนเป้ือน และ/หรอื 

การปะปนกันของผลผลติ กอ่นทีจ่ะน าไปใชใ้นการผลติ

เกษตรอนิทรยี ์

2.4.11 Equipment used for harvesting and post-

harvest handling of non-organic products shall be 

thoroughly cleaned to prevent contamination 

and/or co-mingling before use in organic 

production. 

2.4.12 ในกรณีทีม่คีวามสงสยัวา่ อาจมกีารปนเป้ือน 

ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามคน้หาและหาจัดการกับแหลง่

ทีท่ าใหเ้กดิการปนเป้ือน ควรท าการตรวจวเิคราะหห์า

สารเคมตีกคา้งและโลหะ ในกรณีทีม่คีวามเป็นไปไดใ้น

การปนเป้ือนสงู และผูป้ระกอบการยนิยอมใหสุ้ม่ตัวอยา่ง

น ้า ดนิ และผลติผล ในระหว่างการตรวจแปลง เพือ่ตรวจ

วเิคราะหใ์นหอ้งปฏบัิตกิารเพือ่ตรวจสอบหาการปนเป้ือน 

โดยผูป้ระกอบการเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้าย 

2.4.12 Where there is reasonable suspicion of 

contamination, efforts shall be made to identify 

and address the source of contamination.  Analysis 

should be done for chemical residues and heavy 

metals when probability of contamination is high. 

Soil, water and product sampling may be collected, 

during site inspection, for residue and contaminant 

testing at the operator's expense. 

2.4.13 ในกรณีทีม่คีวามสงสยัวา่ อาจมกีารปนเป้ือนของ

สิง่มชีวีติดัดแปรพันธุจ์ากการใชปั้จจัยการผลติหรอืจาก

แปลงขา้งเคยีง ผูป้ระกอบการตอ้งจัดหาหนังสอืรับรอง

ปลอดสิง่มชีวีติดัดแปรพันธกุรรมจากผูผ้ลติปัจจัยการผลติ 

แตถ่า้สงสยัวา่ มกีารปนเป้ือนมาก อาจมกีารสุม่เก็บ

ตัวอยา่ง ในระหว่างการตรวจแปลง ไปเพือ่ตรวจวเิคราะห์

ในหอ้งปฏบัิตกิารเพือ่ตรวจสอบหาการปนเป้ือน โดย

ผูผ้ลติประกอบการตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้าย 

2.4.13 Where there is reasonable suspicion of 

GMOs contamination in the farm inputs or 

neighbouring fields, the operator shall request a 

non-GMOs confirmation letter from input producer.  

If high contamination is suspected, sampling may 

be collected during site inspection for 

contamination testing at the operator’s expense. 

2.4.14 จะตอ้งมกีารด าเนนิการตามแผนจัดการขยะ ทีล่ด

ขยะ และใชข้ยะอย่างหมนุเวยีน (ในกรณีทีเ่ป็นไปได)้ 

และป้องกันมลพษิ ขยะทีไ่ม่สามารถใชห้มนุเวยีนได ้เชน่ 

แบตเตอรี ่อะลมูเินียมฟอยส ์พลาสตคิ และอืน่ ๆ จะตอ้งมี

การก าจัดอย่างเหมาะสม และหา้มปล่อยทิง้ไวใ้นแปลง

เพาะปลูก 

2.4.14 A waste management plan to reduce 

wastage and recycle waste, where applicable, and 

prevent pollution shall be implemented.  Non-

recyclable wastes such as batteries, foils, plastics 

and others shall be properly disposed off and not 

left on crop fields. 

2.4.15 การรับรองอาจถูกปฏเิสธ หรอืยกเลกิได ้ถา้ตรวจ

พบวา่มกีารปนเป้ือนของสารตอ้งหา้มในทีด่นิ หรอืผลผลติ 

เชน่ การตกคา้งของสารเคมกี าจัดศัตรูพชืและสารก าจัด

วัชพชื หรอืโลหะหนัก 

2.4.15 Certification may be rejected or withdrawn 

due to presence of prohibited substances in the 

land or product, e.g. residues of previously used 

chemical pesticides and herbicides, or heavy 

metals. 

 

2.5 การจดัการทีด่นิ ดนิ และน า้/ Land, Soil, Water & Fertility Management 

มาตรฐาน Requirements 

วัตถปุระสงค:์ ระบบการผลติเกษตรอนิทรยีอ์นุรักษ์และ

ปรับปรุงดนิ รักษาคุณภาพน ้า ทัง้น ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิ 

รวมทัง้มกีารใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพและอยา่ง

รับผดิชอบ  มกีารวเิคราะห/์จ าแนกความเสีย่งมลพษิจาก

สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มมีาตรการจัดการเพือ่ลดความเสีย่ง

ดังกล่าว  การจัดการความอดุมสมบรูณ์ของดนิชว่ยใหธ้าตุ

อาหารกับพชื ผา่นทางระบบนเิวศดนิ และท าใหพ้ชืมี

อาหารอยา่งสมดุล 

Objective(s): Organic production systems 

conserve and improve the soil, maintain both 

ground and surface water quality and use water 

efficiently and responsibly.  Risks of environmental 

pollution are identified and minimised. 

Soil fertility management nourishes plants primarily 

through the soil ecosystem and achieves nutrient 

balance. 
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การจดัการทีด่นิและดนิ Land & Soil Management 

2.5.1 ไมอ่นุญาตใหใ้ชไ้ฟเผาซากพชืในการเตรยีมดนิ

และเปิดทีด่นิ ยกเวน้แตเ่ป็นระบบเขตกรรมแบบพืน้บา้นที่

มกีารจัดการทีด่ ี(เชน่ การท าไร่หมนุเวยีน) และจะตอ้ง

เผาซากพชืใหน้อ้ยทีส่ดุ 

2.5.1 Land clearing and preparation through 

burning vegetation is prohibited except where it is 

a well managed traditional cultural practice, e.g. 

shifting cultivation, and restricted to the minimum. 

2.5.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมมีาตรการในการป้องกันหรอื

แกไ้ขปัญหาการชะลา้งหนา้ดนิ, ดนิเค็ม, และความเสีย่ง

อืน่ทีอ่าจท าใหห้นา้ดนิสญูเสยีและเสือ่มโทรา 

2.5.2 Operators shall prevent or remedy soil 

erosion, salinization, and other risks to soil loss 

and degradation. 

2.5.3 ในกรณีทีพ่ืน้ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การพังทลายของดนิ 

ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกันการชะลา้งพังทลายของดนิ 

เชน่ การปลกูพชืป้องกันการพังทะลายของดนิ การปลกู

ขวางแนวลาดเอยีง ฯลฯ 

2.5.3 Operators shall take defined and appropriate 

measures to prevent erosion and minimize loss of 

topsoil. Such measures may include, but are not 

limited to, minimal tillage, contour ploughing, crop 

selection, maintenance of soil plant cover and 

other management practices that conserve soil. 

2.5.4 ไมอ่นุญาตใหข้นยา้ยดนิออกจากฟารม์เกษตร

อนิทรยี ์ยกเวน้เศษดนิทีต่ดิไปกับผลผลติทีเ่ก็บเกีย่ว 

2.5.4 Soil removal from organic crop land is 

prohibited except for incidental removal when 

harvesting crops. 

การปรบัปรงุบ ารงุดนิ Fertility Management 

2.5.5 ระบบการปลกูพชืเกษตรอนิทรยีจ์ะคนืธาตุอาหาร 

และอนิทรยีวัตถ ุทัง้จากพชืและสตัวภ์ายในฟารม์ ใหกั้บ

ดนิ เพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิ และลดความจ าเป็นในการใช ้

ธาตอุาหารจากนอกฟารม์   

2.5.5 Organic crop production systems shall return 

to the soil the nutrients and organic matters from 

on-farm crops and animals to improve soil fertility 

and reduce the need to bring in off-farm nutrients. 

2.5.6 การเผาซากพชืตอ้งท าเทา่ทีจ่ าเป็นใหน้อ้ยทีส่ดุ 

เชน่ เพือ่ควบคมุการระบาดของโรคและแมลง หรอืเพือ่

กระตุน้การงอกของเมล็ด 

2.5.6 Burning of crop residues is restricted to the 

minimum such as to control a serious insect, 

disease infestation or to stimulate seed 

germination. 

2.5.7 การใชปุ้๋ ยอนิทรยีต์อ้งมแีผนการใชอ้ย่างผสมผสาน 

และใชเ้ท่าทีจ่ าเป็นในปรมิาณทีเ่หมาะสม โดยค านงึถงึ

ความสมดลุของธาตอุาหารในดนิ และความตอ้งการธาตุ

อาหารของพชืทีป่ลูก 

2.5.7 There shall be an organic fertilization plan for 

the use of integrated organic fertilisers. These 

organic fertilizers shall be used as necessary and in 

appropriate amount with consideration of nutrient 

balance in the soil and the crop nutrient needs. 

2.5.8 ปรมิาณการใชธ้าตุอาหารและอนิทรยีวัตถใุนฟารม์ 

รวมกันกับอนิทรยีวั์ตถแุละปุ๋ ยแร่ธาตจุากภายนอกฟารม์

จะตอ้งไมม่ากเกนิไป จนท าใหเ้กดิผลกระทบดา้นลบต่อ

ระบบนเิวศ 

2.5.8 Amount of on-farm nutrients and organic 

material combined with brought in organic material 

and mineral fertilisers used shall not be excessive 

as to have negative impact on the ecosystem. 
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2.5.9 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยและสารปรับปรุงดนิ เฉพาะตาม

รายการทีร่ะบุอยูใ่นภาคผนวก 1 (สว่นที ่1) ปุ๋ ยและสาร

ปรับปรุงบ ารุงดนิทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นภาคผนวก 1 (สว่นที ่1) 

จะใชไ้ดต้่อเมือ่ไดร้ับการตรวจสอบและอนุมัตจิาก 

Certification Alliance ตามแนวทางการประเมนิปัจจัย

การผลติ ในภาคผนวก 4 

2.5.9 Permitted organic materials and mineral 

fertilisers for organic production are listed in 

Appendix 1 (part 1). Other organic materials and 

mineral fertilizers not listed may be allowed after 

review and approval by the Certification Alliance 

against the Guideline for Evaluation Additional 

Inputs in Appendix 4. 

2.5.10 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยหมักทัง้ทีผ่ลติเองในฟารม์และที่

น ามาจากภายนอกฟารม์ได ้แต่สว่นประกอบทีใ่ชใ้นการ

ท าปุ๋ ยหมักตอ้งมาจากอนิทรยีวัตถตุามทีร่ะบุอยูใ่น

ภาคผนวก 1 (สว่นที ่1) เท่านัน้ และเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งในมาตรฐานนี้ 

2.5.10 Ingredients used for on-farm composting 

and brought-in composts shall comprise of 

permitted materials in Appendix 1 (part 1) and 

comply with relevant parts of this standard. 

2.5.11 อาจอนุญาตใหใ้ชม้ลูสัตวปี์กจากฟารม์กรงตับได ้

ถา้ไมส่ามารถหามลูสตัวปี์กจากฟารม์ทีไ่มใ่ชก่รงตับไมไ่ด ้

2.5.11 Use of poultry manure from battery 

production system may be allowed if manure from 

non-battery based production system is not 

available. 

2.5.12 โปรแกรมสหภาพยโุรป: มลูสตัวปี์กหรอืผล

พลอยไดจ้ากการเลีย้งสตัวจ์ากฟารม์ ตอ้งไมใ่ชม่าจาก

ฟารม์ทีเ่ลีย้งแบบอตุสาหกรรม 

2.5.12 EU Equiv scheme: Brought-in poultry 

manure or farm animal by-products shall not be 

from factory farms. 

2.5.13 อนุญาตใหใ้ชเ้ชือ้จุลนิทรยีเ์พือ่ปรับปรุงดนิ ท าปุ๋ ย

หมัก ก าจัดน ้าเสยี และก าจัดกลิน่ในคอกปศุสตัว ์แตห่า้ม

ใชจุ้ลนิทรยีท์ีม่าจากกระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

2.5.13 Use of microorganisms for soil 

improvement, composting, water treatment and 

animal waste treatment is permitted, if they are 

not genetically modified. 

2.5.14 โปรแกรมสหภาพยโุรป: อาจอนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ย

ธาตอุาหารรอง (ตามรายการในภาคผนวก 1 สว่นที ่1) ได ้

ถา้ไดม้คีวามพยายามแกไ้ขปัญหาดว้ยการใชอ้นิทรยีวัตถุ

จากพชืและสัตวท์ีผ่ลติในฟารม์และจากทีน่ ามาจากนอก

ฟารม์แลว้ 

2.5.14 EU Equiv scheme: Use of micro nutrients 

(listed in Appendix 1 Part 1) shall only be allowed 

where measures to meet nutrient requirement 

from the use of plant and animal organic matter 

produced within the farm as well as brought-in 

organic materials have been taken. 

2.5.15 หา้มใชข้ยะเมอืง รวมทัง้ใชใ้นการท าปุ๋ ยหมัก 2.5.15 Use of material from urban waste is 

prohibited, including for composting. 

2.5.16 อาจอนุญาตใหใ้ชอ้นิทรยีสารทีเ่ป็นผลพลอยได ้

จากโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่ผูป้ระกอบการอาจตอ้ง

รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการตรวจวเิคราะหผ์ลใน

หอ้งปฏบัิตกิารวา่ อนิทรยีสารนี้ไมไ่ดม้กีารปนเป้ือนสาร

ตอ้งหา้ม หรอืสารปนเป้ือนอืน่ๆ ทีเ่กนิกวา่ขอ้ก าหนดดา้น

สขุอนามัย 

2.5.16 Industrial organic industrial by-products 

may be used.  Sample laboratory tests may be 

required at the operator's expense to verify they 

are not contaminated with non-permitted 

substances or other contaminants exceeding 

applicable health and sanitary regulations. 
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2.5.17ปรมิาณโลหะหนักในปุ๋ ยและสารปรับปรุงดนิที่

น ามาใชจ้ากนอกฟารม์ เชน่ ผลพลอยไดจ้ากโรงงาน

อตุสาหกรรม จะตอ้งไมเ่กนิกว่าขอ้ก าหนดดา้นสขุอนามัย 

และถา้มกีารใชปุ้๋ ยหรอืสารปรับปรุงดนินี้เป็นจ านวนมาก 

ผูป้ระกอบการอาจตอ้งรับผดิชอบท าการตรวจวเิคราะห ์

เพือ่พสิจูน์วา่ ปรมิาณโลหะหนักไมเ่กนิระดับของ

ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของภาครัฐ 

2.5.17 Heavy metal content in brought-in fertilisers 

and soil conditioners, e.g. by products from 

industries, shall not exceed the applicable health 

and sanitary regulations.  Where usage is high, 

operators may be required to have them tested to 

ensure that presence of heavy metals, if any, shall 

be within the maximum levels set in applicable 

state regulation(s). 

2.5.18 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยแร่ธาตเุป็นธาตเุสรมิในการ

ปรับปรุงดนิในระยะยาวได ้โดยเป็นมาตรการเสรมิจากการ

ใชปุ้๋ ยทีม่าจากฐานชวีภาพ ปุ๋ ยนี้จะตอ้งใชใ้นสภาพ

ธรรมชาต ิหา้มใชส้ารเคม ีหรอืสารอืน่ๆ เพือ่ท าใหปุ้๋ ย

ละลายน ้าไดง้่ายขึน้ ยกเวน้การเตมิน ้า หรอืผสมกับสารที่

อนุญาตใหใ้ชใ้นภาคผนวก 1 สว่นที ่1 

2.5.18 Use of natural mineral fertilisers is allowed 

as a supplement to biologically-based fertility 

methods to address long-term soil fertility needs. 

They shall be used in their natural form.  Chemical 

treatment other than addition of water and mixing 

with other permitted material (Appendix 1 part 1) 

to render them more soluble is prohibited. 

2.5.19 หา้มใช ้Chilean nitrate และปุ๋ ยไนโตรเจน

สงัเคราะหท์กุชนดิ รวมถงึปุ๋ ยยเูรยี 

2.5.19 Chilean nitrate and all synthetic nitrogen 

fertilizers, including urea, is prohibited. 

2.5.20 หา้มใชอ้นิทรยีวัตถทุีม่สีว่นผสมจากอุจจาระของ

มนุษยม์าใชเ้ป็นปุ๋ ยในการผลติพชือาหารของมนุษย ์

2.5.20 Use of manures containing human 

excrement on crop production for human 

consumption is prohibited.   

2.5.21 หา้มใชปุ้๋ ยคอกสดโดยตรงกับสว่นของพชืทีจ่ะ

น ามาบรโิภค ยกเวน้แตไ่ดท้ าการหมัก หรอืท าใหแ้หง้ 

หรอืผสมคลุกในดนิอยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเก็บเกีย่ว 

2.5.21 Fresh animal manures shall not be used 

directly on edible parts of crops, unless they have 

been composted, dried or mixed into the soil at 

least 30 days before harvesting. 

การจดัการน า้ Water Management 

2.5.22 ผูป้ระกอบการตอ้งมมีาตรการป้องกันมใิหเ้กดิการ

ใชน้ ้าเกนิควรและลดการปล่อยน ้าใหเ้สยีเปล่า 

2.5.22 Operators shall take measures to prevent 

excessive use and wastage of water. 

2.5.23 ระบบการผลติและการจัดการเกษตรอนิทรยีต์อ้ง

ใชท้รัพยากรน ้าและหมนุเวยีนการใชน้ ้าอยา่งมคีวาม

รับผดิชอบ และเหมาะสมกับเงือ่นไขของทอ้งถิน่ 

2.5.23 Organic production and handling systems 

shall use and recycle water resources responsibly 

and in a manner appropriate to local conditions. 

2.5.24 ผูป้ระกอบการตอ้งมคีวามรับผดิชอบและจัดท า

มาตรการทีเ่หมาะสมในการป้องกันการปนเป้ือนของแหลง่

น ้าผวิดนิและใตด้นิ ผูป้ระกอบการทีเ่ลีย้งสตัวปี์ก และ/

หรอืปศุสตัว ์ทีไ่มไ่ดข้อการตรวจรับรองมาตรฐาน แตเ่ลีย้ง

อยูใ่นพืน้ทีท่ีข่อรับรอง ผูป้ระกอบการตอ้งมมีาตรการ

จัดการทีไ่มส่ง่ผลกระทบท าใหด้นิเสือ่มหรอืแหลง่น ้าเกดิ

มลพษิ 

2.5.24 Operators shall take reasonable and 

appropriate measures to prevent the pollution of 

ground and surface water. Operators keeping non-

certified organic poultry and/or livestock on 

certified organic land shall manage them 

responsibly as not to degrade the land and/or 

pollute water resources therein. 
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2.6 ชนดิและพนัธุข์องพชืปลกู/ Choice of Crops and Varieties 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ เลอืกปลูกชนดิและพันธุพ์ชืทีเ่หมาะสมกับ

สภาพเงือ่นไขของทอ้งถิน่ (เงือ่นไขดา้นการเพาะปลูกและ
ตลาด) มกีารดูแลเพือ่รักษาสภาพความเป็นเกษตรอนิทรยี์

ในตลอดชว่งการเพาะปลูก 

Objective(s): Appropriate crops and varieties are 

grown to suit local conditions (growing condition 
and market). The organic integrity of crops is 

maintained in production. 

2.6.1 หา้มใชพ้ันธุพ์ชืและละอองเกสร (pollen) จากการ

ปรับปรุงพันธุโ์ดยวธิกีารท าพันธวุศิวกรรม (genetic 

engineering) รวมถงึพชืทีถ่กูปลกูถ่ายยนี (transgene 
plants) 

2.6.1 Plant varieties and pollen from genetically 

modified organisms (GMOs) as well as transgene 

plants are prohibited. 

2.6.2 เมล็ดพันธุแ์ละสว่นขยายพันธุพ์ชืทีน่ ามาปลูกตอ้ง
ผลติจากระบบเกษตรอนิทรยี ์

2.6.2 Operators shall use seed and plant material 
from organic agriculture when available.   

2.6.3 ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาเมล็ดพันธุห์รอืสว่นขยายพันธุ์
พชื ตามชนดิและคณุภาพทีต่อ้งการไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

อนุญาตใหใ้ชเ้มล็ดพันธุห์รอืสว่นขยายพันธุพ์ชื ทีไ่มใ่ช่

เกษตรอนิทรยีไ์ด ้แตเ่มล็ด/สว่นขยายพันธุนั์น้ตอ้งไม่ไดใ้ช ้

สารทีไ่ม่อนุญาตคลุกผสม 

2.6.3 Where organic seed or propagation material of 
the required type and quality is not sufficiently 

available, non-organic seed and plant material is 
allowed provided they have not been treated with 

non-permitted substances. 

2.6.4 ในกรณีทีม่ขีอ้ก าหนดทางกฎหมาย ใหต้อ้งคลุกผสม

สารทีไ่ม่อนุญาต และในกรณีทีไ่มส่ามารถหาเมล็ด/สว่น
ขยายพันธุพ์ชืทีไ่มค่ลุกผสมสารตอ้งหา้มได ้ผูป้ระกอบการ

อาจไดร้ับอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป ใหใ้ชเ้มล็ด/สว่น

ขยายพันธุพ์ชืทีค่ลกุสารตอ้งหา้ม โดยผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ท าความสะอาดสารตอ้งหา้มนัน้ออกกอ่นการปลกู 

ขอ้ยกเวน้นี้จะมกีารทบทวนเป็นระยะ ๆ 

2.6.4 Where prior treatment of seed or propagation 

material with non-permitted substances is a 
statutory requirement and non-treated seeds or 

propagation material are not available, the operator 

may be allowed on a case-by-case basis to use 
treated seeds or propagation material provided they 

are cleaned and the non-permitted substances are 
removed before sowing. Exemptions are subject to 

review.   

2.6.5 โปรแกรมสหภาพยโุรป: หา้มใชเ้มล็ดพันธุ ์และ/

หรอื สว่นขยายพันธุพ์ชื ทีค่ลุกผสมสารทีไ่ม่อนุญาตในทุก

กรณี   

2.6.5 EU Equiv scheme: Use of seeds and/or 

propagation material that have been treated with 

non-permitted substances are prohibited without 
exception. 
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มาตรฐาน Requirements 

2.6.6 โปรแกรมสหภาพยโุรป: อาจอนุญาตให ้

ผูป้ระกอบการใชเ้มล็ดพันธุ ์และ/หรอืสว่นขยายพันธุพ์ชืที่
ไมไ่ดม้าจากระบบเกษตรอนิทรยี ์แตต่อ้งไม่คลุกผสมสารที่

ไมอ่นุญาต โดยจะอนุญาตไดเ้ฉพาะในกรณีที่ 
1) ไมม่ผีูข้าย (ผูท้ีท่ าตลาดขายเมล็ดพันธุใ์หกั้บ

ผูป้ระกอบการอืน่) ทีส่ามารถจัดสง่เมล็ดพันธุใ์หกั้บ

ผูป้ระกอบการกอ่นชว่งฤดูปลูก โดยผูป้ระกอบการได ้
มกีารสัง่ซือ้เมล็ดพันธุดั์งกลา่วลว่งหนา้ในระยะเวลา

ทีเ่หมาะสมแลว้ 
2) ผูป้ระกอบการสามารถพสิจูนไ์ดว้่า สายพันธุท์ี่

ตอ้งการเพาะปลูกนัน้ ซึง่มลัีกษณะพเิศษเฉพาะนัน้ 

แตกต่างไปจากสายพันธุท์ีม่ใีนระบบเกษตรอนิทรยี ์
และมคีวามจ าเป็นอยา่งมากในการผลติของ

ผูป้ระกอบการ 
3) ส าหรับปลูกเป็นพชืหมนุเวยีนหรอืปุ๋ ยพชืสด ที ่

(ก) ไม่ไดป้ลกูเพือ่จ าหน่ายเป็นผลผลติเกษตร
อนิทรยี ์
(ข) เมล็ด/สว่นขายพันธุดั์งกลา่วจะตอ้งไมใ่ช่

เมล็ดพันธุจ์เีอ็มโอ และ 
 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งขออนุญาตจากหน่วยตรวจรับรอง เพือ่
ใชเ้มล็ดพันธุห์รอืสว่นขยายพันธุพ์ชืทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี์

กอ่นการเพาะปลูกในแต่ละฤด ูโดยระบุปรมิาณเมล็ดพันธุ์

หรอืสว่นขยายพันธุพ์ชืทีข่ออนุญาตใชด้ว้ย โดยการ
อนุญาตจะก าหนดใหเ้ฉพาะแต่ละฤดูปลูกเป็นครัง้ๆ ไป 

2.6.6 EU Equiv scheme: The operator may be 

granted permission to use non-treated non-organic 
seed(s) or propagation material under the following 

circumstances: 
1) no supplier (meaning a marketer who sells 

seed to other operators) is able to deliver the 

organic seed or propagation material the 
operator has ordered in a reasonable advance 

time before planting season; or 
2) operator is able to demonstrate that the 

desired variety is not available in the market 

and the variety is significant for her/his 
production. 

3) for crop rotation or as green manure crop, on 
the following conditions: 
(a) the crop shall not be sold as an organic 
crop; 
(b) they are non-GMO. 

 
Operator must apply for permission, specifying the 

quantities of seed or plant propagation material to 
be used, to the Certification Agent before the 

sowing of the crop. Permission will be granted for 

each growing season only. 

2.6.7 โปรแกรมสหภาพยโุรป: หน่วยตรวจรับรองอาจ
อนุญาตใหกั้บผูป้ระกอบการโดยรวมทัง้หมด ใชเ้มล็ดพันธุ์

หรอืสว่นขยายพันธุข์องพชืบางชนดิ หรอืบางสายพันธุ ์ที่
ไมใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์โดยผูป้ระกอบการไมต่อ้งขออนุญาต

เป็นกรณีๆ ไป โดยจะพจิารณาจากเงือ่นไขในกรณีตาม

เงือ่นไขขา้งลา่งในขอ้ 2.6.6 เชน่กัน 

2.6.7 EU Equiv scheme: a general permission may 
be granted by Certification Agent for use of specific 

non-treated non-organic specie(s) or variety(ies) of 
seed(s) and propagation material without the need 

for individual operator to apply for permission. The 

consideration of giving general permission is based 
on conditions in 2.6.6 are fulfilled. 

2.6.8 อนุญาตใหท้ าการขยายพันธุพ์ชืดว้ยวธิเีพาะเมล็ด 
หรอืใชส้ว่นขยายพันธุท์ีไ่ดจ้ากสว่นต่าง ๆ ของพชื เชน่ 

ตอนกิง่, แยกหน่อ, เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ เป็นตน้ และตอ้ง
จัดการดว้ยวธิเีกษตรอนิทรยีเ์ท่านัน้ ยกเวน้ใหเ้ฉพาะวธิกีาร

เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ 

2.6.8 Plant propagation can be based on generative 
reproductions (seeds) as well as vegetative 

reproductions e.g. grafting, rhizomes and meristem 
culture. All propagation practices on the farm shall 

be under organic management, except meristem 
culture. 

2.6.9 โปรแกรมสหภาพยโุรป การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ตอ้ง
ด าเนนิการในระบบเกษตรอนิทรยี ์

2.6.9 EU Equiv scheme: meristem culture must be 
under organic management. 

2.6.10 วัสดทุีใ่ชใ้นการขยายพันธุพ์ชื รวมถงึวัสดเุพาะ ตอ้ง
อยูใ่นรายการทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นภาคผนวก 1 (สว่นที ่1) 

2.6.10 Only propagation materials, bedding 
materials and substrates listed in Appendix 1 (part 

1) are allowed. 

2.6.11 ในการเพาะงอก จะตอ้งใชเ้มล็ดพันธุเ์กษตรอนิทรยี ์ 2.6.11 Organic seeds shall be used in the production 

of organic sprouts. 
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2.7 ความหลากหลายของพชืภายในฟารม์/ Ecosystem Management and Diversity in 
Crop production 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ ระบบการผลติในฟารม์ทัง้หมดมมีาตรการ
บรหิารจัดการและการสรา้งภมูคิุม้กันในระยะยาว ดว้ยการ

ดแูล ปกป้อง ปรับปรุงวงจรนเิวศใหส้มบรูณ์ รวมทัง้สรา้ง
เสรมิคณุภาพของระบบนเิวศและภมูนิเิวศ  การเลอืกชนดิ

และพันธุพ์ชืตัง้อยู่บนฐานความเขา้ใจถงึการปรับตัวของ
พชืนัน้ใหเ้ขา้กับสภาพเงือ่นไขของทอ้งถิน่ ศัตรูพชื โรค 

และความสมัพันธท์างนเิวศโดยรวม เพือ่ใหร้ะบบฟารม์มี

สขุภาวะทีด่ ี

Objective(s): All farming systems ensure the 
long-term management and resilience of an 

organic farm holding by respecting, maintaining, 
improving and completing ecological cycles and the 

quality of ecosystems and the landscape.   
The selection of crop and varieties is based on an 

understanding of their adaptation to local 

conditions, pests and diseases and the broader 
ecological relationships present in healthy farming 

systems. 

2.7.1 การเปิดพืน้ทีน่เิวศทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ที่

ป่าอนุรักษ์ หรอื พืน้ทีท่ีไ่ดร้ับการยอมรับวา่ มคีณุคา่ดา้น
การอนุรักษ์ และ/หรอืพืน้ทีม่รดกทางวัฒนธรรม เพือ่ใช ้

เป็นพืน้ทีท่ าเกษตรอนิทรยี ์

2.7.1 Clearing of gazetted forest reserve 

ecosystems or recognized high value conservation 
and/or cultural heritage areas for organic 

agriculture production is prohibited. 

2.7.2 มกีารจัดพืน้ทีเ่ขตอนุรักษ์ถาวรทีเ่หมาะสมในบรเิวณ

ขา้งๆ ของแหลง่น ้า พืน้ทีชุ่ม่น ้า และทะเลสาป 
2.7.2 Permanent conservation zones appropriate to 

the situation shall be established beside 

watercourses, wetlands and lakes. 

2.7.3 ตอ้งมกีารจัดท ามาตรการในการอนุรักษ์ถิน่ทีอ่ยู่

ตามธรรมชาต ิรวมทัง้ปรับปรุงภมูนิเิวศนข์องทีด่นิ และ
ฟ้ืนฟคูณุภาพของความหลากหลายทางชวีภาพ ในกรณีที่

เหมาะสม ผูป้ระกอบการตอ้งจัดสรรพืน้ทีบ่างสว่นทีถ่อื
ครอง เพือ่ใหเ้ป็นถิน่ทีอ่ยูต่ามธรรมชาตขิองพชืและสตัว ์

2.7.3 Measures to maintain natural habitats, 

improve landscape and enhance biodiversity quality 
shall be taken.  Where appropriate operators shall 

set aside areas in the holding for habitats of 
diverse plants and animals. 

2.7.4 ในการเพาะปลกูพชื ผูป้ระกอบการตอ้งจัดท า
แผนการผลติทีท่ าใหเ้กดิความหลากหลายของพชื และ

การปลกูพชืหมนุเวยีน เพือ่ชว่ยจัดการโรค แมลง และ

วัชพชื รวมทัง้ชว่ยปรับปรุงความอดุมสมบรูณ์ของดนิ 

2.7.4 Crop production shall demonstrate diversity 
and rotation planning to manage pests, weeds, 

diseases and maintenance of soil fertility. 

2.7.5 การปลกูพชืหมนุเวยีนส าหรับพชืทีไ่มใ่ชพ่ชืยนืตน้ 

จะตอ้งมกีารปลูกพชืปรับปรุงดนิ เชน่ พชืสด พชืตระกลูถั่ว 
หรอืพชืทีม่รีะบบรากลกึ ยกเวน้ ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการ

ไดส้รา้งความหลากหลายของพชืภายในฟารม์ไดด้ว้ยวธิี
อืน่ 

2.7.5 Crop rotation for non-perennial crops shall 

include soil-improving plants such as green 
manure, legumes or deep rooting plants, unless 

the operator demonstrates sufficient fertility 
maintenance by other means. 

2.7.6 ในสวนไมย้นืตน้ ผูป้ระกอบการตอ้งสรา้งความ
หลากหลายของพชืภายในฟารม์ โดยอย่างนอ้ยตอ้งปลูก

พชืคลมุดนิ และ/หรอืปลูกพชือืน่ ๆ หลากหลายชนดิ 

2.7.6 Perennial crop production shall include 
ground cover, conservation areas or refuge 

plantings. 

2.7.7 ไมอ่นุญาตการผลติพชืดว้ยระบบไฮโดรโปนคิ 

ยกเวน้ในกรณีของพชืน ้าและการเพาะงอก 
2.7.7 Hydroponic cultivation other than for aquatic 

plants and sprouts is prohibited. 

2.7.8 ไมอ่นุญาตใหใ้ชแ้สงสวา่งจากไฟฟ้าเป็นแหลง่แสง

สวา่งเดยีวในชว่งวงจรของการเพาะพชืงอก 
2.7.8 Artificial light shall not serve as the sole 

source of light during the sprouting production 
cycle. 

 

2.8 ศตัร ูโรค วชัพชื และการเจรญิเตบิโต / Pest, Disease, Weed and Growth Management 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ ระบบรหิารการผลติพชืตอ้งสง่เสรมิและ
สรา้งความยั่งยนืใหกั้บสขุภาพของพชื ในขณะเดยีวกันก็

พยายามรักษาผลติภาพและความสมบรูณ์ของระบบนเิวศ

การเกษตรดว้ย 

Objective(s): Crop production management 
systems promote and sustain the health of crops 

while maintaining productivity and the integrity of 

the agro-ecosystem. 

2.8.1 มาตรการในการจัดการโรคแมลงและวัชพชื

ประกอบดว้ย 
2.8.1 Pest, disease and weed management shall be 

based on the following measures: 
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มาตรฐาน Requirements 

1) เลอืกพันธุท์ีเ่หมาะสม 
2) มแีผนการปลูกพชืหมนุเวยีนทีเ่หมาะสม 
3) จัดท าแหลง่ทีอ่ยู่ทีเ่หมาะใหกั้บตัวห ้าตัวเบยีน และ

แมลงทีเ่ป็นประโยชน์ 
4) ปลูกพชืไลแ่มลง 
5) ใชว้ธิเีขตกรรมและการป้องกันก าจัดทางกายภาพ 

เชน่ การคลมุดนิ, การตัดวัชพชื, ปล่อยสตัวแ์ทะ
เล็ม, กับดัก, แนวป้องกันทางกายภาพ, แสง, และ

เสยีง 
6) การควบคมุดว้ยความรอ้น 
7) การปล่อยตัวห ้าตัวเบยีนทีไ่มใ่ชส่ิง่มชีวีติดัดแปร

พันธกุรรม 

1) Choice of appropriate varieties 
2) Appropriate rotation programme 
3) Provision of favourable habitats for predators 

and beneficial insects. 
4) Cultivation of insect repellent plants. 
5) Use of cultural and mechanical methods, e.g. 

mulching, mowing, grazing, traps, barriers, 
light and sound. 

6) Thermal control 
7) Release of non-GMO predators and parasites. 

2.8.2 ไมอ่นุญาตใหใ้ชค้วามรอ้นในการอบฆา่แมลงและ

เชือ้โรคในดนิ ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารระบาดของโรคแมลง
อยา่งรุนแรง ทีว่ธิกีารจัดการอืน่ๆ ไม่ไดผ้ล 

2.8.2 Thermal sterilization of soils is prohibited 

except in instances of severe disease or pest 
infestation that cannot be remedied through other 

measures. 

2.8.3 อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑใ์นการป้องกันก าจัดโรค

แมลงศัตรูพชื และวัชพชืได ้ถา้ไดม้กีารจัดท ามาตรการ
ขา้งตน้แลว้ แต่ยังไม่ไดผ้ล โดยอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะตาม

รายการทีร่ะบุอยูใ่นภาคผนวก 1 (สว่นที ่2 และสว่นที ่5) 

2.8.3 Use of pest, disease and weed control agents 

shall only be allowed where measures as set out 
above have been taken and are ineffective under 

the production condition in question. Only 

substances listed in Appendix 1 (part 2 and part 5) 
are permitted. 

2.8.4 อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะสารทีเ่ป็นสว่นผสมในปัจจัย
การผลติทีเ่ป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพชืทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 1 (สว่นที ่1.5: สารปรุงแตง่ทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้น
ผลติภัณฑส์ าหรับป้องกันก าจัดศัตรูพชื) 

2.8.4 Only substances listed in Appendix 1 (Part 
1.5: Additives Used in Products for Pest Control) 

are permitted to be used in crop protection inputs. 

2.8.5 วธิกีารและผลติภัณฑใ์นการป้องกันก าจัดศัตรูพชืที่
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นภาคผนวก อาจอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้มือ่ไดร้ับ

การตรวจสอบและอนุมัตจิากCertification Alliance ตาม
แนวทางการประเมนิปัจจัยการผลติ ในภาคผนวก 4 

2.8.5 Methods and products used for plant 
protection which are not listed may be allowed 

after review and approval by the Certification 
Alliance against the Guideline for Evaluation 

Additional Inputs in Appendix 4. 

2.8.6 อนุญาตใหใ้ชพ้ลาสตกิในการคลมุดนิ หอ่ผลไม ้

และท าเป็นมุง้กันแมลงได ้เฉพาะทีท่ าจากโพลเีอทลินี 

และโพลโีพรพลินี หรอืจากสารประกอบโพลคีารบ์อเนท 
และวัสดุทีย่่อยสลายได ้(เชน่ ท าจากแป้ง) โดยตอ้งเก็บ

ออกจากแปลงเพาะปลกูหลังการใช ้และหา้มเผาทิง้ใน
พืน้ทีท่ าการเกษตร 

2.8.6 For synthetic structure coverings, mulches, 

fleeces, insect netting and silage wrapping, only 

products based on polyethylene and polypropylene 
or other polycarbonates, and biodegradable 

materials (e.g. starch based) are permitted. These 
shall be removed from the soil after use and shall 

not be burned on the farmland. 

2.8.7 ผูป้ระกอบการตอ้งมมีาตรการป้องกันไมใ่หส้ารที่

อนุญาตใหใ้ชใ้นอปุกรณ์กับดัก และกาวดักแมลง สมัผัส

กับพชืปลูกและปนเป้ือนสิง่แวดลอ้ม 

2.8.7 The operator shall take precaution to prevent 

substances permitted for use in traps and 

dispensers, from contact with crops and release 
into the environment. 

 

2.9 การปลกูพชืในโรงเรอืน/ Enclosed cropping 

มาตรฐาน Requirements 

2.9.1 อนุญาตใหเ้ปิดไฟใหแ้สงสวา่งเฉพาะในการ
ขยายพันธุพ์ชื และเปิดทดแทนแสงธรรมชาตเิพือ่ขยาย

เวลารับแสงใหพ้ชืไดส้งูสดุไมเ่กนิ 16 ชัว่โมง/วัน 

2.9.1 Artificial light is only allowed for plant 
propagation and to extend the day length to a 

maximum of 16 hours. 

2.9.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมบัีนทกึการใชพ้ลังงานภายใน

ฟารม์และตดิตามดแูลการใชพ้ลังงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เชน่ การเปิดไฟใหแ้สงสวา่ง และ การควบคมุ
สภาพแวดลอ้มในโรงเรอืน เป็นตน้ 

2.9.2 The operator shall monitor, record and 

optimise energy use e.g. artificial light and climate 

control. 
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2.10 การเพาะเห็ด/ Mushroom production 

มาตรฐาน Requirements 

2.10.1 วัสดเุพาะเห็ดตอ้งไดเ้ป็นวัสดุทีไ่ดจ้ากระบบ
เกษตรอนิทรยี ์หรอืผลติภัณฑจ์ากธรรมชาตทิีไ่มม่กีารใช ้

สารทีไ่ม่อนุญาตตามมาตรฐานนี้ 

2.10.1 Substrates for the cultivation of mushrooms 
shall be made of material from organic agriculture 

or material that do not contain non-permitted 

substances in accordance with this standard. 

2.10.2 โปรแกรมสหภาพยโุรป: เฉพาะวัสดเุพาะที่

สามารถใชไ้ด ้คอื 
* พที 
* ไม ้
* แร่ธาตธุรรมชาต ิ
* ดนิ 
* ปุ๋ ยคอกและสิง่ขับถา่ยจากสัตวท์ีเ่ลีย้งในระบบ

เกษตรอนิทรยี ์
 

ในกรณีทีปุ่๋ ยคอกจากเกษตรอนิทรยีม์ไีมเ่พยีงพอ อนุญาต

ใหใ้ชส้ารในภาคผนวก 1 สว่น 1.1 ได ้แตต่อ้งไมเ่กนิ 
25% ของน ้าหนักรวมทัง้หมดกอ่นหมัก โดยไมนั่บรวม

วัสดุคลมุกองและน ้าทีใ่ชร้ด 

2.10.2 EU Equiv scheme: The following substrate 

material can be used: 
- peat 

- wood 
- mineral products 

- soil 
- farmyard manure and animal excre-

ments from organic agriculture 

 
In case manure from organic agriculture is not 

available, substances listed in Appendix 1 part 1.1 
are allowed when they do not exceed 25% of total 

weight before composting, excluding the covering 

material and any added water. 

 

 

2.11 การปรบัปรงุพนัธุพ์ชือนิทรยี/์ Breeding of organic varieties 

มาตรฐาน Requirements 

หมายเหต:ุ มาตรฐานนี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ป้ระกอบการมี

การปรับปรุงพันธุพ์ชือนิทรยีเ์ท่านัน้ ไมร่วมถงึกรณีทีน่ า

เมล็ดพันธุท่ั์วไปมาปลกูและขยายพันธุใ์ชเ้องภายในฟารม์ 

Remarks: This section is applied to breeding of 

organic varieties only, not for production of organic 

seeds from conventional varieties. 

2.11.1 ผูป้รับปรุงพันธุต์อ้งเลอืกใชพ้ันธุท์ีเ่พาะปลกูใน

ระบบจัดการเกษตรอนิทรยีแ์ละไดร้ับการรับรองตาม

มาตรฐานนี้หรอืมาตรฐานอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ 

2.11.1 Organic plant breeders shall select plant 

varieties under organic management certified 

according to this standard or accepted as 

equivalent. 

2.11.2 วธิกีารขยายพันธุต์อ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดที่

เกีย่วขอ้งของมาตรฐานนี้   ยกเวน้การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ 

ทีไ่มต่อ้งท าในระบบเกษตรอนิทรยี ์

2.11.2 Propagation methods shall be managed 

according to applicable sections of this standard, 

except for meristem culture. 

2.11.3 ผูป้รับปรุงพันธุต์อ้งใชพ้ันธุพ์ชืทีพ่ันธุกรรมไม่

ปนเป้ือนจากผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติดัดแปรพันธุ ์

2.11.3 Organic plant breeders shall use genetic 

material that has not been contaminated by 

products of genetic engineering. 

2.11.4 ผูป้รับปรุงพันธุต์อ้งสามารถเปิดเผยวธิกีารทีต่นใช ้

ในการปรับปรุงพันธุใ์หส้าธารณะไดร้ับทราบ โดยจะตอ้ง

เริม่เปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วอย่างชา้สดุเมือ่เริม่ท าการขาย

เมล็ดพันธุ ์

2.11.4 Organic plant breeders shall disclose the 

applied breeding techniques. Organic plant 

breeders shall make information about the 

methods used available to the public when 

marketing the seeds or earlier. 

2.11.5 ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ทคนคิการแทรกแซงจโีนมของ

พชื (เชน่ การฉายรังสเีพือ่ใหอ้อิอนแตกตัว หรอื การยา้ย

ฝาก DNA, RNA, โปรตนี เป็นตน้) 

2.11.5 Technical interventions into the genome of 

plants are not allowed (e.g. ionizing radiation; 

transfer of isolated DNA, RNA, or proteins). 
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มาตรฐาน Requirements 

2.11.6 ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ทคนคิในการแทรกแซงเซลลท์ี่

คัดแยกมาเลีย้งบนอาหารเลีย้งเชือ้สงัเคราะห ์(เชน่ 

เทคนคิการดัดแปรพันธุ,์ ท าลายผนังเซลลเ์พือ่แยก

นวิเคลยีสของเซลลด์ว้ยวธิ ีcytoplast fusion) 

2.11.6 Technical interventions into an isolated cell 

on an artificial medium are not allowed (e.g.GE 

techniques; destruction of cell walls and 

disintegration of cell nuclei through cytoplast 

fusion). 

2.11.7 ตอ้งเคารพความสามารถของพันธุพ์ชืในการ

สบืพันธุต์ามธรรมชาต ิดังนัน้ จงึไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ทค

โนโลยีท่ีล่ด หรอืขัดขวางความสามารถในการงอก (เชน่ 

ท าใหเ้มล็ดเป็นหมัน เป็นตน้) 

2.11.7 Natural reproduction ability of the plant 

variety must be respected and technology that 

reduce or inhibit germination capacities is not 

allowed (e.g. terminator technologies). 
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3. การเก็บผลติผลจากธรรมชาต/ิ Wild Harvest 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ การเก็บเกีย่วผลผลติจากป่า หรอืพืน้ที่
สว่นกลางร่วมของชมุชนจะตอ้งด าเนนิการอยา่งมคีวาม

ย่ังยนื ไมม่กีารใชปั้จจัยการผลติ ทีไ่มอ่นุญาตใหใ้ชใ้นระบบ
เกษตรอนิทรยี ์หรอืการปฏบัิตทิีไ่ม่สอดคลอ้งกับระบบ

เกษตรอนิทรยี ์รวมทัง้ตอ้งระมัดระวังอยา่ใหผ้ลผลติ

ปนเป้ือน 

Objective(s): The harvesting of products from 
wild or common land areas is undertaken 

sustainably, does not use prohibited inputs or 
practices and ensures products are not 

contaminated. 

3.1 ผลติผลจากธรรมชาตหิมายถงึ ผลติผลทัง้จากพชื
และสตัวท์ุกชนดิ (เชน่ เห็ด สมนุไพร) หรอืจากสตัว ์(เชน่ 

น ้าผึง้ รังนก) ทีเ่ก็บไดจ้ากธรรมชาต ิหรอืพืน้ทีส่าธารณะ 

หรอืแหลง่น ้าสาธารณะ โดยมไิดม้กีจิกรรมการเพาะปลูก
อยา่งจรงิจัง ผลติผลจากธรรมชาตนิี้จะตอ้งไมใ่ชส่ิง่มชีวีติ

ทีอ่ยูใ่นรายชือ่ทีไ่ดร้ับการคุม้ครอง หรอืก าลังจะสญูพันธุ ์

3.1 Wild harvest products may be plants (e.g. 
herbs, mushrooms), or animal by-products (e.g. 

honey, bird's nest) harvested from the wild or 

common public land or aquatic areas without 
active cultivation. The wild products shall not be 

protected or endangered species. 

3.2 โปรแกรมสหภาพยโุรป: ผลติผลจากธรรมชาติ

หมายถงึ ผลติผลจากพชื เทา่นัน้ ไมร่วมผลติผลจากสตัว ์
3.2 EU Equiv scheme: Wild products refer to only 

plant based products. It does not include animal 
based products. 

3.3 ผลติผลจากธรรมชาตนิี้ตอ้งมาจากพืน้ทีท่ีม่ี
สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามยั่งยนื การเก็บผลผลติจะตอ้ง

ไมไ่ดม้ปีรมิาณทีม่ากเกนิกวา่ผลติภาพของระบบนเิวศ 

หรอืคกุคามต่อพชื เห็ดรา หรอืสตัว ์ในบรเิวณทีเ่ก็บ
ผลผลติ 

3.3 Wild harvest products shall only be derived 
from a sustainable growing environment. Products 

shall not be harvested at a rate that exceeds the 

sustainable yield of the ecosystem, or threaten the 
existence of plant, fungal or animal species in the 

harvesting area. 

3.4 ผูป้ระกอบการตอ้งเก็บเกีย่วผลผลติจากธรรมชาต ิที่

อยูใ่นบรเิวณทีส่ามารถก าหนดขอบเขตไดช้ัดเจน 
และในบรเิวณนี้ ตอ้งไมเ่คยมกีารใชส้ารเคมทีีห่า้มใชใ้น

เกษตรอนิทรยีไ์มน่อ้ยกวา่ 36 เดอืน 

3.4 Operators shall only harvest wild products from 

within the boundaries of a clearly defined collection 
area where prohibited substances have not been 

applied for at least 36 months. 

3.5 ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูจ้ัดการการเก็บเกีย่ว หรอืการ

รวบรวมผลผลติ จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพืน้ที่

ทีเ่ก็บเกีย่วผลผลติ และไดร้ับการยอมรับจากชมุชน (ถา้ม)ี 
ของพืน้ทีเ่ก็บเกีย่ว 

3.5 The operator who manages the harvesting or 

collection shall be familiar with the defined 

collecting or harvesting area and endorsed by the 
affected community (if any) in the area. 

3.6 การเก็บผลผลติจากธรรมชาตจิะไดร้ับการรับรองเป็น
เกษตรอนิทรยี ์ถา้การเก็บเกีย่วนัน้ไมเ่ป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 

และการเก็บเกีย่วนัน้กระท าโดยมกีารจัดการทีม่กีาร
วางแผน 

3.6 Wild harvest products shall only be certified 
organic if the harvesting activity is not illegal and 

products are harvested in a well managed manner. 

3.7 บรเิวณทีเ่ก็บเกีย่วจะตอ้งอยูห่า่งไมน่อ้ยกวา่ 25 เมตร 
จากพืน้ทีก่ารเกษตรทีไ่ม่ไดท้ าเกษตรอนิทรยี ์หรอือาจ

มากกวา่ ขึน้อยู่กับแหลง่มลพษิทีอ่าจปนเป้ือน 

3.7 The collection or harvest area shall be at least 
25 meters distance from non-organic farming or 

more as applicable from other pollution sources to 
avoid contamination. 

3.8 กรณีสัตวน์ ้า พืน้ทีท่ีท่ าการจับตอ้งอยูห่า่งจากแหลง่
ฟารม์เกษตรทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์หรอืแหลง่มลพษิอืน่ ๆ 

ทีอ่าจมผีลกระทบใหเ้กดิการปนเป้ือนทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม ตอ่บรเิวณทีจ่ับเป็นระยะทางไมน่อ้ยกว่า 1,000 
เมตร 

3.8 For wild aquatic collection, the collecting area 
shall be located at least 1,000 meters distance 

from non-organic farms or other sources of 

pollution that can directly or indirectly contaminate 
the collection area. 

3.9 การเก็บเกีย่วผลติผลจากธรรมชาต ิทัง้เครือ่งมอื และ
วธิกีารเก็บเกีย่ว ตอ้งไม่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มและระบบนเิวศในพืน้ทีด่ังกลา่ว 

3.9 The harvesting of wild products, i.e. equipment 
and methods used shall not have adverse impact 

to the environment and ecosystem. 
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4. การเลีย้งสตัว ์/ Organic Livestock 
เฉพาะสตัวดั์งต่อไปนี้ คอื โคเนื้อ โคนม สกุร และไกไ่ข ่/ Applicable to beef cattle, dairy cow, pig and laying hens 

 

4.1 การจดัการท ัว่ไป / General Management 

มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
การเลีย้งสตัวใ์นระบบเกษตรอนิทรยีเ์นน้การจัดการ

ความสมัพันธร์ะหวา่งพืน้ที ่พชื และสตัว ์ใหส้อดคลอ้ง

เชือ่มโยงกัน โดยค านงึถงึความตอ้งการทางกายภาพและ
พฤตกิรรมของสตัว ์รวมถงึการใหอ้าหารคณุภาพดทีีผ่ลติ

จากระบบเกษตรอนิทรยี ์

Principle 
Organic livestock production is based on the 

harmonious relationship between land, plants and 

livestock achieved through management that takes 
into account the physiological and behavioural 

needs of animals and provide them with good-
quality organic feed. 

การจดัการฟารม์โดยรวม General Farm Management 

4.1.1 หา้มใชส้ารเคมทีกุชนดิในการเลีย้งสตัว ์รวมถงึ ยา 
และฮอรโ์มนสงัเคราะหท์กุชนดิ 

4.1.1 All synthetic chemical inputs including 
veterinary medicines and synthetic hormones are 

prohibited in livestock production. 
4.1.2 การจัดการฟารม์และพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว ์ตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
ขอ้ 1. การจัดการฟารม์โดยรวม 
ขอ้ 2. การผลติพชือนิทรยี ์
ขอ้ 8. การแปรรูปและการจัดการ 
ขอ้ 10. เงือ่นไขการจา้งงาน ความปลอดภัย สวัสดกิาร
และสขุอนามัยของลูกจา้ง 

4.1.2 The management of the farm in general and 
the land for livestock production shall comply with 

the requirements laid down in the following 
sections of this Standard: 

1. General Management  

2. Organic Crop Production  
8. Processing and Handling   

10. Employment Condition, Safety, Employee 
Welfare and Hygiene 

4.1.3 จัดใหส้ตัวม์สีภาพแวดลอ้ม สถานที ่อัตราการเลีย้ง 

และขนาดฝงู ทีเ่หมาะสมกับพฤตกิรรมความตอ้งการของ
สตัวแ์ตล่ะชนดิ ไดแ้ก ่มทีีว่า่งเพยีงพอใหส้ตัวเ์คลือ่นไหว

อยา่งอสิระ, จัดหาอาหาร น ้า อากาศ และแสงสวา่งตาม
ธรรมชาต,ิ จัดท าทีพ่ักหรอืร่มเงาส าหรับกันฝน แดด ลม, 

มกีารป้องกันไมใ่หส้ัตวไ์ดร้ับอันตรายจากสตัวร์า้ย, ไม่

แยกสตัวอ์อกจากฝงู ในกรณีทีส่ตัวช์นดินัน้มนีสิัยชอบอยู่
รวมฝงู, วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ชไ้มเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพของ

คนหรอืสตัว ์

4.1.3 The operator shall provide for the 

environment, the facilities, stocking density and 
flock size to satisfy the behavioural needs of each 

particular species by providing sufficient free 
movement, fresh air, water, feed and natural 

daylight; access to resting areas, shelter and 

protection from rain, sunlight, wind and predators; 
no isolation of animals from their herds or flocks; 

and construction materials and production 
equipment not harmful to human or animal health. 

4.1.4 ในพืน้ทีฟ่ารม์ตอ้งมทีุง่หญา้ หรอื พืน้ทีเ่ปิดโลง่ให ้

สตัวไ์ดอ้อกก าลัง 
4.1.4 In the farm, there shall be grassland or non-

sheltered area where animals can exercise. 
4.1.5 ไมอ่นุญาตใหผู้กล่ามสัตวไ์วต้ลอดเวลา 4.1.5 Permanent tethering of animals is prohibited. 

โรงเรอืนและพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว ์ Housing and Grazing Land 

4.1.6 จ านวนสตัวท์ีป่ล่อยในทุ่งหญา้หรอืพืน้ทีค่อกขนุทัง้

ในหลังคาโรงเรอืนและลานปล่อยนอกชายคา ตอ้งมขีนาด

เหมาะสมกับพืน้ที ่และไม่กอ่ใหเ้กดิมลภาวะตอ่ดนิและน ้า 
โดยจ าแนกตามชนดิของสตัวดั์งตอ่ไปนี้ 
(1) โคเนือ้และโคนม มพีืน้ทีค่อกไมน่อ้ยกวา่ 12 ตาราง
เมตร/ตัว 
(2) สุกร ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 50 กก. มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า 0.8 
ตารางเมตร/ตัว สว่นสกุรทีน่ ้าหนัก 50 กก. ขึน้ไป ใหม้ี

พืน้ทีค่อกไมน่อ้ยกวา่ 1.3 ตารางเมตร/ตัว 
(3) ไกไ่ข ่ใหม้พีืน้ทีค่อกไมน่อ้ยกว่า 0.2 ตารางเมตร/ตัว 
(หรอื ไมเ่กนิ 5 ตัวต่อตารางเมตร) และจ านวนเลีย้ง

โรงเรอืนละไมเ่กนิ 3,000 ตัว 

4.1.6 The number of livestock shall closely relate 

to the areas available for pasture or enclosed 

spaces; housing and outdoor exercise areas in 
order to avoid pollution of the soil and water 

sources. Minimum areas for housing space and 
outdoor runs for the relevant species are:   
(1) Beef cattle and dairy cow: housing space 

and outdoor areas combined 12 m2/head 
(2) Pigs: for pigs under 50 kg housing space and 

outdoor areas combined 0.8 m2/head, for pigs 
50 kg and over: 1.3 m2 /head 

(3) Laying hens: housing space 0.2 m2 /bird (5 
birds/m2). with an outdoor run of at least 

housing floor space. The number of birds in a 

house shall not exceed 3,000. 
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มาตรฐาน Requirements 

4.1.7 ในกรณีทีเ่ลีย้งแบบปล่อยในทุง่หญา้ ตอ้งมนี ้า

สะอาดและทีพ่ักทีส่ามารถกันแดดกันฝนอยา่งเพยีงพอ 

โดยมขีอ้ก าหนดเรือ่งพืน้ทีเ่ลีย้งตามชนดิของสตัว ์
ดังตอ่ไปนี้ 
(1) โคเนือ้และโคนม ใหม้พีืน้ทีแ่ทะเล็มไมน่อ้ยกว่า 1 
ไร่/ตัว 
(2) ไกไ่ข ่ตอ้งเลีย้งแบบปล่อยรวมดว้ย คอื ใหม้พีืน้ที่
นอกโรงเรอืนไมน่อ้ยกว่า 1 เท่าของพืน้ทีใ่นโรงเรอืน เพือ่

ปลอ่ยใหส้ตัวอ์อกไปคุย้เขีย่และออกก าลัง ยกเวน้กรณีทีม่ี

ค าสัง่หรอืระเบยีบของทางการทีห่า้มมใิหป้ล่อยออกนอก
โรงเรอืนเพือ่ป้องกันโรคระบาดทีร่า้ยแรง 

4.1.7 In case of being reared on pasture 

throughout their lives, animals shall have access to 

fresh water and shelter where they can find 
sufficient protection from rain and sunlight. 

Minimum areas for pasture or grazing land for the 
relevant species are: 
(1) Beef cattle and dairy cow: 0.16 ha/head 
(2) laying hens: must have a free-ranging space 

of not less than double space of the housing. Hens 

are allowed to peck and scratch the ground and 
exercise exception when there is an authority 

directive to keep all hens in enclosed housing due 
to disease outbreaks. 

4.1.8 ในกรณีทีเ่ลีย้งในโรงเรอืน ตอ้งจัดหาน ้าสะอาด 

อาหาร และพืน้ทีว่่างใหส้ตัวเ์คลือ่นไหวไดต้ามธรรมชาต ิ
และพืน้คอกตอ้งไมเ่ป็นโคลนตม 
 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัไกไ่ข ่
(1) ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้รงตับ และใหม้คีอนยาวไมน่อ้ยกวา่ 

18 เซนตเิมตร/ตัว และมรีังไข่อยา่งนอ้ย 1 รังตอ่ไก ่8 ตัว 
(กรณีเป็นรังรวม พืน้ทีร่ังรวมไม่นอ้ยกวา่ 120 ตาราง

เซนตเิมตร/ตัว) 
(2) ตอ้งท าความสะอาดและก าจัดเชือ้โรคภายในโรงเรอืน

หลังปลดไกทุ่กรุ่น และพักโรงเรอืนไวอ้ย่างนอ้ย 7 วัน 

หรอืตามประกาศของทางราชการกรณีเกดิโรคระบาด 

4.1.8 In case of livestock housed in buildings or 

pens, housing conditions shall ensure sufficient 
space for animal to assume all natural postures 

and movements. Housing or stable dirt floor shall 
be kept free of mud. 
 

For laying hens: 
(1) Battery rearing is prohibited. Housing shall 

provide for minimum perching space of 18 cm per 
bird and individual nests of one for 8 birds at 

maximum or common nests with at least 120 cm2 

per bird. 
(2) Between each batch of laying hens, the poultry 

house shall be cleaned, disinfected and rested for 
at least 7 days or as required by authority directive 

in case of disease outbreak. 
4.1.9 การใหแ้สงสวา่งเพือ่เพิม่ความยาวของวัน 
ระยะเวลาการใหแ้สงไฟรวมกับแสงสวา่งตามธรรมชาต ิ

ตอ้งไมเ่กนิ 16 ชัว่โมง/วัน 

4.1.9 When artificial light is used to supplement 
natural light, the extended day length shall not 

exceed 16 hours per day. 

ระบบบการเลีย้งสตัว ์ Production System 

4.1.10 ดแูลและปรับปรุงความอดุมสมบรูณ์ของดนิใน

ระบบการผลติพชือาหารสตัวใ์นระยะยาว เพือ่พัฒนาให ้

เป็นการผลติแบบยั่งยนื 

4.1.10 The operator shall ensure long-term soil 

fertility is improved in the land cultivated with 

animal feed crop so the production becomes 
sustainable. 

4.1.11 สตัวท์ุกชนดิทีเ่ลีย้งในพืน้ทีเ่ดยีวกัน ตอ้งเลีย้งใน

ระบบเกษตรอนิทรยีเ์ทา่นัน้ 
4.1.11 All animals regardless of species kept in the 

organic production unit shall be reared organically. 
4.1.12 ในกรณีทีต่อ้งการเลีย้งสตัวใ์นระบบท่ัวไปร่วมกับ

ระบบอนิทรยี ์ผูผ้ลติตอ้งแจง้มาตรการป้องกันการปะปน
กันใหห้น่วยตรวจรับรองทราบ และตอ้งแยกระบบการ

จัดการและระบบเอกสารออกจากกัน 

4.1.12 If the operator needs to rear organic and 

conventional livestock (parallel production), he/she 
shall notify the certification agency of measures to 

prevent mixing and shall ensure that the 

management and documentation of organic and 
conventional units are clearly separated. 

4.1.13 ตอ้งมกีารจัดการของเสยีภายในฟารม์ โดยน ามา

หมนุเวยีนใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และป้องกันไมใ่หเ้กดิ
มลพษิจากการปนเป้ือนของไนเตรทและแบคทเีรยีในดนิ

และน ้า 

4.1.13 The operator shall manage farm waste 

through recycling for maximum use to prevent 
contamination in the soil and of water sources 

from nitrates and harmful bacteria. 
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4.2 ระยะปรบัเปลีย่น / Conversion 

มาตรฐาน Requirements 

4.2.1 การเลีย้งสตัวใ์นระบบอนิทรยีต์อ้งผ่านระยะ

ปรับเปลีย่น โดยผลผลติทีไ่ดจ้ากสตัวท์ีเ่ลีย้งในชว่งระยะ

ปรับเปลีย่นนี้จะไมส่ามารถจ าหน่ายเป็นผลติผลอนิทรยี ์

4.2.1 For organic livestock production to be 

established, it shall go through the conversion 

period. Products from livestock in conversion cannot 
be sold as organic. 

4.2.2 ผูผ้ลติสามารถจ าหน่ายผลผลติจากสตัวท์ีเ่ลีย้งใน

ระบบอนิทรยีเ์ป็น "ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี"์ ไดห้ลังจาก
ทัง้สัตวแ์ละพืน้ทีฟ่ารม์ผา่นระยะปรับเปลีย่นแลว้ 

4.2.2 Livestock products can be sold as “organic 

product” only after the completion of conversion 
period for the farm and the animals. 

4.2.3 ระยะปรับเปลีย่นของสตัว ์แตกตา่งกันไปตามชนดิ
ของสัตว ์ดังนี้ 

(1) โคเนื้อ มรีะยะปรับเปลีย่น 12 เดอืน 
(2) โคนม มรีะยะปรับเปลีย่น 90 วัน 
(3) สกุร มรีะยะปรับเปลีย่น 6 เดอืน 
(4) ไกไ่ข ่มรีะยะปรับเปลีย่น 42 วัน 

4.2.3 Conversion periods for the relevant species 
are: 

(1) Beef cattle: 12 months 
(2) Dairy cow: 90 days 
(3) Pigs: 6 months 
(4) Laying hens: 42 days 

4.2.4 พืน้ทีก่ารผลติ และสัตว ์อาจปรับเปลีย่นเป็นอนิทรยี์
พรอ้มกันได ้ขึน้กับขอ้ก าหนดเรือ่งระยะปรับเปลีย่นของ

พืน้ทีแ่ละสัตวแ์ตล่ะชนดิ 

4.2.4 The farm and the animals can be converted 
simultaneously, and the conversion periods depend 

upon types of crop production and animal species. 
 

 

4.3 แหลง่ทีม่าของสตัว ์/Origin of Animals 

มาตรฐาน Requirements 

4.3.1 เลอืกใชพ้ันธุส์ตัวท์ีป่รับตัวเขา้กับสิง่แวดลอ้มใน

ทอ้งถิน่ แข็งแรงและสามารถตา้นทานโรคไดด้ ี
4.3.1 The choice of breeds shall take into account 

their capacity to adapt to local conditions, vitality, 
and resistance to diseases. 

4.3.2 สตัวต์อ้งไดร้ับการดูแลในระบบอนิทรยีตั์ง้แต่แรก

เกดิ ในกรณีทีผู่ผ้ลติไม่สามารถหาพันธุส์ตัวอ์นิทรยี์
เนื่องจากเพิง่เริม่มกีารเลีย้งสัตวอ์นิทรยี ์มกท. อาจ

อนุโลมใหผู้ผ้ลติน าสตัวจ์ากแหลง่ท่ัวไปเขา้มาเลีย้งได ้

โดยก าหนดอายขุองสัตวท์ีจ่ะน าเขา้ในฟารม์ ดังนี้ 
(1)  ลกูโคเนื้อ อายุไมเ่กนิ 8 เดอืนและหยา่นมแลว้ 

โดยผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการจัดหาหรอืผลติลูกโค
อนิทรยีเ์พือ่ใชใ้นฟารม์ของตนเอง 

(2)  ลกูโคนม อายไุมเ่กนิ 4 สัปดาห ์ไดร้ับน ้านม
เหลอืงและเลีย้งดว้ยนมเป็นอาหารหลัก 

(3)  ลกูสกุร อายไุมเ่กนิ 6 สปัดาห ์
(4)  ลกูไกไ่ข ่อายไุมเ่กนิ 18 สปัดาห ์โดยผูผ้ลติตอ้งมี

แผนในการพัฒนาหรอืจัดหาพันธุไ์กอ่นิทรยีเ์พือ่

ใชใ้นฟารม์ของตนเอง 

4.3.2 Animals shall be reared organically from 

birth. When organic stock are not available due to 
the early stage of development of organic 

livestock, the operator is allowed to bring in stock 

from conventional production in accordance with 
the following age limits: 

(1)  Beef calves: up to 8 months old and after 
weaning. The operator must have a plan 

to source or breed its own organic calves. 
(2)  dairy calves up to 4 weeks old that have 

received colostrum and are fed a diet 

consisting mainly of milk 
(3)  Piglets: up to 6 weeks old 
(4)  Chicks: up to 18 weeks old. The operator 

must have a plan to source or breed its 

own organic chicks. 
4.3.3 ในกรณีทีผู่ผ้ลติจ าเป็นตอ้งน าพ่อแมพ่ันธุจ์ากแหลง่
ท่ัวไปเขา้มาทดแทนสตัวเ์ดมิหรอืกรณีมกีารขยายขนาด

ฟารม์ สามารถน าเขา้ไดไ้มเ่กนิ 10% ของจ านวนสตัวโ์ต

เต็มวัยชนดินัน้ในแต่ละปี โดยการอนุญาตของหน่วยตรวจ
รับรอง ผูป้ระกอบการอาจน าเขา้พ่อแมพ่ันธุม์ากกว่า 10% 

ไดเ้ฉพาะกรณีทีจ่ าเป็น เชน่ 
(1)  เกดิภัยธรรมชาตหิรอืเหตฉุุกเฉนิทีส่ง่ผลกระทบ

รา้ยแรง หรอื 
(2)  ขยายพืน้ทีฟ่ารม์ หรอื 
(3)  ตอ้งการเพิม่ชนดิสตัวเ์ลีย้งภายในฟารม์ หรอื 
(4)  มสีตัวช์นดินัน้ ๆ นอ้ยกวา่ 10 ตัว 

4.3.3 Breeding stock from conventional production 
may be brought into a yearly maximum of 10% of 

adult animals of the same species on the farm. 

With approval of the certification agent, the 
operator may exceed the 10% limit in the 

following cases: 
(1)  natural disaster or unforeseen natural or 

man-made events 
(2)  expansion of the farm 
(3)  establishment of a new type of animal 

production 
(4)  holdings with fewer than 10 animals 
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4.4 พนัธุส์ตัวแ์ละการขยายพนัธุ ์/Breeds and Breeding 

มาตรฐาน Requirements 

4.4.1 เลอืกใชพ้ันธุส์ตัวท์ีส่ามารถขยายพันธุไ์ดเ้องตาม

ธรรมชาต ิ
4.4.1 Organic livestock production shall use breeds 

that can reproduce under natural conditions. 
4.4.2 อนุญาตใหม้กีารผสมเทยีม 4.4.2 Artificial insemination is permitted. 
4.4.3 ไมอ่นุญาตใหใ้ชว้ธิยีา้ยฝากตัวอ่อนและโคลนนิง่ 4.4.3 Embryo transfer and cloning are prohibited. 
4.4.4 ไมอ่นุญาตใหใ้ชฮ้อรโ์มนเพือ่ชว่ยการตกไข่และ

คลอดลกู ยกเวน้ เพือ่รักษาสตัวเ์ป็นกรณีไปและมสีตัว
แพทยเ์ป็นผูดู้แล 

4.4.4 The use of hormones to induce ovulation and 

birth is not permitted except when applied to 
individual animals for medical reasons and under 

veterinary supervision. 
 
 

4.5 การจดัการอวยัวะสตัว/์ Mutilations 

มาตรฐาน Requirements 

4.5.1 ไมอ่นุญาตใหม้กีารจัดการกับอวัยวะของสัตว ์ 4.5.1 Mutilations of any body parts of livestock are 

prohibited. 
4.5.2 หน่วยตรวจรับรองอาจอนุโลมใหจ้ัดการกับอวัยวะ
ของสัตวไ์ด ้หากเป็นประโยชน์ตอ่การเลีย้งรวมฝงูและ

ตอ่สขุภาพของสตัวแ์ต่ละชนดิ ดังนี้ 

4.5.2 The certification agent may allow the 
following exceptions only when the welfare and 

health of the animals, flock or herd would be 

benefited.   
4.5.2.1 โคเนื้อและโคนม 
(1)  สามารถตอนโคทีม่อีายุไม่เกนิ 12 เดอืน และให ้

ใชค้มีตอนโคโดยเฉพาะ 
(2)  อนุญาตใหท้ าลายเขาโคทีม่อีายไุมเ่กนิ 2 เดอืน 
(3)  ไม่อนุญาตใหต้เีบอรร์อ้น เพือ่ท าเครือ่งหมาย

ประจ าตัวสตัว ์

4.5.2.1 Beef cattle and dairy cow 
(1)  castration with Burdizzo of calves up to 12 

months old 
(2)  disbudding of calves up to 2 months old 
(3)  marking except hot branding   

4.5.2.2 สกุร 
(1)  อนุญาตใหต้อนลกูสกุรได ้
(2)  ไม่อนุญาตใหต้ัดหาง หรอืตัดเขีย้ว 
(3)  ไม่อนุญาตใหต้ัดเบอรห์ ูเพือ่ท าเครือ่งหมาย

ประจ าตัวสตัว ์

4.5.2.2 Pigs 
(1)  castration of piglets 
(2)  marking except ear clipping 
(3)  tail docking and teeth cutting not 

permitted. 
4.5.2.3 ไกไ่ข่ 

(1) อนุญาตใหแ้ตง่ปากดว้ยวธิทีีไ่ม่ท าใหส้ัตว์
ทรมาน เชน่ การจีด้ว้ยความรอ้น 

(2) ไมอ่นุญาตใหต้ัดปีก หรอืขนปีกสว่นส าคัญ 

4.5.2.3 Laying hens 
(1)  Debeaking with method not causing 

animal suffering, e.g. heat treatment. 
(2)  clipping of primary flight feathers are not 

permitted. 
 

4.6 อาหารสตัว ์/ Animal Feed 

มาตรฐาน Requirements 

4.6.1 อาหารทีใ่ชใ้นการเลีย้งสัตว ์ตอ้งเป็นผลติผลที่

ไดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ทีไ่ดร้ับการ

ยอมรับจากหน่วยตรวจรับรอง 

4.6.1 Animals shall be fed with organic feed 

approved by the certification agent. 

4.6.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดท าแผนการใหอ้าหารสตัว ์และ

สามารถแสดงใหห้น่วยตรวจรับรองตรวจสอบได ้

ตลอดเวลา และอย่างนอ้ย 25% ของอาหารทัง้หมด
จะตอ้งมาจากฟารม์เอง หรอืในทอ้งถิน่ (ในรัศมไีมเ่กนิ 

500 กโิลเมตร) 

4.6.2 The operator must have a feeding plan 

available for the certification agent to review. At 

least 25% of all feed shall come from the farm 
itself or within the region (i.e. 500 kilometre 

radius). 
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มาตรฐาน Requirements 

4.6.3 ในกรณีทีอ่าหารอนิทรยี ์หรอืวัตถดุบิจากธรรมชาติ

ในทอ้งถิน่มไีมเ่พยีงพอทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 

หรอื ในพืน้ทีท่ีเ่พิง่เริม่ตน้ท าเกษตรอนิทรยี ์หน่วยตรวจ
รับรองอาจอนุญาตใหใ้ชวั้ตถดุบิอาหารท่ัวไปได ้โดยมี

สดัสว่นแตกต่างกันตามชนดิของสัตว ์ดังนี้ 
(1)  โคเนื้อ อนุญาตในสดัสว่นไมเ่กนิ 10% ของ

น ้าหนักแหง้ 
(2)  โคนม สกุรและไกไ่ข ่อนุญาตในสดัสว่นไมเ่กนิ 

15% ของน ้าหนักแหง้ 

4.6.3 In case of inadequate quantity and quality 

of organic feed or feed materials from local 

natures or in the region of early stage of organic 
agriculture, the certification agent may allow the 

use of conventional feed up to the following 
percentages of the feed given: 

(1)  Beef cattle: a maximum of 10% on a dry 
matter basis 

(2)  Dairy cow, pigs and laying hens: a 

maximum of 15% on a dry matter basis 
4.6.4 กรณีสตัวเ์คีย้วเอือ้ง ตอ้งมอีาหารหยาบใหทุ้กวัน 

ปรมิาณเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 60% ของน ้าหนักแหง้ 
4.6.4 For ruminants, roughage shall constitute at 

least 60% of their daily diet on a dry matter basis. 
4.6.5 อาหารสตัวท์ีผ่ลติขึน้ใชเ้องในฟารม์ทีอ่ยูใ่นระยะ
ปรับเปลีย่น ใหนั้บรวมเป็นอาหารสตัวอ์นิทรยีไ์ด ้แต่ไม่

สามารถน าไปจ าหน่ายโดยอา้งวา่เป็นอาหารสตัวอ์นิทรยี ์

4.6.5 In-conversion feed produced and given to 
livestock on the farm itself shall be calculated as 

part of organic diet, but cannot be sold as organic 
feed. 

4.6.6 ลูกสตัวท์ีเ่ลีย้งลกูดว้ยนมตอ้งไดร้ับน ้านมแมห่รอื

น ้านมอนิทรยีจ์ากแม่สตัวช์นดิเดยีวกัน และระยะเวลาการ
หยา่นมตอ้งเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวแ์ตล่ะชนดิ 

ไดแ้ก ่
(1) โคเนื้อและโคนม อายุไมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน 
(2) สกุร อายไุมน่อ้ยกว่า 35 วัน 

4.6.6 Young stock of mammals shall be provided 

with maternal milk or organic milk from their own 
species and weaned only after the following 

minimum ages corresponding to the natural 

behaviour of the relevant species: 
(1) Beef cattle and dairy cow: 3 months old 
(2) Pigs: 35 days old 

4.6.7 กรณีทีห่าน ้านมอนิทรยีไ์มไ่ดอ้าจอนุโลมใหใ้ช ้

น ้านมจากแหลง่ท่ัวไป ในกรณีฉุกเฉนิอาจใหส้ารอาหาร

อืน่แทนนมแตต่อ้งไมม่สีว่นประกอบของสารปฏชิวีนะ, 
สารปรุงแตง่สงัเคราะห ์และผลพลอยไดจ้ากสตัวช์นดิ

เดยีวกัน 

4.6.7 The operator may use milk from conventional 
production when organic milk is not available. Milk 

substitutes or others may be given only in case of 
emergency provided that they do not contain 

antibiotics, synthetic additives or slaughter 
products from the same species. 

4.6.8 ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารดังต่อไปนี้เป็นสว่นผสมใน

อาหารสตัว ์ไดแ้ก ่
(1)  ผลพลอยไดจ้ากการช าแหละสตัวช์นดิเดยีวกัน 
(2)  ผลพลอยไดจ้ากสตัวเ์ลีย้งทกุชนดิ ส าหรับเป็น

อาหารสตัวเ์คีย้วเอือ้ง (เชน่ จากโรงฆา่สตัว)์ 
(3)  สิง่ขับถา่ยทกุชนดิ 
(4)  อาหารทีไ่ดจ้ากการสกัดดว้ยตัวท าละลาย (เชน่ 

เฮกเซน) หรอืเตมิสารเคม ี
(5)  กรดอะมโินสงัเคราะห ์
(6)  ยเูรยีและสารประกอบไนโตรเจนสงัเคราะห ์
(7)  สารสงัเคราะหก์ระตุน้การเจรญิเตบิโต 
(8)  สารสงัเคราะหก์ระตุน้ความอยากอาหาร 
(9)  สารกันบูด ยกเวน้กรณีใชเ้ป็นสารชว่ยแปรรูป 
(10) สสีงัเคราะห ์

4.6.8 The following substances are prohibited in 

the animal feed: 
(1)  slaughter products of the same species; 
(2)  farm animal by-products (e.g. abattoir 

waste) in feed for ruminants; 
(3)  all types of excrements; 
(4)  feed materials produced by extraction  

with solvents (e.g. hexane) or by adding 

other chemical agents; 
(5)  amino-acid isolates; 
(6)  urea and other synthetic nitrogen 

compound; 
(7)  synthetic growth promoters or stimulants; 
(8)  synthetic appetite enhancer; 
(9)  preservatives except when used as a 

processing aid; 
(10) artificial colorants. 

4.6.9 อนุญาตใหใ้ชว้ติามนิ ธาตอุาหารรอง และอาหาร

เสรมิทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิทัง้นี้หน่วยตรวจรับรองอาจ
อนุโลมใหใ้ชว้ติามนิ แร่ธาตุ และสารเสรมิทีเ่ป็นสาร

สงัเคราะหไ์ดเ้ฉพาะในกรณีทีผู่ป้ระกอบการไมส่ามารถ

หาจากแหลง่ธรรมชาตไิดเ้พยีงพอทัง้ปรมิาณและ
คณุภาพ 

4.6.9 The animals may be given vitamins, trace 

elements and supplements from natural sources. 
With the certification agent's permission, 

synthetic vitamins, minerals and supplements may 

be used only when those from natural sources are 
not available in sufficient quantity and quality. 

4.6.10 อนุญาตใหใ้ชส้ารเสรมิและสารชว่ยผลติหญา้

หมัก เชน่ แบคทเีรยี เชือ้รา และเอนไซม,์ ผลพลอยได ้
จากอตุสาหกรรมอาหาร (เชน่ กากน ้าตาล) เป็นตน้ 

4.6.10 Fodder and silage additives such as 

bacteria, fungi, and by-products of food industry 
(e.g. molasses) may be used. 
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มาตรฐาน Requirements 

4.6.11 อนุญาตใหใ้ชส้ารสงัเคราะหต์อ่ไปนี้เฉพาะใน

กรณีทีเ่กดิสภาพอากาศแปรปรวนผดิธรรมชาต ิเชน่ 

กรดอะซตีกิ, ฟอรม์กิ, และโพรพอิอนกิ รวมถงึวติามนิ
และเกลอืแร่ 

4.6.11 Synthetic chemical fodder preservatives 

such as acetic, formic and propionic acids; 

vitamins; and minerals are permitted in severe 
weather conditions. 

4.6.12 อาหาร สว่นผสมอาหาร สารปรุงแตง่ และสาร
ชว่ยแปรรูปในอาหารสัตวท์กุชนดิ ตอ้งไมม่าจาก

กระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

4.6.12 Feed, feed ingredients, additives and 
processing aids used in all animal feed shall not 

be derived from genetic engineering. 
 

4.7 การจดัการดา้นสขุภาพสตัว/์ Animal Health 

มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
ควรดแูลสขุภาพและความเป็นอยูข่องสตัวโ์ดยการให ้
อาหารทีเ่หมาะสมและมคีวามสมดลุแกส่ตัว ์จัดสภาวะ

แวดลอ้มทีไ่ม่ท าใหส้ัตวเ์กดิความเครยีด และเลอืกพันธุท์ี่

สามารถตา้นทานโรค พยาธ ิและการตดิเชือ้ไดด้ ี

Principle 

Organic production promotes and maintains the 
health and well-being of animals through balanced 

organic diets, stress-free environment and the 

selection of breeds for their resistance to diseases, 
parasites and infections. 

4.7.1 ผูป้ระกอบการตอ้งดแูลสขุภาพและความเป็นอยู่
ของสัตวโ์ดยเนน้ทีก่ารป้องกัน 

4.7.1 The operator shall ensure the health and 
well-being of the animals through preventive 

measures. 
4.7.2 เมือ่สตัวล์ม้ป่วย หรอืไดร้ับบาดเจ็บ สตัวนั์น้ตอ้ง
ไดร้ับการรักษาทันท ีโดยใชย้าสมนุไพรทีเ่หมาะสมกับ

สภาพและชนดิของสตัว ์หากจ าเป็นใหแ้ยกสตัวป่์วยออก

จากฝงูและจัดใหอ้ยูใ่นโรงเรอืนเฉพาะ 

4.7.2 When the animals are sick or injured, they 
shall be treated promptly and adequately. The 

operator may use medicinal plants or traditional 

medicines suitable for the animals’ conditions and 
species.  When necessary, the operator shall 

isolate sick animals and keep them in separate 
place. 

4.7.3 ในกรณีทีก่ารป้องกันหรอืการรักษาดว้ยวธิขีา้งตน้

แลว้จนเห็นว่าไม่ไดผ้ล สามารถใชย้าแผนปัจจุบันตาม
ค าแนะน าของสตัวแพทย ์และตอ้งบันทกึวธิกีารรักษาและ

การใชย้าไวทุ้กครัง้ รวมถงึตอ้งมรีะยะการหยดุใชย้าเพิม่
เป็นสองเทา่ของทีร่ะบใุนเอกสารก ากับยา 
ขอ้ยกเวน้นี้อาจอนุญาตใหใ้ชย้ารักษาสตัวท์ีเ่ป็นสารเคมี

สงัเคราะห ์หรอืยาปฏชิวีนะ ไม่เกนิ 3 ชดุ ภายในชว่ง 12 
เดอืน หรอืในกรณีทีส่ัตวเ์ลีย้งมวีงจรชวีติทีส่ัน้กวา่ 1 ปี 

อาจอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้พยีง 1 ชดุ 

4.7.3 When all preventive practices and the 

treatments above fail, the operator may use 
veterinary medicines or antibiotics under the 

supervision of a veterinarian and shall keep 
records of all medical treatment and the 

administering of drugs. In this case, the drug 

withdrawal periods shall be doubled of the period 
specified in the medical sheet. 
This exception can be granted for a maximum of 
three courses of remedial treatments with 

chemically synthesized allopathic veterinary 

medicinal products or antibiotics within 12 months, 
or one course of treatment if the productive life 

cycle of the animal is less than one year. 
4.7.4 ในกรณีทีใ่ชย้าแผนปัจจุบันในการรักษาสตัว ์หาก

ใชเ้กนิกว่าจ านวนครัง้ทีก่ าหนดตอ่ไปนี้ ใหส้ัตวนั์น้พน้จาก

ความเป็นอนิทรยี ์
(1) สตัวท์ีม่อีายนุอ้ยกว่า 1 ปี อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่

เกนิ 1 ครัง้ต่อปี 
(2) สตัวท์ีม่อีายมุากกวา่ 1 ปี อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิ 

2 ครัง้ตอ่ปี 
(3) กรณีสัตวปี์ก อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิ 1 ครัง้ตอ่
ชว่งอาย ุ

4.7.4 Animals shall lose organic status if the 

number of times they receive treatment with 

veterinary drugs during their lifespan exceeds the 
following limits: 

(1) animals with lifespan of less than one year: 
one time 

(2) animal with lifespan of more than one 

year: twice 
(3) poultry: one time during lifespan 

4.7.5 หา้มใชย้าแผนปัจจุบันเพือ่เป็นการป้องกันโรค หรอื
กระตุน้การเจรญิเตบิโต 

4.7.5 The use of veterinary medicines for disease 
prevention or promoting growth is prohibited. 

4.7.6 หา้มใชส้ารสงัเคราะหเ์พือ่กระตุน้การผลติหรอืยับยัง้

การเจรญิเตบิโตของสตัว ์
4.7.6 Synthetic substances used to stimulate 

production or suppress natural growth are 
prohibited. 
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มาตรฐาน Requirements 

4.7.7 ในพืน้ทีท่ีม่โีรคระบาด อนุญาตใหใ้ชวั้คซนีตามที่

หน่วยงานของรัฐแนะน า และวัคซนีนัน้ตอ้งไมม่าจาก

กระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

4.7.7 In areas where risks of disease outbreaks are 

present, the operator may use vaccinations as 

recommended by concerned authorities provided 
that the vaccines are not genetically engineered. 

 
 

4.8 การขนสง่สตัว ์/ Transport of animals 

มาตรฐาน Requirements 

4.8.1 ระหว่างการขนสง่ไปยังโรงเชอืดและขณะเขา้เชอืด 
ตอ้งใหส้ตัวไ์ดร้ับความกระทบกระเทอืนนอ้ยทีส่ดุและมี

ภาวะใกลเ้คยีงสภาพปกต ิไดแ้ก ่ไม่ท าใหส้ตัวเ์กดิ
ความเครยีด, ตอ้นสตัวข์ ึน้และลงรถอยา่งนุ่มนวล, ไม่

ขนสง่สัตวต์่างชนดิปะปนกัน, อุปกรณ์ทีใ่ชข้นสง่และตอ้น

สตัวม์คีณุภาพและมคีวามเหมาะสม, ควบคมุอณุหภมูแิละ
ความชืน้สมัพัทธใ์นรถขนสง่, ดูแลไมใ่หส้ตัวห์วิ/กระหาย 

และควรค านงึถงึความตอ้งการเฉพาะของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 

4.8.1 The animals shall be provided with 
appropriate conditions during transportation to the 

slaughter house in order to reduce the adverse 
effects of stress; loading and unloading; mixing 

different groups of animals or animals of different 

sex, quality and suitability of transport vehicles and 
handling equipment; temperature and relative 

humidity; hunger and thirst, and the specific needs 
of each animal. 

4.8.2 หา้มใชก้ระบองไฟฟ้า หรอือปุกรณ์อยา่งเดยีวกันนี้

ในระหวา่งการขนสง่ 
4.8.2 The use of electric prods or similar devices is 

prohibited. 
4.8.3 หา้มใชส้ารสงัเคราะหเ์พือ่กระตุน้หรอืระงับการ

ตืน่ตัวของสัตว ์กอ่นขนสง่หรอืขณะท าการขนสง่ 
4.8.3 The animals shall not be given synthetic 

tranquilizers or stimulants before or during 

transport. 
4.8.4 ตอ้งสามารถจ าแนกสตัวแ์ตล่ะตัวหรอืแตล่ะกลุม่ 

ตลอดขัน้ตอนการขนสง่จนถงึการเชอืด 
4.8.4 Each animal or group of animals shall be 

identifiable at all stages of the transport and 

slaughter process. 
4.8.5 การขนสง่สตัวไ์ปยังโรงเชอืดสตัวต์อ้งใชเ้วลาไม่

เกนิ 8 ชั่วโมง เวน้แต่กรณีทีไ่ม่มโีรงเชอืดทีส่ามารถ
เดนิทาง ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง หน่วยตรวจรับรองอาจ

พจิารณาเพิม่เวลาทีใ่ชเ้ดนิทางมากขึน้เป็นพเิศษได ้

4.8.5 Transport to the slaughterhouse shall not 

exceed 8 hours. When the nearest slaughterhouse 
cannot be reached within 8 hours, the certification 

agent may allow the addition of extra hours to 

journey times on a case by case basis. 
 

 

4.9 การเชอืด การช าแหละ และการแปรรปู / Slaughter and Processing 

มาตรฐาน Requirements 

4.9.1 ตอ้งท าใหส้ัตวส์ลบกอ่นท าการเชอืด เวน้แต่จะเป็น

ขอ้หา้มทางวัฒนธรรม 
4.9.1 The animals shall be stunned before being 

bled to death. The slaughter of animals without 
stunning is permitted only when required in 

accordance with religious beliefs. 
4.9.2 ในการเชอืด ตอ้งไมใ่ชว้ธิทีีท่ าใหส้ตัวท์รมาน 4.9.2 Inhumane methods shall not be used to stun 

or kill the animals. 
4.9.3 การแปรรูปผลติภัณฑจ์ากสัตวท์กุขัน้ตอน ตอ้งไดร้ับ

การตรวจสอบตามมาตรฐานนี้ 
4.9.3 All stages of the slaughter and processing 

shall be inspected according to this Standard. 
4.9.4 โรงเชอืดทีใ่ช ้ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบและขึน้

ทะเบยีนโดยหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.9.4 The slaughter of organic animals shall be 

done at abattoirs licensed by relevant authorities. 
4.9.5 ในการท าความสะอาดและฆา่เชือ้สถานทีแ่ละ
อปุกรณ์ ตอ้งใชส้ารที ่มกท. อนุญาต ในภาคผนวกเท่านัน้ 

(สว่นที ่1.6: รายชือ่ปัจจัยการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการ

เลีย้งสตัวแ์ละการเลีย้งผึง้เกษตรอนิทรยี)์ 

4.9.5 Only substance listed in Appendix (Part 1.6: 
List of Approved Inputs for Organic Livestock and 

Bee-Keeping) can be used as cleaning and 

disinfection of equipment and facilities. 
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5. การเลีย้งผึง้ / Beekeeping 
 

หลกัการท ัว่ไป 
การเลีย้งผึง้เป็นกจิกรรมทีม่สีว่นชว่ยรักษาสิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการผลติดา้นการเกษตรและป่าไม ้อันเนื่องมาจาก
กจิกรรมการผสมเกสรดอกไมข้องตัวผึง้ 

General Principle 

Beekeeping is an important activity that contributes 

to the protection of the environment and 
agricultural and forestry production through the 

pollination action of bees. 
แนวทางปฏบิตั ิ
• รังผึง้ควรประกอบดว้ยวัสดจุากธรรมชาต ิซึง่ไม่
กอ่ใหเ้กดิการปนเป้ือนแกส่ิง่แวดลอ้มหรอืผลติภัณฑผ์ึง้ 

• อาจมกีารใหอ้าหารเสรมิทีเ่ป็นอนิทรยีแ์กผ่ึง้ดว้ย เฉพาะ
ในชว่งทีข่าดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ

หรอืมเีหตจุ าเป็นอืน่ ๆ 
• เมือ่น าผึง้ไปเลีย้งในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหพ้ชืขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิควรพจิารณาถงึความปลอดภัยและ

ผลกระทบต่อพันธุข์องแมลงในทอ้งถิน่ รวมถงึความ

ตอ้งการผสมเกสรของพชืพันธุใ์นทอ้งถิน่ 
• การดแูลรักษาและจัดการรังผึง้ ควรปฏบัิตติาม
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของมาตรฐานนี้ดว้ย 

• การดแูลผึง้ ควรพจิารณาการปรับตัวใหเ้ขา้กับ
สิง่แวดลอ้ม, ความอยูร่อด และความตา้นทานต่อโรค 

• ในชว่งทีม่กีารบบีน ้าผึง้และการแปรรูปผลติภัณฑจ์าก
ผึง้ ควรรักษาอณุหภมูขิองน ้าผึง้ใหต้ ่าทีส่ดุอยูเ่สมอ 

• พืน้ทีเ่ลีย้งควรมขีนาดใหญเ่พยีงพอและมคีวาม
หลากหลายใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหม้แีหลง่อาหารและน ้า
เพยีงพอ 

• ควรดแูลสขุภาพของผึง้ดว้ยการเตรยีมป้องกันโรค ใช ้

เทคนคิการคัดเลอืกสายพันธุ ์จัดหาสภาพแวดลอ้มทีด่ ี

แหลง่อาหารทีส่มดลุ และการปฏบัิตใินการดแูลรักษาที่
เหมาะสม 

• แหลง่อาหารตามธรรมชาต ิควรมาจากระบบเกษตร
อนิทรยีห์รอืทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ

 

Recommended Practices 

• Hives should be made of natural materials that 
present no risk of contamination to the 

environment and bee products. 
• Colonies may be fed with organic feed only to 

compensate for temporary forage shortages due 

to weather conditions or other exceptional 
circumstances. 

• When bees are placed in wild areas, 

consideration should be given to their impact on 

the safety and integrity of indigenous insect 
population and pollination requirements of 

native plants. 
• The treatment and management of hives should 

respect the relevant parts of this standard. 
• The ability of bees to adapt to local conditions, 

their vitality and resistance to diseases should 

be taken into account. 
• Honey temperatures should be maintained as 

low as possible during the extraction and the 

processing of bee products. 
• Foraging areas should be large enough and as 

varied as possible to provide bees with sufficient 

forage and water. 
• Bees should be kept healthy through preventive 

measures, selection of appropriate breeds, 

favourable environment, balanced diet and 

appropriate husbandry practices. 
• The sources of forage should be essentially 

organically produced plants or naturally 

occurring vegetation. 
5.1 รังผึง้ตอ้งตัง้อยูใ่นแปลงทีข่อรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีแ์ละ/หรอื พืน้ทีท่ีป่ลอ่ยใหพ้ชืขึน้เองตามธรรมชาติ

ทีไ่มเ่คยใชส้ารเคมทีีห่า้มใชใ้นเกษตรอนิทรยี ์โดยเป็น
พืน้ทีท่ีผ่ ึง้สามารถหาน ้าหวานและเรณูจากแหลง่ผลติพชืที่

เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์พยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการในรัศม ี3 กม. กรณีทีเ่ปลีย่นสถานทีเ่ลีย้งตอ้งแจง้

ใหห้น่วยตรวจรับรองทราบโดยทันที 

5.1 Hives shall be placed in fields certified as 
organic and/or wild areas that have not been 

treated with substances prohibited in organic 
production. The location of hives shall ensure that 

bees have access to sufficient honeydew, nectar 
and pollen from plant sources which are in 

accordance with this standard within a 3 km radius. 

The operator shall notify the certification agent 
immediately of any changes of beekeeping sites. 

5.2 เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ตอ้งไม่วางรังผึง้ในบรเิวณทีพ่ืน้ที่

บนิหาอาหารมคีวามเสีย่งปนเป้ือนสงูในรัศม ี5 กโิลเมตร 
ไดแ้ก ่พืน้ทีก่ารเกษตรท่ัวไปทีใ่ชว้ธิกีารทีม่ผีลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มรุนแรง และแหลง่มลพษิ เชน่ เขตชมุชน
หนาแน่น, ถนนทีม่รีถผ่านไปมาจ านวนมาก, เขตโรงงาน

อตุสาหกรรม, บอ่ขยะ, เตาเผาขยะ เป็นตน้ 

5.2 The operator shall not site hives within foraging 

distances in a radius of 5 km of sources of high-risk 
contamination and pollution, e.g. non-organic 

agricultural land exposed to practices with high 
environmental impact, densely populated urban 

areas, roads with heavy traffic, garbage dumps and 
incinerators. 

5.3 เมือ่หมดฤดูการเลีย้งแตล่ะรุ่น ตอ้งเหลอืรังผึง้ไวส้ ารอง

น ้าผึง้และเรณูส าหรับฝงูผึง้อยา่งเพยีงพอตลอดชว่ง
ระยะเวลาพักรัง การใหอ้าหารเสรมิแกผ่ึง้จะท าไดเ้ฉพาะ

5.3 At the end of the production season, hives shall 

be left with enough honey and pollen reserves for 
the colonies to survive the dormancy period. Any 
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ในชว่งรอยต่อระหว่างการเก็บเกีย่วรุ่นทีแ่ลว้จนถงึชว่งกอ่น
ฤดกูารผลติถัดไป ทัง้นี้ ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะน ้าผึง้อนิทรยี ์

น ้าตาลเหลวอนิทรยี ์หรอืน ้าตาลอนิทรยีเ์ทา่นัน้ (อาจ

ยกเวน้ใหใ้ชจ้ากแหลง่อืน่ได ้ในกรณีทีห่าน ้าตาลอนิทรยี์
ไมไ่ด ้แตจ่ะอนุญาตใหใ้ชไ้ดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด) 

โดยใหบั้นทกึขอ้มลูเกีย่วกับอาหารทีใ่หเ้พิม่ ไดแ้ก ่ชนดิ, 
วันทีใ่ห,้ ปรมิาณ และระบรุวงผึง้ทีใ่หไ้วด้ว้ย 

supplementary feeding may be allowed only 
between the last honey harvest and the start of the 

next nectar or honeydew flow period. In such cases 

organic honey or organic sugar syrup, or organic 
sugar shall be used. (When organic sugar is not 

available, exceptions may be made for a specified 
time limit.) The operator shall record the type of 

feed, quantities, dates and the hives being fed. 
5.4 รังผึง้ทุกรังตอ้งมสีว่นประกอบพืน้ฐานเป็นวัสดุจาก
ธรรมชาต ิไม่อนุญาตใหใ้ชวั้สดุท ารังทีอ่าจมสีารพษิ

ปนเป้ือน หรอืมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและผลติภัณฑผ์ึง้ 
เชน่ กล่องบรรจุรังผึง้อาจทาสไีด ้แตต่อ้งไมม่สีารตะก่ัวเจอื

ปน และอาจใชวั้สดพุืน้ฐานทีเ่ป็นพลาสตกิไดแ้ตต่อ้ง

เคลอืบดว้ยไขผึง้อนิทรยีแ์ละยดึกับคอนไม ้

5.4 Hives shall be made basically of natural 
materials. Use of materials that are potentially toxic 

or present risk of contaminating the environment 
and bee products is prohibited. Bee boxes shall be 

painted with only lead-free paints. Plastic 

foundation, if made with wooden frames and 
coated with organic beeswax, is permitted. 

5.5 ในการท าความสะอาดและก าจัดเชือ้โรคในวัสด ุ
อาคารสถานที ่เครือ่งมอื ภาชนะ หรอืผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้น

การเลีย้งผึง้ ใหใ้ชส้ารตามทีอ่นุญาตในภาคผนวกเท่านัน้ 

(สว่นที ่1.6: รายชือ่ปัจจัยการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการ
เลีย้งสตัวแ์ละการเลีย้งผึง้เกษตรอนิทรยี)์ อนุญาตใหใ้ช ้

ผลติภัณฑจ์ากธรรมชาต ิเชน่ ไขผึง้ และน ้ามันพชื 

5.5 For cleaning and disinfecting beekeeping 
materials, buildings, utensils or products, permitted 

substances listed in Appendix (Part 1.6: List of 

Approved Inputs for Organic Livestock and Bee-
Keeping) may be used. Only natural products such 

as wax and plant oils can be used in the hives. 
ระยะปรบัเปลีย่น Conversion 

5.6 ฝงูผึง้เดมิทีม่อียูแ่ลว้ สามารถปรับเปลีย่นเขา้สูร่ะบบ

เกษตรอนิทรยี ์การน าผึง้ใหมเ่ขา้มาเพิม่ ตอ้งหาจากแหลง่

ทีเ่ป็นอนิทรยีก์อ่น 

5.6 Existing bee colonies may be converted to 

organic production. Introduced bees shall come 

from organic production units when available. 
5.7 กรณีทีพ่บปัญหาผึง้ตายเป็นจ านวนมากเนื่องจากเป็น

โรคหรอืเกดิภัยพบัิต ิไม่สามารถหาพันธุผ์ึง้อนิทรยีม์าเลีย้ง
ทดแทน อนุญาตใหน้ าพันธุผ์ึง้ท่ัวไปมาเริม่เลีย้งใหมไ่ด ้

5.7 In case of high mortality of bees caused by 

health or catastrophic circumstances and when 
organic apiaries are not available, non-organic bees 

can be introduced. 
5.8 ผลติภัณฑผ์ึง้จะสามารถจ าหน่ายเป็นอนิทรยีไ์ดเ้มือ่
การเลีย้งผึง้เป็นไปตามมาตรฐานนี้อยา่งนอ้ย 1 ปี 

5.8 Bee products shall be sold as organic when 
beekeeping has been managed in accordance with 

this standard for at least one year. 
5.9 ในชว่งระยะปรับเปลีย่นนี ้ตอ้งใชไ้ขผึง้อนิทรยีม์าแทน
ไขผึง้เดมิภายในระยะเวลา 1 ปี ในกรณีทีไ่มส่ามารถ

เปลีย่นเป็นไขผึง้อนิทรยีไ์ดทั้ง้หมด ระยะปรับเปลีย่นอาจ
ขยายระยะเวลาเพิม่ขึน้ 

5.9 All the wax shall be replaced with organic wax 
during this one-year period. Otherwise, the 

conversion period may be extended. 

5.10 ทัง้นี้ การเปลีย่นไขผึง้ใหมอ่าจไมจ่ าเป็น หากไมม่ี

การใชส้ารตอ้งหา้มในรังผึง้มากอ่น 
5.10 In cases where no prohibited substances have 

previously been used within the hive, the 
replacement of wax is not necessary. 

5.11 กรณีทีม่กีารปรับปรุงรังผึง้ใหม ่สามารถน านางพญา

ผึง้และฝงูผึง้เขา้ใหมไ่ดไ้มเ่กนิปีละ 10% โดยใชร้วงผึง้
หรอืฐานรวงทีม่าจากระบบเกษตรอนิทรยี ์

5.11 For the renovation of apiaries, 10% per year 

of the queen bees and swarms may be replaced by 
non-organic queen bees and swarms in the organic 

production unit when the queen bees and swarms 
are placed in hives with combs or comb foundations 

coming from organic production units. 
พนัธุส์ตัวแ์ละการขยายพนัธุ ์ Breeds and Breeding 

5.12 ในการเลอืกพันธุผ์ึง้ ตอ้งใชพ้ันธุท์ีส่ามารถปรับตัวให ้
เขา้กับสภาพในทอ้งถิน่และตา้นทานโรคไดด้ ี

5.12 The operator shall select breeds of bees that 
are able to adapt to local conditions and resistant to 

diseases. 
การจดัการดา้นสุขภาพ Health care 

5.13 ในการดแูลสขุภาพของผึง้ ใหย้ดึหลักในการสง่เสรมิ

ใหเ้กดิความตา้นทานและป้องกันโรค เชน่ เปลีย่น
นางพญาผึง้เป็นระยะ, มรีะบบตรวจสอบความผดิปกตขิอง

ผึง้, การควบคมุตัวอ่อนผึง้ผูภ้ายในรัง, ก าจัดเชือ้โรคใน

วัสดุอปุกรณ์เป็นประจ า, ท าลายวัสดแุละตัวผึง้ทีม่กีาร
ปนเป้ือนทิง้, เปลีย่นไขผึง้อยูเ่สมอ, เก็บเรณูและน ้าผึง้ไว ้

ใหเ้พยีงพอในชว่งพักรัง, ใชไ้ขผึง้ทีไ่มป่นเป้ือนเชือ้โรค
หรอืแมลงศัตรู เป็นตน้ 

5.13 The health of bees shall be primarily achieved 

by preventive measures and practices promoting 
resistance to diseases, e.g. replacement of queen 

bees at regular intervals, systemic inspection of 

hives to detect any health anomalies, control of 
male brood in the hives, regular disinfection of  

materials and equipment,  destruction of 
contaminated hives and materials, replacement of 
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 beeswax, sufficient reserves of pollen and honey in 
hives during the dormancy period, and use of 

beeswax not contaminated with diseases or pest. 
5.14 ในกรณีทีม่าตรการดแูลสขุภาพขา้งตน้ไมเ่ป็นผล ฝงู
ผึง้มอีาการป่วยหรอืตดิเชือ้โรคจะตอ้งไดร้ับการรักษาอย่าง

ทันท่วงท ีและอาจอนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารรักษาดังตอ่ไปนี้ 
1) ใชย้าสมนุไพรหรอืวธิกีารรักษาแบบทางเลอืกกอ่น 

โดยเฉพาะถา้การใชว้ธิรีักษาแบบนี้ไดม้ี

ประสทิธภิาพทีด่ ี
2) ถา้จ าเป็นตอ้งใชย้าแผนปัจจุบันทีเ่ป็นสาร

สงัเคราะหห์รอืยาปฏชิวีนะในการรักษา โดยการใช ้

ยาตอ้งอยูภ่ายใตค้วามควบคมุของสัตวแพทย ์และ

หา้มใชเ้พือ่เป็นการป้องกันโรค 
3) ตอ้งมกีารบันทกึชนดิยา (รวมถงึสารออกฤทธิท์าง
ยา) และรายละเอยีดขอ้บง่ชีข้องโรค, ปรมิาณยาที่

ใช,้ วธิกีารจัดการ, ชว่งเวลาทีใ่ชย้า และระยะเวลา
หยดุใชย้าไวอ้ยา่งชดัเจน 

4) รังผึง้ทีใ่หก้ารรักษาจะตอ้งถูกแยกไวต้า่งหาก และ
ตอ้งเริม่ระยะปรับเปลีย่นใหมห่นึง่ปี 

5.14 Where preventive measures fail, and colonies 
become sick or infested, they shall be treated 

immediately. Treatments shall respect the following 
principles:   

1) Preference should be given to the use of 

herbal medicinal products or alternative 
treatments provided that their therapeutic 

effect is effective for the condition for which 
the treatment is intended. 

2) If necessary, allopathic chemically 

synthesized medicinal products (e.g. 
antibiotics) may be used under the 

responsibility of a veterinarian. In such cases 
the bee products shall not be sold as 

organic. The use of allopathic synthesized 
products for preventive treatments is 

prohibited. 
3) All treatments with veterinary medicinal 

products shall be clearly recorded in details, 

i.e. the type of product, (including the 
indication of the active substances), the 

diagnosis, doses, the method of 

administration, the duration of treatment 
and the withdrawal period. 

4) Treated hives shall be placed in isolation and 
go through a one-year conversion period. 

5.15 ในการควบคมุโรคและแมลงศัตรู อนุญาตใหใ้ชส้าร

ดังตอ่ไปนี้ 
1) กรดแลคตกิ และกรดฟอรม์กิ 
2) กรดออกซาลกิ และกรดอะซติกิ 
3) ก ามะถัน 
4) น ้ามันสกัดจากพชืธรรมชาต ิเชน่ เมนทอล,  
    ยคูาลปิตัส และการบรู 
5) เชือ้บาซลิลัส (Bacillus thuringiensis) 
6) ไอน ้า เปลวไฟ และโซดาไฟ ในการฆา่เชือ้ในรัง 

5.15 For disease and pest control the following are 

permitted: 
1) lactic, formic acid; 
2) oxalic, acetic acid; 
3) sulphur; 
4) natural essential oils, e.g. menthol, 

eucalyptol, camphor;   
5) Bacillus thuringiensis; 
6) steam, direct flame and caustic soda for hive 

disinfection. 
5.16 อนุญาตใหก้ าจัดตัวอ่อนผึง้ผูไ้ด ้ในกรณีทีม่กีารเขา้

ท าลายของไร Varroa jacobsoni 
5.16 The practice of destroying the male brood is 

permitted only to contain infestation with Varroa 
jacobsoni. 

การจดัการอวยัวะสตัว ์ Mutilations 

5.17 ไม่อนุญาตใหม้กีารการตัดแตง่อวัยวะ ไดแ้ก ่การตัด
ปีกผึง้นางพญา 

5.17 Mutilations such as clipping of the wings of 
queen bees are prohibited. 

การเก็บเกีย่วและแปรรปู Harvesting and Processing 

5.18 ไม่อนุญาตใหท้ าลายผึง้ในคอนรังผึง้เพือ่เก็บเกีย่ว
เอาน ้าผึง้หรอืผลติภัณฑผ์ึง้อืน่ ๆ 

5.18 Destruction of bees in the combs as a method 
to harvest honey or other bee products is 

prohibited. 
5.19 หา้มน ารังผึง้ทีม่ตีัวออ่นอยูภ่ายในมาบบีเอาน ้าผึง้ 5.19 Extraction of honey from combs that contain 

brood is prohibited. 
5.20 ไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารไล่ทีเ่ป็นสารเคมสีงัเคราะหเ์พือ่

ไล่ผึง้ ในชว่งบบีน ้าผึง้ 
5.20 Chemical synthetic bee repellents shall not be 

used during honey extraction operations. 
5.21 การใชค้วันควรใชใ้หน้อ้ยทีส่ดุ อนุญาตใหใ้ชวั้สดใุน
การรมควันทีม่าจากธรรมชาตหิรอืทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยีน์ี้ 

5.21 The use of smoke should be kept to the 
minimum. Smoking materials that are natural or in 

accordance with this Standard is permitted. 
5.22 การน าผลติภัณฑผ์ึง้อนิทรยีม์าจัดการ/แปรรูปจะตอ้ง 

1) ไมเ่ตมิน ้าลงในน ้าผึง้เพือ่ลดความขน้ 
5.22 In the handling/processing of bee products, 

the operator shall not: 
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2) ไมใ่ชแ้ผน่กรองทีม่คีวามละเอยีดสงู หรอืไดอะตอม
มเิชยีส เอริท์ เพือ่แยก seed crystals ออกจาก

น ้าผึง้ 
3) ไมใ่ชว้ธิกีรองแบบแรงอัดสงู 
4) ไมใ่ชค้วามรอ้นหรอืจัดการผลติภัณฑอ์นิทรยีด์ว้ย

เครือ่งท าความรอ้นเชือ้เพลงิน ้ามันกา๊ด หรอื ระบบ
ท าความรอ้นอืน่ทีก่อ่ใหเ้กดิไอปิโตรเลยีมในหอ้ง 

หรอื 
5) ไมใ่ชส้ารก าจัดแมลง, สารไลแ่มลง, หรอืสารรมที่

เป็นสารสงัเคราะห ์เพือ่ควบคมุผึง้ทีแ่ตกรัง หรอื

แมลงศัตรูอืน่ ๆ 

1) adulterate honey with water;   
2) use fine mesh filters or diatomaceous earth to 

separate seed crystals from honey; 
3) use high pressure filtration systems;   
4) heat or handle bee products using kerosene 

heaters or any heating systems which 
produce petroleum vapours in the room; or 

5) control stray bees or other insects using 
synthetic insecticides, repellents or 

fumigants. 

5.23 ขัน้ตอนการบบีน ้าผึง้, แปรรูป และเก็บรักษาน ้าผึง้

หรอืผลติภัณฑผ์ึง้ ตอ้งมกีารดูแลใกลช้ดิ และจดบันทกึ

วธิกีารปฏบัิตใินทกุขัน้ตอนไว ้

5.23 All steps of extraction, processing and storage 

of honey or other bee products shall be handled 

with care and documented. 
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6. การเพาะเลีย้งสตัวน์ า้อนิทรยี ์/ Organic Aquaculture 
Production 
 

ขอบเขต 
มาตรฐานการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าอนิทรยีค์รอบคลมุสตัวน์ ้า

ชนดิตา่ง ๆ ทัง้ในน ้าจดื น ้ากร่อย และน ้าเค็ม และทัง้ที่

เป็นสตัวก์นิพชื สตัวก์นิเนื้อ  และสัตวท์ีก่นิทัง้พชืและ

เนื้อ  การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยีส์ามารถท าไดทั้ง้ใน

ระบบเปิด หรอืในแหลง่น ้าทีม่นี ้าไหลเวยีนตามธรรมชาต ิ

เชน่ การเลีย้งในกระชงั เป็นตน้ และในระบบปิด เชน่ 

บอ่ดนิ บ่อปนู เป็นตน้ 
มาตรฐานนี้ไมร่วมถงึการจับสตัวน์ ้าจากแหลง่น ้า

ธรรมชาต ิและสตัวน์ ้าทีว่่ายอย่างอสิระอยูใ่นแหลง่น ้า

ธรรมชาต ิทีไ่มส่ามารถตรวจสอบตามหลักการผลติแบบ

อนิทรยีไ์ด ้

Scope 

These standards cover the organic production of 

aquatic life including freshwater, brackish and 

saltwater species which are carnivorous, 

herbivorous or omnivorous. Organic aquatic 

organisms can be cultivated in both open 

systems, i.e. in floating enclosures in natural 

open water sources, and closed systems i.e. 

earthen or cement ponds. 

These standards do not cover the harvesting of 

aquatic organisms from natural water sources as 

it cannot be inspected according to general 

procedures for organic production. 

 

 

มาตรฐานท ัว่ไปส าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้อนิทรยี ์/ General Standards for 

Organic Aquaculture Production 

 

6.1 การปรบัเปลีย่นเป็นการเพาะเลีย้งแบบอนิทรยี/์ Conversion to Organic 
Aquaculture 

มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
การปรับเปลีย่นระบบการบรหิารจัดการฟารม์เขา้สูร่ะบบ
เกษตรอนิทรยี ์เป็นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอยา่งย่ังยนื และ

มมีาตรการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม 

Principles 

Farm management is converted to an organic 
aquaculture system which is sustainable and has 

measures to maintain and improve the 
environment. 

6.1.1 การเริม่ตน้ระยะปรับเปลีย่น ใหเ้ริม่นับจากวันที่

สมัครขอการรับรอง และเป็นวันเริม่ตน้ระยะปรับเปลีย่น 
6.1.1 The date of application for certification shall 

be the start of the conversion period. 
6.1.2 ชว่งระยะปรับเปลีย่น ใชเ้วลาไมน่อ้ยกวา่วงจรการ

เลีย้งแบบอนิทรยี ์1 รุ่น หรอื 1 ปี ในกรณีทีว่งจรการเลีย้ง

นานกว่า 1 ปี 

6.1.2 Conversion periods shall be no less than one 

organic production cycle of the aquatic organisms. 

or one year (in case the cycle is longer than one 
year). 

6.1.3 ในกรณีบอ่เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าไม่สามารถถา่ยน ้าออก

จากบอ่และท าความสะอาดกอ่นทีจ่ะเปลีย่นมาเพาะเลีย้ง
สตัวน์ ้าอนิทรยีไ์ด ้บ่อดังกล่าวตอ้งมรีะยะปรับเปลีย่นเป็น

เวลา 2 ปี 

6.1.3 If the aquaculture production pond cannot be 

drained, cleaned and disinfected, a conversion 
period of such production units shall be 2 years. 

6.1.4 การปรับเปลีย่นมาท าสัตวน์ ้าอนิทรยีต์อ้งพจิารณา

ถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่ประวัตกิารใชพ้ืน้ทีท่ี่

ผา่นมาวา่มปัีญหาในการจัดการของเสยี ตะกอนดนิ และ
คณุภาพน ้าหรอืไม ่ทัง้นี้ หน่วยตรวจรับรองจะพจิารณา

รับรองพืน้ทีด่ังกลา่ว รวมถงึการลดและการขยาย
ระยะเวลาในการปรับเปลีย่น เป็นกรณีไป 

6.1.4 Conversion of an aquaculture operation to 

organic production shall take into account the 

farm’s history regarding the impact of its 
production on the surrounding environment, i.e. 

waste treatment, sediment and water quality. The 
certification agent shall make the decision to 

reduce or lengthen conversion periods on a case 

by case basis. 
6.1.5 ฟารม์ทีไ่ดร้ับการรับรองเป็นเกษตรอนิทรยีแ์ลว้ 

ตอ้งไมเ่ปลีย่นจากเกษตรอนิทรยีเ์ป็นเกษตรเคมกีลับไป
กลับมา 

6.1.5 Certified organic farms shall not switch back 

and forth between organic and non-organic 
management. 
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6.2 การปรบัเปลีย่นฟารม์บางสว่นและการผลติคูข่นาน/Partial Conversion and Parallel 
Production 

มาตรฐาน Requirements 

6.2.1 ในกรณีทีผู่ผ้ลติยังไมส่ามารถปรับเปลีย่นพืน้ทีก่าร
ผลติสตัวน์ ้าในครอบครองทัง้หมดใหเ้ป็นอนิทรยีไ์ด ้

ระบบการผลติแบบอนิทรยีกั์บระบบการผลติแบบเคมตีอ้ง

แยกกัน โดยมพีืน้ทีก่ารผลติและระบบน ้าทีแ่ยกกันอย่าง
ชดัเจน และสามารถป้องกันไม่ใหก้ารผลติจากระบบเคมี

มาปนเป้ือนการผลติในระบบอนิทรยีไ์ด ้รวมทัง้ตอ้งมี
ระบบการจัดการ และระบบเอกสารและบัญชฟีารม์ที่

แยกกัน และพืน้ทีก่ารผลติสัตวน์ ้าทีอ่ยูค่รอบครองของ
ผูผ้ลติทัง้หมดตอ้งไดร้ับการตรวจประเมนิ 

6.2.1 If unable to convert all holding facilities to 
organic production yet, the producer shall ensure 

that organic and non-organic units are physically 

and hydrologically separated to prevent 
contamination of the organic operation and run 

with separate management, documentation and 
financial accounting. All production units in the 

holding of the producer shall be inspected. 

6.2.2 สตัวน์ ้าทีเ่ลีย้งในระบบเคม/ีท่ัวไป ตอ้งเป็นคนละ

ชนดิกับทีเ่ลีย้งในระบบอนิทรยีแ์ละตอ้งการจ าหน่ายเป็น
ผลติภัณฑอ์นิทรยีท์ีไ่ดร้ับการรับรองจาก มกท. โดย

สามารถแยกความแตกตา่งไดโ้ดยง่าย 

6.2.2 Aquatic organisms reared in the producer’s 

non-organic production unit shall be species 
which are different and can be easily 

distinguished from those cultivated in the organic 

system. 
6.2.3 อาจอนุญาตใหท้ าการผลติคูข่นานสตัวน์ ้าชนดิ

เดยีวกันระหวา่งอนิทรยีแ์ละเคม/ีท่ัวไปได ้แตร่ะยะเวลา
ในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าตอ้งแตกตา่งกัน โดยการเวน้

ระยะหา่งการปลอ่ยลกูพันธุส์ตัวน์ ้าใหส้ามารถแยก

ชว่งเวลาการจับออกจากกันไดอ้ยา่งชดัเจน ทัง้นี้ อาจมี
การก าหนดเงือ่นไขอืน่เพิม่เตมิใหผู้ผ้ลติปฏบัิตแิละมกีาร

ไปตรวจสอบเพิม่เตมิ โดยจะพจิารณาเป็นกรณีไป 

6.2.3 Parallel production of the same species of 

aquatic life may be allowed, but the producer 
shall ensure that production periods in organic 

and non-organic operations can be clearly 

distinguished by timing the release of young 
stocks far apart enough to prevent harvesting 

times from overlapping. In this case, additional 
requirements for the producer may be imposed 

and extra inspection is required. All these will be 

considered on a case by case basis. 
6.2.4 ผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการปรับเปลีย่นพืน้ทีก่ารผลติ

สตัวน์ ้าในครอบครองทัง้หมดใหเ้ป็นเกษตรอนิทรยี์

ภายใน 5 ปี 

6.2.4 The producer shall have a conversion plan 

to convert the entire operation to organic 

production within 5 years. 
 

6.3 สถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน์ า้ / Location of Production Units 

มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
ตอ้งเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมกับการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้านัน้ 
และไมเ่ป็นสถานทีท่ีม่คีวามอ่อนไหวทางนเิวศวทิยา 

รวมทัง้เป็นพืน้ทีท่ีห่า่งจากแหล่งมลพษิทีจ่ะเป็นอันตราย

ตอ่สตัวน์ ้าและผูบ้รโิภค 

Principles 

The farm is located in an area which is suitable to 
the production of the certified species, not 

ecologically fragile, and far enough away from 

potential sources of pollution that may harm the 
cultivated stocks and people who consume them. 

6.3.1 พืน้ทีก่ารผลติสัตวน์ ้าอนิทรยีต์อ้งมคัีนกัน้บอ่ที่

สามารถป้องกันการปนเป้ือนของสารเคมจีากฟารม์ท่ัวไป
ได ้

6.3.1 The organic production unit’s boundaries 

shall be protected by embankments which can 
prevent chemical contamination from adjacent 

conventional farms. 
6.3.2 ฟารม์สตัวน์ ้าอนิทรยีต์อ้งแยกจากฟารม์สตัวน์ ้า

ท่ัวไป และมรีะบบน ้าแยกจากกันอยา่งชดัเจน 
6.3.2 The organic aquaculture farm shall be 

physically and hydrologically separated from non-

organic operations. 
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6.3.3 ระบบการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าอนิทรยี ์ตอ้งไม่กอ่

ผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมต่อพืน้ที่

ขา้งเคยีงและแหลง่น ้าโดยรอบ ในกรณีทีฟ่ารม์เพาะเลีย้ง
สตัวน์ ้าทีต่อ้งการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็น

ฟารม์ขนาดใหญห่รอืตัง้อยูใ่นสถานทีท่ีอ่าจมผีลกระทบ
ตอ่ชมุชนในพืน้ที ่ฟารม์ดังกล่าวตอ้งไดร้ับการประเมนิ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม (environmental assessment) จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืองคก์รทีไ่ดร้ับอนุญาต และสง่

รายงานการประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้มใหพ้จิารณากอ่นทีจ่ะ

ท าการรับรอง ในกรณีทีฟ่ารม์ดังกลา่วเคยไดร้ับการ
ประเมนิทีเ่ทยีบเท่ามากอ่น รายงานดังกลา่วสามารถ

น ามาใชใ้นการพจิารณาได ้

6.3.3 Organic aquaculture production systems 

shall not cause negative environmental and social 

impact on the surrounding areas and water 
bodies. If the aquaculture farm applying for 

certification is large-scale production or located in 
areas where its operation might have impact on 

local communities, it shall be subject to an 
environmental assessment by a relevant 

competent authority or a licensed organization 

and submit the report before certification. If an 
equivalent assessment has already been done on 

the farm, its report can be used for the purpose. 
6.3.4 พืน้ทีท่ีท่ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยีต์อ้งตัง้อยู่
ในบรเิวณทีส่ามารถควบคมุการไหลของน ้าและคณุภาพ

น ้าได ้

6.3.4 Aquaculture production units shall be 
located in areas where water flows and water 

quality can be controlled. 
6.3.5 ในกรณีทีท่ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยีใ์นแหลง่

น ้าธรรมชาต ิฟารม์เพาะเลีย้งดังกลา่วตอ้งตัง้อยูใ่น

บรเิวณทีม่อัีตราการไหลของน ้าและการแลกเปลีย่นน ้าที่
สามารถชว่ยลดปัญหาการสะสมของของเสยีจากการ

เพาะเลีย้งทีท่อ้งน ้าและแหลง่น ้ารอบฟารม์ได ้

6.3.5 Organic aquaculture production in natural 

open water sources shall be located where water 

flow and water exchange rates are adequate to 
minimize the accumulation of waste residue on 

the bed and surrounding water bodies. 
6.3.6 ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งตอ่การปนเป้ือนจากแหลง่
มลพษิ ผูผ้ลติตอ้งยอมใหห้น่วยตรวจรับรองน าตัวอยา่ง

น ้า ดนิ หรอืผลติผลไปตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบัิตกิาร 
เพือ่ตรวจสอบหาการปนเป้ือน โดยผูผ้ลติตอ้งรับผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายในการตรวจ 

6.3.6 In case of risks of contamination from 
pollution sources, the producers shall allow the 

certification agent to take samples of water, soil 
or produce from the farm for laboratory analysis 

for contamination and shall be responsible for the 

expenses incurred. 
 

6.4 การจดัการฟารม์โดยรวม / General Farm Management 
มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
• ระบบการเพาะเลีย้งตอ้งพจิารณาถงึความตอ้งการดา้น

พฤตกิรรมและวถิชีวีติของสตัวน์ ้านัน้  แนวทางการจัดการ
ฟารม์จะตอ้งใหค้วามส าคัญกับการสรา้งความแข็งแรงและ

สขุอนามัยทีด่ขีองสตัวน์ ้า 
• ระบบการเพาะเลีย้งตอ้งไม่สรา้งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้หลกีเลีย่งในการท าอันตรายต่อสิง่มชีวีติ

ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง รวมทัง้สัตวท์ีก่นิสตัวน์ ้านัน้เป็นอาหาร 
• ผูผ้ลติตอ้งพัฒนาระบบการเลีย้งสตัวน์ ้าอยา่งย่ังยนื 

โดยท าการผลติในพืน้ทีเ่ดมิอย่างตอ่เนื่อง และตอ้งจัดท า
แผนการจัดการฟารม์และสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนืตาม

รายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานนี้ ในกรณีทีใ่นพืน้ทีม่ี
ผูผ้ลติหลายรายรวมกลุม่กันเพือ่ผลติสตัวน์ ้าอนิทรยี ์ผูผ้ลติ

ในกลุม่ตอ้งจัดท าแผนการจัดการฟารม์อย่างยั่งยนืร่วมกัน
ใหเ้ป็นนโยบายของกลุม่ 

Principles 

• The basic behavioural needs of the aquatic 

organisms shall be respected in the production 

system. The farm management shall focus on 
promoting good health and welfare of the 

organisms. 
• The production system shall not have negative 

impact on the environment and harm other living 
organisms in surrounding areas, including the 

natural predators of the cultivated stocks. 
• The producer shall develop a sustainable 

production system and continue the operation of 
organic aquaculture at the same site. Sustainable 

farm and environmental management plan shall be 

provided according to the details imposed in these 
standards. For a producer who is part of a 

producers’ group, the plan shall be drawn up 
together by all group members and adopted as the 

group’s policy. 

6.4.1 ผูท้ีร่ับผดิชอบในการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าในฟารม์ตอ้งมี

ความรูพ้ืน้ฐานและทักษะในการดแูลสัตวน์ ้าใหม้สีขุอนามัย

ทีด่แีละอยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสมกับธรรมชาตขิองสตัวน์ ้า
ชนดินัน้ 

6.4.1 Persons responsible for keeping aquatic 

animals on the farm shall have basic knowledge and 

skills to promote and maintain animal health and 
welfare and to provide living conditions appropriate 

to the nature of the species. 
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6.4.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดท าบันทกึการท าฟารม์ ทีแ่สดงใหเ้ห็น

ทีม่าของพันธุส์ัตว,์ วันทีซ่ือ้หรอืน าเขา้มาในฟารม์และระยะ
ปรับเปลีย่นของสตัวท์ีเ่ขา้มาในฟารม์, การเพาะฟักและ

อนุบาลลูกพันธุ,์ วันทีป่ล่อยลูกพันธุ,์ ชนดิและปรมิาณ
อาหารและปัจจัยการผลติทีใ่ช,้ มาตรการป้องกันและการ

รักษาโรค, การหลดุรอดของสัตวน์ ้าทีเ่ลีย้ง, วันทีจ่ับและ

ปรมิาณทีจ่ับได,้ การขนสง่และล็อตทีส่ง่, การขายและผูร้ับ
ซือ้ 

6.4.2 The producer shall keep farm records which 

indicate the origins of stock, purchasing dates or 
arrival dates, conversion periods of the stock, 

hatchery and nursery management, dates of release 
into grow-out ponds, types and quantities of feed 

and inputs used, disease prevention measures, 

veterinary treatments, escapes of farmed animals, 
harvesting dates and quantities, transportation and 

lots of delivery, sales and buyers. 

6.4.3 ผูผ้ลติตอ้งพัฒนาระบบการผลติแบบผสมผสาน โดย

ควรมกีารเลีย้งสตัวอ์ืน่หรอืปลูกพชืสลับหรอืร่วมกับการเลีย้ง
สตัวน์ ้าทีข่อรับรอง เพือ่ใหเ้กดิประโยชนเ์กือ้กลูกัน หรอื

เพือ่ใหเ้กดิหว่งโซอ่าหารภายในบอ่ 

6.4.3 The producer shall develop polyculture of 

production, preferably by mixing or rotating other 
organisms – animal or plant – with the certified 

species in ways which they mutually benefit one 

another or create a food chain in production ponds. 

6.4.4 จ านวนลูกสตัวน์ ้าทีป่ล่อยตอ้งไมห่นาแน่นจนท าให ้

สตัวนั์น้เกดิความเครยีด โดยขึน้กับชนดิของสตัวน์ ้าทีเ่ลีย้ง 
6.4.4 The density of young stocks released shall be 

controlled according to the needs of each species to 
prevent stress in the animals. 

6.4.5 ผูผ้ลติตอ้งรักษาความหลากหลายทางชวีภาพภายใน
ฟารม์ โดยพยายามรักษาและฟ้ืนฟพูืน้ทีอ่นุรักษ์ใหเ้ป็นทีอ่ยู่

อาศัยของพชืและสตัวเ์อาไวอ้ย่างนอ้ย 5% ของพืน้ทีฟ่ารม์ 

6.4.5 The producer shall maintain biodiversity on 
the farm by preserving and regenerating natural 

habitats of plants and animals at least 5% of its 
total areas. 

6.4.6 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์พลังงานภายในฟารม์ 
เชน่ การใชป้ระโยชนจ์ากน ้าขึน้น ้าลงตามธรรมชาตเิพือ่ลด

การใชเ้ครือ่งสบูน ้า, การใชพ้ลังงานทดแทนกับเครือ่งเตมิ

อากาศ ฯลฯ และตอ้งมมีาตรการลดขยะภายในฟารม์ดว้ย
การน าวัสดกุลับมาใชใ้หม ่และการใชวั้สดุทีม่าจากการรี

ไซเคลิ 

6.4.6 The producer shall have measures for energy 
conservation on the farm, e.g. taking advantage of 

natural tides to reduce the use of pumping 

equipment, powering mechanical aerators with 
renewable energy, etc., and for waste reduction by 

reusing and using recycled materials. 

6.4.7 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการป้องกันไมใ่หส้ัตวน์ ้าที่

ท าการเพาะเลีย้งหลดุรอดออกจากฟารม์ ในกรณีทีพ่บการ
หลดุรอด ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการลดผลกระทบต่อ

ระบบนเิวศภายนอก เชน่ การจับกลับมา และตอ้งจดบันทกึ
ไวเ้พือ่ใหผู้ต้รวจไดต้รวจสอบ 

6.4.7 The producer shall have measures to prevent 

escapes of cultivated stock. If escapes are 
discovered, the producer shall take measures to 

reduce the impact on the local ecosystem, e.g. by 
recapture. Records of escapes of farmed animals 

shall be kept for verification by inspector. 

6.4.8 ผูผ้ลติอาจใชกั้บดัก ตาข่าย หรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ ใน

การป้องกันไมใ่หส้ัตวท์ีอ่าศัยอยูใ่นทอ้งถิน่ เชน่ นก หรอื

สตัวอ์ืน่ เขา้มาท าอันตรายสตัวน์ ้าทีเ่ลีย้ง แตเ่ครือ่งมอืหรอื
มาตรการดังกล่าวตอ้งไมท่ าใหส้ตัวนั์น้ไดร้ับอันตราย 

6.4.8 The producer may use traps, nets or other 

devices to protect aquatic farmed animals from 

predatory birds and other animals in the farm areas. 
However, those measures shall not physically harm 

the animals. 

6.4.9 ผูผ้ลติตอ้งดแูลรักษาคุณภาพน ้า เชน่ คา่ความเค็ม 

(salinity) ค่า (pH) อณุหภมู ิค่าความเป็นดา่ง (alkalinity) 
ฯลฯ รวมทัง้สภาพการไหลของน ้า ใหเ้หมาะสมกับการ

เจรญิเตบิโตของสตัวน์ ้า 

6.4.9 The producer shall maintain water quality, e.g. 

salinity, pH, temperature, alkalinity, etc. as well as 
water flow to suit the needs of the species. 

6.4.10 สภาพแสงสว่างตอ้งเหมาะกับความตอ้งการของ

สตัวน์ ้า ถา้พสิจูนแ์ลว้ว่าจ าเป็นตอ้งใชแ้สงไฟเพือ่ชว่ยยดื

ระยะเวลาการไดร้ับแสงสวา่งจากธรรมชาต ิระยะเวลาไดร้ับ
แสงสวา่งตอ้งไมเ่กนิ 16 ชัว่โมงตอ่วัน และตอ้งหา

มาตรการไมใ่หเ้กดิการเปลีย่นแปลงความเขม้ของแสง
อยา่งฉับพลัน 

6.4.10 Light conditions must suit the natural needs 

of the stock. If artificial light proves necessary to 
prolong natural day-length, it shall not exceed 16 
hours per day with measures to avoid sudden 

change of light intensity. 
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6.4.11 เครือ่งมอื อุปกรณ์การเพาะเลีย้ง และวัสดุที่

น ามาใชใ้นฟารม์ เชน่ โลหะทีใ่ชท้ าเครือ่งมอื สทีาวัสด ุ
เป็นตน้ ตอ้งไมม่สีารทีอ่าจกอ่อันตราย เชน่ โลหะหนัก ที่

อาจสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสขุภาพของสตัวน์ ้า 
อปุกรณ์การเพาะเลีย้ง เชน่ กระชงั ตอ้งไดร้ับการออกแบบ

ใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มโดยรวม 

6.4.11 Tools, equipment for cultivation and 

materials used in organic aquaculture production, 
e.g. metallic equipment, paints, etc. shall not be 

made of harmful substances such as heavy metals 
which may affect the environment and the health of 

the stock. Cultivation equipment, e.g. cage, shall be 

suitably designed with regard to the operating 
environment. 

6.4.12 ไม่อนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในระบบ
หมนุเวยีนน ้าแบบปิด ถา้การเพาะเลีย้งดังกล่าวเป็นระบบที่

ตอ้งพึง่พาแตปั่จจัยการผลติจากภายนอกและใชพ้ลังงาน
สงูในเพาะเลีย้ง เชน่ ระบบการผลติในบอ่หรอืในถังปิด 

ยกเวน้ การเพาะเลีย้งในโรงเพาะฟักและบ่ออนุบาล 

6.4.12 Closed recirculation aquaculture production is 
not allowed if such system depends only on external 

inputs and high energy consumption, e.g. 
production in enclosed ponds or tanks, except in 

hatchery and nursery. 

6.4.13 ไม่อนุญาตใหเ้ปิดเครือ่งเตมิอากาศตลอดเวลาเพือ่

เพิม่ปรมิาณสตัวน์ ้าและผลผลติ ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

เครือ่งเตมิอากาศ ผูผ้ลติตอ้งหาวธิใีชพ้ลังงานอยา่ง
ประหยัดหรอืเลอืกใชพ้ลังทดแทนจากธรรมชาตใินการ

เดนิเครือ่ง 

6.4.13 Permanent use of aeration systems to raise 

the density of aquatic animals and yields is 

prohibited. The producer shall have measures to 
conserve the energy or preferably use renewable 

energy sources to power mechanical aerators. 

6.4.14 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการจัดการคุณภาพน ้าทิง้

จากฟารม์ เพือ่ไมใ่หธ้าตอุาหารทีเ่หลอืตกคา้งจากการเลีย้ง
สง่ผลกระทบตอ่แหลง่น ้าและสิง่แวดลอ้มภายนอก รวมทัง้

ตอ้งมมีาตรการในการจัดการใหม้อีาหารและของเสยีนอ้ย

ทีส่ดุ 

6.4.14 The producer shall implement measures to 

manage the quality of effluent so that nutrient 
residues do not cause harmful effects on 

surrounding water sources and the environment and 

to minimize an excess of feed and production 
wastes. 

6.4.15 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกันไมใ่หส้ิง่ขับถา่ยใน
หอ้งสว้มปนเป้ือนลงในบ่อพักน ้าและบ่อผลติในฟารม์ 

6.4.15 The producer shall have measures to prevent 
faeces from toilets from contaminating reservoirs 

and production ponds. 

6.4.16 หา้มใชส้ารเคมกี าจัดแมลงศัตรูพชืและวัชพชื

ภายในฟารม์ 
6.4.16 The use of chemical pesticides and 

herbicides on the farm is prohibited. 

6.4.17 อนุญาตใหใ้ชปั้จจัยการผลติทีม่อียูใ่นรายชือ่ใน

ภาคผนวกที ่1 (สว่นที ่1 และ 2) และ ในภาคผนวกที ่3 
(สว่นที ่1) 

6.4.17 Permit to use only inputs listed in Appendix 1 

(Part 1 and 2) and Appendix 3 (Part 1). 

 

6.5 สขุอนามยัและสภาพความเป็นอยูข่องสตัวน์ า้ / Health and Welfare 
มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
• วธิกีารเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีส่รา้งสขุอนามัยทีด่ ีจะท าให ้
สตัวน์ ้ามคีวามแข็งแรง มภีมูติา้นทานต่อโรคและการตดิเชือ้

ตา่ง ๆ 
• การรักษาโรคและการบาดเจ็บของสัตว ์จะตอ้งเลอืก
วธิกีารทีด่ตี่อสขุอนามัย โดยพยายามเลอืกใชว้ธิธีรรมชาต ิ

หรอืสารทีไ่ดจ้ากธรรมชาตกิอ่นเป็นส าคัญ 

Principles 

• Aquatic organisms are cultivated with health-

promoting methods which keep them healthy and 
resistant to diseases and infection. 
• Natural curative methods and naturally 

occurring substances shall be preferred in treating 

diseases and injuries. 

6.5.1 ในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหม้สีขุภาพแข็งแรง ผูผ้ลติ

ตอ้งใชม้าตรการป้องกันโรค เชน่ การปลอ่ยลกูพันธุใ์น
ปรมิาณทีเ่หมาะสม การใชลู้กพันธุส์ตัวน์ ้าทีป่ลอดโรคหรอื

ตา้นทานโรค และการควบคมุคุณภาพน ้าใหเ้หมาะสมกับ

สตัวน์ ้าทีเ่ลีย้งตลอดเวลา เป็นตน้ และตอ้งมกีารตรวจ
สขุภาพสตัวน์ ้าเป็นประจ า 

6.5.1 The producer shall use preventive measures 

to keep the stocks healthy, e.g. appropriate stocking 
density, use of disease-resistant young stock, 

regularly maintaining water quality suitable to the 

stocks’ needs. Animal heath shall be monitored 
regularly. 
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6.5.2 ผูผ้ลติตอ้งท าความสะอาดสถานทีเ่พาะเลีย้งและฆา่

เชือ้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นฟารม์อยา่งถกูตอ้ง และตอ้งก าจัดแหลง่
เพาะเชือ้โรค เชน่ ซากสตัวท์ีต่ายแลว้ ฯลฯ ออกจากฟารม์

ในทันท ีเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้ไปสูส่ัตวน์ ้าทีเ่ลีย้ง 

6.5.2 The producer shall clean the holding facilities 

and disinfect the equipment used in the farm 
properly. Any sources of disease, e.g. dead animals, 

shall be promptly removed from the farm to prevent 
diseases and infection in the stock. 

6.5.3 อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑจ์ากจุลนิทรยีเ์พือ่เสรมิสรา้ง
ใหส้ตัวน์ ้ามสีขุภาพแข็งแรงขึน้ แตต่อ้งไมเ่ป็นจุลนิทรยีท์ี่

ไดม้าจากกระบวนการพันธวุศิวกรรม 

6.5.3 The use of products from health-promoting 
microorganisms is permitted as long as they are not 

from genetic engineering. 

6.5.4 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารทางชวีภาพในการควบคมุปรสติ

ภายนอก เชน่ การใชป้ลาพยาบาล 
6.5.4 Biological control of ectoparasites is allowed, 

e.g. use of cleaner fish. 

6.5.5 อนุญาตใหใ้ชพ้ชืสมนุไพรและสารสกัดจากพชืในการ

รักษาสัตว ์แตต่อ้งไมม่ผีลท าใหส้ตัวน์ ้าสลบ 
6.5.5 The use of medicinal plants or their extracts 

are allowed provided that they do not have 

anaesthetic effects. 

6.5.6 หา้มใชย้าทีม่าจากสารเคมสีงัเคราะห ์เพือ่การ

ป้องกันและรักษาโรคในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 
6.5.6 The use of chemical, synthetic drugs for 

prevention and treatment of diseases in the stock is 
prohibited. 

6.5.7 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารและผลติภัณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น
ภาคผนวก 3 สว่นที ่1 ในการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ 

รวมทัง้ป้องกันและรักษาโรค 

6.5.7 Only methods and products listed in Part 1 of 
Appendix 3 are allowed for prevention and 

treatment of diseases. 

6.5.8 สตัวน์ ้าทีต่ดิโรคตอ้งไดร้ับการรักษาในทันทเีพือ่

ไมใ่หส้ตัวท์รมาน ในกรณีทีม่าตรการป้องกันและวธิกีาร
รักษาขา้งตน้ไม่สามารถรักษาสัตวไ์ด ้หน่วยตรวจรับรอง

อาจอนุญาตใหผู้ผ้ลติใชย้ารักษาโรคทีเ่ป็นสารเคมไีด ้ แต่

ใหใ้ชเ้ฉพาะกับสตัวน์ ้าทีม่กีระดูกสนัหลังเทา่นัน้  โดยการ
รักษาตอ้งอยูภ่ายใตค้ าแนะน าของนักวชิาการประมงดา้น

โรคสตัวน์ ้า และผูผ้ลติจะตอ้งไมจ่ าหน่ายสตัวน์ ้านัน้เป็น
อนิทรยีเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย 2 เทา่ของระยะเวลาการปลอด

สารเคมตีกคา้ง (withdrawal period) ทีก่ าหนดใน

ค าแนะน าการใชย้าดังกลา่วหรอืตามค าแนะน าของ
นักวชิาการประมง และตอ้งมกีารตรวจวา่ไมม่สีารเคมตีกคา้ง

และแจง้ใหห้น่วยตรวจรับรองทราบกอ่นทีจ่ะขายสตัวน์ ้านัน้
เป็นอนิทรยี ์

6.5.8 If aquatic animals are infected by diseases, 

they shall be treated immediately to avoid 
unnecessary suffering. If the methods and products 

mentioned above are unable to cure the diseases, 

the certification agent may allow the producer to 
treat only vertebrates with chemical, synthetic 

drugs prescribed by fishery experts specialized in 
diseases in fish farming. In this case, the producer 

is not allowed to sell the stocks as organic until at 

least twice withdrawal periods recommended for 
the drugs or by the fishery experts expire. 

Additionally, tests shall be carried out to ensure that 
the stocks are free of the drug’s chemical residues 

and declared to the certification agent before they 
can be marketed as organic. 

6.5.9 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารรักษาดว้ยยาเคมตีามทีก่ล่าวใน
ขอ้ 6.5.8 ได ้2 ครัง้ตอ่ปี แตถ่า้วงจรการผลติของสัตวน์ ้า

ชนดินัน้นอ้ยกว่า 1 ปี อนุญาตใหท้ าการรักษาไดเ้พยีงครัง้

เดยีวเทา่นัน้ และในกรณีการรักษาโรคจากปรสติ อนุญาต
ใหท้ าการรักษาไดเ้พยีงครัง้เดยีวถา้วงจรการผลติสตัวน์ ้านัน้

นอ้ยกวา่ 18 เดอืน ในกรณีทีม่กีารรักษาดว้ยยาเคมเีกนิกว่า
จ านวนครัง้ทีก่ าหนด สตัวน์ ้าดังกลา่วจะไม่สามารถน ามา

ขายเป็นอนิทรยีไ์ด ้

6.5.9 For chemical veterinary treatment according 
to 6.5.8, a maximum of 2 treatments per year is 

allowed for animals with production cycle of more 

than one year, and a maximum of one treatment for 
those with production cycle of less than one year. A 

maximum of one parasite treatment is permitted for 
animals with production cycle of less than 18 

months. If the animals’ exposure to chemical 

treatment exceeds the above limits, they cannot be 
sold as organic. 

6.5.10 ผูผ้ลติตอ้งจดบันทกึการรักษาโรคสัตวน์ ้าอย่าง
ตอ่เนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยระบชุือ่โรค สาเหต ุและการ

รักษา เชน่ วันทีร่ักษา อัตราการใชย้า วธิกีาร และความถี่
ของวธิกีารทีใ่ชร้ักษาตอ่จ านวนสตัวน์ ้าทีเ่ป็นโรค และผูผ้ลติ

ตอ้งบันทกึหมายเลขบอ่หรอืล็อตของสตัวน์ ้าทีไ่ดร้ับการ
รักษาไวใ้หช้ดัเจนและสามารถตรวจสอบยอ้นกลับได ้

6.5.10 Treatment of diseases in the stocks shall be 
documented and updated regularly. The records 

shall indicate the names of diseases, their possible 
causes, treatment procedures, e.g. administering 

dates, dosage, methods and frequency of 
application per number of infected stocks. The 

producer shall clearly record the numbers of treated 

ponds or lot numbers of treated stock for 
traceability. 
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6.5.11 หา้มใชฮ้อรโ์มนสงัเคราะห ์และสารกระตุน้การ

เจรญิเตบิโต ในการเพาะเลีย้งและขยายพันธุ ์
6.5.11 The use of synthetic hormones and growth-

enhancing substances in the cultivation and 
breeding of stock is prohibited. 

6.5.12 โปรแกรมสหภาพยโุรป: ในแผนการจัดการ
สขุภาพของสัตวน์ ้าทีเ่พาะเลีย้ง ผูป้ระกอบการจะตอ้งมี

ขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผูเ้ชีย่วชาญดา้น
สขุอนามัยสตัวน์ ้า ทีจ่ะเยีย่มฟารม์และเขา้มาใหค้ าปรกึษา

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอือย่างนอ้ยทกุ 2 ปีครัง้ส าหรับการ

เพาะเลีย้งหอยสองฝา 

6.5.12 EU Equiv. scheme: the operator shall have, 
in its animal health management plan, written 

agreement with qualified aquaculture animal health 
service provider to provide health counselling at 

least once per year or once every two years in case 

of bivalve shellfish. 

 

6.6 พนัธุส์ตัวน์ า้และการผสมพนัธุ ์/ Breeds and Breeding 
มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
• การเพาะเลีย้งควรเลอืกพันธุส์ตัวน์ ้าทีเ่ป็นพันธุพ์ืน้ถิน่ 
• การผสมพันธุพ์่อแมพ่ันธุค์วรเป็นวธิธีรรมชาต ิและมี

การแทรกแซงจากมนุษยน์อ้ยทีส่ดุ   
• พันธุส์ตัวน์ ้าทีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งควรเป็นพันธุท์ีไ่ด ้

จากการเพาะเลีย้งแบบเกษตรอนิทรยี ์

Principles 

• Aquatic organisms of local species shall be 

preferred. 
• Breeding should be done by natural methods 

with minimum human intervention. 
• The stocks shall originate from organic 

production. 
6.6.1 สตัวน์ ้าทีเ่ลีย้งควรเป็นพันธุท์ีม่แีหลง่ก าเนดิใน

ทอ้งถิน่ ในกรณีทีเ่ป็นสตัวน์ ้าทีม่าจากตา่งประเทศ ตอ้ง
เป็นพันธุท์ีส่ามารถปรับตัวใหเ้ขา้กับสภาพในทอ้งถิน่ไดด้ ี

และผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกันมใิหส้ตัวน์ ้าดังกล่าว
หลดุรอดจากแหลง่เพาะเลีย้งออกไปนอกฟารม์ 

6.6.1 The stocks should be of species naturally 

occurring in the region. In case of foreign aquatic 
organisms, they shall be species which can adapt 

well to the local environment, and the operator 
shall implement measures to prevent escapes 

from the farm. 
6.6.2 ไขแ่ละลูกพันธุส์ัตวน์ ้าตอ้งมาจากพ่อแมพ่ันธุ์
อนิทรยี ์ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาได ้อนุญาตใหใ้ชพ้่อแม่

พันธุท์ีจ่ับจากแหลง่น ้าธรรมชาตหิรอืพ่อแมพ่ันธุจ์ากการ
เพาะเลีย้งท่ัวไปมาใชไ้ด ้โดยพ่อแมพ่ันธุดั์งกล่าวตอ้ง

ไดร้ับการเลีย้งแบบอนิทรยีอ์ยา่งนอ้ย 3 เดอืน กอ่นทีจ่ะ

น ามาใชผ้สมพันธุใ์นโรงเพาะฟักแบบอนิทรยี ์

6.6.2 Eggs and young stock shall originate from 
organic brood stock. If they are not available, 

wild caught or conventional brood stock are 
permitted provided that it is kept under organic 

management for at least three months before 

using for breeding in organic hatchery. 
6.6.3 การเพาะเลีย้งในโรงเพาะฟักตอ้งปฏบัิตติาม

หลักการแบบอนิทรยี ์ ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาลกูพันธุ์

สตัวน์ ้าจากโรงเพาะฟักแบบอนิทรยีไ์ด ้อนุโลมใหใ้ชล้กู
พันธุส์ตัวน์ ้าทีม่าจากแหลง่ท่ัวไปได ้ แต่สตัวน์ ้าดังกลา่ว

ตอ้งไดร้ับการเพาะเลีย้งตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีน์ี้ 
เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของระยะเวลาการ

เลีย้ง จงึจะสามารถขายเป็นอนิทรยีไ์ดใ้นกรณีของสตัว์
น ้าบางชนดิทีย่ังมขีอ้จ ากัดในการพัฒนาเทคนคิการ

ขยายพันธุแ์ละการเพาะฟักแบบอนิทรยี ์หน่วยตรวจ

รับรองอาจพจิารณาก าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการ
ปรับเปลีย่นมาใชลู้กพันธุส์ตัวน์ ้าอนิทรยีข์องสตัวน์ ้าชนดิ

นัน้ เมือ่มกีารพัฒนาเทคโนโลยทีีส่ามารถผลติลูกพันธุ์
อนิทรยีใ์นทอ้งถิน่ได ้

6.6.3 Hatcheries shall be managed organically. If 

young stock from an organic hatchery operation 

is not available, stock from conventional sources 
are allowed. In this case, the animals shall be 

raised in compliance with this standard for at 
least two-thirds of their lives before they can be 

marketed as organic. Exceptions may be granted 
for some aquatic species due to the constraints of 

available organic reproduction techniques and 

hatchery management. In this case, the 
certification agent may set appropriate time limits 

for such exceptions and require the use of 
organic juveniles when the development of 

reproduction technology in the region makes it 

possible to produce organic stock. 
6.6.4 หา้มใชพ้่อแมแ่ละลูกพันธุส์ตัวท์ีม่าจาก

กระบวนการพันธวุศิวกรรม การเพิม่โครโมโซม 
(polyploidization), การท าลูกผสมเทยีม (artificial 

hybridization), การโคลนนิง่ และการท าใหเ้ป็นเพศ

เดยีว (เชน่ การแปลงเพศโดยใชฮ้อรโ์มน) 

6.6.4 Brood stock and young stock from genetic 

engineering, polyploidization, artificial 
hybridization, cloning and production of mono sex 

strain (e.g. sex change through use of hormones) 

are prohibited. 
6.6.5 การขยายพันธุต์อ้งเป็นการผสมพันธุแ์ละการ

วางไขต่ามวธิธีรรมชาต ิไมอ่นุญาตใหใ้ชฮ้อรโ์มนหรอืตัด

แตง่รยางคเ์พือ่กระตุน้การวางไข่ 

6.6.5 Natural reproduction shall be ensured 

throughout the breeding and spawning processes. 

The use of hormones and physical manipulations, 
e.g. appendicle cutting, are prohibited. 
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6.6.6 อนุญาตใหม้กีารใชเ้ครือ่งเพิม่หรอืลดอณุหภมูนิ ้า

ในการเพาะเลีย้ง และแสงอัตราไวโอเล็ตและโอโซนใน

การฆา่เชือ้ เฉพาะในโรงเพาะฟักและบ่ออนุบาลสัตวน์ ้า 

6.6.6 The use of artificial heating or cooling of 

water for culture, and ultraviolet and ozone for 

disinfection is allowed only in hatcheries and 
nurseries. 

6.6.7ไมอ่นุญาตใหจั้บพันธุล์ูกสตัวน์ ้าจากธรรมชาตมิา
เลีย้งในฟารม์อนิทรยี ์ยกเวน้ ลูกพันธุส์ัตวน์ ้าทีเ่ขา้มา

ตอนเปิดใหน้ ้าจากธรรมชาตไิหลเขา้มาเพือ่เตมิน ้าในบอ่ 

6.6.7 The capture of wild stocks for cultivation is 
not allowed except for natural inflow of 

aquaculture juveniles (e.g. larvae of fish and 

crustacean) when ponds or other aquaculture 
enclosures are refilled. 

 

6.7 อาหาร / Feeding 
มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
• สตัวน์ ้าควรไดอ้าหารทีม่คีวามสมดลุทางโภชนาการ 

ตามความตอ้งการของสตัวน์ ้านัน้ ๆ 
• วัตถดุบิทีเ่ป็นอาหารสตัวน์ ้าตอ้งเป็นอาหารทีไ่ม่
เหมาะสมต่อการบรโิภคของมนุษย ์เพือ่ไมใ่หเ้กดิการ

แยง่อาหารระหวา่งมนุษยกั์บการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 
• การใหอ้าหารสตัวน์ ้าตอ้งค านงึถงึพฤตกิรรมการกนิ
ของสัตวน์ ้าตามธรรมชาต ิและมกีารป้องกันไมใ่หเ้กดิผล

กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

Principles 

• Aquatic organisms should be provided with 

balanced dietary feeds to meet their nutritional 

needs. 
• Feed stuffs shall come from materials not 

suitable for human consumption so that 
aquaculture production does not compete for 

human food. 
• Feeding shall be performed in a way that 

respects the natural feeding behaviour of the 
stocks and mitigates the impact on the 

environment. 
6.7.1 การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีก่นิอาหารจากแพลงกต์อน
ในธรรมชาตเิป็นหลัก ตอ้งเลีย้งในบรเิวณทีม่อีาหาร

ธรรมชาตทิีเ่พยีงพอแกค่วามตอ้งการของสตัวน์ ้านัน้ 

6.7.1 Production of aquatic species which mainly 
feed on natural planktons shall be raised in areas 

where natural feed is sufficient for the needs of 
the species. 

6.7.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดการบอ่เลีย้งใหเ้กดิหว่งโซอ่าหาร

ตามธรรมชาต ิเชน่ แพลงกต์อนพชืและแพลงกต์อนสตัว ์
เป็นตน้ ใหแ้กส่ตัวน์ ้า โดยปัจจัยการผลติตา่งๆ ที่

น ามาใชใ้นการสรา้งอาหารธรรมชาตใินบ่อตอ้งเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานสว่นการผลติพชื ดังระบไุว ้

ในภาคผนวก 1 (สว่นที ่1) 

6.7.2 The producer shall prepare the ponds to 
generate a natural food chain, e.g. phytoplankton 
and zooplankton, for the stock. Inputs used for 

pond preparation shall comply with those listed 
for organic crop production in Part 1 of Appendix 

1. 
6.7.3 ในกรณีทีอ่าหารธรรมชาตไิมเ่พยีงพอ ผูผ้ลติควร
พยายามปลูกพชือนิทรยีไ์วเ้ป็นอาหารสตัวน์ ้าภายใน

ฟารม์ หรอืปลูกสาหร่ายในบอ่เลีย้ง 

6.7.3 If natural feed is not adequate, the 
producer shall try to grow organic plants to be 

used as animal feed on the farm or grow seaweed 

in grow-out ponds. 
6.7.4 ในการใหอ้าหารแกส่ตัวน์ ้า อาหารทีใ่ชต้อ้งมาจาก

สว่นผสมทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
6.7.4 Feeds for aquatic animals shall contain 

certified organic ingredients. 
6.7.5 ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาวัตถดุบิอนิทรยีม์าเป็น
สว่นผสมในอาหารเนื่องจากระบบเกษตรอนิทรยีใ์น

ทอ้งถิน่ยังอยูใ่นชว่งเริม่ตน้และยังไมส่ามารถผลติ
วัตถดุบิอนิทรยีไ์ดเ้พยีงพอ อนุโลมใหใ้ชวั้ตถดุบิพชืทีม่า

จากการเกษตรท่ัวไปหรอืเก็บจากธรรมชาตไิด ้แตต่อ้ง

ไมเ่กนิ 5% ของน ้าหนักแหง้ (โดยค านวณจากน ้าหนัก
แหง้ของอาหารทัง้ปี)   

6.7.5 If certified organic ingredients are 
inadequate due to the early stage of local 

development of organic agriculture, raw materials 
of plant origin from conventional production or 

wild harvest may be used, but in any case no 

more than 5% of the total dry weight of feeds for 
the entire year. 
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มาตรฐาน Requirements 

6.7.6 อาหารส าหรับใชเ้ลีย้งสัตวน์ ้าทีก่นิเนื้อ จะตอ้งมา

จากแหลง่ต่อไปนี้ตามล าดับ 
1) อาหารสตัวน์ ้าเกษตรอนิทรยีท์ีไ่ดจ้ากสตัวน์ ้า
เกษตรอนิทรยี ์

2) ปลาป่นและน ้ามันปลาจากการตัดแตง่สตัวน์ ้า
เกษตรอนิทรยี,์ 

3) ปลาป่นและน ้ามันปลาและเศษปลา ทีไ่ดจ้ากการ
ตัดแตง่ปลาทีจั่บเพือ่ใชใ้นการบรโิภคของมนุษย์

และเป็นการจับแบบยั่งยนื, 
4) อาหารสตัวน์ ้าเกษตรอนิทรยีท์ีม่าจากพชืหรอืปศุ
สตัว ์

6.7.6 Feed for carnivorous aquaculture animals 

shall be sourced with the following priorities: 
1) organic feed products of aquaculture origin; 

2) fish meal and fish oil from organic 
aquaculture trimmings; 

3) fish meal and fish oil and ingredients of fish 

origin derived from trimmings of fish 
already caught for human consumption in 

sustainable fisheries; 

4) organic feed materials of plant or animal 

origin. 
6.7.7 หา้มใชส้ตัวน์ ้าชนดิเดยีวกันมาเป็นอาหาร 6.7.7 Use of ingredients from the same species is 

prohibited. 
6.7.8 ผูผ้ลติควรใชวั้ตถดุบิทีม่าจากพชืเป็นสว่นประกอบ
ในอาหารสตัวน์ ้า แตใ่นกรณีของสตัวน์ ้ากนิเนื้อ 

อัตราสว่นของอาหารอาจประกอบดว้ยวัตถดุบิจากพชื
อนิทรยีส์งูสดุ 60% เพือ่ไมใ่หส้ตัวม์ปัีญหาทาง

โภชนาการ 

6.7.8 The producer should use raw materials of 
plant origin as ingredients in aquaculture feed. 

But in case of carnivorous species, ingredients of 
plant origin shall not exceed 60% to prevent 

nutritional problems in the animals. 
6.7.9 อาหารส าเร็จรูปหรอือาหารเม็ดทีน่ ามาใชใ้นฟารม์
ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบหรอืไดร้ับการรับรองตาม

มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

6.7.9 Brought-in processed feeds or pellet feed 
shall be examined or certified organic. 

6.7.10 หา้มใชวั้ตถดุบิและผลติภัณฑท์ีม่าจาก
กระบวนการพันธวุศิวกรรมเป็นสว่นผสมในอาหาร 

6.7.10 Raw materials and products from genetic 
engineering are not permitted for use as feed 

ingredients. 
6.7.11 ไม่อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์ีเ่ป็นสารเคมแีละสาร
สงัเคราะห ์เชน่ ยาปฏชิวีนะ สารเร่งการเจรญิเตบิโต สาร

กระตุน้การกนิอาหาร ฮอรโ์มน กรดอะมโิน สารใหส้ ี
(pigment) สารเหนียว (binder) สารกันบดู แอนตอิอกซิ

แดนท ์เป็นสว่นผสมในอาหาร และไมใ่หใ้ชก้ระบวนการ

สกัดดว้ยตัวท าละลาย (เชน่ เฮกเซน) 

6.7.11 The use of chemical, synthetic substances 
as feed ingredients; e.g. antibiotics, growth 

hormones, appetite stimulants, hormones, amino 
acids, pigments, binders, preservatives and 

antioxidants; or as solvent extracted ingredients; 

e.g. hexane, is not permitted. 
6.7.12 อนุญาตใหใ้ชแ้ร่ธาต ุสารปรุงแตง่ และสารชว่ย

แปรรูป ทีร่ะบุไวใ้นภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ในอาหารสตัว ์
6.7.12 Only minerals, feed additives, and 

processing aids listed in Part 2 of Appendix 3, are 
allowed as supplements in animal feed. 

6.7.13 อนุญาตใหใ้ชว้ติามนิ ธาตอุาหารรอง และสาร

เสรมิ ทีม่าจากแหลง่ธรรมชาตไิด ้ในกรณีทีม่ปีรมิาณไม่
เพยีงพอและไม่ไดค้ณุภาพ อาจอนุญาตใหใ้ชว้ติามนิ

และแร่ธาตเุสรมิ ทีม่าจากการสังเคราะหไ์ด ้

6.7.13 Vitamin and mineral supplements of 

natural origin may be used. If they are 
inadequate in availability and quality, use of 

synthetic vitamin and mineral supplements may 

be allowed. 
6.7.14 ไม่อนุญาตใหใ้ชน้ ้าทีป่นเป้ือนสิง่ขับถา่ยของ

มนุษย ์
6.7.14 Use of water contaminated with human 

excrement is prohibited. 
6.7.15 อนุญาตใหใ้ชแ้อสตา้แซนทนิ (Astaxanthin) ที่
ไดจ้ากแหลง่อนิทรยี ์(เชน่ เปลอืกหอยอนิทรยี)์ เป็น

สว่นผสมในอาหารส าหรับปลาแซลมอนและเทรา้ท ์ตาม
ความจ าเป็น กรณีทีห่าจากแหลง่อนิทรยีไ์ม่ได ้อนุโลม

ใหใ้ชจ้ากแหลง่ธรรมชาต ิ(เชน่ ยสี Phaffia) 

6.7.15 Astaxanthin obtained from organic source 
(such as organic crustacean shells) can be used in 

feed for salmon and trout as needed. In case 
organic sources are not available, natural sources 

(such as Phaffia yeast) can be used. 
6.7.16 อนุญาตใหใ้ชฮ้สิทดินี (histidine) ทีไ่ดจ้าก
กระบวนการหมัก เป็นสว่นผสมในอาหารส าหรับปลา

ประเภทแซลมอน (salmonid) เพือ่ป้องกันการเกดิ

อาการตาขุน่/ตาเป็นฝ้า ในกรณีทีแ่หลง่อาหารทีร่ะบใุน
มาตรฐานขอ้ 6.7.6 ใหป้รมิาณฮสิทดีนีไมเ่พยีงพอตอ่

ความตอ้งการของปลาประเภทนี้ 

6.7.16 Histidine produced through fermentation 
can be used in feed for salmonid fish to prevent 

the formation of cataracts when the feed sources 

listed in 6.7.6 do not provide a sufficient amount 
of histidine to meet the dietary needs for the fish. 
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6.8 การจบั การท าใหต้าย และการขนสง่สตัวน์ า้ / Harvesting, Slaughter and 
Transportation 

มาตรฐาน Requirements 

หลกัการ 
• ไมส่รา้งความเครยีด หรอืท าใหส้ตัวน์ ้าบาดเจ็บ ขณะ
จับ คัด และขนสง่ 
• พยายามลดการท าใหส้ตัวน์ ้าเครยีด หรอืทรมาน

กอ่นทีจ่ะตาย 

Principles 

• Harvesting, grading and transportation should 

not cause stress or injury to aquatic organisms. 
• Stress and suffering of aquatic organisms 

should be minimized during the slaughter process. 
6.8.1 ผูผ้ลติตอ้งมเีครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการจับและ

การคัด โดยตอ้งไมเ่ป็นอันตรายตอ่ตัวสัตวห์รอืท าใหส้ตัว์

เครยีด และตอ้งไมม่ผีลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม 

6.8.1 The producer shall use appropriate 

harvesting and sorting equipment which does not 

harm or cause stress to the animals and 
minimizes the impact on the environment. 

6.8.2 หา้มใชส้ารเคมสีงัเคราะหท์กุชนดิชว่ยในการจับ 

คัดขนาด และการขนสง่ 
6.8.2 All synthetic substances are not permitted 

for use in harvesting, grading and transportation. 
6.8.3 ในกรณีทีต่อ้งมกีารคัดแยกหรอืคัดขนาดสตัวน์ ้าที่

ยังมชีวีติอยูภ่ายในฟารม์ ผูผ้ลติตอ้งจัดการใหม้ขีัน้ตอน
ดังกล่าวนอ้ยทีส่ดุและเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้เพือ่ไม่ท า

ใหส้ตัวไ์ดร้ับบาดเจ็บโดยไมจ่ าเป็น 

6.8.3 If sorting or grading of live animals on farm 

is needed, it shall be done at a minimum and as 
quickly as possible in order to avoid unnecessary 

suffering to the animals. 
6.8.4 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการขนยา้ยสัตวอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ถูกสขุลักษณะ และไม่ท าใหส้ตัวเ์กดิ

ความเครยีดหรอืไดร้ับบาดเจ็บ 

6.8.4 The producer shall have measures for 
transporting the animals with efficiency and good 

hygiene while not causing stress or injury to 

them. 
6.8.5 วัสดุอปุกรณ์และภาชนะทีใ่ชใ้นระหวา่งการจับ การ

คัด และการขนสง่ตอ้งไมม่สีารเคมทีีอ่าจเป็นอันตรายตอ่
สตัวน์ ้า และตอ้งสามารถป้องกันการปนเป้ือนจาก

ภายนอกได ้ถังหรอืภาชนะทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวน์ ้าตอ้ง

ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้เป็นอยา่งดกีอ่นน าใช ้

6.8.5 Equipment, materials and containers used 

during the harvesting, grading and transporting 
shall not have chemicals which may be toxic to 

the animals and shall be able to prevent 

contamination from outside. Tanks and containers 
used for transporting aquatic animals shall be 

thoroughly cleaned and disinfected before use. 
6.8.8 ในการขนสง่ขณะสตัวน์ ้ามชีวีติ ตอ้งควบคมุ
คณุภาพน ้าใหเ้หมาะสมตอ่สตัวน์ ้า ความหนาแน่นของ

สตัวน์ ้าในภาชนะบรรจุตอ้งไมแ่ออัดจนเกนิไป ระยะทาง
หรอืระยะเวลาทีข่นสง่ไมค่วรนานเกนิไป มมีาตรการ

ป้องกันไมใ่หส้ตัวน์ ้าหลดุหนีระหวา่งขนสง่ และตอ้งมี

ผูร้ับผดิชอบดูแลตลอดระยะเวลาทีข่นสง่ รวมทัง้ตอ้งมี
บันทกึการขนสง่สตัวน์ ้าทีม่รีายละเอยีดใหส้ามารถ

ตรวจสอบได ้

6.8.6 During transportation of living aquatic 
organisms, the producer shall ensure that the 

following conditions are fulfilled: appropriate 
water quality for the animals, appropriate density 

of the organisms in containers, journey distance 

and time not too long, measures to prevent 
escapes, having a responsible person to 

accompany them for the entire journey. Record of 
transportation shall be kept with sufficient details 

for verification. 
6.8.7 ในกรณีทีจ่ าเป็น อนุญาตใหใ้ชอ้อกซเิจนในขณะที่
ท าการคัดและการขนสง่ได ้

6.8.7 If necessary, use of oxygen during sorting 
and transportation is allowed. 

6.8.8 การท าใหส้ตัวต์าย ตอ้งท าใหส้ัตวต์ายใน

ระยะเวลาสัน้ทีส่ดุและใหส้ตัวท์รมานนอ้ยทีส่ดุ ในกรณี
ของสัตวน์ ้าทีม่กีระดูกสนัหลัง ผูผ้ลติตอ้งท าใหส้ัตวน์ ้า

สลบกอ่นตาย อุปกรณ์และภาชนะทีใ่ชท้ าใหส้ลบตอ้งมี
ประสทิธภิาพด ีและ อุปกรณ์และภาชนะทีใ่ชช้ าแหละ 

ตอ้งมสีภาพใชง้านไดด้ ีสะอาด และมกีารตรวจสอบ
ประสทิธภิาพอยา่งสม ่าเสมอ 

6.8.8 Slaughtering shall be carried out as quickly 

as possible to spare the animals unnecessary 
suffering. In case of vertebrate aquatic species, 

they shall be stunned before killing. The operator 
shall ensure that equipment used to stun animals 

is sufficient to remove their sensate ability and/or 
kill them. Equipment for slaughtering and cutting 

up shall be in good working order, clean and 

regularly checked for its proper functioning. 
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มาตรฐาน Requirements 

6.8.9 กรณีทีม่กีารใชส้ถานที ่เครือ่งมอื ภาชนะ และ

เครือ่งจักร ในการจับและช าแหละสัตวน์ ้าอนิทรยีร์่วมกับ

ทีไ่มใ่ชอ่นิทรยี ์ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการท าความสะอาด
กอ่นทีจ่ะเปลีย่นมาจัดการกับสัตวน์ ้าอนิทรยี ์และตอ้งมี

ระบบการจัดการและระบบเอกสารทีแ่ยกออกจากกันได ้
อยา่งชดัเจน 

6.8.9 If the facilities, equipment, containers and 

machines for harvesting and slaughtering organic 

aquatic organisms are shared by a conventional 
operation, the operator shall have measures to 

clean them before using with the organic stocks. 
The management and documentation of their 

utilization shall be clearly separated between the 
two operations. 

6.8.10 น ้าแข็งทีใ่ชใ้นการจับและการขนสง่สตัวน์ ้า ตอ้ง

มคีวามสะอาดตามมาตรฐานน ้าดืม่ 
6.8.10 The cleanness of ice used for harvesting 

and transportation shall meet drinking water 
standards. 

 

6.9 มาตรฐานทางสงัคม / Social Aspects 
มาตรฐาน Requirements 

6.9.1 ผูผ้ลติตอ้งเคารพสทิธขิองคนในชมุชนในการเขา้

ไปใชป้ระโยชน์จากแหลง่น ้าหรอืพืน้ทีส่าธารณะทีอ่ยู่
ขา้งเคยีงฟารม์ของตน 

6.9.1 The producer shall respect the rights of 

local communities to access or use public land 
and water resources adjacent to the farm. 

6.9.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดทีพ่ักและดูแลความเป็นอยูข่อง

คนงานในฟารม์ ทัง้คนงานประจ าและคนงานชัว่คราว 
และปฏบัิตติามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งในขอ้ 10. สภาพ

การท างาน, ความปลอดภัย และสวัสดกิารลกูจา้ง 

6.9.2 The producer shall provide the farm workers 

– permanent as well as temporary – with 
adequate housing and living conditions and 

comply with the relevant requirements in section 
10. Work Condition, Safety, and Employees' 

Welfare. 
 
 

มาตรฐานเฉพาะส าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้อนิทรยี ์/ Specific Standards 

for Organic Aquaculture Production 
 

6.10 มาตรฐานการเพาะเลีย้งกุง้อนิทรยี ์/ Organic Shrimp Production 
มาตรฐาน Requirements 

ค าจ ากดัความ 
การเลีย้งกุง้แบบธรรมชาต ิ(Extensive shrimp 

farming) หมายถงึ การเลีย้งกุง้ภายใตก้ารควบคมุ

กระบวนการผลติ โดยไมม่กีารใหอ้าหาร 
การเลีย้งกุง้แบบกึง่ธรรมชาต ิ(Semi-extensive 

shrimp farming) หมายถงึ การเลีย้งกุง้ภายใตก้ารควบคมุ
กระบวนการผลติ ทีม่กีารปล่อยพันธุก์ุง้เสรมิ โดยอาจมกีาร

ใหอ้าหารหรอืไมใ่หอ้าหารก็ได ้
การเลีย้งกุง้แบบพฒันา (Intensive shrimp farming) 
หมายถงึ การเลีย้งกุง้ภายใตก้ารควบคมุกระบวนการผลติ 

โดยมกีารใหอ้าหารเป็นประจ า 

Definitions 
Extensive shrimp farming: Controlled production 

of shrimp with no external feeding 
Semi-extensive shrimp farming: Controlled 
production of shrimp with additional young stocks 

being released and with external feeding as 
optional.   
Intensive shrimp farming: Controlled production 

of shrimp with regular external feeding. 

6.10.1 สถานทีเ่พาะเลีย้งกุง้อนิทรยีแ์ละการ
อนุรกัษป่์าชายเลน 

6.10.1 Organic Shrimp Production and 
Preservation of Mangrove Forests 

6.10.1.1 หา้มตัดและท าลายป่าชายเลนเพือ่กอ่สรา้ง
หรอืขยายฟารม์กุง้อนิทรยี ์

6.10.1.1 The clearing of mangrove forests for 
construction and expanding an organic shrimp 

farm is prohibited. 
6.10.1.2 ฟารม์ทีท่ ากุง้อนิทรยีต์อ้งไมอ่ยูใ่นเขตที่
กฎหมายประกาศหา้มการเพาะเลีย้งกุง้ หรอืไมอ่ยูใ่น

พืน้ทีอ่นุรักษ์ของชาตแิละของชมุชนทอ้งถิน่ และตอ้งมี

เอกสารสทิธิท์ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

6.10.1.2 The organic shrimp farm shall not be 
sited in areas where shrimp production is illegal or 

in protected areas and shall hold legal land right 

documents. 
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6.10.1.3 พืน้ทีใ่นความครอบครองทีม่สีภาพเป็นป่าชาย

เลน ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์ใหส้ภาพป่ามคีวาม

สมบรูณ์ตลอดไป หรอืหากพืน้ทีใ่นครอบครองเคยมี
สภาพเป็นป่าชายเลน ผูผ้ลติตอ้งด าเนนิการปลกูไมป่้า

ชายเลนเพิม่ เพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศโดยรวม 

6.10.1.3 If mangrove areas exist in parts of the 

farm, the producer shall have measures to protect 

them against degradation. Or, if the ecology of 
the farm site was previously mangrove forests, 

the producer shall implement measures to replant 
them to rehabilitate the local ecosystem. 

6.10.1.4 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่า

ชายเลนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงฟารม์ของตนดว้ย 
6.10.1.4 The producers shall have measures to 

preserve and regenerate mangrove forests in the 
farm’s surrounding areas.   

6.10.2 สถานทีเ่พาะเลีย้งกุง้ 6.10.2 Location of Shrimp Production 
6.10.2.1 ระบบการผลติในฟารม์กุง้อนิทรยีต์อ้งไม่สรา้ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและทางสงัคม 

6.10.2.1 Organic shrimp production systems shall 
not cause negative environmental and social 

impact. 
6.10.2.2 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกันไมใ่หพ้ืน้ที่
การเกษตรขา้งเคยีงไดร้ับผลกระทบจากน ้าเค็มทีซ่มึจาก

บอ่เลีย้งกุง้หรอืการกระจายตัวของเกลอื เชน่ การท าร่อง
ระบายน ้า การปลูกพชืทนเค็ม เป็นตน้ 

6.10.2.2 The producer shall have measures – e.g. 
drainage ditches, growing salinity-tolerant plants 

– to prevent seepage of saline water from the 
ponds or spreading of salt which would affect 

adjacent agricultural land. 
6.10.2.3 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกันไมใ่หน้ ้าทิง้จาก
บอ่กุง้มผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มรอบขา้ง โดยน ้าทิง้จาก

บอ่กุง้ตอ้งไดร้ับการบ าบัดกอ่นปลอ่ยลงสูแ่หลง่น ้า

ธรรมชาต ิ

6.10.2.3 The producer shall have measures to 
minimize the effects of wastewater from the 

shrimp ponds on the environment by treating 

them before discharging into natural water 
sources. 

6.10.2.4 ตะกอนเลนจากบ่อกุง้อนิทรยีต์อ้งไดร้ับการ
จัดการอย่างเหมาะสม ไมใ่หม้ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

โดยผูผ้ลติตอ้งไม่สบูตะกอนเลนทิง้ลงแหลง่น ้าธรรมชาต ิ

6.10.2.4 Sediments in the shrimp ponds shall be 
managed in ways which minimize its impact on 

the environment. The producer shall not 

discharge the sediments into natural water 
sources. 

6.10.3 ระบบนเิวศภายในฟารม์ 6.10.3 Ecosystem in the Farm 
6.10.3 ผูผ้ลติตอ้งรักษาความหลากหลายทางชวีภาพ
ภายในฟารม์ โดยพืน้ทีค่ันขอบบอ่อยา่งนอ้ย 50% ตอ้งมี

การปลกูพชืทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสม หรอืปล่อยใหพ้ชืขึน้คลมุ
ตามธรรมชาต ิ

6.10.3 The producer shall maintain biodiversity in 
the farm by having at least 50 % of the farm’s 

total bank and boundary areas covered with 
plants of native species or natural vegetation. 

6.10.4 การจดัการฟารม์กุง้โดยรวม 6.10.4 General Farm Management 
6.10.4.1 จ านวนกุง้ทีป่ล่อยตอ้งไมห่นาแน่นจนท าใหกุ้ง้

เกดิความเครยีด โดยในการเลีย้งกุง้แบบพัฒนา 
(intensive) ผูผ้ลติตอ้งควบคมุไมใ่หม้วลรวมของกุง้ใน

บอ่มากเกนิกว่า 500 กก./ไร่ (300 กรัมต่อตารางเมตร) 
ตลอดระยะเวลาในการเลีย้ง 

6.10.4.1 The stocking density shall be regulated 

to minimize stress in the shrimp. In intensive 
shrimp production systems, the producer shall 

limit shrimp biomass to 500 kg. /rai ( 300g./m2) 
at anytime during the production cycle. 

6.10.4.2 ผูผ้ลติตอ้งเตรยีมบ่อเลีย้งกุง้ใหม้คีณุภาพน ้า 

เชน่ คา่ความเค็ม (salinity) pH อณุหภมู ิคา่ความเป็น
ดา่ง (alkalinity) ฯลฯ ใหเ้หมาะสมกับการเจรญิเตบิโต

ของกุง้ 

6.10.4.2 The producer shall prepare and manage 

water quality, e.g. salinity, pH, temperature, etc. 
in the ponds to suit the needs of the species. 

6.10.4.3 ผูผ้ลติตอ้งพยายามป้องกันไมใ่หส้ารอันตราย 
เชน่ น ้ามันเครือ่ง หรอืน ้ามันหล่อลืน่ ทีใ่ชใ้นเครือ่งสบูน ้า 

หรอื ใบพัดเครือ่งตนี ้า รั่วไหลปนเป้ือนคันขอบบอ่และลง
ไปภายในบอ่หรอืร่องน ้า 

6.10.4.3 The producer shall have measures to 
prevent the spilling or leaking of harmful 

substances, e.g. lubricants used in pumps or 
paddle wheels of aerating machines, on the 

banks, or into the ponds and ditches. 
6.10.4.4 ไมอ่นุญาตใหใ้ชพ้ลาสตกิรองพืน้บ่อ 6.10.4.4 Plastic lining at the ponds’ bottoms is 

prohibited. 
6.10.4.5 ในกรณีทีต่อ้งการก าจัดสัตวท์ีเ่ป็นอันตรายต่อ

กุง้ภายในบ่อ เชน่ ปลา ควรใชอ้ปุกรณ์ดักจับ เชน่ แห
หรอือวน แตใ่นกรณีทีไ่ม่สามารถท าได ้อนุญาตใหใ้ช ้

สารจากธรรมชาต ิเชน่ กากชา (tea seed cake หรอื 
saponin) หรอื โลต่ิ๊น (หางไหล) ได ้

6.10.4.5 To remove predatory animals, e.g. fish, 

from the ponds, equipment such as nets shall be 
preferred. If that is not possible, the use of 

natural substances, e.g. tea seed cake (saponin) 
and rotenone (from Derris or barbasco) is 

allowed. 
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6.10.4.6 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์น ้า โดยตอ้ง

พยายามหมนุเวยีนน าน ้ากลับมาใชใ้หม ่การหมนุเวยีนน ้า

มาใชใ้หมต่อ้งผา่นการบ าบัดทีเ่หมาะสมในบ่อบ าบัด และ
พักในบ่อพักน ้ากอ่นน าเขา้มาใชใ้นบอ่กุง้อนิทรยี ์

6.10.4.6 The producer shall have measures for 

water conservation by recycling wastewater 

through treatment ponds and reservoir ponds 
before being reused in the shrimp ponds. 

6.10.4.7 ผูผ้ลติอาจใชเ้ครือ่งเตมิอากาศไดเ้ป็นครัง้คราว
หรอืเฉพาะในชว่งทีส่ภาพอากาศผดิปกตจินมผีลให ้

ปรมิาณออกซเิจนในน ้าลดนอ้ยลง และตอ้งมกีารบันทกึ

การใชเ้ครือ่งเพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้

6.10.4.7 The producer may aerate shrimp ponds 
occasionally or in case of low oxygen levels due to 

weather conditions. In this case, the use of 

aeration systems shall be recorded for inspection. 
6.10.5 คุณภาพน า้ 6.10.5 Water quality 
6.10.5.1 กรณีทีใ่ชน้ ้าจากแหล่งน ้าทีม่คีวามเสีย่ง

ปนเป้ือนสารเคมแีละโลหะหนัก ตอ้งมบี่อพักน ้าทีม่ขีนาด
ไมต่ ่ากว่า 1 ใน 3 ของพืน้ทีร่วมของฟารม์เพือ่บ าบัดน ้า

นัน้กอ่นน ามาใชใ้นฟารม์ และควรมกีารตรวจวเิคราะหส์าร
ปนเป้ือนดังกล่าวกอ่นน ามาใชด้ว้ย 

6.10.5.1 If the farm uses water from sources with 

risks of chemical and heavy metal contamination, 
it shall have a reservoir pond which makes up at 

least one-thirds of the farm’s total areas to treat 
drawn-in water. Analysis of water for 

contaminants should be carried out before its use. 
6.10.5.2 ฟารม์ทีเ่พาะเลีย้งกุง้แบบธรรมชาตแิละแบบกึง่
ธรรมชาตอิาจไม่จ าเป็นตอ้งมบี่อพักน ้าทิง้ แตน่ ้าทิง้จาก

บอ่กุง้ตอ้งไม่สง่ผลเสยีตอ่สภาพแวดลอ้ม 

6.10.5.2 Extensive and semi-extensive shrimp 
production systems may not need treatment 

ponds for wastewater drained from the production 

ponds and the discharged water shall not 
adversely affect the environment. 

6.10.5.3 ฟารม์เลีย้งกุง้แบบพัฒนาทีม่กีารใหอ้าหารกุง้

เป็นประจ า ตอ้งมกีารพักน ้าทิง้และมวีธิกีารบ าบัดน ้าทิง้
กอ่นปล่อยลงสูแ่หลง่น ้าสาธารณะ โดยน ้าทิง้จากบ่อกุง้

ตอ้งไมส่ง่ผลเสยีต่อสภาพแวดลอ้ม 

6.10.5.3 Intensive shrimp production systems 

shall have measures for storing and treating 
wastewater to ensure that the discharged water 

does not adversely affect the environment. 
6.10.5.4 ในกรณีทีผู่ผ้ลติยังไม่ไดป้รับเปลีย่นทุกฟารม์

เป็นอนิทรยี ์บ่อทีท่ าการผลติแบบเคม/ีท่ัวไปตอ้งปฏบัิติ

ตามขอ้ก าหนดในการจัดการน ้าทิง้และกากตะกอนเลน
ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีด์ว้ย 

6.10.5.4 In a partly converted shrimp farm, its 

non-organic operation shall observe the same 

standards for treatment of wastewater and 
sediments as in the organic operation. 

6.10.6 พนัธุก์ุง้และการผสมพนัธุ ์ 6.10.6 Breeds and Breeding 
6.10.6.1 กุง้ทีเ่ลีย้งควรเป็นพันธุท์ีเ่กดิทอ้งถิน่ ในกรณีที่
กุง้ทีเ่ลีย้งทีไ่มใ่ชพ่ันธุท์อ้งถิน่และตอ้งน าพ่อแมพ่ันธุ ์เขา้

มาจากตา่งประเทศ ตอ้งมใีบรับรองจากกรมประมงวา่ไม่
มโีรคตดิตอ่ และตอ้งมกีารวจิัยยนืยันวา่เป็นพันธุท์ีไ่มม่ี

ผลกระทบต่อระบบนเิวศในทอ้งถิน่ 

6.10.6.1 Cultivated shrimp should be of naturally 
occurring species. In case of foreign imported 

species, the producer shall provide certificates 
from the Fishery Department declaring them to 

be free of infectious diseases and research 

findings showing that the species have no effects 
on local ecosystems. 

6.10.6.2 พ่อแมพ่ันธุก์ุง้ตอ้งมาจากฟารม์อนิทรยี ์ในกรณี

ทีไ่ม่สามารถหาได ้อนุญาตใหผู้ผ้ลติใชพ้่อแมพ่ันธุจ์าก
ฟารม์ท่ัวไปได ้แต่ผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการเพาะเลีย้งพ่อ

แมพ่ันธุก์ุง้อนิทรยี ์

6.10.6.2 Brood stocks shall be from organic 

sources. If those are not available, the stocks 
from conventional farms are permitted, but the 

producer shall have a plan to produce organic 
brood stocks. 

6.10.6.3 ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาพ่อแมพ่ันธุจ์ากฟารม์

เพาะเลีย้งได ้อนุญาตใหผู้ผ้ลติใชพ้่อแมพ่ันธุท์ีจั่บจาก
ธรรมชาตไิด ้โดยการจับดังกล่าวตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อ

ความยั่งยนืของประชากรกุง้ในธรรมชาต ิและผูผ้ลติตอ้ง
มแีผนในการเลีย้งพ่อแมพ่ันธุอ์นิทรยี ์

6.10.6.3 If not possible to obtain cultivated 

stocks, the producer is allowed to use wild brood 
stocks captured by means that do not adversely 

affect the sustainability of wild shrimp 
populations. Additionally, the producer shall make 

a plan to produce organic brood stocks. 
6.10.6.4 พันธุก์ุง้ทีใ่ชต้อ้งมาจากโรงเพาะฟักแบบ
อนิทรยี ์ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาพันธุก์ุง้อนิทรยีไ์ด ้และ

จ าเป็นตอ้งใชพ้ันธุก์ุง้จากโรงเพาะฟักแบบท่ัวไป จะตอ้ง

มหีลักฐานยนืยันว่ามาจากการเพาะฟักทีไ่มใ่ชส้ารเคม ี
และยาทีก่ฎหมายไมอ่นุญาตใหใ้ช ้และกุง้ตอ้งไดร้ับการ

เพาะเลีย้งและใหอ้าหารตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็น
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของระยะเวลาการเลีย้ง จงึ

จะสามารถขายเป็นผลผลติอนิทรยีไ์ด ้

6.10.6.4 Young stocks shall be from an organic 
hatchery operation. If not available, the stocks 

from conventional sources are allowed providing 

that evidence must be shown that no chemicals 
and drugs prohibited by law are used in the 

hatchery. In this case, the stocks can be 
marketed as organic after they are reared and fed 

according to organic standards for at least two-
thirds of the production cycle.   
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6.10.6.5 ไมอ่นุญาตใหต้ัดแตง่รยางค ์เพือ่กระตุน้การ

วางไขข่องกุง้เพศเมยี ยกเวน้ ในกรณีของกุง้ชนดิทีย่ัง

ไมส่ามารถท าการขยายพันธุไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดย
ไมต่อ้งอาศัยการกระตุน้ เชน่ กุง้กลุาด า อาจอนุโลมใหม้ี

การตัดตาได ้โดยผูผ้ลติและโรงเพาะฟัก หรอืโดยความ
ร่วมมอืกับโครงการเพาะพันธุส์ัตวน์ ้าในทอ้งถิน่ (เชน่ 

กรมประมง หรอืหน่วยงานอืน่) ตอ้งท าการเพาะเลีย้งพ่อ
แมพ่ันธุก์ุง้เพือ่ใหเ้กดิการผสมพันธุแ์ละวางไขด่ว้ยวธิี

ธรรมชาต ิ

6.10.6.5 Appendicle cutting, e.g. eye ablation, to 

stimulate spawning in female shrimps is 

prohibited except in species (e.g. Penaeus 
monodon) which no other effective methods are 

available to stimulate reproduction. In this case, 
the producer, preferably in collaboration with a 

local hatchery or breeding authorities (Fishery 
Department, etc.) shall develop a program on 

natural breeding of the species. 
6.10.6.6 ไมอ่นุญาตใหจ้ับพันธุก์ุง้จากธรรมชาตมิา
เพาะเลีย้งในฟารม์เลีย้งกุง้แบบพัฒนา ยกเวน้ ในระบบ

การเพาะเลีย้งแบบธรรมชาตแิละแบบกึง่ธรรมชาตทิี่

อาศัยการเปิดน ้าจากแหลง่น ้าธรรมชาตใิหเ้ขา้มาใบบ่อ 
เพือ่ใหพ้ันธุก์ุง้จากธรรมชาตเิขา้มาอาศัยและเตบิโต

ภายในบอ่ 

6.10.6.6 The capture of wild stocks for cultivation 
is not allowed in intensive shrimp production 

systems. Extensive and semi-extensive shrimp 

operations may populate their ponds with wild 
seed through flow-in water if their sites allow. 

6.10.7 สุขอนามยัของกุง้ 6.10.7 Health and Welfare 
6.10.7.1 หา้มใชย้ารักษาโรคทีเ่ป็นสารเคมสีงัเคราะห ์

และยาปฏชิวีนะ ในการเพาะเลีย้งกุง้ 
6.10.7.1 Treatment of shrimp with chemical, 

synthetic drugs and antibiotics is not permitted.   
6.10.7.2 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารและผลติภัณฑเ์ฉพาะที่
ก าหนดไวใ้นภาคผนวก 3 สว่นที ่1 ในการป้องกันและ

รักษาโรค 

6.10.7.2 Only methods and products listed in Part 
1 of Appendix 3 are allowed for prevention and 

treatment of diseases. 
6.10.7.3 ผูผ้ลติตอ้งท าการตรวจสอบสขุภาพและความ
แข็งแรงของกุง้เป็นประจ า 

6.10.7.3 The producer shall regularly monitor the 
shrimp’ health and growth. 

6.10.7.4 หลังการจับกุง้ ตอ้งมรีะยะเวลาในการพักบ่อ
หรอืตากบ่อ และไถพรวนตามความจ าเป็น 

6.10.7.4 After harvest, the ponds shall be given 
enough time for recovery, with their bottom being 

either dried or ploughed as appropriate. 
6.10.7.5 อนุญาตใหใ้ชป้นูเผาหรอืปนูโชยน ้า ในการฆ่า
เชือ้ในบอ่ และปรับปรุงคณุภาพน ้าใหเ้หมาะสมส าหรับ

การเลีย้งกุง้ 

6.10.7.5 Burnt lime (quick lime) may be used to 
disinfect the ponds or improve water quality. 

6.10.8 อาหารกุง้ 6.10.8 Feeding 
6.10.8.1 ผูผ้ลติตอ้งเตรยีมการจัดการบ่อใหเ้กดิหว่งโซ่

อาหารตามธรรมชาตใิหแ้กกุ่ง้ เชน่ แพลงกต์อนพชืและ

แพลงกต์อนสตัว ์เป็นตน้ โดยปัจจัยการผลติต่าง ๆ ที่
น ามาใชต้อ้งเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานสว่นการ

ผลติพชื ดังระบุไวใ้นภาคผนวก 1 (สว่นที ่1) ทัง้นี้เพือ่
ลดปรมิาณอาหารทีต่อ้งใหเ้พิม่ 

6.10.8.1 The producer shall prepare and manage 

the ponds to build a natural food chain, e.g. 

production of phytoplankton and zooplankton, for 
the shrimp in order to reduce external feeds. 

Permitted inputs are the same as those in organic 
crop production and listed in Part 1 of Appendix 1. 

6.10.8.2 สว่นประกอบและแหลง่ทีม่าของอาหารกุง้ตอ้ง

ไดร้ับการรับรองเกษตรอนิทรยี ์และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด 6.7 ของมาตรฐานนี้ 

6.10.8.2 The ingredients and sources of shrimp 

feeds shall be certified organic and compliant with 
requirement 6.7 of this standard. 

6.10.8.3 อนุญาตใหใ้ชป้ลาป่นและน ้ามันปลาทีม่าจาก

การประมงอย่างย่ังยนื เป็นสว่นประกอบของอาหาร แต่
ตอ้งไมเ่กนิ 10% ในกรณีของกุง้ทีก่นิทัง้สตัวแ์ละพชืเป็น

อาหารซึง่จ าเป็นตอ้งไดร้ับโปรตนีใหเ้พยีงพอแกก่าร
เจรญิเตบิโต ถา้ไมส่ามารถหาพชืโปรตนีสงูทีไ่ดค้ณุภาพ

จากในทอ้งถิน่มาเป็นสว่นประกอบในอาหารได ้อาจ

อนุโลมใหใ้ชป้ลาป่นและน ้ามันปลาทีม่าจากการประมง
อยา่งย่ังยนื เป็นสว่นประกอบในอาหารไดอ้ยา่งมาก 

20% 

6.10.8.3 Fishmeal and fish oil derived from 

sustainable fisheries are allowed as feed 
ingredients but not more than 10%. In case of 

omnivorous shrimp, if feed ingredients of plant 
origin with high protein contents locally available 

prove to be of inadequate quality, producer may 

be allowed to use fishmeal and fish oil from 
sustainable fisheries up to 20% of the feed ration 

to meet the species’ protein requirement. 
6.10.8.4 ในกรณีทีม่กีารใหอ้าหารเป็นประจ า ผูผ้ลติตอ้ง

มวีธิกีารควบคมุและตรวจสอบปรมิาณอาหารทีใ่ห ้เพือ่

ไมใ่หม้อีาหารเหลอืมากจนท าใหเ้กดิการสะสมของ
ตะกอนเลนและมลพษิ 

6.10.8.4 In case of regular feeding, the operator 

shall regulate and monitor feed intakes to avoid 

an excess of feed and sediment build-up which 
may cause pollution. 

6.10.8.5 ผูผ้ลติตอ้งจดบันทกึการใหอ้าหารกุง้เป็น

ประจ า เพือ่ใหส้ามารถค านวณอัตราแลกเนื้อ (feed 
conversion ratio (FCR) ได ้

6.10.8.5 The producer shall keep records on 

feeding programs which allow for the calculation 
of feed conversion ratio (FCR). 
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มาตรฐาน Requirements 

6.10.8.6 หา้มใหใ้ชเ้ศษกุง้ทีเ่ป็นของเหลอืจาก

กระบวนการผลติทีไ่ม่ผา่นกระบวนการแปรรูปดว้ยความ

รอ้นมาเป็นอาหารเลีย้งกุง้ 

6.10.8.6 Shrimp processing wastes are not 

allowed for use as feed ingredients unless they 

are properly processed with heat. 
6.10.9 การจบัและการขนสง่กุง้ 6.10.9 Harvesting and Transportation of 

Shrimp 
6.10.9.1 หา้มใชโ้ซเดยีม เมตาไบซลัไฟต ์ในการรักษา
สเีปลอืกกุง้ 

6.10.9.1 Treatment of harvested shrimp with 
sodium metabisulphite to prevent discoloration of 

shell is prohibited. 
6.10.9.2 น ้าและน ้าแข็งทีใ่ช ้ตอ้งไมม่คีวามเสีย่งในการ
ปนเป้ือนสารเคมหีรอืสารพษิ และมคีณุภาพตาม

มาตรฐานน ้าส าหรับบรโิภค 

6.10.9.2 Water and ice used for harvested shrimp 
shall not carry risks of chemical or toxic 

contamination and have the quality according to 
drinking water standards. 

6.10.9.3 ผูผ้ลติตอ้งจัดเตรยีมน ้าแข็งในปรมิาณที่

เพยีงพอส าหรับท าใหกุ้ง้ตายอยา่งรวดเร็ว กอ่นการคัด
และบรรจุในถังน ้าแข็งเพือ่ขนสง่ 

6.10.9.3 The producer shall prepare ice in 

amounts sufficient for quick slaughtering of 
shrimp before grading and packing in iced boxes 

for transportation.   
6.10.9.4 อปุกรณ์ เครือ่งมอื วัสด ุและบรรจุภัณฑท์ีใ่ช ้

ระหวา่งขนสง่ตอ้งไมม่สีว่นผสมของสารเคมซีึง่กอ่ใหเ้กดิ

พษิตอ่ตัวกุง้ และบรรจุภัณฑต์อ้งสามารถป้องกันการ
ปนเป้ือนสารเคม/ีสารพษิจากสภาวะภายนอกได ้

6.10.9.4 Equipment, tools, materials and 
containers for transportation shall not contain 

chemical substances toxic to shrimps. Additionally, 
the containers shall be able to prevent chemical 

or toxic contamination from external sources. 
 

6.11 มาตรฐานการเพาะเลีย้งปลาน า้จดื / Freshwater Fish Production 
มาตรฐาน Requirements 

6.11.1 ไม่อนุญาตใหเ้ลีย้งปลาในบอ่หรอืถังทีท่ าจาก
วัสดุสงัเคราะห ์ผูผ้ลติอาจเลีย้งปลาในบอ่คอนกรตีทีก่น้

บอ่เป็นดนิได ้

6.11.1 The culture of fishes in grow-out phase in 
artificial tanks is not allowed. Concrete ponds may 

be used only if their bottom is natural earth. 
6.11.2 จ านวนปลาทีป่ล่อยตอ้งไมห่นาแน่นจนท าให ้
ปลาเกดิความเครยีดและเกดิการบาดเจ็บจากความ

หนาแน่นภายในบ่อ ผูผ้ลติตอ้งควบคมุอัตราความ
หนาแน่นไมใ่หม้ากเกนิไป โดยปลานลิ1,800 กก./ไร่ 

(1,125 กรัม/ตรม.) ปลาสลดิ 400 กก./ไร่ (250 กรัม/

ตรม.) ปลาสวาย 3,200 กก./ไร่ (2,000 กรัม/ตรม.) 

6.11.2 The density of young stocks released shall 
be controlled in order not to cause stress and 

injury in the animals. The producer shall observe 
the maximum limits of biomass allowed for each 

species as follows: 1,800 kg/rai (1,125 g/m2) for 

tilapia (Oreochromis sp.), 400 kg/rai (250 g/m2) 
for Sepap Siam or snakeskin gourami 

(Trichogaster pectoralis), 3,200 kg/rai (2,000 
g/m2) for Iridescent shark-catfish or Siamese 

catfish (Pangasiannodon hipophathalmus). 
6.11.3 ผูผ้ลติตอ้งพยายามหมนุเวยีนน ้ากลับมาใชใ้หม่
ในฟารม์ ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งปลอ่ยน ้าทิง้ น ้าทิง้จากบ่อ

ปลาตอ้งมคีณุภาพน ้าตามมาตรฐานน ้าทิง้ 

6.11.3 The produce shall make efforts to recycle 
waste water on the farm. If waste water from 

production ponds has to be discharged, its quality 
when leaving the farm shall meet standards. 

6.11.4 อนุญาตใหใ้ชย้าเคมไีดใ้นกรณีทีจ่ าเป็นและตอ้ง

ไดร้ับการวนิจิฉัยจากนักวชิาการประมงกอ่น และปลารุ่น
นัน้จะไม่สามารถขายเป็นอนิทรยีไ์ด ้

6.11.4 In case of need, treatment of the stocks 

with chemical drugs is permitted when prescribed 
by fishery experts specialized in diseases in fish 

farming. In this case the stocks of that crop 

cannot be marketed as organic. 
6.11.5 ส าหรับปลาสวาย อนุญาตใหใ้ชป้ลาป่นและ

น ้ามันปลาทีม่าจากการประมงอยา่งยั่งยนืเป็น
สว่นประกอบของอาหารปลาได ้แตต่อ้งไมเ่กนิ 10% 

6.11.5 For Siamese catfish (Pangasius), it is 

allowed to use fishmeal and fish oil derived from 
sustainable fisheries as feed ingredients but not 

more than 10%. 
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7. การรบัรองแบบกลุม่ / Grower Group Certification 
 

เกณฑข์อ้ก าหนดของการรบัรองแบบกลุม่ Grower Group Certification Criteria 

การรับรองแบบกลุม่ใชส้ าหรับการรับรองผูผ้ลติทีร่วมกัน
เป็นกลุม่ ทีม่ลีักษณะตามเกณฑต์อ่ไปนี้ 
• มหีน่วย/องคก์รทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นกลุม่ผูผ้ลติ 
• มกีารประสานงานการตลาดของสมาชกิร่วมกัน 
• สมาชกิผูผ้ลติของกลุม่อยูใ่นเขตพืน้ทีท่ีใ่กลเ้คยีงกัน 
• สมาชกิของกลุม่ไม่ไดม้เีฉพาะผูป้ระกอบการแปรรูป
และผูค้า้ 

Grower group certification is available to groups of 
producers that fulfil the following criteria: 
▪ There is an entity acting as the Group Operator. 
▪ Marketing of members are coordinated as a 

group. 
▪ Group producer members have geographic 

proximity. 
▪ Group membership does not consist of only 

processing units and traders. 

กลุม่โดยรวมจะไดร้ับการรับรองเพยีงผูเ้ดยีว  สมาชกิกลุม่

จะไม่สามารถใชผ้ลการรับรองเป็นของตัวเอง แยกออก
จากกลุม่ (ไมส่ามารถขายผลผลติอนิทรยีใ์หกั้บภายนอก

กลุม่ได)้ 

The group as a whole is treated as one certified 

entity. Group members cannot use the organic cer-
tification independently from the group (i.e. mar-

ket organic produce/product as a separate entity 
outside of the group entity) 

การสุม่ตรวจจะใชเ้ฉพาะกับกลุ่มทีม่ขีนาดใหญ่และมี

ทรัพยากรทีเ่พยีงพอในการจัดท าระบบควบคมุภายใน ที่
ท าใหเ้กดิความมั่นใจวา่ สมาชกิแต่ละคนปฏบัิตติาม

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารท างานทีเ่ป็นกลางและ
โปร่งใส 

Sample inspection is only applicable for groups 

that are large enough and have sufficient re-
sources to support a functional internal control sys-

tem (ICS) that assures compliance of individual 
members to applicable requirements in an objec-

tive and transparent manner. 

ในการสุม่ตรวจ อาจรวมถงึการแปรรูปอยา่งง่ายในฟารม์ 
และฉางเก็บผลผลติ 

Simple on-farm processing and storage units may 
be included as part of a sample inspection ar-

rangement. 

ฟารม์ขนาดใหญ ่รวมทัง้หน่วยทัง้จัดการและแปรรูป

ผลผลติร่วมกัน ทัง้แบบรวมศนูยแ์ละกึง่รวมศนูย ์และผูค้า้ 
อาจเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ก็ได ้แตจ่ะตอ้งไดร้ับการตรวจ

โดยตรง 

Large farming units, centralize and semi-central-

ized handling and processing units, and traders 
may be included as part of a group but shall be in-

spected directly. 

 

มาตรฐาน Requirements 

กลุม่ผูผ้ลติท ัง้ทีม่แีละไมม่รีะบบควบคมุภายใน Grower Group with and without ICS 

7.1 ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นกลุม่ผูผ้ลติ จะตอ้ง 
1) เตรยีมขอ้มลูเกีย่วกับภาพรวมของกลุม่และการ

ประกอบการ 
2) จัดท าสญัญา/ขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรกับ

สมาชกิทัง้หมด โดยสญัญา/ขอ้ตกลงนี้ะจะตอ้งระบุ
ถงึความรับผดิชอบของสมาชกิ และหนา้ทีใ่นการ

ปฏบัิตติามของก าหนดมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง, 

ขอ้ก าหนดของการตรวจรับรองและระเบยีบ, รวมทัง้
การอนุญาตใหเ้ขา้ตรวจในสถานทีผ่ลติ 

3) จัดหาส าเนาขอ้ก าหนดมาตรฐานและการตรวจ
รับรองใหกั้บสมาชกิทุกคน หรอืขอ้ก าหนดเฉพาะที่

เกีย่วขอ้ง โดยจัดท าใหเ้ป็นภาษาทีส่มาชกิเขา้ใจ

และรับรูโ้ดยง่าย ซึง่อาจรวมถงึรายชือ่ปัจจัยการ
ผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นฟารม์ตามมาตรฐานนี้ และ

ปัจจัยการผลติทีไ่มอ่นุญาตใหใ้ช ้
4) จัดการฝึกอบรมใหส้มาชกิเกีย่วกับเกษตรอนิทรยี ์

และขอ้ก าหนดมาตรฐานและการตรวจรับรองที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่จะตอ้งมบัีนทกึการอบรมดังล่าวไว ้
ดว้ย 

7.1 The Grower Group operator shall 
1) provide a general description of the Group 

and operation. 
2) maintain signed written contract/agreement 

with all members. The Contract/Agreement 
shall specify the responsibilities of the mem-

ber and obligations to comply with relevant 

standard, regulatory and certification require-
ments, also to permit on-site inspections. 

3) provide all group members with a copy of the 
relevant standard and certification require-

ments or relevant sections of standard and 

requirements presented in a way adapted to 
their language and knowledge. This may in-

clude a list of farm inputs from specific 
sources allowed for use and inputs prohibited 

for use in line with this standard. 
4) provide training to members on organic agri-

culture, applicable organic standard and cer-

tification requirements. Record of such train-
ing shall be maintained. 
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มาตรฐาน Requirements 

5) จัดท าแผนทีภ่าพรวมทีเ่ป็นปัจจุบัน ทีแ่สดง

ต าแหน่งของฟารม์/แปลงของสมาชกิ รวมทัง้
สถานทีจ่ัดการผลผลติต่าง ๆ 

6) จัดท าขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันเกีย่วกับหน่วยการผลติ/

การจัดการผลผลติของสมาชกิแตล่ะคน ส าหรับให ้
ตรวจประเมนิไดต้ลอดเวลา 

5) maintain an updated overview map of the lo-

cations of all members' farm/field and or-
ganic handling facilities. 

6) maintain updated information about each 

member's production/handling unit(s) and 
made available for inspection at all times. 

กลุม่ผูผ้ลติทีม่รีะบบควบคมุภายใน Grower Group ICS 

7.2 ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นกลุม่ผูผ้ลติจะตอ้งจัดท าระบบ

ควบคมุภายใน ทีม่ทัีง้ระบบเอกสารและการปฏบัิต ิ
7.2 The Grower Group operator shall implement a 

documented Internal Control System (ICS). 

7.3 มกีารจัดท าคูม่อืระบบควบคมุภายใน ทีม่รีายละเอยีด

เกีย่วกับ 
1) โครงสรา้งองคก์ร/ระบบบรหิาร 
2) หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของฝ่ายตา่ง ๆ ของระบบ
ควบคมุภายใน 

3) การฝึกอบรมทีจ่ะใหกั้บทมีงานของระบบควบคมุ

ภายใน 
4) การจัดการผลประโยชนเ์กีย่วขอ้ง/ทับซอ้น 
5) การประเมนิความเสีย่ง (ประเมนิความเสีย่งและ
อันตรายทีอ่าจเกดิ) ส าหรับความเป็นเกษตรอนิทรยี์

ของการประกอบการ และมาตรการส าหรับการ

ป้องกันและลดความเสีย่งเหลา่นัน้ 
6) ขัน้ตอนปฏบัิตใินการรับ/ขึน้ทะเบยีนสมาชกิรายใหม ่
7) การอบรมสมาชกิ 
8) แนวทางปฏบัิตใินการตดิตามและประเมนิการปฏบัิติ

ตามาตรฐานของสมาชกิและความเป็นเกษตร
อนิทรยีข์องหว่งโซผ่ลผลติ 

9) การลงโทษเมือ่มกีารไมป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนด 

7.3 The ICS manual shall include the following: 
1) an organisation/management flowchart; 
2) job descriptions for all key ICS functions; 
3) training provision for ICS team; 
4) conflict of interest management 
5) risk assessment (identification of potential 

hazards and risks) of organic integrity of op-
eration and provision of preventive and miti-

gating measures; 
6) procedures for admission/registration of new 

members; 
7) training provision for members; 
8) on-going compliance surveillance protocol of 

members and organic integrity of product 
chain; 

9) sanctions for non-conformance. 

7.4 ขัน้ตอนปฏบัิตใินการรับ/ขึน้ทะเบยีนสมาชกิใหม ่ 

จะตอ้ง 

• สมาชกิไดล้งนามในสญัญา/ขอ้ตกลง 
• สมาชกิไดส้ง่ขอ้มลูเกีย่วกับฟารม์, แผนผังฟารม์, 

ประวัตฟิารม์, พืน้ทีก่ารผลติ, การใชส้ารตอ้งหา้ม
ลา่สดุในแปลง, แผนการผลติ ทีร่วมถงึชนดิและ

ปรมิาณปัจจัยการผลติทีใ่ชแ้ลว้และมแีผนทีจ่ะใช,้ 

ประมาณการผลผลติทีจ่ะเก็บเกีย่ว 
• มกีารตรวจประเมนิฟารม์โดยระบบควบคมุภายใน 

• มกีารจัดท ารายงานตรวจประเมนิและบันทกึการ
รับรอง 

• มกีารตดิตามใหเ้กษตรกรแกไ้ขเงือ่นไขส าคัญทีพ่บ
จากการตรวจใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 

7.4 Procedure for admission/registration of new 

members shall include 
• member submission of a signed con-

tract/agreement 
• member submission of Farm (Unit) profile; 

Farm map; Field(s) history; acreage; last use 

of prohibited materials; cultivation plan, in-
cluding type and amount of inputs 

used/planned to use and projected harvest(s). 
• an assessment/verification visit by the ICS 
• an ICS report and recorded decision 

• all major non-conformities identified during 

the visit are resolved 

7.5 ระบบควบคมุภายในจะตอ้งตรวจประเมนิหน่วยการ

ผลติของสมาชกิทัง้หมด (ฟารม์และการจัดการ) อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้  ควรมกีารตรวจประเมนิเพิม่ขึน้ส าหรับ

ระบบการผลติแบบประณีตทีท่ าตลอดปี (เชน่ ผัก) หรอืมี

การปลกูพชืหลายรุ่นหมนุเวยีนกันในรอบปี  ทัง้นี้ข ึน้กับ
การประเมนิความเสีย่งภายของการผลติ 

7.5 The ICS shall conduct an assessment/ surveil-

lance visit to all member units (farm & handling) at 
least once a year.  More visits should be conducted 

for intensive year-round productions, e.g. vegeta-

bles or multiple cropping in a year, depending on 
the risk assessment of the production scenario. 

7.6 ขัน้ตอนปฏบัิตใินการตรวจประเมนิของระบบควบคมุ
ภายใน จะตอ้งครอบคลมุ 
• การประเมนิสภาพนเิวศการเกษตรของฟารม์ เชน่ 
การชะลา้ง การอนุรักษ์ถิน่อาศัย 

• การตรวจแปลงทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์เพือ่ยนืยันวา่ 
ไมไ่ดม้กีารผลติแบบคูข่นาน 

7.6 Protocol for ICS assessment/ surveillance visits 
shall include 

• assessment of farm agro-ecological conditions, 

e.g. erosion, habitat conservation 
• visiting non-organic fields to verify whether 

there is parallel production 
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• การปรับปรุงขอ้มูลฟารม์, แผนผังฟารม์, และพชืที่

ปลกูอยูใ่นแปลง 
• การประเมนิแนวกันชน 
• การตรวจยนืยันประมาณการผลผลติและการขาย 
• การตรวจสอบชนดิและปรมิาณปัจจัยการผลติทีใ่ช ้
• การประเมนิความเสีย่งของแปลง/พชื ทีอ่าจปนเป้ือน
จากสารตอ้งใหจ้ากแปลงขา้งเคยีง (ของเกษตรกร
เอง หรอืของคนอืน่), จากแหล่งน ้า, จากปัจจัยการ

ผลติทีใ่ช,้ จากเครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชร้่วมกัน, จาก

การจัดการผลผลติ 
• การตรวจยนืยันการท าความสะอาด (ในกรณีทีม่ี
ประเด็นนี้) 

• การตรวจการผลติแบบคูข่นานของสมาชกิแต่ละราย 
(ปรับเปลีย่น-อนิทรยี ์หรอือนิทรยีต์า่งมาตรฐาน และ
ทีไ่มใ่ชอ่นิทรยี)์ โดยจะตอ้งท าการตรวจเยีย่มและ

ตดิตามในชว่งเก็บเกีย่ว เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ สมาชกิมกีาร
จัดการแยกผลติผลอนิทรยีแ์ละไมใ่ชอ่นิทรยีอ์อกจาก

กัน   

• updating of farm profile; map(s); crops in the 

field; 
• assessment of buffer zones 

• verifying harvest estimates and sales. 
• reviewing type and amount of inputs used 

• assessing risk of field/crop contamination from 

use of prohibited materials in neighbouring 

fields (internal & external); from water source; 
from inputs used; shared use of equipment; 

handling 
• verification of cleaning records (where applica-

ble) 
• inspection of fields with parallel production 

(e.g. organic in-conversion and organic or or-

ganic of different standards), including the 
visit at the havesting time to ensure that 

member segregate the harvesting and han-
dling of organic and non-oganic products. 

7.7 รายงานการตรวจประเมนิ (ฟารม์และการจัดการ

ผลผลติ) จะตอ้งมขีอ้มูลทีเ่พยีงพอส าหรับการพจิารณาวา่ 

มกีารปฏบัิตติามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่ซึง่อย่าง
นอ้ยตอ้งมขีอ้มูลต่อไปนี้ 
• แปลงและสถานทีจ่ัดการผลผลติทีไ่ปตรวจ 
• การประเมนิสภาพนเิวศการเกษตรของฟารม์ เชน่ 
การชะลา้ง การอนุรักษ์ถิน่อาศัย 

• การเปลีย่นแปลงของหน่วยการผลติ, แผนที ่
• สภาพของพชืในแปลงและแนวกันชน 
• การระบาดของโรคและแปลง รวมทัง้มาตรการทีไ่ด ้
ท าไปแลว้ 

• ประมาณการผลผลติและการขาย 
• ชนดิและปรมิาณปัจจัยการผลติทีใ่ช ้รวมทัง้เมล็ด
และสว่นขยายพันธุ ์

• การประเมนิความเสีย่งของแปลง/พชื ทีอ่าจปนเป้ือน
จากสารตอ้งใหจ้ากแปลงขา้งเคยีง (ของเกษตรกร
เอง หรอืของคนอืน่), จากแหล่งน ้า, จากปัจจัยการ

ผลติทีใ่ช,้ จากเครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชร้่วมกัน, จาก

การจัดการผลผลติ 

7.7 The ICS visit (farm/handling) report should 

contain sufficient information to determine compli-

ance to applicable standard(s), including but not 
limited to: 

• fields and facilities visited; 

• assessment of farm agro-ecological conditions, 

e.g. erosion, habitat conservation; 
• changes to unit profile and map(s); 
• condition of crops in the field and buffer 

zones; 

• pest, disease infestation and measures taken; 

• harvest estimates and sales; 
• type and amount of inputs used, including 

planting material; 

• risk assessment of field/crop contamination 

from use of prohibited materials in neighbour-
ing fields (internal & external), from water 

source, from inputs used, shared use of equip-
ment, handling. 

7.8 ระบบควบคมุภายในจะตอ้งจัดท ารายงานสรุปเกีย่วกับ

การจัดการลงโทษสมาชกิ ทีม่ขีอ้มลูเกีย่วกับ 
• อัตลักษณ์ของสมาชกิ/หน่วยการผลติทีถ่กูลงโทษ 
• สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
• ลักษณะการลงโทษ 
• วันทีท่ีล่งโทษและระยะเวลา (ถา้มขีอ้มลู) 
• การปรับปรุงตัวของสมาชกิเมือ่ถกูลงโทษ 
• การสรุปปิดการลงโทษ และวันทีท่ีม่กีารขึน้ทะเบยีน
สมาชกิต่อ (ในกรณีทีม่)ี 

7.8 The ICS shall maintain case reports of all sanc-

tions applied, including: 
• identity of sanctioned member / unit; 
• nature of non-conformance; 
• nature of sanction; 

• implementation date & duration (where appli-

cable); 
• member respond to sanction; 

• resolution of sanction and date of re-instate-

ment (where applicable). 

7.9 ความรุนแรงของการลงโทษจะตอ้งสมัพันธร์ะดับการ

ไมป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนด และมกีารด าเนนิการอยา่งมี
ประสทิธผิลและยุตธิรรม 

7.9 Sanctions shall be commensurate with severity 

of non-compliance and implemented effectively 
and fairly. 

7.10 ระบบควบคมุภายในจตอ้งจัดท าแฟ้มสมาชกิเป็นราย
คน โดยมขีอ้มูลต่อไปนี้ 

• สญัญา/ขอ้ตกลงกับกลุม่ทีไ่ดล้งนามแลว้ 

7.10 The ICS shall maintain individual members’ 
files including the following: 

• Signed agreement to join the Group; 
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• แผนผังฟารม์ ทีแ่สดงใหถ้งึพืน้ทีเ่กษตรอนิทรยี์

ทัง้หมด ทีส่มาชกิเป็นเจา้ของ และบรหิารจัดการ  
แผนผังนี้จะตอ้งระบุสิง่บง่ชีส้ าคัญของสถานที,่ 

กจิกรรมการใชท้ีด่นิในแปลงขา้งเคยีง และแนวกัน
ชน 

• ประวัตฟิารม์, พืน้ทีก่ารผลติ และการใชส้ารตอ้งหา้ม

ลา่สดุในแปลง 
• แผนการผลติ พชืหมนุเวยีน และพชืทีจ่ะขอการ

รับรองมาตรฐาน 
• บันทกึการซือ้และการใชปั้จจัยการผลติ 

• บันทกึการเก็บเกีย่วผลผลติและการขาย 

 
ขอ้มลูเหลา่นี้อาจเก็บในระบบฐานขอ้มลูรวมก็ได ้แต่

จะตอ้งสามารถจัดแยกและดงึขอ้มลูออกมาส าหรับการ
ตรวจประเมนิได ้

• Member site map, including all organic fields 

owned and under management.  Map shall in-
dicate key landmarks, activity of neighbouring 

lands and buffer zones 
• Field history; acreage and last use of prohib-

ited materials 

• Cultivation plan: Crop rotation; Crop(s) to be 

certified. 
• Input purchased and use records 

• Harvest and sale records 

 
Information above may be kept as part of collec-

tive database as long as they can be extracted or 
sorted separately for audit purposes. 

7.11 ระบบควบคมุภายในจะตอ้งจัดท ารายชือ่สมาชกิที่
ไดร้ับการขึน้ทะเบยีน โดยรายชือ่นี้จะตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มลู 
• ชือ่ของหน่วย (ผูผ้ลติ, ฟารม์, สถานทีป่ระกอบการ) 
• สถานทีต่ัง้ (ทีอ่ยู)่ 
• รหัส 
• รหัสแปลง และสถานะ (อนิทรยี,์ ปรับเปลีย่น, ไมใ่ช่

อนิทรยี)์ 
• ขนาดของแปลง 
• วันทีเ่ขา้ร่วม (เป็นสมาชกิกลุม่) 
• วันทีใ่ชส้ารตอ้งหา้มครัง้สดุทา้ย และชนดิของสาร 
• วันทีร่ะยะปรับเปลีย่นสิน้สดุ 
• วันทีไ่ดร้ับการรับรองเป็นครัง้แรก 
• พชืทีป่ลกูในแปลง / จ านวนไมย้นืตัน 
• พืน้ทีเ่พาะปลูก 
• สถานะของสว่นขยายพันธุ ์(มกีารใชส้ารเคม/ี ไมม่ี
การใชส้ารเคม/ี เกษตรอนิทรยี)์ 

• ประมาณการผลผลติ 
• ปรมิาณผลผลติทีก่ารเก็บเกีย่วลา่สดุหรอืทีข่ายใหกั้บ
กลุม่ 

• วันทีม่กีารตรวจประเมนิโดยระบบควบคมุภายใน
ลา่สดุ 

• วันทีม่กีารตรวจประเมนิโดยหน่วยตรวจรับรองล่าสดุ 
 

 ขอ้มลูนี้จะตอ้งมใีหห้น่วยตรวจรับรองเมือ่รอ้งขอ 

7.11 The ICS shall maintain an updated approved 
member list including the following information: 
• Unit (producer/farm/facility) name 
• Unit location (address) 
• Unit code 

• Field ID & status (organic; in-conversion; non-

organic) 
• Field acreage 

• Date of entry (joining group) 
• Date of last use & type of prohibited material 

• Date of end of conversion   

• Date of initial certification 

• Field crop planted / Number of trees 
• Planted acreage 

• Propagation material source status 

(treated/untreated/organic) 
• Estimated yield 

• Quantity of last harvest or sale to the Group 
• Date of last ICS inspection 

• Date of last external inspection 

 
The above shall be made available for submission 

on request. 

7.12 ผูป้ระกอบการกลุม่ผูผ้ลติจะตอ้งจัดท ารายงานสรุป
ประจ าปี ทีร่ะบขุอ้มลูเกีย่วกับ 
• การเปลีย่นแปลงและสถานะล่าสดุขององคก์รและ
ฝ่ายบรหิารของกลุม่ 

• สถานะลา่สดุและปัญหาทีเ่กีย่วกับการผลติ การ
จัดการ และการขาย 

• การเปลีย่นแปลงและสถานะล่าสดุของสมาชกิกลุม่
และหน่วยการผลติ รวมทัง้ปัญหาเกีย่วกับสมาชกิ

และการอบรม 
• การเปลีย่นแปลงและสถานะล่าสดุเกีย่วกับการบรหิาร
จัดการและขัน้ตอนปฏบัิตขิองระบบควบคมุภายใน 
รวมทัง้การฝึกอบรม การจัดการผลประโยชน์

เกีย่วขอ้ง และปัญหาของการด าเนนิงานของระบบ

ควบคมุภายใน 

7.12 The Group operator shall compile an annual 
report including the following information: 

• status update and changes to Group organisa-
tion & management; 

• status update and issues arising from produc-

tion, handling, and sales; 
• status update and changes to group member-

ship & units, including issues arising from 
membership handling and training; 

• status update and changes to ICS manage-

ment & procedures, including training, conflict 
of interest management and issues arising 

from ICS implementation 
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• การเปลีย่นแปลงและสถานะล่าสดุทีเ่กีย่วกับการ
ประเมนิความเสีย่ง เชน่ แหลง่ความเสีย่งและ
อันตราย มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 

• สถานะลา่สดุของการไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานและการ
ลงโทษ 

• status update and changes to risk assessment, 

i.e. identification of potential hazard, risks, 
preventive and mitigating measures 

• status update on non-conformances and sanc-

tions applied 

8. การแปรรปูและการจดัการ / Processing and Handling 
 

8.1 หลกัการท ัว่ไป/ General 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การแปร
รูป และการจัดการผลผลติจะตอ้งรักษาความเป็นเกษตร

อนิทรยีข์องผลผลติ/ผลติภัณฑ ์

Objective(s): Post harvest, processing and 
handling management systems maintain the 

organic integrity of organic produce / products. 
8.1.1 จะอนุญาตใหม้กีารจัดการหลังการเก็บเกีย่วและการ
แปรรูปของผลผลติและผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีแ์ละไมใ่ช่

เกษตรอนิทรยีไ์ด ้ก็ต่อเมือ่ผูป้ระกอบการมรีะบบบรหิาร

จัดการ ทีส่ามารถป้องกันการปนเป้ือนของสารตอ้งหา้ม 
และการปะปนกันของผลผลติ/ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีกั์บ

ผลผลติ/ผลติภัณฑ ์ทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์

8.1.1 Post harvest handling and processing of 
organic and non-organic produce and products shall 

only be permitted if the operator has a 

management system in place that can prevent 
contamination by non-permitted substances and co-

mingling of organic produce/products with non-
organic produce/products. 

8.1.2 สถานทีทั่ง้หมดทีใ่ชจั้ดเก็บ จัดการ และแปรรูป 

รวมทัง้ทีใ่ชจั้ดเก็บ จัดการ และแปรรูปผลผลติ/ผลติภัณฑ์
ทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของ

ผูป้ระกอบการ อยูใ่นขา่ยทีจ่ะตอ้งไดร้ับการตรวจประเมนิ 

8.1.2 All storage, handling and processing facilities 

including those storing, handling and processing 
non-organic produce/products under the operator's 

management are subject to inspection. 
8.1.3 การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การจัดการอืน่ และการ
แปรรูป จะตอ้งมสีขุอนมัยทีด่ ีและ/หรอื มหีลักเกณฑ์

วธิกีารทีด่ใีนการในการผลติ ซึง่ควรจะมกีารจัดท าขัน้ตอน
ปฏบัิตทิีเ่หมาะสม ตามการวเิคราะหจ์ุดวกิฤตขิองการแปร

รูป 

8.1.3 Post harvest, handling, and processing 
management shall include good hygienic practices 

and/or good manufacturing practices.  This should 
include maintaining appropriate procedures based 

on identification of critical processing steps. 
8.1.4 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการมขีอ้สงสยั หรอืพบว่า
ผลติภัณฑท์ีต่นผลติ แปรรูป น าเขา้ หรอืไดร้ับมาจากผูอ้ืน่ 

ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ีข่อรับรอง 
ผูป้ระกอบการตอ้งมมีาตรการจัดการยกเลกิการกล่าวอา้ง

ความเป็นอนิทรยีข์องผลติภัณฑด์ังกลา่ว และ

ผูป้ระกอบการมหีนา้ทีต่อ้งแจง้หน่วยตรวจรับรองทันททีีพ่บ
ขอ้สงสยั ซึง่หน่วยตรวจรับรองอาจขอใหผู้ป้ระกอบการ

หยดุจ าหน่ายผลติภัณฑด์ังกล่าวเป็นอนิทรยี ์จนกว่าหน่วย
ตรวจรับรองจะไดร้ับขอ้มลูอืน่เพิม่เตมิเพือ่ตอบขอ้สงสัยนัน้

ไดก้อ่น 

8.1.4 When an operator considers or suspects a 
product which was produced, prepared, imported or 

received from another operator, is not in compliance 
with an applicable organic standard, the operator 

shall have measures to withdraw any reference to 

organic production from the product. In case of 
doubt, the operator shall inform the Certification 

Agent immediately. The Certification Agent may 
require that the product cannot be placed on the 

market with indications referring to organic 

production until it is satisfied, by the information 
received from the operator or from other sources, 

that the doubt has been eliminated. 
8.1.5 ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้กับกจิกรรมในขัน้ตอนการ

ผลติ การเตรยีม และการกระจายผลผลติเกษตรอนิทรยี ์

รวมทัง้ผูส้ง่ออและน าเขา้จะตอ้งไดร้ับการตรวจรับรอง ผูค้า้
ทีเ่พยีงซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ส าหรับจ าหน่ายในประเทศ

โดยไม่ไดเ้ปิด หรอืบรรจุใหม ่หรอื ปิดฉลากใหม ่สนิคา้ที่
บรรจุพรอ้มจ าหน่ายใหผู้บ้รโิภค (เชน่ ผูค้า้ปลกี) ไม่

จ าเป็นตอ้งขอการรับรอง 

8.1.5 An operator involved in activities, of any stage 

of production, preparation and distribution of 

organic products, including exporting and 
importing, is subject to certification. A trader who 

just buys organic products for domestic sale without 
opening, re-packing or re-labelling of the consumer-

packed products (e.g. retailer) is exempt from 

certification. 
 

8.2 วตัถดุบิ สว่นผสม สารปรุงแตง่ และสารช่วยแปรรปู / Raw Materials, Ingredients, 
Additives, and Processing Aids 
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วตัถปุระสงค:์ ผลติภัณฑแ์ปรรูปเกษตรอนิทรยีผ์ลติจาก
สว่นผสมทีเ่ป็นเกษตรอนิทรยี ์

Objective(s): Organic processed products are 
made from organic ingredients 

8.2.1 ผลติภัณฑแ์ปรรูปอนิทรยีต์อ้งมาจากสว่นผสมที่
ไดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีใ์หม้ากทีส่ดุเทา่ที่

เป็นไปได ้ในกรณีทีส่ว่นผสมทีไ่ดร้ับการรับรองเกษตร

อนิทรยีม์ไีมเ่พยีงพอ อาจอนุญาตใหใ้ชส้ว่นผสมทีไ่มใ่ช่

เกษตรอนิทรยีไ์ด ้ตามขอ้ก าหนดของการตรารับรองใน

หมวดที ่11 ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความ
พยายามในการหาสว่นผสมทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐาน

อนิทรยี ์และการไมม่ขีองสว่นผสม สว่นผสมทีซ่ือ้หาจาก

ภายนอกจะตอ้งไดร้ับการรับรองมาตรฐานทีเ่หมอืนกัน หรอื
เทยีบเท่ากัน (ในกรณีเฉพาะทีอ่นุญาต) 

8.2.1 Processed organic products shall as far as 
possible contain only certified organic ingredients.  

Where certified organic ingredients are not 

available, non-organic ingredients may be allowed 
subject to labelling requirements in Section 11. The 

operator shall demonstrate effort have been made 
to procure certified organic ingredients and their 

non-availability. Brought in ingredients shall have a 

similar or equivalent certification (where 
applicable). 

8.2.2 ส าหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยโุรป 
อนุญาตใหใ้ชวั้ตถดุบิเกษตรท่ัวไปไดเ้ฉพาะทีอ่ยูใ่น Annex 

IX ใน Regulations EC no. 889/2008   

8.2.2 EU Equiv scheme: only non-organic raw 
materials listed in Annex IX, Regulations EC no. 

889/2008 are allowed. 
8.2.3 ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมเพยีงอย่างเดยีว สว่นผสมนัน้
จะตอ้งเป็นสว่นผสมทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานเท่านัน้ 

8.2.3 Single ingredient products shall be made up 
of only certified organic ingredients. 

8.2.4 ในการแปรรูปผลติภัณฑช์นดิหนึง่ๆ ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

สว่นผสมชนดิเดยีวกันทัง้จากแหลง่ทีไ่ดร้ับการรับรองและ
ไมไ่ดร้ับการรับรองมาผสมกัน 

8.2.4 The same ingredient in a product shall not be 

derived from both an organic and a non-organic 
source. 

8.2.5 ในการแปรรูปผลติภัณฑอ์นิทรยี ์อนุญาตใหใ้ชส้าร

ปรุงแตอ่าหารและสารชว่ยแปรรูปเฉพาะทีอ่ยูใ่นภาคผนวก 
2 ผูป้ระกอบการอาจรอ้งขอให ้Certification Alliance 

พจิารณาสารปรุงแตง่อาหารและสารชว่ยแปรรูปอืน่ ตาม
แนวทางในการประเมนิสารปรุงแตง่และสารชว่ยแปรรูป ใน

ภาคผนวก 6 

8.2.5 Organic processing uses only food additives 

and processing aids if they are listed in Appendix 2. 
Operator may request the Certification Alliance to 

include other additives and processing aids in the 
standard according to Guideline for Evaluation 

Additives and Processing Aids in Appendix 6. 
8.2.6 หา้มใชส้ว่นผสม สารปรุงแตง่ หรอืสารชว่ยแปรรูป 
ทีม่าจาก หรอืปนเป้ือนสิง่มชีวีติดัดแปรพันธุกรรม และสาร

นาโนสงัเคราะห ์

8.2.6 No ingredient, additive or processing aid shall 
originate from or contain genetically modified 

organisms and synthetic nano-material. 
8.2.7 เชือ้จุลนิทรยี ์และเอนไซม ์ทีใ่ชใ้นการแปรรูป ควร
เลอืกทีม่าจากการเพาะเลีย้งโดยใชวั้สดตัุง้ตน้ทีเ่ป็น

อนิทรยี ์

8.2.7 Microorganisms and enzymes used in 
processing should preferably be cultured or 

prepared from organic materials. 
8.2.8โปรแรมสหภาพยโุรป: ในการค านวณสัดสว่นของ
สว่นผสมอนิทรยี ์ใหน้ าสารปรุงแตง่ทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน 

(*) ในภาคผนวก 2.1 มาค านวณโดยใหนั้บเป็นสว่นผสม
จากภาคการเกษตร สว่นรายการทีไ่มม่เีครือ่งหมายดอกจัน 

ไมต่อ้งน ามาใชค้ านวณเป็นสว่นผสมจากภาคการเกษตร 

8.2.8 EU Equiv scheme: Substances marked with 
an asterisk (*) in Annex 2.1 are to be calculated as 

ingredients of agricultural origin. Substances not 
marked with an asterisk * are not to be calculated 

as ingredients of agricultural origin. 
8.2.9 ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารเพือ่ชดเชยการสญูเสยีของ
คณุสมบัตทิางโภชนาการ ทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการแปรรูป

และการจัดเก็บผลติภัณฑอ์นิทรยี ์ไมอ่นุญาตใหใ้ชแ้ร่ธาต ุ
(รวมทัง้จุลธาต)ุ, วติามนิ, กรดไขมันจ าเป็น, กรดอะมโิน

จ าเป็น, และธาตุอาหารทีส่กัดใหบ้รสิทุธิ ์ในการแปรรูป

ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์ยกเวน้แตม่ขีอ้ก าหนดทางกฎหมาย
ส าหรับผลติภัณฑอ์าหาร หรอืเป็นขอ้แนะน าส าคัญของ

หน่วยงานรัฐทีร่ับผดิชอบ ทีป่ระเทศทีผ่ลติภัณฑอ์าหารนัน้
จะจ าหน่าย 

8.2.9 Use of substances to compensate the loss of 
nutritional properties due to processing and storage 

of organic products is not allowed. Minerals 
(including trace elements), vitamins, essential fatty 

acids, essential amino acids, and other isolated 

nutrients shall not be used except when their use is 
legally required or strongly recommended by the 

competent authority, for the food products where 
they are marketed. 

8.2.10 อนุญาตใหใ้ชน้ ้าและเกลอืเป็นสว่นผสมในการผลติ

ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์และไมต่อ้งใชใ้นการค านวณสดัสว่น
ของสว่นผสมเกษตรอนิทรยี ์

8.2.10 Water and salt may be used as ingredients in 

the production of organic products and are not 
included in the percentage calculations of organic 

ingredients. 
8.2.11 น ้าทีใ่ชเ้ป็นสว่นผสม หรอืใชใ้นการแปรรูปและ
สมัผัสกับผลติผลแปรรูปโดยตรง จะตอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐานน ้าดืม่ และวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการกรองจะตอ้ง
ไมม่สีว่นประกอบของสารแอสเบสตอส 

8.2.11 Water that is used as ingredient in the 
processing or comes in direct contact with organic 

products shall be of drinking standard.  The 
equipment and materials used in water filtration 

shall contain no asbestos. 
 

8.3 กระบวนการแปรรปู / Processing Method 
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วตัถปุระสงค:์ อาหารออรแ์กนคิแปรรูปดว้ยกระบวนการ
ชวีภาพและกายภาพ  กระบวนการแปรรูปควรรักษา

คณุสมบัตดิา้นโภชนาการของอาหารไวอ้ย่างเหมาะสม 
รวมทัง้อนุรักษ์พลังงาน และพยายามใหม้ผีลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ 

Objective(s): Organic food is processed by 
biological, mechanical or physical processing 

techniques. The process should optimise preserving 
the nutritional properties of organic food, energy 

conservation and minimizing environmental impact. 
8.3.1 อนุญาตใหใ้ชก้ระบวนการแปรรูปผลติภัณฑ์
ดังตอ่ไปนี้ 

1) กระบวนการทางกายภาพ เชน่ การใหค้วามรอ้น 
การท าแหง้ การระเหยน ้า การรมควัน การส ีการบบี

สกัด 
2) กระบวนการทางชวีภาพ เชน่ การหมักดอง 
3) การสกัด เฉพาะดว้ยน ้า เอทานอล น ้ามัน 

น ้าสม้สายช ูไนโตรเจน คารบ์อนไดออกไซด ์
ไนโตรเจน หรอืกรดคารบ์อกซลิกิทีเ่ป็นเกรดอาหาร 

4) การตกตะกอน 
5)  การกรอง 
6)  การกลั่น 
7)  การใสน่ ้าเพือ่ท าใหฟ้ื้นตัว หรอืการเตมิน ้า 

8.3.1 The following processing methods are 
allowed: 

1) Mechanical and physical processes such as 
heating, drying, evaporation, smoking, milling 

and pressing. 
2) Biological processes such as fermentation. 
3) Extraction by water, ethanol, animal and 

plant oil, vinegar, carbon dioxide, nitrogen or 
carboxylic acids of food grade quality. 

4) Precipitation 
5)  Filtration 
6)  Distillation 
7)  Re-hydration or reconstitution by water. 

8.3.2 สารละลายทีใ่ชส้กัดผลติภัณฑอ์นิทรยีต์อ้งผลติจาก

ระบบเกษตรอนิทรยี ์หรอื เป็นสารทีใ่ชกั้บอาหารได ้(food 

grade) ตามรายการทีร่ะบุไวใ้นภาคผนวก 2 และขอ้จ ากัด
ในการใช ้

8.3.2 Solvents used to extract organic products 

shall be either organically produced or food grade 

substances listed in Appendix 2 and consistent with 
conditions for use. 

8.3.3 ไมอ่นุญาตใหม้กีารจัดการสว่นผสม สารปรุงแตง่ 

และผลติภัณฑส์ าเร็จรูป ดว้ยระบบไมโครเวฟ และการใช ้
รังสทีีท่ าใหเ้กดิการแตกตัวของไอออน 

8.3.3 Microwaving and ionizing radiation of 

ingredients, additives and finished products are not 
permitted. 

8.3.4 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารกรองทีไ่ม่ท าปฏกิริยิาทางเคมี
กับตัวผลติภัณฑ ์หรอื มผีลท าใหโ้ครงสรา้งโมเลกลุ

เปลีย่นไป   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการกรองตอ้งไมท่ าจากแอส

เบสตอส สารทีใ่ชใ้นการกรองจะตอ้งไมป่นเป้ือนผลติภัณฑ ์
สารกรองและสารชว่ยถอืเป็นสารชว่ยแปรรูป ซึง่อนุญาตให ้

ใชเ้ฉพาะทีอ่ยูใ่นภาคผนวก 2 

8.3.4 Filtration substances or techniques that 
chemically react with or modify organic food at the 

molecular level are not allowed. Filtration 

equipment shall not contain asbestos. Filtration 
substances must not contaminate the product.  

Filtration agents and adjuvants are considered as 
processing aids and must appear in Appendix 2 to 

be used. 
สถานประกอบการและเครือ่งมอื Facilities & Equipment 

8.3.5 ภาชนะ เครือ่งมอื และกรรมวธิแีปรรูปตอ้งสะอาด ถกู

สขุลักษณะทกุขัน้ตอน และมมีาตรการป้องกันการปนเป้ือน

จากสิง่ปนเป้ือนตา่งๆ ทีไ่มพ่งึประสงค ์และการปนเป้ือน
จากสารตอ้งหา้ม 

8.3.5 Processing, storage and handling facilities, 

including equipment and containers shall be clean 

and hygienic.  Measures to prevent contamination 
from undesired and non-permitted substances shall 

be implemented. 
8.3.6 หากมกีารใชส้ถานที ่เครือ่งมอื ภาชนะ และ
เครือ่งจักร ร่วมกับการแปรรูปผลติภัณฑอ์ืน่ทีไ่มใ่ช่

ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์ผูป้ระกอบการตอ้งท าใหแ้น่ใจไดว้า่ 
อปุกรณ์และเครือ่งมอืทีส่มัผัสกับผลติภัณฑอ์นิทรยีนั์น้ มี

ความสะอาด ไมม่สี ิง่ตกคา้ง หรอื สิง่ไมพ่งึประสงค ์และ
สารตอ้งหา้ม กอ่นด าเนนิการผลติหรอืแปรรูปผลติภัณฑ์

อนิทรยี ์และมกีารบันทกึการท าความสะอาดดว้ย และ

จะตอ้งด าเนนิการแปรรูปอย่างตอ่เนื่องจนแลว้เสร็จ กอ่นที่
จะเปลีย่นไปแปรรูปผลผลติทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์

8.3.6 If the same equipment and utensils are used 
for organic and non-organic handling and 

processing, the operator shall ensure that the 
equipment and utensils that come into contact with 

organic products are clean of residues or undesired 
and non-permitted substances before use for 

handling and processing organic products. The 

cleaning must be documented. And the processing 
run shall be continuous and completed before 

switching to processing non-organic products. 
8.3.7 หา้มใชภ้าชนะอลมูเินียมในการแปรรูปอาหารทีเ่ป็น
ดา่ง 

8.3.7 Aluminium containers are not allowed for 
alkali food processing. 

การท าความสะอาด การฆา่เชือ้ และการท าใหป้ลอด

เชือ้ าหรบัสถานทีแ่ปรรปูอาหาร 
Cleaning, Disinfecting and Sanitizing of Food 

Processing Facilities 

วตัถปุระสงค:์ การท าความสะอาด การฆ่าเชือ้ และการท า

ใหป้ลอดเชือ้ าหรับสถานทีแ่ปรรูปอาหาร จะตอ้งไมท่ าให ้
เกดิการปนเป้ือนกับผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี ์

Objective(s): Cleaning, disinfecting and sanitizing 

of food processing facilities do not contaminate 
organic products. 
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มาตรฐาน Requirements 

8.3.8 ในการจัดการอนิทรยี ์จะเลอืกใชก้ารท าความสะอาด
และการฆา่เชือ้บนพืน้ผวิ บนเครือ่งจักร และพืน้ทีแ่ปรรูป ที่

ไมป่นเป้ือนกับผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี ์

8.3.8 Organic management employs only those 
systems for cleaning and disinfecting surfaces, 

machinery and processing facilities that do not 
contaminate the organic product. 

8.3.9 การท าความสะอาดสถานทีท่ีจ่ัดการ แปรรูป และ

จัดเก็บ ควรด าเนนิการโดยใชไ้อน ้า น ้า เป่าลมทีม่แีรงดัน 
การดดู การขัด การปัด และวธิกีารทางกายภาพอืน่ ๆ ที่

เหมาะสม 

8.3.9 Cleaning of handling, production and storage 

facilities should be primarily achieved by using 
steam, water, compressed air, vacuuming, 

scrubbing, brushing and other physical mechanical 
where applicable. 

8.3.10 ในกรณีทีไ่ม่สามารถท าความสะอาดเครือ่งมอืดว้ย

การลา้งได ้ใหใ้ชส้ว่นผสมอนิทรยีท์ีไ่ดร้ับการรับรองเป็นตัว
ลา้ง กอ่นทีจ่ะเริม่มกีารแปรรูปอนิทรยี ์สว่นผสมอนิทรยีท์ี่

ใชล้า้งเครือ่งนี้จะไมถ่อืว่ามคีวามเป็นเกษตรอนิทรยีอ์กี
ตอ่ไป ปรมิาณและระยะเวลาในการลา้งเครือ่งมอืนี้ จะ

พจิารณาเป็นกรณีๆ ไป 

8.3.10 Where equipment cannot be washed, a 

flushing plug of the applicable certified organic 
ingredient through the system prior to commencing 

organic processing shall be done. The organic 
ingredient used as flushing plug shall not be 

classified as organic. The duration and amount of 

the flushing plug will be determined according to 
the situation on a case-by-case basis. 

8.3.11 สารทีใ่ชฆ้่าเชือ้และท าความสะอาด ทีอ่าจสมัผัส

กับผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี ์คอื น ้า และสารทีร่ะบุไวใ้น
ภาคผนวก 3 เทา่นัน้ 

8.3.11 Disinfecting and sanitizing substances that 

may come into contact with organic products are 
water and substances that are listed in Appendix 3. 

8.3.12 ในกรณีทีก่ารด าเนนิการตามขอ้ 8.3.10 และ 

8.3.11 ยังไม่ไดผ้ลเพยีงพอ และจ าเป็นตอ้งใชส้ารอืน่ การ
ใชส้ารอืน่จะตอ้งไมส่มัผัสกับผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี ์อาจ

อนุญาตใหท้ าความสะอาดดว้ยสารเคม ีแต่จะตอ้งท าให ้
นอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ าเป็น สารท าความสะอาดทีใ่ชกั้บสิง่ที่

สมัผัสอาหารจะตอ้งเป็นสารทีใ่ชกั้บอาหารไดเ้ทา่นัน้ และ
เมือ่มกีารใชส้ารนี้กับพืน้ผวิทีส่ัมผัสอาหาร จะตอ้งมกีาร

ด าเนนิการเพิม่เตมิเพือ่ป้องกันมใิหม้สี ิง่ตกคา้งทีจ่ะ

ปนเป้ือนกับผลติภัณฑ ์เชน่ การลา้งดว้ยน ้าดืม่    

8.3.12 In cases where cleaning measures as in 

8.3.10 and 8.3.11 are ineffective, cleaning with 
chemical cleaning agents can be used but shall be 

limited to the minimum necessary. Cleaning agents 
must be of food grade for food contact surfaces. 

Use of cleaning agents on food contact surfaces 
shall be followed by an intervening event, e.g. a 

through rinse with clean potable water, sufficient to 

prevent residual contamination of product. 
8.3.13 จัดท าทะเบยีนสารทีใ่ช ้รวมทัง้ฉลากและขอ้มลู

ดา้นเทคนคิ 
8.3.13 A register of all substances used shall be 

kept, including labels and technical specifications. 
8.3.14 สารเคมที าความสะอาดจะตอ้งจัดเก็บแยกออกจาก
ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี ์

8.3.14 Chemical cleaning materials shall be stored 
separately from organic products. 

8.3.16 การท าความสะอาดพืน้ผวิหรอืทีจั่ดเก็บสนิคา้ 

จะตอ้งมแีผนการด าเนนิการทีเ่ป็นประจ า และมกีารบันทึ
การท าความสะอาด ภาระหนา้ทีใ่นการท าความสะอาดอาจ

ใชเ้ช็คลสีทก็์ได ้

8.3.15 Cleaning of all food contact surfaces and 

storage areas must be scheduled regularly and 
recorded. Cleaning tasks should be managed with a 

checklist as appropriate. 
8.3.15 ในกรณีทีม่กีารจา้งบุคคลภายนอกเพือ่ท าความ
สะอาด ผูป้ระกอบมหีนา้ทีท่ีจ่ะท าระบบบันทกึ และ/หรอื

เอกสาร ทีย่นืยันไดว้่า การท าความสะอาดนัน้เป็นไปตาม
มาตรฐานนี้ 

8.3.16 Where external contractors are used for 
cleaning, the operator is responsible to provide 

documentation and/or records that the cleaning are 
done in compliance to these requirements. 

การจดัการขยะของเสยี Waste management 

8.3.17 ขยะของเสยีทีไ่ดจ้ากการแปรรูปตอ้งไดร้ับการ
จัดการทีเ่หมาะสม เพือ่ใหม้ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ย

ทีส่ดุ 

8.3.17 Waste from processing and handling shall be 
managed so as to have minimum effect on the 

environment. 
8.3.18 การจัดการขยะของเสยีตอ้งเป็นไปตาม กฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศ 

8.3.18 Waste handling shall comply with applicable 
national regulations. 

8.3.19ในกรณีทีเ่หมาะสม ควรน าขยะของเสยีอนิทรยีไ์ป

ทิง้ตามชอ่งทางทีไ่ดม้กีารจัดไวเ้ฉพาะ หรอืน ากลับไปใช ้

ในฟารม์ เพือ่หมนุเวยีนธาตุอาหาร 

8.3.19 Where appropriate, organic waste shall be 

disposed of through established channels or 
systems for nutrient cycling. 

 

 

8.4 การบรรจภุณัฑ ์/ Packaging 
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มาตรฐาน Requirements 

วัตถปุระสงค:์ การบรรจุภัณฑ ์การจัดเก็บ และการชนสง่
จะตอ้งไม่ท าใหเ้กดิการปนเป้ือนกับผลติภัณฑเ์กษตร

อนิทรยี ์

Objective(s): Packaging and storage/ 
transportation containers do not contaminate the 

organic product they contain. 
8.4.1 ผลผลติ/ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ะตอ้งไมเ่ก็บไว ้

ในภาชนะเดยีวกันกับทีเ่คยเก็บผลผลติ/ผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ช่

เกษตรอนิทรยี ์ยกเวน้แต่ไดม้กีารความสะอาดอย่าง
เรยีบรอ้ยแลว้ 

8.4.1 Organic produce/products shall not be kept in 

containers in which non-organic produce/products 

have previously been kept, unless these have been 
carefully cleaned. 

8.4.2 บรรจุภัณฑท์ีใ่ชกั้บผลติภัณฑอ์าหารจะตอ้งเป็นวัสดุ

ทีม่คีณุภาพส าหรับใชกั้บอาหาร สะอาด ถูกสขุอนามัย 
8.4.2 Packing materials used for food products shall 

be food grade quality, clean and hygienic. 
8.4.3 บรรจุภัณฑจ์ะตอ้งไมผ่่านการใชส้ารก าจัดเชือ้รา สาร

กันเสยี หรอืมสีว่นผสมของวัสดนุาโน 
8.4.3 Packing materials shall not be treated with 

fungicide, preservative or contain nano-material. 
8.4.4 บรรจุภัณฑส์ าหรับอาหารจะตอ้งไมน่ ามาใชซ้ ้า 
ยกเวน้เฉพาะแตบ่รรจุภัณฑจ์ากแกว้ 

8.4.4 Packing material for food shall not be re-used 
except for glass containers. 

8.4.5 ควรพยายามเลอืกใชเ้ท่าทีเ่ป็นไปได ้บรรจุภัณฑท์ีร่ี

ไซเคลิได ้หรอืยอ่ยสลายทางชวีภาพได ้หรอืทีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม พยายามหลกีเลีย่งการใชบ้รรจุภัณฑห์ลายชัน้ 

ยกเวน้แตไ่มม่ทีางเลอืกอืน่ 

8.4.5 Recyclable, biodegradable and 

environmentally friendly packing material should be 
used where possible.  Multi-layer packaging should 

not be used unless alternatives are unavailable. 
8.4.6 หา้มใชพ้ลาสตคิทีท่ าจากพวีซี ีและสารคลอรนีอืน่ 

ยกเวน้ไมม่ทีางเลอืกอืน่ 
8.4.6 PVC and other chlorine based plastics are 

prohibited unless alternatives are unavailable 
8.4.7 ไมอ่นุญาตใหใ้ชโ้ฟมเป็นบรรจุภัณฑ ์ยกเวน้แต่ไมม่ี
ทางเลอืกอืน่ หา้มใชบ้รรจุภัณฑโ์ฟมทีส่มัผัสกับผลผลติ

เกษตรอนิทรยีโ์ดยตรง 

8.4.7 Styrofoam is prohibited for use as packaging 
material unless alternatives are unavailable.  

Styrofoam shall not be used for packaging in direct 

contact with organic produce. 
8.4.8 ควรเลอืกใชบ้รรจุภัณฑท์ีส่รา้งขยะทีน่อ้ยทีส่ดุ ควร

จัดการขยะบรรจุภัณฑใ์หม้ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มให ้

นอ้ยทีส่ดุ และถา้เป็นได ้ควรจัดการทิง้ในระบบการรไีซเคลิ
ทีม่อียู่ 

8.4.8 Packing material should be managed to create 

minimum waste.  Waste packing material should be 

handled to have minimum impact on the 
environment.  Where possible, they should be 

disposed of through established channels for 
recycling. 

8.4.9 หา้มน าบรรจุภัณฑห์รอืภาชนะ ทีม่กีารตดิฉลากแลว้ 

ทีใ่ชกั้บผลผลติ/ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี ์มาใชซ้ ้าในการ
เก็บผลผลติทีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์หรอืสารทีไ่ม่อนุญาตให ้

ใชใ้นการผลติและแปรรูปอนิทรยี ์

8.4.9 Labelled packing material and containers for 

organic produce/products shall not be reused for 
keeping non-organic produces or substances 

prohibited for use in organic production and 
processing. 

 

8.5 การเก็บรกัษาผลติผลและผลติภณัฑ ์/ Storage of Produce and Product 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ ในชว่งจัดเก็บ ความเป็นเกษตรอนิทรยีข์อง

ผลผลติ/ผลติภัณฑจ์ะตอ้งไดร้ับการดแูลปกป้องตลอดเวลา 
Objective(s): Organic integrity of produce/product 

is maintained during storage. 
8.5.1 ตอ้งมกีารจัดท ามาตรการทีป้่องกันผลผลติ/
ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีท์ีจ่ัดเก็บไว ้ไมใ่หม้โีอกาส

ปนเป้ือนกับสารไมพ่งึประสงคแ์ละสารตอ้งหา้มได ้
ตลอดเวลา 

8.5.1 Measures shall be put in place to prevent 
stored organic produce/products from being 

contaminated by undesired and prohibited 
substances at all times. 

8.5.2 ผลติผล/ผลติภัณฑอ์นิทรยีต์อ้งเก็บแยกออกจาก

ผลติผล/ผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ชอ่นิทรยี ์เวน้แต่ไมม่คีวามเสีย่งที่
จะเกดิการปะปน และ/หรอื การปนเป้ือน หรอืมกีารจัดท า

มาตรการเพือ่ป้องกันการปะปน และ/หรอืการปนเป้ือน 

8.5.2 Organic produce/products shall not be stored 

together with non-organic produce/products unless 
co-mingling and/or contamination is unlikely or 

measures are in place to prevent co-mingling 

and/or contamination. 
8.5.3 ในระหว่างการจัดเก็บผลติผล/ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์

จะตอ้งมกีารบง่ชีท้ีช่ดัเจนไดต้ลอดเวลา 
8.5.3 Organic produce/products shall be clearly 

identified at all times during storage. 
8.5.4 สถานทีท่ีใ่ชใ้นการจัดเก็บและบรรจุผลติภัณฑเ์ป็น
ประจ า จะตอ้งมกีารมาตรการทีเ่พยีงพอในการจัดการกับ

ศัตรูพาหะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบรเิวณทีม่กีารจัดการ
ผลผลติ และสถานทีจ่ัดเก็บวัสดบุรรจุภัณฑ ์

8.5.4 All permanent product packaging and storage 
sites shall have adequate pest control measures, 

particularly in areas of product handling and storage 
of packaging material 
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มาตรฐาน Requirements 

8.5.5 อนุญาตใหเ้ก็บรักษาผลติผลและผลติภัณฑใ์นหอ้งที่
ควบคมุบรรยากาศ โดยใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ก๊าซ

ไนโตรเจน หรอืกา๊ซออกซเิจน 

8.5.5 Use of carbon dioxide, nitrogen or oxygen to 
control atmosphere during storage is permitted. 

8.5.6 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารเก็บรักษาผลติภัณฑด์ว้ยการ

ผนกึสญุญากาศ หรอืบดว้ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ 
8.5.6 Vacuum packing and carbon dioxide 

fumigation is permitted. 
8.5.7 อนุญาตใหเ้ก็บรักษาผลติภัณฑด์ว้ยวธิกีารท าความ
เย็น และการแชแ่ข็ง 

8.5.7 Cold storage and frozen storage is permitted. 

8.5.8 อนุญาตใหเ้ก็บรักษาผลติภัณฑด์ว้ยวธิกีารควบคมุ

ความชืน้ 
8.5.8 Moisture control for product storage is 

permitted. 
 

8.6 การจดัการแมลงและสตัวพ์าหะ / Pest Control management 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ ในระหว่างการแปรรูป การจัดเก็บ และการ
จัดการผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี ์ จะตอ้งมกีารป้องกัน

ผลติภัณฑจ์ากแมลงและสัตวพ์าหะ โดยทีย่ังคงรักษา
สภาพความเป็นเกษตรอนิทรยีข์องผลติภัณฑ ์

Objective(s): During processing, storage and 
handling – organic products are protected from 

pests without compromising the organic integrity of 
the product. 

8.6.1 การจัดการแมลงและสัตวพ์าหะมหีลักเกณฑใ์นการ

จัดการตามล าดับขัน้ คอื เริม่จากการป้องกัน ตามมาดว้ย
การใชม้าตรการทางกายภาพ, วธิกีล, และชวีภาพ 

8.6.1 Pest control shall be managed according to a 

hierarchy of practices starting with prevention, and 
then physical, mechanical, biological methods. 

8.6.2มาตรการป้องกัน อาทเิชน่ การท าความสะอาด การ

ก าจัดแหลง่ทีอ่ยูอ่าศัยของแมลงและสตัวพ์าหะ เป็น
มาตรการพืน้ฐานขัน้ตน้ 

8.6.2 Preventative methods such as cleaning, 

disruption and elimination of pest habitats, etc. 
shall be the primary means to control pest. 

8.6.3 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีล วธิกีารทางกายภาพ วธิทีาง

ชวีภาพ อาทเิชน่ การมสีิง่กดีขวาง การใชเ้สยีง การใช ้

เสยีงระดับอตุราซาวน ์แสง กับดักทีใ่ชแ้สงยวู ีกับดักฟีโร

โมน การควบคมุอณุหภมู ิการควบคมุสภาพอากาศ 

8.6.3 Mechanical, physical, biological methods, e.g. 

use of physical barriers, sound, ultra-sound, light, 
UV-light traps, pheromone traps, temperature 

control, controlled atmosphere are allowed. 
8.6.4 ในกรณีทีก่ารปฏบัิตขิา้งตน้ไมไ่ดผ้ล อนุญาตใหใ้ช ้

สารฉพาะทีร่ะบไุวใ้นดัชนีภาคผนวก 1.3 ตามเงือ่นไขทีร่ะบุ

ไวข้องสารแตล่ะชนดิ 

8.6.4 Where the above practices are not effective, 
use of substances in Appendix 1.3 is allowed 

subject to restriction condition of each substance. 
8.6.5 อาจอนุญาตใหใ้ชส้ารเคมสีงัเคราะหใ์นการควบคมุ

แมลงและสัตวพ์าหะได ้ในกรณีที ่
1) สารเคมนัีน้ตอ้งไมใ่ชส่ารทีค่งทน, สะสมทางชวีภาพ
ได,้ เป็นสารทีเ่ป็นพษิ (เชน่ PBTs) 

2) ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีทั์ง้หมดจะตอ้งขนยอ้ยออก
จากสถานทีนั่น้ กอ่นทีจ่ะมกีารใชส้าร 

3) ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดท ามาตรการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 

ไมม่คีวามเสีย่งในการปนเป้ือนกับผลผลติ/
ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์

4) มกีารบันทกึการใชส้ารเคมใีนการควบคมุแมลงและ
สตัวพ์าหะ 

5) ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยตรวจรับรองทราบ

ถงึวธิกีารและชนดิของสารเคมทีีจ่ะใชท้ราบ
ลว่งหนา้ และไดร้ับอนุญาตกอ่นการใช ้  หน่วย

ตรวจรับรองอาจก าหนดใหม้กีารวเิคราะหส์าร
ตกคา้ง เพือ่ยนืยันวา่ ไมม่กีารปนเป้ือนของสารเคมี

กับผลผลติ/ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์

8.6.5 Use of synthetic chemicals for pest control 

may only be allowed based on the following: 
1) The chemicals shall not be persistent, bio 

accumulative, toxicants (PBTs). 
2) All organic products shall be removed from 

the facility before application. 
3) The operator shall take measures to ensure 

that there is no risk of contamination of 
organic produce/products.   

4) Use of pest control chemicals shall be 
documented. 

5) Operators shall notify the Certification Agent 

of the protocol and chemical pesticides to be 
applied for approval before implementing. 

The Certification Agent may require residue 
analysis to confirm no contamination of or-

ganic produce/products. 
8.6.6 ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารเคมตีอ่ไปนี้ในการรมควัน เชน่ 
เอทลินีออกไซด,์ เมทลิโบรไมด,์ อลมูเินียมฟอสไฟด,์ ได

คลอวอส 

8.6.6 Fumigation with chemicals e.g. ethylene 
oxide, methyl bromide, aluminium phosphide and 

dichlorvos is prohibited. 
8.6.7 ในกรณีทีม่กีารจา้งบคุคลภายนอกเพือ่จัดการแมลง
และสตัวพ์าหะ ผูป้ระกอบมหีนา้ทีใ่นการบันทกึ และ/หรอื

จัดท าเอกสาร ทีย่นืยันไดว้า่ การจัดการแมลงและสตัว์
พาหะนัน้เป็นไปตามมาตรฐานนี้ 

8.6.7 Where external contractors are used for pest 
control, the operator is responsible to provide 

documentation and/or records that the pest control 
is done in compliance to these requirements. 
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8.7 การขนสง่ / Transportation 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ ในชว่งขนสง่ ความเป็นเกษตรอนิทรยีข์อง

ผลผลติ/ผลติภัณฑจ์ะตอ้งไดร้ับการดแูลปกป้องตลอดเวลา 
Objective(s): Organic integrity of produce/product 

is maintained during transport. 
8.7.1 การขนสง่ผลติภัณฑอ์นิทรยีจ์ะตอ้งด าเนนิการร่วมไป
กับผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์ยกเวน้แต่วา่ จะ

สามารถจ าแนกแยกแยะไดช้ดัเจน รวมทัง้มมีาตรการทีจ่ะ
ป้องกันการปนเป้ือน และ/หรอื การปะปนกัน 

8.7.1 Transportation of organic products shall not 
be done together with non-organic products unless 

they can be clearly identified and measures are in 
place to prevent contamination and/or co-mingling. 

8.7.2 ผูป้ระกอบการตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบดแูลใหผู้อ้ืน่ทีท่ า

การขนสง่ผลติภัณฑอ์นิทรยีด์ าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.7.2 Operators shall ensure that all transportation 

work done by others on their behalf meet applicable 
requirements. 

9. การจดัท าบนัทกึขอ้มลูและการตรวจสอบยอ้นกลบั / Traceability 
and Record Keeping 
 

9.1 ท ัว่ไป / General 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ การจัดท าบันทกึขอ้มูลชว่ยท าใหส้ามารถ

ตรวจสอบยอ้นกลับความเป็นเกษตรอนิทรยีใ์นตลอดทุก
ขัน้ตอนของหว่งโซก่ารผลติ ดว้ยการตดิตามขอ้มูลการผลติ 

(เชน่ ขอ้มลูวัตถดุบิ ปัจจัยการผลติ) และปรมิาณ  การ

จัดท าบันทกึขอ้มลูนี้จะตอ้งโปร่งใสและสามารถทีจ่ะน า
ขอ้มลูออกมาไดโ้ดยสะดวก 

Objective(s): Record keeping ensures traceability 

of organic integrity throughout the whole organic 
operation by following the production data (e.g. raw 

material data, production input) and quantity of 

every step of the produce/product chain, including 
sales.  It must be transparent and enable easy 

retrieval of information. 

9.1.1 ผูป้ระกอบการตอ้งสามารถจ าแนกพืน้ทีก่ารผลติแต่
ละแหง่ทีแ่ยกออกจากกัน โดยการก าหนดชือ่เฉพาะหรอื

รหัส ซึง่ชือ่หรอืรหัสนี้จะตอ้งปรากฏอยูบ่นแผนผัง/แผนที่

ของสถานทีผ่ลติ และมป้ีายบง่บอกชือ่หรอืรหัสตดิทีส่ถาน
ประกอบการดว้ย ในเอกสารและบันทกึต่าง ๆ ทัง้หมด

จะตอ้งระบชุือ่เฉพาะหรอืรหัสนี้ดว้ย 

9.1.1 Operator shall identify each separate 
production site by a unique name or code. The 

name or code shall be recorded on a property map 

with a corresponding signage placed on the site. 
The site name or code shall be recorded on all 

documents and records that refer to the site. 

9.1.2 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดท าระบบขอ้มลูบัญช ีทีแ่สดงให ้
เห็นถงึการซือ้และการขายทัง้หมด โดยระบบนี้ควรจะ

สามารถแสดงสรุปการซือ้และการขายผลติภัณฑอ์นิทรยี์

และทีไ่มใ่ชอ่นิทรยี ์ของชว่งเวลาใด ๆ ตามตอ้งการ 

9.1.2 Operators shall maintain an accounting system 
that account for all purchases and sales. The system 

should be able to provide summaries of purchases 

and sales of organic and non-organic products in 
any given calendar period on demand. 

9.1.3 ระบบเอกสารและบันทกึจะตอ้งระบคุ า "อนิทรยี"์ 

หรอืรหัส และบง่ชีม้าตรฐานทีข่อการรับรอง ในกรณีทีม่กีาร
จัดการผลติภัณฑม์ากกวา่หนึง่ระบบมาตรฐานเกษตร

อนิทรยี ์

9.1.3 Documentation and records shall include use 

of the term “organic” or code as well as 
identification of applicable standards, if handling 

products of more than one organic certification 

scheme. 

9.1.4 มรีะบบบันทกึารผลติ เอกสารการผลติ และบัญช ีที่
สามารถแสดงการตรวจสอบยอ้นกลับ ส าหรับใหผู้ต้รวจ

สามารถท าการตรวจสอบห่วงโซก่ารผลติและตรวจสอบ
ยอ้นกลับไดต้ลอดเวลา 

9.1.4 Records, documentation and accounts shall 
provide traceability and be made available to the 

inspector for audit trail and trace back verification at 
any time. 

9.1.5 บันทกึตา่ง ๆ (รวมทัง้บันทกึเกีย่วกับการว่าจา้งผูร้ับ
จา้ง) จะตอ้งเก็บรักษาไวไ้มน่อ้ยกว่า 5 ปี 

9.1.5 Records (including those related to use of sub-
contractors) shall be retained for at least 5 years. 

9.1.6 ผูป้ระกอบการควรมขีัน้ตอนปฏบัิตใินการเรยีกคนื

สนิคา้ ตามความเหมาะสมกับขนาดของธรุกจิ 
9.1.6 Operators should maintain a recall procedure 

commensurate with scale of operation. 

9.1.7 มกีารจัดท าบันทกึการรอ้งเรยีนทีไ่ดร้ับ และการ
แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน 

9.1.7 A complain register and record of corrective 
action taken shall be kept. 
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9.2 ฟารม์และการจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว / Farm and Post Harvest 

มาตรฐาน Requirements 

9.2.1 ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดท าบันทกึการเพาะปลกู และ

เปิดเผยต่อผูต้รวจในระหวา่งการตรวจประเมนิ โดยบันทกึนี้
จะตอ้งครอบคลมุ 

1) ปัจจัยการผลติจากภายนอกฟารม์ ทีไ่ดม้าโดยการซือ้ 

และ/หรอื เก็บหา 
2) การใชธ้าตุอาหารและสารปรับปรุงดนิ 
3) การใชส้ารป้องกันก าจัดศัตรูพชื 
4) การเก็บเกีย่วผลผลติอนิทรยี ์
5) การจัดสง่และการขายผลผลติอนิทรยี ์

9.2.1 Operators shall maintain production records 

and make them available during inspection. These 
include: 

1) purchase and/or collection of off-farm inputs; 
2) application of nutrients and soil amendment 

substances; 
3) application of pest control substances; 
4) harvest of organic produce; 
5) delivery and sale of organic produce. 

9.2.2 ในบันทกึการเก็บเกีย่ว จัดสง่ และขายผลผลติอนิทรยี ์

จะตอ้งระบุสถานะอนิทรยี ์และระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์
ทีข่อการรับรอง 

9.2.2 Records of harvest, delivery, and sale of 

organic produce shall indicate the organic status 
and its applicable standards. 

 

9.3 การจดัการและการแปรรปู / Handling & Processing 

มาตรฐาน Requirements 

9.3.1 ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดท าบันทกึการซือ้ จัดการ และ

แปรรูปใหเ้ป็นปัจจุบัน รวมทัง้บันทกึสต็อคของสว่นผสมและ
สารชว่ยในการแปรรูปทกุชนดิ ทีใ่ชใ้นการแปรรูปและการ

จัดการ ตลอดจนสต็อคของสนิคา้ทีพ่รอ้มจ าหน่าย 

9.3.1 Operators shall maintain purchase, handling 

and processing records, also stock inventory of all 
ingredients and processing aids used for organic 

processing and handling as well as finished 
products. 

9.3.2 เอกสารและบันทกึตา่ง ๆ จะตอ้งระบุแหลง่ทีม่า การ
ขนยา้ย การใช ้และสต็อคของสว่นผสม และผลติภัณฑ์

อนิทรยี ์ในทกุขัน้ตอนการผลติ จัดการ และการแปรรูป 

9.3.2 Documentation and records shall clearly 
identify the source, movement, use and inventory 

of organic ingredients and product at all stages of 
production/processing and handling. 

9.3.3 ตอ้งจัดท ารายชือ่ของซัพพลายเออรแ์ละขอ้มูล

ส าหรับการตดิตอ่ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
9.3.3 List of suppliers and contact information shall 

be updated regularly. 

9.3.4 เอกสารการรับรองอนิทรยี ์(เชน่ ใบรับรองเกษตร

อนิทรยี ์ใบรับรองเพือ่การคา้) ของสว่นผสมในผลติภัณฑ์
อนิทรยี ์และสนิคา้ส าเร็จรูป จะตอ้งไมห่มดอาย ุณ ขณะทีร่ับ

สนิคา้นัน้เขา้คลัง 

9.3.4 Documentation of organic certification (e.g. 

organic certificate, transaction certificate) for each 
purchased batch/lot of organic ingredients and 

finished products shall be valid at the time of 
receiving them into the stock. 

9.3.5 ตอ้งมกีารจัดท าระบบตรวจสอบยอ้นกลับของการ

ผลติ/แปรรูป เชน่ รหัสงวดการผลติ เพือ่ใหส้ามารถ

ตรวจสอบยอ้นกลับการผลติ/แปรรูปในแตล่ะครัง้ ไปจนถงึ
รหัสงวดของสว่นผสมทีใ่ช ้

9.3.5 A production/processing traceability system, 

e.g. batch/lot code(s), shall be implemented for 

traceability of each production/processing run to 
the respective batch/lot of ingredients used. 

9.3.6 โปรแกรมสหภาพยโุรป: ในการรับวัตถดุบิอนิทรยี์

เขา้มาในสถานประกอบการ ผูป้ระกอบการตอ้งตรวจสอบ
ผลผลติ/ผลติภัณฑ ์และฉลาก วา่สอดคลอ้งกับขอ้มูลใน

เอกสารทีส่ง่มาพรอ้มกับสนิคา้หรอืไม ่และท าการจดบันทกึ

การตรวจสอบฉลากดังกลา่วไวใ้หต้รวจสอบดว้ย 
ฉลากบนผลผลติ/ผลติภัณฑ ์(สนิคา้ส าเร็จรูป หรอืสนิคา้ยัง

ไมบ่รรจุ) จะตอ้งระบชุือ่และทีอ่ยูข่องผูส้ง่สนิคา้ รหัสงวด
การผลติ (lot no.) หรอืรหัสการตรวจสอบยอ้นกลับ 

(traceability code) และชือ่ และ/หรอืรหัส EU ของหน่วย

ตรวจรับรอง ในกรณีทีม่ขีอ้มลูไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น 
ผูป้ระกอบการตอ้งขอขอ้มลูเพิม่จากผูส้ง่สนิคา้ หรอืปฏเิสธ

การรับสนิคา้ดังกลา่ว 

9.3.6 EU Equiv scheme: When receiving 

purchased organic raw material, the operator shall 
check that produce/product received and it's 

package labelling correspond with delivery 

documents. The check shall be recorded and made 
available for inspection. 
Produce/product packaging (finished or bulk) shall 
specify name and address of the supplier, a 

lot/batch number or traceability code, identity of 

the certification body and/or EU code of the 
certification body. If the above information is 

incorrect or incomplete, the operator shall seek 
clarification from the supplier or refuse to receive 

the produce/products. 
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10. เงือ่นไขการจา้งงาน ความปลอดภยั สวสัดกิารและ
สขุอนามยัของลกูจา้ง/ Employment Condition, Safety, 
Employee Welfare and Hygiene 
 
 

10.1 เงือ่นไขการจา้งงานและสวสัดกิารของลูกจา้ง / Employment Condition and 
Employees' Welfare 

มาตรฐาน Requirements 

10.1.1 ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบัิตติามกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ระดับทอ้งถิน่และประเทศ ในเรือ่งสวัสดภิาพของแรงงาน, 

การจ่ายคา่ตอบแทนลูกจา้ง, หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการ
ท างาน, สวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ 

10.1.1 Operators shall comply with applicable local 
and national regulations relating to labour welfare, 

employee's compensation scheme, terms and 
conditions of work, benefits and entitlements. 

10.1.2 เอกสารการจา้งงานตอ้งอยา่งนอ้ยระบปุระเด็นเรือ่ง 
คา่จา้ง และวธิกีารจ่ายคา่จา้ง, สถานทีแ่ละประเภทของ

งาน, ชัว่โมงท างานปกตแิละการท างานลว่งเวลา, การจ่าย
คา่จา้งในวันหยดุ, การจ่ายค่าจา้งเมือ่ลาป่วย, สทิธใินการ

รักษาพยาบาลเมือ่ลูกจา้งป่วย, สทิธอิืน่ ๆ เชน่ สทิธกิารลา

คลอดของผูป้กครอง เป็นตน้ 
 

ในกรณีทีเ่ป็นการจา้งแรงงานฉุกเฉนิระยะสัน้ เพือ่แกปั้ญหา
ภาระงานทีเ่กนิกวา่ทีค่าดการณ์ไว ้การตกลงดว้ยวาจาเรือ่ง

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขของการจา้งงานก็อาจเพยีงพอ 

10.1.2 Written employment contract must specify at 
least: wages and method of payment, location and 

type of work, hours of work and overtime, holiday 
pay, sick pay or sickness benefit and other benefits 

such as paternity leave. 
 
In cases where workers are hired on an ad hoc basis 

for a short period to address unpredictable workflow 
oral mutual agreement on the terms and conditions 

of employment may suffice. 

10.1.3 ผูป้ระกอบการตอ้งมหีลักประกันทีม่ั่นใจไดว้า่ 

คนงานเขา้ใจเงือ่นไขในสัญญาจา้ง 
10.1.3 Operators shall ensure that workers 

understand the terms of their employment contract. 

10.1.4 ผูป้ระกอบการปฏบัิตติามขอ้ตกลงในสัญญาจา้งงาน 

รวมถงึการจ่ายคา่จา้งใหต้รงเวลา 
10.1.4 Operators shall honour their contract 

obligations including timely payment of wages. 

10.1.5 ลกูจา้งตอ้งมสีทิธไิดร้ับวันหยดุประจ าสปัดาห ์อยา่ง

นอ้ยสปัดาหล์ะ 1 วัน หลังจากท างานตดิต่อกันไมเ่กนิ 6 วัน 

ถา้มกีารท างานเกนิกวา่นี้ ก็ตอ้งจ่ายค่าแรงล่วงเวลา หรอืไม่
ก็ใหห้ยดุทดแทนวันทีท่ างาน 

10.1.5 Employees shall be granted the right to take 

at least one day off after six consecutive days of 

work. Overtime work shall be paid or provided time 
off in lieu. 

10.1.6 ลกูจา้งทีท่ างานในลักษณะหรอืต าแหน่งเดยีวกัน
ตอ้งไดร้ับโอกาสและการปฏบัิตทิีเ่ท่าเทยีมกัน โดยไมม่กีาร

เลอืกปฏบัิตเินื่องจากความแตกตา่งดา้นเพศ, เชือ้ชาต,ิ 
ศาสนา, หรอืความเชือ่ทางการเมอืง 

10.1.6 Employees who do the same work or hold 
similar positions shall receive equal treatment 

without discrimination to gender, race, religious or 
political beliefs. 

10.1.7 ผูป้ระกอบการตอ้งไมบั่งคับลูกจา้งทีป่่วยหรอืตอ้ง
ไดร้ับการรักษาพยาบาล ใหม้าท างาน และตอ้งไมล่งโทษ

ลกูจา้งทีห่ยุดงานเนื่องจากเหตุผลทีลู่กจา้งป่วย 

10.1.7 Operators shall not force an employee who is 
ill or require medical attention to work and shall not 

sanction an employee because of his/her illness. 

10.1.8 ผูป้ระกอบการจะตอ้งไมใ่ชแ้รงงานบังคับ หรอื

แรงงานทีท่ างานโดยไมส่มัครใจ 
10.1.8 Operators shall not use forced or involuntary 

labour. 

10.1.9 ผูป้ระกอบการตอ้งจา้งแรงงานเด็ก แตเ่ด็กสามารถ

ท างานในฟารม์หรอืสถานประกอบการของพ่อแมห่รอืญาติ

พีน่อ้ง แต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูใ้หญ ่และงานที่
ไดร้ับมอบหมายจะตอ้งไมเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ และไม่

กระทบต่อการการเรยีนรู ้ศลีธรรม สงัคม และร่างกายของ
เด็ก 

10.1.9 Operator shall not employ child labour. 

Children may work in own parent's farm or 

production unit of its family or direct relative owned 
operation and under supervision of an adult. The 

work assigned must not endanger the child's health 
or jeopardize the child's education, moral, social, 

and physical development. 

10.1.10 ในกรณีทีม่กีารจา้งแรงงานเยาวชน ผูป้ระกอบการ

ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดร้ับการศกึษาภาคบังคับ หรอืมี
โอกาสเขา้รับการฝึกอบรมดา้นอาชพี และ/หรอืการ

ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาตนเอง 

10.1.10 Where youth labour is employed, operators 

shall provide opportunity to finish compulsory 
education or learning opportunity for vocational 

training and/or self-improvement. 
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10.1.11 ในกรณีทีม่กีารจัดหาทีพ่ักใหแ้กลู่กจา้ง ณ สถานที่
ผลติ ทีพ่ักดังกลา่วจะตอ้งเหมาะแกก่ารพักอาศัย และมสีิง่

อ านวยความสะดวกขึน้พืน้ฐาน รวมทัง้น ้าสะอาดส าหรับการ

บรโิภค นอกจากนี้ บรเิวณทีพ่ักควรมกีารท าความสะอาด 
เพือ่ป้องกันไมใ่หก้ลายเป็นทีเ่พาะพันธุข์องศัตรูพาหะน า

โรค 

10.1.11 If on-site living quarters are provided, they 
shall be habitable and have basic amenities and 

facilities, including portable water. These living 

premises should be kept clean to avoid establishing 
a breeding ground for pests. 

10.1.12 หน่วยตรวจรับรองอาจปฏเิสธทีจ่ะใหก้ารรับรองกับ

การประกอบการ ทีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชน 
10.1.12 Certification Agent may refuse to certify an 

operation because of human right violation. 

 

10.2 การจดัการความปลอดภยั / Safety management 

มาตรฐาน Requirements 

10.2.1 มกีารจัดอบรมใหกั้บคนงานทีต่อ้งปฏบัิตหินา้ทีท่ีใ่ช ้

อปุกรณ์เครือ่งมอืทีอ่าจเป็นอันตราย หรอืมคีวาม

สลับซบัซอ้น 

10.2.1 Training shall be given to workers operating 
dangerous or sophisticated equipment. 

10.2.2 มมีาตรการทีส่ง่เสรมิสภาพเงือ่นไขการท างานทีด่ี

และปลอดภัย 
10.2.2 There shall be measures to promote and 

provide safe and good working conditions. 

10.2.3 มกีารจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขัน้ตน้ ทีส่ามารถ

ใชไ้ด ้ในบรเิวณทีท่ างาน 
10.2.3 First aid boxes shall be readily available for 

use on site. 

10.2.4 จุดทีม่คีวามเสีย่งอันตราย จะตอ้งมป้ีายเตอืนอยา่ง

ชดัเจนและเหมาะสม 
10.2.4 Hazards should be clearly identified by 

warning signs where appropriate. 

10.2.5 มกีารจัดท าขัน้ตอนวธิปีฏบัิตเิมือ่เกดิอุบัตเิหตแุละ

เหตฉุุกเฉนิ ทีค่นงานทัง้หมดไดร้ับทราบ ขัน้ตอนปฏบัิตนิี้

จะตอ้งตดิแสดงในภาษาทีค่นงานสามารถเขา้ใจได ้

10.2.5 Accident and emergency procedures shall be 

developed with clear instructions to all workers. 

These procedures shall be displayed in a language 
understood by the workforce. 

10.2.6 ลกูจา้งและคนงานรับจา้งมเีสรภีาพในการรวมตัว 
และสทิธใินการรวมกลุม่ และสทิธใินการเจรจาต่อรองกับ

นายจา้ง 

10.2.6 Employees and contracted workers have the 
freedom to associate, the right to organize and the 

right to bargain collectively. 

 

10.3 การจดัการความสขุอนามยั / Hygiene management 

มาตรฐาน Requirements 

10.3.1 ลกูจา้งจะตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมเรือ่งสขุอนามัยใน
การท างานกับผลติภัณฑอ์าหาร ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดว่า 

ลกูจา้งจะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบรหิารทราบ ถา้ลกูจา้งตดิ

โรคตดิตอ่ ทีอ่าจท าใหไ้มเ่หมาะสมา หรอือยู่บรเิวณใกลกั้น
กับผลผลติ/ผลติภัณฑอ์าหารส าหรับการบรโิภคของมนุษย ์

10.3.1 Employees shall receive basic training in 
hygiene requirements for the handling of food 

products. This includes a requirement for employees 

to notify management should they contract any 
transferable diseases, which may render them unfit 

to work with or near to produce/products destined 
for human consumption. 

10.3.2 คนงานจะตอ้งมหีอ้งสขุาและหอ้งน ้าทีส่ะอาด ทีต่ัง้
อยูใ่กลกั้นกับบรเิวณทีท่ างาน 

10.3.2 Workers shall have access to clean toilet and 
washing facilities in the vicinity of their work station. 
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11. ฉลากและการใชต้รารบัรองเกษตรอนิทรยี ์/ Labelling and Use 
of Organic Seal 
 

 

มาตรฐาน Requirements 

วตัถปุระสงค:์ ฉลากจะตอ้งแสดงความเป็นผลผลติ
หรอืผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีอ์ยา่งชดัแจน รวมทัง้มี
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหผู้บ้รโิภคสามารถตัดสนิใจได ้
อยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้จะตอ้งไมใ่หข้อ้มลูทีท่ าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิ 

Objective(s): Labelling clearly identifies 
organic produce and products and provides 
relevant information for consumers to make 
conscious choices and avoid misleading them. 

11.1 ผลติภณัฑจ์ะใชฉ้ลาก "อนิทรยี"์ หรอื "ออรแ์ก
นคิ" ได ้ถา้มสีว่นผสมเกษตรอนิทรยีไ์มต่ ่ากวา่ 95% 
(โดยน ้าหนักในกรณขีองของแข็ง หรอืโดยปรมิาณใน
กรณีของเหลว โดยไมร่วมน ้าและเกลอื) ในผลติภณัฑ์
ทีม่สีว่นผสมหลายอยา่ง 

11.1 Products shall only be labelled as 
'ORGANIC' if a minimum of 95% of the 
ingredients (by weight for solids or by volume 
for liquids, excluding water and salt) in multi–
ingredient products are of organic origin. 

11.2 ผลติภณัฑจ์ะใชฉ้ลาก "ผลติจากสว่นผสม
อนิทรยี"์ หรอื "ผลติจากสว่นผสมออรแ์กนคิ" ได ้ถา้มี
สว่นผสมเกษตรอนิทรยีต์ า่กวา่ 95% แตไ่มน่อ้ยกวา่ 
70% (โดยน ้าหนักในกรณีของของแข็ง หรอืโดย
ปรมิาณในกรณขีองเหลว โดยไมร่วมน ้าและเกลอื) ใน
ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมหลายอยา่ง โดยนฉลาก อาจ
ระบสุดัสว่นเป็นรอ้ยละได ้เชน่ "85% สว่นผสมอนิทรยี”์ 
แตต่อ้งระบสุว่นผสมทัง้ทีเ่ป็นอนิทรยีแ์ละไมใ่ชอ่นิทรยี์
ไวใ้นฉลากอยา่งชดัเจนดว้ย 

11.2 Products may be labelled as 'MADE WITH 
ORGANIC INGREDIENTS' if less than 95% but 
not less than 70% of the ingredients (by weight 
for solids or by volume for liquids, excluding 
water and salt) in multi-ingredient products are 
of organic origin. The label may include a 
percentage claim, e.g. “85% organic 
ingredients”.  The organic and non-organic 
ingredients shall be clearly identified in the 
ingredients list accordingly. 

11.3 หา้มใชฉ้ลาก "อนิทรยี"์ "ออรแ์กนคิ" หรอื "ผลติ
จากสว่นผสมอนิทรยี"์ "ผลติจากสว่นผสมออรแ์กนคิ" 
หรอืค าทีค่ลา้ยคลงึกัน หรอืการกลา่วอา้งเกีย่วกับการ
ตรวจรับรองบนผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมอนิทรยีต์ ่ากวา่ 
70% (โดยน ้าหนักในกรณีของของแข็ง หรอืโดย
ปรมิาณในกรณขีองเหลว โดยไมร่วมน ้าและเกลอื) แต่
อาจให ้"อนิทรยี"์ "ออรแ์กนคิ" กับรายชือ่สว่นผสม ใน
รายการสว่นประกอบบนฉลากได ้

11.3 Labels shall not make “ORGANIC” or “MADE 
WITH ORGANIC INGREDIENTS" or similar terms, 
or make any organic certification claims on 
products with less than 70% organic ingredients 
(by weight for solids or by volume for liquids, 
excluding water and salt), although “organic” 
may be used to characterize ingredients on the 
ingredients list. 

11.4 ฉลากส าหรับผลติภัณฑอ์นิทรยีร์ะยะปรับเปลีย่น
จะตอ้งแตกตา่งอยา่งชดัเจนจากผลติภัณฑอ์นิทรยี ์

11.4 Labels shall clearly distinguish in-conversion 
products or similar terms from organic products. 

11.5 ฉลากทีใ่ชกั้บผลผลติ/ผลติภัณฑส์ าเร็จรูป ตอ้ง
แจง้ขอ้มลูตอ่ไปนี ้

1) ชือ่ผลผลติ/ผลติภณัฑ ์และค า "อนิทรยี"์ "ออร์
แกนคิ" ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของชือ่ผลผลติ/
ผลติภัณฑ ์

2) สว่นผสม 
3) ปรมิาณสทุธ ิ
4) วันหมดอาย ุ
5) ประเทศผูผ้ลติ (ในกรณทีีเ่กีย่วขอ้ง) 
6) ตรารับรองของหนว่ยตรวจรับรอง 
7) รหัสงวดการผลติ หรอืรหัสส าหรับการตรวจสอบ
ยอ้นกลับ 

8) ชือ่และทีอ่ยูข่องผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการรับรอง 
และ/หรอื ชือ่ผูน้ าเขา้/ผูก้ระจายสนิคา้ ตามที่
เกีย่วขอ้ง 

9) ชือ่หนว่ยตรวจรับรอง 

11.5 Labels on finished packed produce/products 
shall include the following information: 

1) product/produce description and use of the 
term, 'Organic' as part of the 
product/produce description 

2) ingredients 
3) net content 
4) expiry date 
5) country of origin (where applicable) 
6) the applicable organic certification scheme 

mark(s) 
7) lot / batch number or traceability code 
8) name and address of the certified operator 

and/or responsible importer/distributor, 
where relevant 

9) the applicable Certification Agent. 
11.6 ฉลากจะตอ้งระบสุว่นผสมทัง้หมดเรยีงตามล าดับ
สดัสว่นน ้าหนัก และระบวุา่สว่นผสมใดเป็น อนิทรยีห์รอื
ไมใ่ช ่ส าหรับสารปรุงแตง่ จะตอ้งระบชุือ่เต็มของสาร

11.6 Labels must fully disclose ingredients in the 
order of their weight percentages and whether 
or not they are organic. For additive, it shall 
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ปรุงแตง่ดว้ย ส าหรับกรณีทีส่ว่นผสมกลุม่ใดมสีดัสว่น
โดยน ้าหนักนอ้ยกวา่ 2% ของน ้าหนักผลติภณัฑ ์อาจ
ระบใุนฉลากเป็นชือ่กลุม่ แทนทีจ่ะระบสุว่นผสมเป็นราย
ชนดิ เชน่ ถา้มสีมนุไพรและ/หรอืเครือ่งเทศทีม่ปีรมิาณ
รวมไมเ่กนิ 2% อาจเขยีนวา่เป็น “เครือ่งเทศ” หรอื 
“สมนุไพร” 

specify the full name. Where the total weight of 
a class of ingredients is less than 2% they may 
be listed as their respective classes instead of 
individual ingredients, e.g. if herbs and/or spices 
constitute less than 2% of the total weight of 
ingredients, they may be listed as “spices” or 
“herbs”. 

11.7 ชือ่ของหนว่ยตรวจรับรอง จะตอ้งอยูใ่กลกั้นกับชือ่
ของผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการรับรอง และระบวุา่ "ไดร้ับ
การรับรองอนิทรยีจ์าก (ชือ่หน่วยตรวจรับรอง หรอืโล
โก)้" 

11.7 Identity of the Certification Agent shall be 
indicated close to the certified operator with the 
statement, "certified organic by (name of 
certification agent or logo)". 

11.8 หา้มกลา่วอา้งวา่ การปฏบัิตติามมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีน์ี้ท าใหผ้ลติภณัฑป์ลอดจเีอ็มโอ ยกเวน้แต่
ผลติภัณฑนั์น้ไดร้ับการตรวจรบัรองการปลอดจเีอ็มโอ
เพิม่แลว้ 

11.8 Claiming GMO free based on compliance to 
this standard is prohibited, unless the product is 
additionally certified to be GMO free. 

11.9 นอกจากขอ้ก าหนดการใชฉ้ลากอนิทรยีแ์ลว้ 
ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดการใชฉ้ลากที่
เกีย่วขอ้งของประเทศดว้ย 

11.9 Besides these organic labelling 
requirements, labels shall also comply with all 
relevant applicable national regulations and 
statutory requirements. 

11.10 ส าหรับผลติภัณฑ ์ทีจ่ดัสง่แบบล็อตใหญ ่หรอืที่
ยังไมไ่ดแ้ปรรูป หรอื ทีย่ังไมใ่ชเ่พือ่การขายปลกี ฉลาก
จะตอ้งระบ ุ
1) ชือ่ของผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการรับรอง 
2) รหัสงวดการผลติหรอืรหัสส าหรับการตรวจสอบ
ยอ้นกลับ 
3) สถานะการรับรองอนิทรยีข์องสนิคา่ 
4) ชือ่หนว่ยตรวจรับรอง 

11.10 Bulk and unprocessed products packaging 
or non-retail containers shall at least have the 
following: 

1) name of the certified operator; 
2) lot / batch number or traceability code; 
3) organic certification status; 
4) name of the Certification Agent 

11.11 โปรแกรมสหภาพยโุรป: ฉลากส าหรับการ
ขายแบบล็อตใหญ ่จะตอ้งระบขุอ้มลูเพิม่ คอื ทีอ่ยูข่อง
ผูป้ระกอบการ, ชือ่หน่วยตรวจรับรอง, และรหัส EU 
ของหนว่ยตรวจรับรอง 

11.11 EU Equiv scheme: The following 
additional information shall be included on the 
label of bulk product packaging / container: 
operator's address, Certification Agent's name 
and its EU code. 

11.12 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดตน้แบบฉลากและบรรจุ
ภัณฑ ์ทีแ่สดงการกลา่วอา้งอนิทรยี ์หรอืผลติจาก
สว่นผสมอนิทรยี ์รวมทัง้การใชต้รารับรอง ใหกั้บหน่วย
ตรวจรับรองอนมุัต ิกอ่นทีจ่ะใชฉ้ลากดังกลา่ว 

11.12 Operators shall submit product 
packaging/label design with Organic or Made 
with Organic claim, incorporating use of 
certification mark(s) to the Certification Agent 
for approval before use. 

11.13 ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ
ทีเ่กีย่วขอ้งในใชต้รารับรองและฉลากของผลติภัณฑ์
เกษตรอนิทรยีแ์ตล่ะประเภทดว้ย 

11.13 The operator shall also comply with all 
applicable additional requirements for use of any 
organic scheme mark on packaging and label. 
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12. ปจัจยัการผลติเพือ่การคา้ / Commercial Inputs 
 
 

มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานทีใ่ชใ้นการรับรองปัจจัยการผลติ
เพือ่การคา้ ทีผู่ป้ระกอบการปัจจัยการผลติน ามาสมัคร

ขอรับรองกับหน่วยตรวจรับรองโดยตรงเทา่นัน้  มไิด ้

น ามาใชใ้นการรับรองฟารม์ของเกษตรกร หรอืพจิารณา
ปัจจัยการผลติทีเ่กษตรกรใชใ้นฟารม์ 

These standards are applied only for the input 
certification where the input operator applies for 

the certification agent directly. The standards are 

not applied to farm certification or considering 
inputs used in the farm by the farmer. 

มาตรฐาน Requirements 

12.1 กระบวนการผลติปัจจัยการผลติ จะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งในมาตรฐานนี้ 

12.1 The production process of organic inputs shall 
fulfil the relevant parts of this Standard. 

12.2 สว่นประกอบและกระบวนการผลติ หรอืการไดม้าซึง่

ปัจจัยการผลติตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานนี้ 
หรอืแนวทางการประเมนิปัจจัยการผลติส าหรับเกษตร

อนิทรยีใ์นภาคผนวก 5 และแนวทางการประเมนิสารปรุง
แตง่และสารชว่ยแปรรูปผลติภัณฑอ์นิทรยีใ์นภาคผนวก 6 

12.2 Composition and processing or collection of 

the input is in compliance with the relevant parts of 
this Standard or the Guideline for Evaluation 

Additional Inputs to Organic Agriculture in 
Appendix 5 and Guideline for Evaluation Additives 

and Processing Aids for Organic Processing in 
Appendix 6. 

12.3 ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะมโีลหะหนักเจอืปน 

ผูป้ระกอบการปัจจัยการผลติตอ้งแสดงผลการวเิคราะห์
โลหะหนักในผลติภัณฑด์ังกลา่วมาใหห้น่วยตรวจรับรอง

พจิารณา โดยหน่วยตรวจรับรองอาจไมร่ับรองปัจจัยการ

ผลติทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิปรมิาณโลหะหนักสะสม ทัง้นี้พจิารณา
จากปรมิาณและความถีท่ีผู่ป้ระกอบการแนะน าใหใ้ช ้

12.3 In case the input has a risk of heavy metal 

contamination, the input operator shall provide 
analysis result of the heavy metals in the input for 

the certification agent for consideration. The 

certification agent may not certify inputs which 
their use would cause heavy metal accumulation, 

assessing from the amount and frequency of 
application recommended by the input operator. 

12.4 ผูป้ระกอบการปัจจัยการผลติตอ้งมขีอ้มลูทีช่ัดเจน

เกีย่วกับคณุประโยชนแ์ละประสทิธภิาพในการน าปัจจัย
การผลตินัน้ไปใช ้และใหห้น่วยตรวจรับรองตรวจสอบได ้

12.4 The input operator shall have clear 

information regarding advantage and effectiveness 
of the input use for the certification agent's 

examination. 
12.5 ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดท าระบบเอกสาร ตาม
แนวทางทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดของมาตรฐานนี้ 

12.5 The operator shall maintain records as 
specified by the relevant parts of this Standard. 

12.6 ฉลากของปัจจัยการผลติทีผ่่านการรับรองจากตอ้ง
ระบสุว่นประกอบของปัจจัยการผลตินัน้ไว ้รวมทัง้ระบุ

เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการใชปั้จจัยการผลติดังกลา่วให ้

ชดัเจนดว้ย 

12.6 Certified inputs shall clearly indicate the 
composition on the packaging including condition 

and restriction of using such inputs. 

12.7 ฉลากปัจจัยการผลติ จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 

ขอ้ 11 ฉลากและการใชต้รารับรองเกษตรอนิทรยี ์
12.7 The labelling of organic inputs shall comply 

with this Standard section 11, Labelling and the 

Use of Organic Seal. 
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13. รายการอาหารอนิทรยีใ์นรา้นอาหาร / Organic Menus in 
Restaurants 
 

 

13.1 การรบัรองรายการอาหารอนิทรยี ์/ Certification of organic menus 
มาตรฐาน Requirements 

13.1.1 ผูป้ระกอบการรา้นอาหารสามารถสมัครขอรับรอง

รายการอาหารทีต่อ้งการปรุงและจ าหน่ายเป็นรายการ
อาหารอนิทรยี ์เฉพาะรายการใดรายการหนึง่ได ้รายการ

อาหารทีผ่่านการรับรองอนิทรยีเ์ทา่นัน้ จงึ จะมสีทิธิใ์นการ
ใชต้รารับรองเฉพาะรายการนัน้ ๆ 

13.1.1 Operators may apply for organic certification 

for specific menus that are cooked and sold as 
organic. Only certified organic menus may use 

organic seal on the menu items. 

13.1.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมรีายการอาหารอนิทรยีท์ีไ่ดร้ับ

การรับรอง จ าหน่ายภายในรา้นทกุวันหรอื อยา่งนอ้ยวันละ 
1 รายการ 

13.1.2 Operators shall offer the certified organic 

menus every day or at least one organic menu a 
day. 

13.1.3 ผูป้ระกอบการตอ้งมมีภีาชนะส าหรับใชเ้ตรยีม

อาหารอนิทรยี ์และมพีืน้ทีเ่ตรยีมอาหารอนิทรยีโ์ดยเฉพาะ 
13.1.3 Operators shall have dedicated utensils or 

preparation space for organic menus. 
13.1.4 ลกูจา้ง หรอืผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งไดร้ับความรู ้

เกีย่วกับมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ

ขอ้ก าหนดของการรับรอง 

13.1.4 Staff shall be well trained regarding the 

relevant parts of this standard and certification 

requirements. 
 

 

 

13.2 วตัถดุบิและสว่นผสม / Raw materials and Ingredients 
มาตรฐาน Requirements 

13.2.1 รายการอาหารอนิทรยีท์ีไ่ดร้ับการรับรองจาก มกท. 
ตอ้งมสีว่นผสมหลักเป็นวัตถดุบิทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยีท์ีไ่ดร้ับการยอมรับจากหน่วยตรวจรับรอง  
ยกเวน้ในกรณีทีไ่มม่วัีตถดุบิจากเกษตรอนิทรยี ์อาจ

อนุญาตใหใ้ชวั้ตถดุบิจากเกษตรท่ัวไปทีไ่ม่ไดร้ับรอง

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีม์าเป็นสว่นผสมได ้แตต่อ้งมี
สดัสว่นวัตถดุบิเกษตรอนิทรยีไ์มต่ ่าวา่ 70% โดยน ้าหนัก 

ทัง้นี้ ไมร่วมน ้าและเกลอื 

13.2.1 Certified organic menus shall contain only 
certified organic raw materials according to organic 

standards recognized by the certification agent. If 
organic raw materials are not available, 

conventional raw materials may be allowed to use 

as ingredients. The proportion of organic raw 
materials shall not be less than 70 percent by 

weight, excluding water and salt. 
13.2.2 ไม่อนุญาตใหใ้ชวั้ตถดุบิชนดิเดยีวกันทัง้จาก

เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรท่ัวไปทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองฯ มา

ปรุงรวมกันในรายการอาหารอนิทรยี ์

13.2.2 Using the same kind of raw materials from 

both organic and conventional sources as a mixture 

in an organic menu is not allowed. 
13.2.3 ไม่อนุญาตใหใ้ชวั้ตถดุบิ สว่นผสม สารปรุงแตง่ 

และสารชว่ยแปรรูปทีม่าจากกระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 
13.2.3 Using raw materials, ingredients, food 

additives and processing aids from genetic 

engineering is not allowed. 
13.2.4 ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสว่นผสมในรายการ

อาหาร เพิม่เตมิชนดิ หรอืลดชนดิรายการอาหารทีไ่ดร้ับ
การรับรอง ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยตรวจรับรอง

ทราบโดยทันท ี

13.2.4 In case there is any change of the recipe, 

addition or reduction of organic menus, the 
operator shall report to the certification agent 

immediately. 
 

13.3 การใชต้รารบัรองอนิทรยี ์และ ชือ่หนว่ยตรวจรบัรอง / Use of Organic Seal and 
certification agent’s name 

มาตรฐาน Requirements 

13.3.1 ผูป้ระกอบการสามารถใชต้รารับรองอนิทรยี ์หรอื
ชือ่หน่วยตรวจรับรองก ากับเฉพาะรายการอาหารอนิทรยีท์ี่

ผา่นการรับรองเทา่นัน้ 

13.3.1 Operators shall use organic seal or 
certification agent’s name only beside the certified 

organic menu items. 
13.3.2 ผูป้ระกอบการตอ้งระบรุายละเอยีดสว่นผสมอาหาร
ใหช้ดัเจนวา่วัตถดุบิใดไดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรยี ์และสว่นผสมใดทีไ่มใ่ชอ่นิทรยี ์โดยผูป้ฏบัิตงิาน

13.3.2 Operators shall clearly specify all ingredients 
and raw materials that are certified organic and 

which are not organic. Staff has to be able to 
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มาตรฐาน Requirements 

ในรา้นอาหารตอ้งสามารถอธบิายใหล้กูคา้เขา้ใจถงึสถานะ

ของวัตถดุบิและสว่นผสมได ้
explain and clarify status of ingredients and raw 

material to customers. 
13.3.4 ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงใบประกาศนียบัตรทีไ่ดร้ับ
การรับรองอนิทรยีไ์วใ้นบรเิวณรา้น เพือ่ใหผู้ม้าใชบ้รกิาร

ทราบวา่มรีายการอาหารใดทีไ่ดร้ับการรับรองเป็นอนิทรยี์ 

13.3.3 Operators shall present the organic 
certificate in the restaurant in a manner that allows 

customers to see which menus are certified organic. 
 
 

13.4 บรรจภุณัฑ ์/ Packaging 

มาตรฐาน Requirements 

13.4.1 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารอนิทรยีใ์ห ้

ผูบ้รโิภคน ากลับบา้น บรรจุภัณฑท์ีใ่ชบ้รรจุอาหารตอ้ง
ปฏบัิตติามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

13.4.1 In case operators sell take-away organic 

foods, the packaging used shall be in compliance 
with relevant parts of this standard. 

 

 

13.5 ระบบเอกสาร / Documentation 

มาตรฐาน Requirements 

13.5.1 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดท าเอกสารทีแ่สดงใหเ้ห็น

ทีม่าและปรมิาณของวัตถดุบิอนิทรยีท์ีซ่ ือ้เขา้มาใชใ้นการ

ท าอาหาร และบันทกึปรมิาณทีใ่ชไ้ปในการท าอาหารทกุ
ครัง้ เพือ่ใหต้รวจสอบไดแ้ละเก็บรักษาไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี 

13.5.1 Operators shall keep documents to identify 

sources and quantities of organic raw materials 

purchased as well as the records of the quantities 
used. The documentation shall be kept for 

inspection at least one year. 
13.5.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมหีลักฐานยนืยันว่าวัตถดุบิที่
น ามาใชไ้ดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ีไ่ดร้ับ

การยอมรับ 

13.5.2 Operators shall have evidence to confirm 
that the raw materials used is being certified to a 

recognized organic standard. 
 
 

13.6 อืน่ ๆ / Others 

มาตรฐาน Requirements 

11.6.1 ผูป้ระกอบการรา้นอาหารตอ้งมวีธิจีัดการเศษ

อาหารและขยะ โดยทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
13.6.1 Operators shall have measures to manage 

food residues and waste with no pollution to the 
environment. 
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ภาคผนวก / Appendixes 
 

ภาคผนวก 1: ปจัจยัการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการผลติอนิทรยี ์/ Appendix 1: List of 
approved Inputs Used in Organic Production 
 

สญัลกัษณ์และความหมาย / Symbols 

✔ ใหใ้ชไ้ด ้หมายถงึ ปัจจัยการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
Permitted as organic practice and input in organic farming 

! ใชอ้ยา่งระมัดระวัง หมายถงึ ปัจจัยการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชไ้ด ้แตจ่ะตอ้งใชอ้ยา่งระมัดระวังตามขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 
Use with caution as specified in this Appendix 

 

สว่นที ่1.1: ปัจจยัการผลติทีใ่ชเ้ป็นปุ๋ ยและสารปรบัปรงุดนิ / 
Appendix 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

ปุ๋ ยคอกและผล
พลอยไดจ้าก
ปุ๋ ยคอก 

* มลูสัตวจ์ากฟารม์เลีย้งสัตว ์ทีเ่ป็น
สว่นผสมของสิง่ขับถา่ยจากสัตวแ์ละ
อนิทรยีวัตถจุากพชื (ทีใ่ชป้พูืน้คอสัตว)์ 
* มลูสัตวแ์หง้และมลูสัตวปี์กแหง้ 
* สิง่ขับถา่ยจากสัตว ์รวมทัง้มลูสัตวปี์ก 
และมลูสัตวจ์ากฟารม์ทีผ่่านการหมัก 
* สิง่ขับถา่ยจากสัตวท์ีเ่ป็นของเหลว 
ตอ้งมกีารหมัก และ/หรอื เจอืจางใน
ระดับทีเ่หมาะสม 
* ไมอ่นุญาตใหใ้ชมู้ลสตัวจ์ากฟารม์
ทีเ่ลีย้งแบบอุตสาหกรรมในทกุกรณี
ขา้งตน้ 
* ปรมิาณไนโตรเจนของปุ๋ ยคอกที่
น ามาใชใ้นฟารม์ไมค่วรเกนิ 27.2 กก./
ไร่/ปี 

! Animal 
Manure and 
by products 

* Farmyard manure - product 
comprising a mixture of animal 
excrements and vegetable matter 
(animal bedding). 
* Dried farmyard manure and 
dehydrated poultry manure. 
* Composted animal excrements, 
including poultry manure and 
composted farmyard manure 
included. 
* Liquid animal excrements - Use 
after controlled fermentation 
and/or appropriate dilution. 
* Manure from factory farming 
origin is prohibit for use in all 
the above. 
* Total nitrogen from animal 
manure used on farm should not 
exceed 170 kg/hectare annually. 

ปุ๋ ยมลูสัตว ์(สด) 
(ดเูพิม่ทีข่ีเ้ถา้) 

• หา้มใชม้ลูสัตวท์ียั่งสดกับพชืใน
ลักษณะทีอ่าจท าใหเ้กดิการปนเป้ือน
กับสว่นของพชืทีจ่ะน ามาใชบ้รโิภค 

• ไมค่วรน าปุ๋ ยตากแดดทิง้ไว ้เพราะจะ
สญูเสยีธาตไุนโตรเจนโดยการระเหดิ 
ควรเก็บไวใ้นทีร่่ม และรองพืน้ดนิดว้ย
เศษไมใ้บหญา้หรอืฟางขา้ว 

• ใสปุ่๋ ยขณะทีด่นิมคีวามชืน้พอเหมาะ 
• ปรมิาณไนโตรเจนของปุ๋ ยคอกที่
น ามาใชใ้นฟารม์ไมค่วรเกนิ 27.2 กก./

ไร่/ปี 

! Animal manure 
(fresh) 
(also see Ash) 

• Application of fresh manure likely 
to cause contamination on part of 
the plant intended for 
consumption is prohibited. 

• Should not expose manure to sun 
light as nitrogen is lost through 
volatilization. Store in shade and 
put dried leaf or straw 
underneath. 

• Apply to soil when soil has 

appropriate moisture content 
Total nitrogen from animal 
manure used on farm should not 
exceed 170 kg/hectare annually. 

มลูคา้งคาว เป็นแหลง่ปุ๋ ยฟอสเฟตทีส่ าคัญ มี
คณุสมบัตเิป็นดา่งเล็กนอ้ย 

! Bat manure Good source of phosphorous. 
Slightly alkaline 

เลอืดสัตวแ์หง้ คา่ N-P-K=12-1.5-0.6 ! Blood Meal nutrient value N-P-K = 12-1.5-0.6 

กระดกูป่น กระดกูสัตวห์รอืกระดกูปลาบดละเอยีด 
ใหธ้าตฟุอสฟอรัสและธาตไุนโตรเจนแก่
ดนิปลกู มคีณุสมบัตเิป็นดา่งเล็กนอ้ย 
ควรใชใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสม โดย
ค านงึถงึสมดลุของธาตอุาหารในดนิ 

! Bone meal Animal or fish bone meal as a 
source of P and N for soil.  Slightly 
alkaline. 
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ขยะอนิทรยีวัตถ ุ ผลผลติและผลพลอยไดท้ีม่าจากพชื 
อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นปุ๋ ยและท าปุ๋ ยหมักได ้
เชน่ กากเหลอืจากการสกัดน ้ามัน, 
เปลอืกโกโก,้ แกลบ 
ผลผลติและผลพลอยไดท้ีม่าจากสัตว ์
ไดแ้ก่ 
* เลอืดแหง้ผง 
* กบีเทา้สัตวผ์ง 
* เขาสัตวผ์ง 
* กระดกูผง หรอื กระดกูผงทีส่กัดเจ
ลาตนิออกไปแลว้ 
* ปลาป่น 
* เนื้อสัตวป่์น 
* ขนสัตวปี์กป่น และ ‘chiquette’ 
* ขนแกะ 
* ขนสัตวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมป่น แตต่อ้งไมม่ี
โครเมยีม (VI) ปนเป้ือนในระดับทีส่ามาร
ตรวจวัดได ้
* เสน้ผม 
* ผลผลติจากนมสัตว ์
* โปรตนีทีไ่ดจ้ากการไฮโดรไลซสี แต่
หา้มใช ้ทีส่ัมผัสโดยตรงกับสว่นของพชื
ทีน่ ามาบรโิภค 

✔ Organic waste Products and by-products of plant 
origin are allowed to be used as 
fertilizers and composting, for 
examples, oilseed cake meal, cocoa 
husks, risk husks 
Products or by-products of animal 
origin as below: 
* blood meal 
* hoof meal 
* horn meal 
* bone meal or degelatinized bone 
meal 
* fish meal 
* meat meal 
* feather, hair and ‘chiquette’ meal 
* wool 
* fur: contain no detectable of 
chromium (VI) 
* hair 
* dairy products 
* hydrolysed proteins: Not to be 
applied to edible parts of the crop 

สิง่มชีวีติจาก

ธรรมชาต ิ

เชน่ ไสเ้ดอืน ✔ Naturally 
occurring 
biological 
organisms 

e.g. earth worms 

ขีไ้สเ้ดอืน  ✔ Vermicast  

แหนแดง มธีาตไุนโตรเจนสงู ยอ่ยสลายไดเ้ร็ว 
80%ของธาตอุาหารในแหนแดงจะ
ปลดปลอ่ยออกมาหลังจากไถกลบได ้2 
เดอืน  (8 สัปดาห)์ 

✔ Azolla High in nitrogen and is fast to 
decompose. 80% of the nutrient is 
released within 8 weeks after 
ploughing. 

สาหร่ายสนี ้าเงนิ

แกมเขยีว 

เป็นแหลง่ปุ๋ ยไนโตรเจนจากธรรมชาต ิ
เหมาะส าหรับนาขา้วน ้าขัง 

✔ Blue green 

algae 

Source of natural nitrogen in paddy 
rice. 

พชืหมนุเวยีน ควรหมนุเวยีนปลกูพชืตา่งตระกลูกัน 
เพราะระดับรากตา่งกัน การหมนุเวยีน
ของธาตอุาหารในดนิจะสมบรูณ์ขึน้ การ
ใชธ้าตอุาหารของพชืชนดิตา่ง ๆ จาก
นอ้ยไปมาก เป็นดังนี้  (1) พชืตระกลูถั่ว  
(2) พชืกนิหัว  (3) พชืกนิใบ  (4) พชืกนิ
ผล  (5) ธัญพชื 

✔ Crop Rotation Rotations should use different crop 
types to a balanced nutrient uptake. 
Crop with low to high nutrient 
uptake is as follow: (1) legumes, (2) 
root, (3) leaf, (4) fruit and (5) 
cereal. 

ปุ๋ ยพชืสด เชน่ โสน ปอเทอืง พชืตระกลูถั่วตา่ง ๆ 
ฯลฯ 

✔ Green Manure Such as sesbania, sun hemp, 
legume crop 

แกลบ ใชเ้ป็นวัสดคุลมุดนิ ชว่ยปรับปรุงดนิ
เหนียวใหโ้ปร่งขึน้ แตค่วรใชร่้วมกับวัสดุ
อืน่ เพราะมธีาตอุาหารนอ้ยมาก และเก็บ
ความชืน้ไดไ้มด่ ียอ่ยสลายชา้ 

! Rice husks Good for mulching. Can be used to 
improve clay soil but should be 
mixed with other materials because 
it is low in nutrients, has poor water 
retention, and is slow to 
decompose. 

ขีเ้ลือ่ย ไมอ่นุญาตถา้มาจากไมท้ีม่กีารใชส้ารเคมี
เพือ่รักษาเนื้อไม ้
เมือ่ผสมกับดนิปลกูจะชว่ยท าใหด้นิโปร่ง
ขึน้ และเก็บความชืน้ไดม้ากขึน้ แตย่อ่ย
สลายชา้ ควรผ่านการหมักใหส้ลายตัว
กอ่นการน าไปใช ้

! Saw dust Saw dust from treated wood is not 
allowed. 
Mix with soil to improve aeration 
and water retention but slow to 
decompose. Should be composed 
before using. 
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วัสดปุรับปรุงดนิ วัสดจุากธรรมชาตทิีใ่สล่งในดนิแลว้จะ
ชว่ยปรับปรุงสภาพกายภาพ/เคม/ีชวีะ
ของดนิใหด้ขีึน้ ไดแ้ก ่เศษไม ้ขีเ้ลือ่ย 
แกลบ ซงัขา้วโพด เปลอืกถั่ว ฯลฯ 
 
ตอ้งใชอ้ยา่งระวัง เพราะอาจเกดิการแยง่
ธาตไุนโตรเจนจากพชื 

✔ Soil 

improvement 

materials 

Natural materials used to improve 
physical, chemical, or biological 
characteristics of the soil. Includes 
rice husk and straw, corn stalks, 
sawdust, and bean pods etc.   
 
Care should be taken not to make 
nitrogen competition from plant. 

ฟางขา้ว และ

วัสดคุลมุดนิจาก

ธรรมชาต ิ

เชน่ หญา้แหง้ ใบไมแ้หง้ เพือ่ลดการ
ระเหยน ้าจากหนา้ดนิ ลดความรุนแรง
ของน ้าฝน ลดการชะลา้งหนา้ดนิ ควบคมุ
วัชพชื ปรับอณุหภมูขิองดนิใหเ้หมาะสม 
และใหปุ้๋ ยแกพ่ชื อนุโลมใหใ้ชฟ้างทีม่า

จากนาเคมไีด ้

✔ Straw and 

natural 

mulching 

materials 

Use of natural materials such as rice 
straw, dried leaves and grass.  
Helps to reduce the impact of rain 
on soil surface, control weeds, 
reduce evaporation, control soil 

erosion, maintain soil temperature, 
and may add to soil fertility. Straw 
from conventional farm may be 
used. 

ขีเ้ถา้ไม,้ ขีเ้ถา้

แกลบ 

ใชเ้ป็นวัสดปุรับปรุงความเป็นกรดของดนิ 
เป็นแหลง่ของธาตฟุอสฟอรัสและ
โพแทสเซยีม ไมค่วรใชก้ับตน้กลา้ของ
พชื หา้มใชข้ีเ้ถา้ทีม่าจากการเผาปุ๋ ยมลู
สัตว ์เพราะท าใหส้ญูเสยีอนิทรยีวัตถแุละ
ธาตอุาหาร 

! Wood ash, rice 

husk ash 

Use to raise soil pH and as a source 
of potassium and phosphorous.  
Don’t use with seedling. Use of ash 
from burning animal manure is 
prohibited because of loss of 
organic matter and nutrients. 

ผลพลอยไดท้ี่

ยอ่ยสลายได ้

จากการแปรรูป 

เป็นอนิทรยีวัตถใุชใ้นการท าปุ๋ ยหมักได ้
แตไ่มไ่ดม้าจากโรงงานอตุสาหกรรมเคม ี
และตอ้งระบแุหลง่ทีม่า และตอ้ง
ตรวจสอบกอ่นวา่ไมม่กีารปนเป้ือน
สารเคม/ีสารตอ้งหา้ม 

! Biodegradable 

processing by-

products 

Organic matter used in composting 
but need to report source and shall 
not come from chemical industrial. 
Analysis to confirm no 
contamination with chemicals/ 

prohibited substances should be 
available. 

ปุ๋ ยชวีภาพ อนิทรยีวั์ตถทุีม่เีชือ้จุลนิทรยีช์ว่ยดูดซบั
และชว่ยยอ่ยธาตอุาหารใหแ้กพ่ชื 

✔ Bio-fertilizer Organic Matter rich in micro-
organisms that help to breakdown 
nutrients and make them available 
to plants. 

ปุ๋ ยหมัก การหมักปุ๋ ยชว่ยแกปั้ญหาวัชพชืทีต่ดิมา
กับมลูสัตวไ์ด ้อนุญาตใหใ้ชเ้มือ่มี
สว่นประกอบเป็นวัสดตุามทีร่ะบอุยูใ่น
ภาคผนวกนี้ แต่หา้มใชปุ้๋ ยหมักจากขยะ
เมอืง 

✔ Compost Compost help to kill weed seeds in 
animal manure. Allow only compost 
with ingredients of organic materials 
listed in this Appendix. Urban waste 
compost is prohibited. 

สารเร่งปุ๋ ยหมัก จ าพวกจุลนิทรยี ์ยกเวน้จุลนิทรยีท์ีไ่ด ้
จากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

✔ Compost 

bacteria 

Except GMOs 

ปุ๋ ยหมักจาก 

กา๊ซชวีภาพ 

เป็นกากทีไ่ดจ้ากการผลติกา๊ซชวีภาพ มี
ธาตอุาหารโดยประมาณดังนี้ N=0.13%, 

P2O=0.01%, K2O=2-3% 
 
หากใชปุ้๋ ยชนดินี้โดยล าพัง ควรใชไ้มต่ ่า
กวา่ 1 ตัน/ไร่ (ในรูปของปุ๋ ยแหง้) 

✔ Compost from 

Bio-gas waste 

The waste product from bio-gas 
production has average nutrient 

contents of N = 0.13%; P2O5 = 
0.01%; K2O = 2-3%. 
 
If bio-gas compost is used alone, a 
minimum of 1 ton/rai is 
recommended. 

ปุ๋ ยหมักจากกอง

เห็ดฟาง 

อนุโลมใหใ้ช ้แมว้่าฟางอาจมาจากนา
ขา้วทีใ่ชส้ารเคม ีแตใ่นกองเห็ดฟาง
จะตอ้งไมใ่ชส้ารตอ้งหา้มในเกษตร
อนิทรยี ์

✔ Compost from 

mushroom 

straw 

Allow to use even though straw may 
come from conventional farm but 
mushroom production must not use 
prohibited substances. 

ปุ๋ ยจากถงุเห็ด ขีเ้ลือ่ยและเศษวัสดเุหลอืทิง้จากถงุเห็ด
นางฟ้า นางรม ฯลฯ 
ควรผ่านการหมักซ ้าอกีครัง้กอ่นน ามาใช ้

✔ Mushroom 

manure 

Saw dust and other organic matters 
waste after mushroom production 
should be composted before use. 

ปุ๋ ยน ้าชวีภาพ ไดจ้ากการหมักเศษพชื เพือ่ใหเ้กดิ
จุลนิทรยีโ์ดยธรรมชาต ิใชเ้ป็นปุ๋ ยฉีดพ่น
หรอืเตมิลงดนิเพือ่ใหพ้ชืแข็งแรง 

✔ Liquid bio-

fertilizer 

Liquid fertilizer from composting 
organic residue to create natural 
micro-organisms. Apply by spraying 

or put into the soil 
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กากน ้าตาล หรอื

โมลาส 

ใชใ้นการหมักท าปุ๋ ยน ้าชวีภาพ เพือ่เป็น
อาหารของจุลนิทรยี ์

✔ Molasses Use in composting green fertilizer as 
microorganisms’ food. 

ปุ๋ ยไนโตรเจน จากแหลง่ธรรมชาต ิเชน่ กระดกูป่น 
เลอืดสัตวแ์หง้ สาหร่ายสนี ้าเงนิแกมเขยีว 
มลูไก ่กากถั่ว กากเมล็ดสะเดา ฯลฯ ควร
ใชใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสม โดยค านงึถงึ
สมดลุของธาตอุาหารในดนิ 

! Nitrogen 

fertilizer 

Use only those from natural 
sources, e.g. blood meal, blue-
green algae, vegetable meals, and 
neem cake, green manure, and 
chicken manure. Use in appropriate 
amount by consideration of nutrient 
balance in the soil 

เศษพชื, ผัก, 
วัสดกุารเกษตร, 
สารสกัดจาก
การเกษตรชวีพล
วัตร 

ใชท้ าปุ๋ ยหมัก 
ไมเ่ตมิสารตอ้งหา้ม 

✔ Plant, 
vegetable 
residue and 
biodynamic 
preparations 

Use for composting. 
No prohibited substances are 
applied. 

สาหร่ายทะเล ใหใ้ชเ้ฉพาะทีส่กัดดว้ยวธิกีารทาง
ธรรมชาตเิทา่นัน้ 

! Seaweed Only natural extracts are allowed. 

กากเมล็ดพชื กากทีเ่หลอืจากการบบีน ้ามัน เชน่ ถั่ว
ลสิง ถั่วเหลอืง เมล็ดสะเดา เมล็ดละหุง่ 
ใหธ้าตไุนโตรเจน ควรใชใ้นสภาพทีผ่่าน
การหมักแลว้ ถา้ใชไ้มถ่กูตอ้งอาจท าให ้
พชืไหมห้รอืเน่าตาย 

! Vegetable seed 

cake 

Organic waste from oil extraction 
such as peanut, soybean, neem, 
custard seed. The seed cake is rich 
with nitrogen. Best used after 
composting. Direct soil application 
could harm crops. 

จุลนิทรยี ์ อนุญาตใหใ้ชจุ้ลนิทรยีท์กุชนดิกับปุ๋ ย
หมัก พชื เมล็ดพชื และดนิ   ยกเวน้
จุลนิทรยีท์ีไ่ดม้าจากกระบวนการทาง
พันธวุศิวกรรม 

✔ Micro 

organisms 

Allow to use with compost, plants, 
seeds and soil. Except from GMOs 

ไรโซเบยีม เป็นเชือ้แบคทเีรยีทีใ่ชค้ลกุเมล็ดพชื

ตระกลูถั่วกอ่นปลกู และเพือ่ชว่ยใหเ้มล็ด
เกาะเชือ้ไดด้ขี ึน้ สามารถใชส้ารละลาย
น ้าตาลเขม้ขน้ 30% หรอืสารละลายนม
ผง แชเ่มล็ดกอ่นคลกุเชือ้ได ้

✔ Rhizobium Mixed with legume seed before 

planting.  Dissolve in a 30% sugar 
solution of water or water with milk 
powder and soak with the seed 
before planting. 

ปุ๋ ยแร่ธาตุ จากแหลง่ธรรมชาต ิอนุญาตใหใ้ช ้

เฉพาะทีไ่มไ่ดผ่้านกระบวนการแปรรูป
ทางเคม ีและใหใ้ชเ้พือ่เป็นแร่ธาตเุสรมิ
ในการปรับปรุงดนิเทา่นัน้ 
* อลมูเินียม-คัลเซยีม ฟอสเฟต ตามที่
ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6 ภาคผนวก IA.2 
ของระเบยีบสหภาพยโุรป 2003/2003 
ปรมิาณแคดเมีย่มตอ้งไมเ่กนิ 90 มก/กก. 
ของ P2O5 
ใหใ้ชเ้ฉพาะดนิทีเ่ป็นดา่ง (pH>7.5) 
* เกลอืโปตัสเซยีมดบิ หรอื ไคนติ 
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6 ภาคผนวก 

IA.2 ของระเบยีบสหภาพยโุรป 
2003/2003 
* โปตัสเซยีมซลัเฟต ซึง่น่าจะมี
สว่นประกอบของเกลอืแม็กนีเซยีม ได ้
จากเกลอืโปรตัสเซยีมดบิ โดย
กระบวนการสกัดทางกายภาพ และอาจมี
เกลอืแม็กนีเซยีมเป็นสว่นประกอบ 
* แคลเซยีม คารบ์อเนต (หนิชอลก์, 
ดนิสอพอง, หนิปนูบด, Breton 
ameliorant, marl, หนิชอลก์ฟอสเฟต) 
เฉพาะทีม่าจากธรรมชาต ิ
*  แมกนีเซยีม และ แคลเซยีม
คารบ์อเนต  เฉพาะทีม่าจากธรรมชาต ิ
เชน่ หนิชอลก์แมกนีเซยีม, หนิ
แมกนีเซยีมบด, หนิปนู 
* แมกนีเซยีมซลัเฟต (คเีซไรต)์ เฉพาะ
ทีม่าจากธรรมชาต ิ

! Mineral 

fertilizer 

Allow only natural form. Chemical 
process is prohibited. Use as soil 
supplementary only 
* Aluminium-calcium phosphate - 
product as specified in point 6 of 
Annex IA.2. of Regulation 
2003/2003, Cadmium content less 
than or equal to 90 mg/kg of P205, 
Use limited to basic soils (pH > 7.5) 
* Crude potassium salt or kainit - 
products as specified in point 1 of 
Annex IA.3. of Regulation 

2003/2003 
* Potassium sulphate, possibly 
containing magnesium salt - product 
obtained from crude potassium salt 
by a physical extraction process, 
containing possibly also magnesium 
salts 
* Calcium carbonate (chalk, marl, 
ground limestone, Breton 
ameliorant, marl, phosphate chalk) - 
only of natural origin 
* Magnesium and calcium carbonate 
- only of natural origin, e.g. 
magnesian chalk, ground 
magnesium, limestone 
* Magnesium sulphate (kieserite) - 
only of natural origin 
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แคลเซีย่ม คลอ

ไรด ์

จากแหลง่ธรรมชาตเิทา่นัน้ ใชเ้ป็นแหลง่
ธาตอุาหารเสรมิแกพ่ชื  แตต่อ้งใชอ้ยา่ง
ระมัดระวังเพราะมปีรมิาณธาตคุลอไรดส์งู
มาก อาจเป็นอันตรายตอ่ความสมดลุของ
แร่ธาตใุนดนิ 

! Calcium 

Chloride 

Use only those from natural sources 
to supply trace elements to plants; 
Use with care for its high contents 
of chloride could affect mineral 
balances in the soil. 

แร่ดนิเหนียว เชน่ เบนโทไนท,์ เพอรไ์รท,์ เวอรม์ิ
คไูลท,์ ซโีอไลท,์ เกาลนี  ทีม่าจาก
แหลง่ธรรมชาต ิ ไม่ผ่านกระบวนการทาง
เคม ี ใชเ้ป็นแร่ธาตเุสรมิใหแ้กพ่ชื 

✔ Clay E.g. bentonite, perlite, vermiculite, 
zeolite, kaolin from natural sources 
and not treated with chemicals. Use 
as supplementary nutrients for 
crops. 

โดโลไมท ์

(แมกนีเซยีม 

และ แคลเซยีม

คารบ์อเนต) 

• ตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิไมผ่่าน
กระบวนการทางเคม ีใชป้รับปรุงความ
เป็นกรดของดนิ 

• อาจใชเ้พือ่เสรมิธาตแุมกนีเซยีมทีม่ี
ราคาถกูแกพ่ชื การใชเ้กนิความจ าเป็น
อาจเป็นอันตรายตอ่พชื 

✔ 

 

 

! 

Dolomite 

(Magnesium 

and Calcium 

Carbonate) 

• Use only those from natural 
sources and not chemically 
treated. Use to adjust soil pH. 

• If used to correct magnesium 
deficiencies avoid over application 
and possible toxicity. 

ยปิซัม่ 

(แคลเซีย่ม

ซลัเฟต) 

ตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคม ีใชเ้ป็นสารปรับปรุง
ดนิ และอาจใชเ้พือ่เสรมิธาตแุคลเซยีมที่
มรีาคาถกูแกพ่ชืได ้

✔ Gypsum 

(Calcium 

Sulphate) 

Use only those from natural sources 
and not treated with chemicals for 
soil improvement and as source of 
cheap calcium for plants 

เกลอืยปิซัม่ 

(แมกนีเซีย่ม 

ซลัเฟต) 

จะตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและไม่
ผ่านกระบวนการทางเคมหีรอืไมม่าจาก
กระบวนการสังเคราะห ์

✔ Gypsum salt 

(Magnesium 

Sulphate) 

Use only those from natural sources 
and not come from synthetic or 
chemically treated process 

ปนูมารล์, หนิปนู

บด 

(แคลเซีย่ม 

คารบ์อเนต) 

ใชเ้พือ่ปรับปรุงความเป็นกรดดา่งของดนิ 
และควรใชใ้นรูปทีบ่ดละเอยีดแลว้ หา้ม
ใชป้นูเผา (แคลเซีย่ม ออกไซด ์- CaO2) 
เป็นสารปรับปรุงดนิ เนื่องจากออกฤทธิ์
รุนแรง 

✔ Lime stone, 

marl (CaCO3) 

Use to correct soil pH. Should use in 
ground form. Burned lime (CaO2) is 
not allowed to use for soil 
improvement because of its severe 
activity. 

หนิแมกนีเซยีม อนุญาตใหใ้ชเ้พือ่เสรมิธาตอุาหารพชื ! Magnesium 

rock 

Use for soil improvement 

ปุ๋ ยธาตอุาหาร

รอง (จุลธาต)ุ 

เป็นสารสังเคราะห ์ไดแ้ก ่คอปเปอร ์
โคบอลต ์ซลัเฟต เซเลเนียม โบรอน 
แมงกานีส โมลบิดนัิม สังกะส ีเหล็ก 
ไอโอดนี อนุญาตใหใ้ชเ้มือ่จ าเป็น เมือ่
พชืแสดงอาการขาดธาตอุาหารเทา่นัน้ 
แตไ่มอ่นุญาตใหใ้ชส้ารสังเคราะหท์ีอ่ยู่
ในรูปไนเตรตหรอืคลอไรด ์

! Micro nutrients 

(Trace 

elements) 

Synthetic nutrients such as copper, 
cobalt, sulphate, selenium, boron, 
manganese, molybdenum, zinc, 
iron, iodine. Allow to use when 
necessary or when there is a clear 
sign of lack. Nitrate and chloride 
forms are not permitted. 

ปุ๋ ยฟอสเฟต จากแหลง่ธรรมชาต ิเชน่ กระดกูป่น 
สาหร่ายทะเล มลูไก ่มลูคา้งคาว ขีเ้ถา้ไม ้
กากเมล็ดพชื ฯลฯ 

! Phosphorous 

fertilizer 

Use only those from natural 
sources, e.g. bone meal, dried sea 
weed, chicken manure, bat manure, 
wood ash, vegetable seed meal 

ปุ๋ ยโพแทสเซยีม จากแหลง่ธรรมชาต ิเชน่ ขีเ้ถา้ไม ้หนิบด 
ฯลฯ 

! Potassium 

fertilizer 

Use only those from natural 
sources, e.g. wood ash, rock dust. 

หนิฟอสเฟต จะตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและไม่
ผ่านกระบวนการทางเคม ี
ใชเ้ป็นแหลง่ใหธ้าตุฟอสเฟต(P) ละลาย
น ้าไดย้าก ปลดปลอ่ยธาตอุาหารอยา่ง
ชา้ๆจงึควรบดละเอยีดใหไ้ดป้ระมาณ 
100 เมซ และคลกุเคลา้ใหเ้ขา้กับดนิ
อยา่งด ี

! Rock 

phosphate 

Use only those from natural sources 
and not treated with chemicals. 
Use as phosphate source (P) but 
difficult to dissolve and slow to 
release nutrient. Better grind to 100 
mesh and mix in well in soil. 

ก ามะถัน จากแหลง่ธรรมชาต ิ ! Sulphur From natural sources 



Certification Alliance Organic Standard 
 

 

CertAll_Std_v 1.0  page 77 of 104 

สว่นที ่1.1: ปัจจยัการผลติทีใ่ชเ้ป็นปุ๋ ยและสารปรบัปรงุดนิ / 
Appendix 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners 
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แร่หนิภเูขาไฟ เชน่ ภไูมท ์ไดโอไลท ์ทีม่าจากแหลง่
ธรรมชาต ิไมผ่่านกระบวนการทางเคม ี

! Volcanic rock E.g. pumice, diorite, etc. from 
natural sources and not treated with 
chemicals. Use in ground form as 
supplementary minerals for soil 
improvement. 
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รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

พชืคลมุดนิ ควรปลกูพชืตระกลูถั่ว เพือ่ชว่ยก าจัด
วัชพชื ป้องกันการชะลา้งหนา้ดนิและ
รักษาความชืน้ของดนิ 

✔ Cover crops Should be legume crop to control 
weed and prevent soil erosion, as 
well as to improve water infiltration 
and retention. 

พชืหมนุเวยีน ชว่ยลดการแพร่กระจายของศัตรูพชื ✔ Crop Rotation Helps prevent insect, disease, or 
weed infestations. 

ดาวเรอืง ควรปลกูไวใ้นไร่นาเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัย
ของแมลงทีเ่ป็นประโยชน์ และชว่ย
ป้องกันไสเ้ดอืนฝอยศัตรูพชืในดนิ 

✔ Marigold Companion crop for nematode 
control. 

วัสดคุลมุดนิ ใหใ้ชวั้สดคุลมุดนิจากธรรมชาต ิเชน่ 
หญา้แหง้ ใบไมแ้หง้ ฟางขา้ว ปุ๋ ยหมัก 
ควบคมุวัชพชื 

✔ Mulching Use of natural materials such as rice 
straw, dried leaves and grass to 
control weeds. 

พชืไลแ่มลง เชน่ ตะไครห้อม ! Repellent 
plants 

e.g. citronella grass 

พที 
(หา้มใชเ้ป็นวัสดุ
ปรับปรุงดนิ) 

ตอ้งไมม่กีารเตมิสารสังเคราะหห์รอืสาร
ตอ้งหา้ม 
อนุญาตเฉพาะกับพชืสวนเทา่นัน้ (เชน่ 
การปลกูไมด้อก พชืในโรงเรอืน พชื
กระถาง) 

! Peat 
(Prohibited for 
soil 
conditioning) 

No synthetic additives or prohibited 
inputs added. 
Permitted only in horticulture 
(floriculture, nursery plants, potting 
mixes). 

พลาสตกิ ใชเ้มือ่จ าเป็น เชน่ ใชใ้นการหอ่ไมผ้ล ใช ้

ในการคลมุดนิเมือ่ปลกูสตรอเบอรร์ี ่ฯลฯ 
! Plastic Use when necessary such as 

wrapping fruits or soil mulching 

กาวดักแมลง ควรใชวั้สดสุเีหลอืงเป็นวัสดทุากาวเพราะ
สามารถดักแมลงไดม้ากกวา่สอีืน่(ดัก

แมลงไดม้ากกวา่85%) แตต่อ้งจัดการมิ
ใหส้ัมผัสพชืปลกูและปนเป้ือน
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ขณะทีใ่ชอ้ยูใ่นแปลงและ
หลังจากเลกิใชแ้ลว้ 

✔ Sticky insect 
trap 

Apply with yellow colour attractants 
to attract insects (85% effective) 

but take precautions against their 
contact with crops and being 
released into the environment while 
in use and after. 

บาซลิลัส ธรูงิ
เจยีนซสิ (บ.ีท.ี) 

ไมอ่นุญาตเชือ้ทีไ่ดจ้ากกระบวนการทาง
พันธวุศิวกรรม 

✔ Bacillus 
thuringensis 
(Bt) 

Except GMOs 

ตัวห ้า, ตัวเบยีน เป็นการควบคมุโดยชวีวธิ ีใชป้ลอ่ยเพือ่
ก าจัดแมลงศัตรูพชื 

! Beneficial 
insect 
(predator, 
parasite) 

Biological control. Use insect to 
control natural pest. 

จุลนิทรยี ์ อนุญาตใหใ้ชจุ้ลนิทรยีท์กุชนดิในการ
ป้องกันก าจัดโรคและแมลง แตต่อ้งไมม่า
จากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 
ส าหรับ IFOAM โปรแกรม อนุญาตใหใ้ช ้

จุลนิทรยีอ์ะไรก็ได ้ยกเวน้จุลนิทรยีจ์าก

การดัดแปลงพันธกุรรม 
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป เฉพาะ
จุลนิทรยีข์า้งลา่งนี้ทีอ่นุญาตใหใ้ชไ้ด ้
* Bacillus subtilis 
* Bacillus thuringiensis subsp. 
Aizawai 
* Bacillus thuringiensis subsp. 
Kurstaki 
* Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae 
* Beauveria bassiana 
* Trichoderma asperellum 
* Trichoderma atroviride 
* Trichoderma gamsii (เดมิเรยีก T. 
viride) 
* Trichoderma harzianum 
* Trichoderma polysporum 

✔ Micro 
organisms 

Except GMOs 
For IFOAM Programme: any 
microorganisms are allowed except 
GMOs 
For EU Programme: Only the 

followings microorganisms are 
allowed: 
* Bacillus subtilis 
* Bacillus thuringiensis subsp. 
Aizawai 
* Bacillus thuringiensis subsp. 
Kurstaki 
* Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae 
* Beauveria bassiana 
* Trichoderma asperellum 
* Trichoderma atroviride 
* Trichoderma gamsii (formerly T. 
viride) 
* Trichoderma harzianum 
* Trichoderma polysporum 
* Paecilomyces lilacinus 
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* Paecilomyces lilacinus 
* Paecilomyces fumosoroseus 
* Isaria fumosorosea Apopka (เดมิ
เรยีก Paecilomyces fumosoroseus) 

* Paecilomyces fumosoroseus 
* Isaria fumosorosea Apopka 
(formerly Paecilomyces 
fumosoroseus) 

ไสเ้ดอืนฝอย 
(ใชก้ าจัด
ศัตรูพชื) 

ใชค้วบคมุแมลงศัตรูในไมผ้ล เชน่ หนอน
เปลอืกลองกอง ลางสาด ชมพู่ เป็นตน้ 

✔ Nematode (for 
pest control) 

For control of pests in orchards such 
as worm. 

สปินโนแซด ใชไ้ดเ้ฉพาะเพือ่ลดความเสีย่งทีม่ตีอ่
แมลงเบยีนและการการดือ้ยาของศัตรูพชื 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม
สหภาพยโุรป 

✔ Spinosad Use only where measures are taken 
to minimise risk to parasitoids and 
development of resistance. 
Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

ไวรัสก าจัดแมลง เชน่ ไวรัส NPV ใชค้วบคมุการระบาด
ของหนอนศัตรูพชืไดห้ลายชนดิ หา้มใช ้

ไวรัสทีไ่ดจ้ากกระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรมส าหรับ IFOAM โปรแกรม 
อนุญาตใหใ้ชไ้วรัสอะไรก็ได ้ยกเวน้ไวรัส
จากการดัดแปลงพันธกุรรม 
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป เฉพาะไวรัส
ขา้งลา่งนี้ทีอ่นุญาตใหใ้ชไ้ด ้
* Cydia pomonella Granulovirus 
(CpGV) 
*Helicoverpa armigera 
nucleopolyhedrovirus (HearNPV) 
* Pepino mosaic virus strain CH2 
isolate 1906 
* Spodoptera exigua nuclear 
polyhedrosis virus 
* Spodoptera littoralis 
nucleopolyhedrovirus 
* Zucchini Yellow Mosaic Virus, 
weak strain 

✔ Viruses E.g. NPV virus. Use for insect 
control but must not be GMOs. 
For IFOAM Programme: any virus is 
allowed except GMOs 
For EU Programme: Only the 
followings microorganisms are 
allowed: 
* Cydia pomonella Granulovirus 
(CpGV) 
*Helicoverpa armigera 
nucleopolyhedrovirus (HearNPV) 
* Pepino mosaic virus strain CH2 
isolate 1906 
* Spodoptera exigua nuclear 
polyhedrosis virus 
* Spodoptera littoralis 
nucleopolyhedrovirus 
* Zucchini Yellow Mosaic Virus, 
weak strain 

สารสกัดจากพชื ตอ้งใชอ้ยา่งระมัดระวัง เพราะสารสกัด
จากพชืบางชนดิท าลายแมลงทีเ่ป็น
ประโยชน์ดว้ย 
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป อนุญาตใหใ้ช ้

เฉพาะ: 
* อาซาดเิรซตนิ ทีส่กัดจากตน้สะเดา 
เป็นสารก าจัดแมลง 
* ไพรทีรนิ สกัดจากตน้ไพรทีรัม เป็นสาร
ก าจัดแมลง 
* ควาสเซยีจากตน้ประทัดใหญ่/
ประทัดจนี เป็นสารไลแ่มลง 

! Botanical 
extracts 

Must use with caution because 
some botanical extracts may harm 
beneficial insects. 
For EU Programme, only allow: 
* Azadirachtin extracted from 
Azadirachta indica (Neem tree) as 
insecticide 
* Pyrethrins extracted from 
Chrysanthemum cinerariaefolium as 
insecticide 
* Quassia extracted from Quassia 
amara as insecticide, repellent 

ไคตนิ ตอ้งมาจากธรรมชาต ิเชน่ เปลอืกสัตว์
ทะเล เชน่ เปลอืกกุง้และป ู และตอ้งไมม่ี
สว่นผสมของสารตอ้งหา้ม  ใชส้ าหรับ
ควบคมุไสเ้ดอืนฝอยศัตรูพชื 

✔ Chitin Must be from natural sources such 
as sea animals, e.g. shrimp and 
crab shell and not contain prohibited 
substances. Use to control 
nematodes that are plant pest 

โลต่ิ๊น หรอื หาง
ไหล 

มพีษิต ่ากวา่ยาสบู มพีษิตอ่ผวิหนัง ออก
ฤทธิแ์บบถกูตัวตาย ใชค้วบคมุแมลง
จ าพวกดว้ง หนอน เพลีย้ไฟ และ
แมลงวัน มสีารโรตโินนซึง่ม ีLD50=132  
ในกรณีทีใ่ชก้ับพชืกนิใบตอ้งทิง้ไวอ้ยา่ง
นอ้ย 7 วันกอ่นเก็บเกีย่ว และตอ้งใช ้

อยา่งระมัดระวังเนื่องจากเป็นพษิตอ่สัตว์
เลอืดเย็น เชน่ ปลา 

! Derris spp. 
(rotenone) 

Less toxic than tobacco but can 
irritate the skin. Controls beetles, 
worms, and flies. LD 50 =132. 
When used with leafy vegetables, 
there must be at least 7 days 
withdrawal period before harvest. 
Must use with caution as it is toxic 
to cold blood animal such as fish. 
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รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

หา้มใชบ้รเิวณใกลแ้หลง่น ้า อนุญาตให ้
ใชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

Must not use near waterways. Only 
allowed for IFOAM Programme, not 
EU Programme 

น ้ามันหอมระเหย จากพชื เชน่ น ้ามันตะไครห้อม น ้ามันสน 
ฯ ใชเ้ป็นสารก าจัดแมลง ก าจัดไร โรค
พชื และสารยับยัง้การงอก 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

✔ Essential oils From plants such as citronella, pine, 
etc; used against insects, mite, 
plant diseases and also as 
germination inhibitor   
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU Programme 
unless specifically allowed 

สารเร่งการ
เจรญิเตบิโต 
หรอื ฮอรโ์มน 

ใชไ้ดเ้ฉพาะทีเ่ป็นสารจากธรรมชาต ิเชน่ 
น ้ามะพรา้ว และไซโตไคนนิ 

✔ Growth 
stimulant or 
hormone 

Only natural source is allowed, e.g. 
coconut juice and cytokinin 

สารลอ่แมลง 
หรอื ฟีโรโมน 

เป็นสารธรรมชาตทิีม่อีทิธพิลตอ่
พฤตกิรรมของสัตวแ์ละแมลง  ใชใ้นกับ
ลอ่แมลงเพือ่ดงึดดูแมลงบางชนดิ เชน่ 
แมลงวันผลไม ้เป็นวธิลีดจ านวน
ประชากรแมลง ใหใ้ชร่้วมกับอปุกรณ์กับ
ดักและอปุกรณ์กระจายกลิน่(dispenser) 
เทา่นัน้ แตห่า้มผสมสารฆา่แมลง 
สารลอ่, สารทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมทาง
เพศ, อนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในกับดัก
และอปุกรณ์กระจายกลิน่ 
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป อนุญาตใหใ้ช ้

เฉพาะ ฟีโรโมน Straight Chain 
Lepidopteran 

✔ Insect 
attraction 
agent or 
Pheromone 

Natural substances with effects on 
animal behaviours or substances 
used in traps to attract insects, e.g. 
fruit fly; used to reduce insect 
population; and must not be mixed 
with chemical pesticide; used with 
traps and dispensers only. Must not 
be combined with chemical 
pesticide. 
Attractant; sexual behaviour 
disrupter; only in traps and 
dispensers 
In the EU Programme, only Straight 
Chain Lepidopteran Pheromones is 
allowed. 

สะเดา ใชป้้องกันก าจัดแมลงและหนอนศัตรูพชื ! Neem Use for insect control. 
ไพรทีรนิ (สกัด
จากไพรทีรัม) 

ใชป้้องกันก าจัดแมลงศัตรูพชื 
ไมอ่นุญาตใหม้ ีpiperonyl butoxide ใน
ผลติภัณฑจ์ากไพรทีรัม 

! Pyrethrin 
(Extract from 
natural 
Pyrethrums) 

Pyrethrum products containing 
piperonyl butoxide are not allowed. 
Use for insect control 

ยาสบู ใหใ้ชอ้ยา่งระมัดระวัง ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้
pure nicotine และอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะ
ใน IFOAM โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! Tobacco Allow to use with precaution. Except 
pure nicotine. Only allowed for 
IFOAM Programme, not EU 
Programme. 

บอรโ์ดมกิซเ์จอร ์ • ใชค้วบคมุโรคทีเ่กดิจากเชือ้ราและ
แบคทเีรยี เชน่ ใบจุด ใบไหม ้และรา
น ้าคา้ง โดยตอ้งใชอ้ยา่งระมัดระวัง 
ไมใ่หเ้กดิการสะสมของทองแดง 
(คอปเปอร)์ ในดนิ และตอ้งไมม่คีราบ

ตกคา้งใหเ้ห็นในผลติผลทีเ่ก็บเกีย่ว 
• มอีัตราสว่นผสมแตกตา่งกันระหวา่ง 
จุนส:ีปนูเผา:น ้า (กรัม:กรัม:ลติร) ดังนี้ 
พชืทั่วไป = 40:40:4  พชืทีแ่พฤ้ทธิ์
ทองแดง 40:120:4  พชือายนุอ้ย 
10:30:4 

• เมือ่ผสมแลว้ตอ้งใชท้ันท ีและอาจเป็น
พษิกับพชือวบน ้า จงึควรผสมจุนสแีละ
ปนูเผาแยกกัน เวลาจะใชจ้งึน ามาผสม
กัน 

! Bordeaux 
mixture 

• Used as a control for fungus 
and bacteria. Be careful about 
excessive copper accumulation 
in the soil. No visible residue is 
allowed on harvested produce. 

• The ratio of copper sulphate : 
burnt lime: water varies 
depending on use; 
- normal crops 40:40:4 
- copper sensitive crops 
40:120:4 

- short life crops 10:30:4 
• Once mixed it should be used 

immediately.  It can be toxic to 
succulent plants. 

ทองแดง 
(สารประกอบ) 

ใหใ้ชใ้นรูปของ คอปเปอรไ์ฮดรอกไซด,์ 
คอปเปอรอ์อกไซด,์ คอปเปอรอ์อกซี่

คลอไรด,์ คอปเปอรซ์ลัเฟท, คอปเปอร์
ออกตาโนเอท และควิปรัสออกไซด ์
ปรมิาณการใชไ้มเ่กนิ 960 กรัม./ไร่/ปี (6 
กก./เฮกตาร/์ปี) 

! Copper 
(compound 
substance) 

Use only in the forms of copper 
hydroxide, copper oxide, copper 
oxychloride, copper sulphate, 
copper octanoate, cuprous oxide; 
maximum limit of use per year = 
960 gram/rai (6 kg/ha). 
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รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

จุนส ีหรอืคอป
เปอรซ์ลัเฟต (ดู
เพิม่ที ่ทองแดง) 

ใชแ้ชเ่มล็ดพชืกอ่นปลกูเพือ่ก าจัดเชือ้
โรคทีต่ดิมากับเมล็ด โดยละลายจุนส ี19 
กรัม/น ้า 18 ลติร (ไมค่วรใชภ้าชนะทีเ่ป็น
โลหะ) ในกรณีเมล็ดขา้ว แชน่าน 24 ชม. 
แลว้จงึลา้ง(แช)่น ้าเปลา่กอ่นน าไปปลกู 

! Copper 
Sulphate 
(see also 
Copper) 

Mixed 19 gm/18 litre of water to 
soak seed for fungus control.  It 
must not be stored in metal 
containers. For rice seed soak for 24 
hours and rinse with water before 
germinating. 

เอทลินี ใชเ้ป็นสารบม่ผลไมส้กุ อนุญาตใหใ้ช ้

เฉพาะจากแหลง่ทีไ่มใ่ชก่ารสังเคราะห ์
! Ethylene Used as ripening agent. Only non-

synthetic source is allowed. 
เอทลิแอลกอฮอ
ล,์ เหลา้ขาว 

ใชฉ้ีดพ่นก าจัดแมลง 
 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม
สหภาพยโุรป 

! Ethyl alcohol Spray for insect control insecticide 
 
Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

ไอรอนฟอสเฟต อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม
สหภาพยโุรป 

✔ Iron 
phosphate 

Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

ก ามะถันปนู อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม
สหภาพยโุรป 

✔ Lime Sulfur 
(Calcium 
polysulfide) 

Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

น ้ามันแร่ (ไวท์
ออยล ์น ้ามันแกว้ 
น ้ามันพาราฟิน) 

อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม
สหภาพยโุรป 

✔ Mineral oils 
(white oil, 
paraffin oil) 

Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

ดา่งทับทมิหรอื
โพแทสเซยีม
เปอรแ์มงกาเนต 

สารป้องกันก าจัดเชือ้รา: ใชส้ าหรับ
ป้องกันก าจัดโรคราน ้าคา้ง โดยใชด้า่ง
ทับทมิ 7 กรัม/น ้า 7 ลติร คนใหล้ะลาย
แลว้ฉีดพ่นทันท ีใหใ้ชใ้นผลไมเ้ทา่นัน้ 
 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม
สหภาพยโุรป 

! Potassium 
permanganate 

Fungicide: at mixtures of 7 gm/7 
litre can be used as a fungicide. 
Allow to use in fruit only. 
 
Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

สบูโ่พแทสเซีย่ม 
หรอืสบูอ่อ่น 

ใชค้วบคมุศัตรูพชืจ าพวกปากดดู เชน่ ไร 
เพลีย้ออ่น แตอ่าจท าใหใ้บพชืไหม ้ใน
ภาวะทีอ่ากาศรอ้นจัด 

✔ Potassium 
soap or 
Soft soap 

For control of sucking insects such 
as aphids.  May cause burning of 
plants if applied when temperature 
is high. 

โพแทสเซีย่มไบ
คารบ์อเนต 

อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม
สหภาพยโุรป 

✔ Potassium 
bicarbonate 

Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

โซเดยีมไบ
คารบ์อเนต หรอื
ผงฟู 

ใชอ้ัตรา 5 กรัม/น ้า 1 ลติรส าหรับโรครา
แป้ง อัตรา 10 กรัม/น ้า 1 ลติรส าหรับ
โรคราน ้าคา้ง ใชส้บูอ่อ่นผสมเป็นสารจับ
ใบ เตรยีมแลว้ใชท้ันท ีไมค่วรเก็บไวน้าน 

! Sodium 
bicarbonate 

At mixtures between 5-10 gm/l, it 
can be used against various fungus 
and moulds. 

สารจับใบ ใหเ้ลอืกใชน้ ้าสบูอ่อ่น หรอืลกู
ประค าดคีวาย แทนสารจับใบสังเคราะห ์

! Sticking 
Agents 

Use soft soap or natural soap berry. 

ก ามะถัน ใหใ้ชค้วบคมุโรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้ราได ้
มคีวามเป็นกรดสงู จงึไมค่วรใชใ้นชว่งที่
อากาศรอ้นจัด เพราะอาจท าใหใ้บพชื
ไหม ้

! Sulphur Used to control fungus but is acid 
forming and can burn leaves if 
applied in hot weather. 

น ้าสม้สายช ู จากแหลง่ธรรมชาตใิชฉ้ีดพ่นป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลง โดยเจอืจางกอ่นใช ้

✔ Vinegar Use for spraying to control disease 
and insect. Dilute before using. 
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รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

แบล็กไลท ์ ใชล้อ่แมลงกลางคนื ชว่งเวลาทีแ่มลงเริม่
ออกหากนิ เริม่ตะวันตกดนิกระทัง่ประมาณ 
20.00 น. 

✔ Black light Attract night insect. 

น ้ามันเครือ่งใช ้

แลว้ 
ใชร่้วมกับกับดักไฟลอ่แมลง ดักแมลงทีม่า
เลน่ไฟ ตอ้งจัดการมใิหป้นเป้ือนพืน้ที่
เพาะปลกู พชืปลกู และผลผลติ 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! Motor oil (used) Used as an insect trap with black 
light. Must be managed to avoid 
contamination to cultivating area and 
crops. 
Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

กับดักไฟลอ่แมลง ใชล้อ่แมลงไมใ่หม้ารบกวน ✔ Light trap Attract insect 

กับดักหนู, 
แมลงสาบ 

ดักโดยวธิกีล ฝังซากสัตวใ์หม้ดิชดิ ✔ Pest traps Mechanical pest traps. Proper dispose 
of the dead bodies. 

สารลอ่แมลง หรอื 
ฟีโรโมน 

ใชใ้นกับดักลอ่แมลงเพือ่ดงึดดูแมลงบาง
ชนดิเพือ่ลดจ านวนประชากรแมลงใหใ้ช ้

ร่วมกับอปุกรณ์กับดักและอปุกรณ์กระจาย
กลิน่(dispenser)เทา่นัน้ 

✔ Pheromones Substances used to attract insects 
into trap and reduce insect 
population. Used with traps or 
dispensers only. 

อัลตราซาวน์ ใชไ้ลแ่มลงและสัตวศั์ตรูพชืทีม่ารบกวน ✔ Ultra-sound Use for annoying insect and animal 
pest. 

ไดอะตอมเิชยีส
เอริธ์ 

• เป็นผงสขีาวละเอยีด เกดิจากซากของ
สิง่มชีวีติในทะเล 

• ใชค้ลกุเมล็ดพันธุเ์พือ่ป้องกันแมลง
ศัตรู   

• ใชก้ าจัดแมลงในบา้น/โรงเรอืน เชน่ 
แมลงสาบ มด   

• เวลาใชค้วรมผีา้ปิดจมกูเพือ่ป้องกนั
ระวังไมใ่หห้ายใจเขา้ปอด 

! Diatomaceous 
earth 

• Can be sprayed as dust for insect 
control but avoids breathing in 
the dust. 

• Mixed with seed for insect control 

• Used in the home and storage 
areas to control ants 

• To avoid inhaling, nose should be 
covered while spraying   

ขีเ้ถา้ไม ้ ใชข้ีเ้ถา้แหง้คลกุเมล็ดพันธุป้์องกันแมลง ✔ Wood ash Mixed with seeds for insect control 

ไพรทีรนิ (สกัด
จากไพรทีรัม) 

อนุญาตใหใ้ชก้ าจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ 
แตต่อ้งไมใ่หส้ัมผัสกับผลติภัณฑอ์นิทรยี ์

! Pyrethrin 
(Extracted from 
natural 
pyrethrum) 

Allow for storage insect control. Must 
not contact with organic products. 

น ้ามันพชื ใชค้ลกุเมล็ดเพือ่ป้องกันแมลงท าลาย 
ใชเ้ป็นสารป้องกันก าจัดแมลง, ไร, เชือ้รา, 
และป้องกันการงอก 
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป อนุญาตใหใ้ช ้

เฉพาะน ้ามันจากพชืตอ่ไปนี้ 
* น ้ามันดอกทานตะวัน 
* น ้ามันจากเมล็ดคาโนลา 
* น ้ามันสเปียรม์ิน้ท ์
* น ้ามันกานพูล 
* น ้ามันตะไครห้อม 
* น ้ามันจากสม้ 

✔ Vegetable Plant 
oil 

Used in seed storage. 
Insecticide, acaricide, fungicide and 
sprout inhibitor. 
For EU Programme, only the 
following plant oils are allowed: 
* Sunflower oil 
* Rape seed oil 
* Spear mint oil 
* Clove oil 
* Citronella oil 
* Orange oil 
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สว่นที ่1.4: สารปรงุแตง่ทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นผลติภณัฑส์ าหรบัป้องกนัก าจดัศตัรูพชื / 
Appendix 1.4: Additives Used in Products for Pest Control 
 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

กรดซติรกิ สารกันบดู, สารปรับความเป็นกรดดา่ง ✔ Citric acid Preservative, pH adjustment 

เมทธลิ พารา
ไฮโดรเบนโซเอท 

สารกันบดู 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

✔ Methyl 
parahydrobezoa
te 

Preservative 
Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

โปรปิล พาราเบน
โซเอท 

สารกันบดู 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

✔ Propyl 
parabezoate 

Preservative 
Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

โพลีซ่อรเ์บท สารอมิัลซไิฟเออร ์
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

✔ Polysorbate Emulsifier 

Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

ส าหรับการใช ้co-formulant ในผลติภัณฑค์วบคมุศัตรูพชื ใน
โปรแกรม IFOAM ใหต้รวจสอบเพิม่เตมิกับ 
 
    • Canada Pest Management Regulatory Agency 
(PMRA) list (COR Table 4.3) 

- Formulants classified as List 4A or 4B อาจ
อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
- Formulants classified as List 3 by PMRA อาจ
อนุญาตใหใ้ชไ้ดก้ับกับดักลอ่ทีป่ลอ่ยสารฟีโรโมนแบบ  
passive 

 
    • USA EPA lists (NOP §205.601) 

- EPA List 4 - Inerts of Minimal Concern. 
- EPA List 3 - Inerts ทีไ่มรู่ค้วามเป็นพษิ – อนุญาต
ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในกับดักลอ่ทีป่ลอ่ยสารฟีโรโมนแบบ  
passive 

 
ใหใ้ชไ้ดโ้ดยมขีอ้จ ากัดในการใชข้องสารดังกลา่วตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการสาร 

 For use of co-formulants of Pest Control products under 
the IFOAM Programme, also refer to the following: 
    • Canada Pest Management Regulatory Agency 
(PMRA) list (COR Table 4.3) 

- Formulants classified as List 4A or 4B may be 
used. 
- Formulants classified as List 3 by PMRA may 
be used with passive pheromone dispensers. 

 
    • USA EPA lists (NOP §205.601) 

- EPA List 4—Inerts of Minimal Concern. 
- EPA List 3—Inerts of unknown toxicity—for use 
only in passive pheromone dispensers. 

 
For use in accordance with any limitations on the use 
of such substances as indicated in the lists. 
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สว่นที ่1.5: รายชือ่ปจัจยัการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการเลีย้งสตัวแ์ละการเลีย้งผึง้อนิทรยี ์/ 
Part 1.5: List of Approved Inputs for Organic Livestock and Bee-Keeping 
 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

แอลกอฮอล,์ 
ไอโสโปรปิล 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค  ควรเลอืกใช ้เอทธลิ
แอลกอฮอลก์อ่น 

✔ Alcohol 
isopropyl 

For disinfection; preferably ethyl 
alcohol 

แอลกอฮอล ์
เอทลิ 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค ✔ Alcohol Ethyl For cleaning containers 

กรด กรดซติรกิ กรดเปอรอ์ะซติกิ กรดฟอรม์กิ 
กรดแลคตกิ กรดออกซาลกิ และ กรดอะซิ

ตกิ 

✔ Acid Citric acid, peracetic acid, formic acid, 
lactic acid, oxalic acid and acetic acid 

กรดไนตรกิ ส าหรับอปุกรณ์และเครือ่งมอืผลตินม

เทา่นัน้ 
✔ Nitric acid For dairy production equipment only 

กรดฟอสฟอรกิ ส าหรับอปุกรณ์และเครือ่งมอืผลตินม
เทา่นัน้   

✔ Phosphoric acid For dairy production equipment only 

คลอรนีได
ออกไซด ์

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณ์ทีส่ัมผัส
อาหาร 

✔ Chlorine dioxide For disinfection in equipment in 
contact with food   

แคลเซีย่มไฮเปอร์
คลอไรท ์

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณ์ทีส่ัมผัส
อาหาร 

✔ Calcium 
hypochlorite 

For disinfection in equipment in 
contact with food   

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์

ใหใ้ชส้ าหรับฆา่เชือ้ ✔ Hydrogen 
peroxide 

For disinfection of processing 
equipment only and must wash with 
hot water before begin processing 

หนิปนู  ✔ Lime  

เกลอืของหนิปนู calcium oxychloride, calcium chloride 
and calcium hydroxide 

✔ Chloride of lime calcium oxychloride, calcium chloride 
and calcium hydroxide 

น ้าปนูไลม ์  ✔ Milk of lime  

ปนูขาว รวมทัง้ปนูเผาโชยน ้า ส าหรับใชใ้นโรงงาน
ฆา่/ช าแหละสัตวเ์ทา่นัน้ 

✔ Quick lime Including slaked lime, only in 
slaughter houses 

โอโซน  ✔ Ozone  

สารสกัดจากพชื สกัดดว้ยวธิธีรรมชาตเิทา่นัน้ ✔ Plant 
preparations 

use natural extraction method only 

สบูโ่ปแตสเซีย่ม 
(สบูอ่อ่น) 

 ✔ Potassium soap 
(soft soap) 

 

โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด ์
(โซดาไฟ) 

 ✔ Sodium 
hydroxide 
(caustic soda) 

 

โซเดยีม
คารบ์อเนต 

เฉพาะในโรงฆา่/ช าแหละสัตวเ์ทา่นัน้ ✔ Sodium 
carbonate 

Only in slaughter house 

โซเดยีมไฮเปอร์
คลอไรท ์

เชน่ น ้ายาฟอกขาว ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค
ในอปุกรณ์ทีส่ัมผัสอาหาร 
ควรใชด้ว้ยความระมัดระวัง 

✔ Sodium 
hypochlorite 

e.g. bleach; used for disinfection in 
equipment in contact with food; use 
with care 

สบูโ่ซเดยีม (สบู่
แข็ง/สบูก่อ้น) 

 ✔ Sodium soap  

น ้า และไอน ้า  ✔ Water and 
steam 
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ภาคผนวก 2: สารปรงุแตง่และสารช่วยแปรรปูส าหรบัผลติภณัฑอ์นิทรยี ์/ Appendix 2: List 
of Approved Additive and Processing Aids Used in Food Processing 
 
ในกรณีการขอรับรองมาตรฐาน EU ใหน้ าสารทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน * ในชอ่งเลขรหัสมาค านวณโดยนับเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นวัตถดุบิ
ทางการเกษตร สว่นรายการทีไ่มใ่สเ่ครือ่งหมายดอกจัน ไมต่อ้งน ามาใชค้ านวณเป็นวัตถดุบิทางการเกษตร 
In case of product certified under the EU programme, the product marked with an asterisk * in the column of code 
number has to be calculated as ingredients of agricultural origin. The substances not marked with an asterisk * are not 
to be calculated as ingredients of agricultural origin. 
 

สว่นที ่2.1: รายการสารปรงุแตง่และ carrier ทีอ่นุญาตใหใ้ช ้/ 
Appendix 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers 

รายการ ผลติภณัฑ ์ที่
ใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product group Detail/ 
Limitation 

แคลเซยีม
คารบ์อเนต 

ไมม่ขีอ้จ ากัด  E170 Calcium 
carbonate 

unrestricted  

ซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด ์

ไวน์ จะตอ้งไมใ่สใ่นไวน์มาก
เกนิกวา่ 100 ppm และ
ตอ้งไมม่ซีลัไฟตเ์หลอืเกนิ
กวา่ 35 ppm ใน
ผลติภัณฑส์ าเร็จ 

E220 Sulphur 
dioxide 

wine May not be added to wine 
at level greater than 100 
ppm. And the level of free 
sulfites may not exceed 35 
ppm in final product. 

โพแทสเซยีมเม
ตาไบซลัไฟต ์

ไวน์  E224 Potassium 
metabisulphite 

wine  

กรดแลคตกิ ผักและผลไม ้ ใชเ้พือ่ปรับปรุงรสในน ้า
ผลไม/้น ้าผักเขม้ขน้, 
ผลติภัณฑผั์กดอง 

E270 Lactic acid Fruit/ vegetable Concentrated 
fruit/vegetable juice & 
fermented vegetable 
products 

คารบ์อนได 
ออกไซด ์

ไมม่ขีอ้จ ากัด  E290 Carbon 
dioxide 

unrestricted  

กรดมาลกิ ผักและผลไม ้  E296 Malic acid Fruit/ vegetable  

กรด
แอสคอบกิ 

ผักและผลไม ้  E300 Ascorbic acid Fruit/ vegetable  

โทโคฟีรอลส ์ ไมม่ขีอ้จ ากัด ตอ้งสกัดจากน ้ามันพชื E306
* 

Tocopherols unrestricted Must be derived from 
vegetable oils 

เลซตินิ ไมม่ขีอ้จ ากัด ไดม้าโดยไมใ่ชส้ารฟอก
และตัวท าละลายอนิทรยี ์

E322
* 

Lecithin unrestricted Obtained without use of 
bleaches and organic 
solvents 

กรดซติรกิ ผักและผลไม/้
ไวน์ 

• ใชเ้พือ่ปรับปรุงรสใน
แยม, น ้าผลไม/้น ้าผัก
เขม้ขน้, ผักดอง (ใช ้

ไมเ่กนิ 1 กรัม/ลติร) 
• ใชร้อ้ยละ 0.1-0.5 

เพือ่ชว่ยป้องกัน
ปฏกิริยิาสนี ้าตาลใน
ผักและผลไมต้ากแหง้ 

• ในไวน์ ตอ้งใสไ่มเ่กนิ 
1 กรัม/ลติร 

E330 Citric acid Fruit/ vegetable 
/wine 

• Used for taste 
improvement in jam 
production, fruit juice, 
vegetable juice, and 
pickle. Not more than 1 
gram/litre. 

• Used in vegetables and 
fruits drying to prevent 
browning at volumes of 
0.1-0.5% 

• Used in wine, not more 
than 1 gram/litre 

โพแทสเซยีม 
ซเิทรต 

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E332 Potassium 
citrate 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

แคลเซยีมซเิต
รด 

ผักและผลไม ้  E333 Calcium 
citrates 

Fruit/ vegetable  

กรดทารท์ารกิ ไวน์ ใหใ้ชท้ีม่าจากธรรมชาต ิ E334 Tartaric acid wine Allow only from natural 
source 
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สว่นที ่2.1: รายการสารปรงุแตง่และ carrier ทีอ่นุญาตใหใ้ช ้/ 
Appendix 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers 

รายการ ผลติภณัฑ ์ที่
ใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product group Detail/ 
Limitation 

โซเดยีมทาร์
เตรต 

ขนมหวาน/
เคก้/ขนมปัง 

 E335 Sodium 
tartrate 

cake/biscuit/ 
confectionery 

 

โพแทสเซยีม
ทารเ์ตรต 

ธัญพชื/ขนม
หวาน/เคก้/
ขนมปัง 

 E336 Potassium 
tartrate 

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectionery 

 

โมโน
แคลเซยีม 
ฟอสเฟต 

ธัญพชื ใชก้ับแป้ง E341 Mono 
calcium 
phosphate 

cereal For raising flour only 

แอมโมเนียม 

ฟอสเฟต 
ไวน์ ใหใ้ชไ้มเ่กนิ 0.3 กรัม/

ลติร 
E342 Ammonium 

phosphate 
wine Restricted to 0.3 gm/l 

กรดอัลจนิกิ ไมม่ขีอ้จ ากัด  E400 Alginic acid unrestricted  

โซเดยีมอัลจิ
เนต 

ไมม่ขีอ้จ ากัด  E401 Sodium 
alginate 

unrestricted  

โพแทสเซยีม
อัลจเินต 

ไมม่ขีอ้จ ากัด  E402 Potassium 
alginate 

unrestricted  

วุน้ ไมม่ขีอ้จ ากัด  E406 Agar unrestricted  

คารร์าจแีนน ไมม่ขีอ้จ ากัด  E407 Carrageenan unrestricted  

โลคัสบนีกัม ไมม่ขีอ้จ ากัด  E410
* 

Locust bean 
gum 

unrestricted  

กัวร ์กัม ไมม่ขีอ้จ ากัด  E412
* 

Guar gum unrestricted  

ทรากาแคนท์
กัม 

ไมม่ขีอ้จ ากัด ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ับ
ผลติภัณฑท์ีส่ง่ออกไป EU 

E413 Tragacanth 
gum 

unrestricted Not allowed for products 
being exported to the EU. 

อาราบกิกัม ขนมหวาน/
นม/ไขมัน/ไข ่

 E414
* 

Arabic gum confectionery/m
ilk products/fat 
products/egg 

 

แซนแทนกัม ผัก/ผลไม/้
เคก้/ขนมปัง 

 E415 Xanthan 
gum 

Fruit/ vegetable 
cake/biscuit 

 

เจลแลนกัม 
[CAS#71010
-52-1] 

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E418 Gellan gum 
[CAS#71010
-52-1] 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

กลเีซอรอล  เฉพาะทีไ่ดจ้ากพชื ใชเ้ป็น
แครเิออรใ์นการสกัดพชื 

E422 Glycerol  Obtained from plant origin, 
used as carrier for plant 
extracts 

เจลาตนิ ผลไม/้ผัก/
ไวน์ 

ส าหรับใชเ้พือ่ท าใหเ้นื้อ
แยมเป็นเนื้อเดยีวกัน 

E428 Gelatin Fruit/ 
Vegetable/ Wine 

Used in jam for texture 
stability 

เพคตนิ ไมม่ขีอ้จ ากัด ชว่ยใหแ้ยมคงตัว อนุญาต
ใหใ้ชเ้ฉพาะเพคตนิ
ธรรมชาตทิีไ่มผ่่าน
กระบวนการทางเคม ี

E440
* 

Pectin unrestricted For jam production 
Modification is not allowed 

ไฮดรอกซี

พรอพลิเมทลิ
เซลลโูลส 

ไมม่ขีอ้จ ากัด ใชเ้ป็นวัสดทุ าแคปซลู 
และอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะ
กับผลติภัณฑท์ีข่อรับรอง
มาตรฐานสหภาพยโุรป
เทา่นัน้ 

E464 Hydroxyprop
yl methyl 
cellulose 

unrestricted Encapsulation material for 
capsules. Allowed only for 
EU programme. 

โซเดยีม
คารบ์อเนต 

ขนมหวาน/
เคก้/ขนมปัง 

 E500 Sodium 
carbonates 
(E500) 

cake/biscuit/con
fectionery 

 



Certification Alliance Organic Standard 
 

 

CertAll_Std_v 1.0  page 87 of 104 

สว่นที ่2.1: รายการสารปรงุแตง่และ carrier ทีอ่นุญาตใหใ้ช ้/ 
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รายการ ผลติภณัฑ ์ที่
ใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product group Detail/ 
Limitation 

โพแทสเซยีม
คารบ์อเนต 

ธัญพชื/ขนม
หวาน/เคก้/
ขนมปัง 

 E501 Potassium 
carbonates 

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectionery 

 

แอมโมเนียม
คารบ์อเนต 

ธัญพชื/ขนม
หวาน/เคก้/
ขนมปัง 

ใชเ้ป็นสารทีท่ าใหข้นมฟู E503 Ammonium 
carbonates 

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectionery 

Used as leavening agent 

แมกนีเซยีม
คารบ์อเนต 

ธัญพชื/ขนม
หวาน/เคก้/
ขนมปัง 

 E504 Magnesium 
carbonates 

cereal/cake/bisc
uit/ 
confectionery 

 

โพแทสเซยีม
คลอไรด ์

ผักและผลไม ้ ใชก้ับผักและผลไม ้
กระป๋องแชแ่ข็ง ซอ้ส มา
สตารด์ 
ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ับ
ผลติภัณฑท์ีส่ง่ออกไป EU 

E508 Potassium 
chloride 

Fruit and 
vegetable 

• Only frozen & canned 
fruit/vegetable, 
vegetable sauces, 
ketchup, mustard. 

• Not allowed for products 
being exported to the 
EU. 

แคลเซยีม
คลอไรด ์

ผัก/ผลไม/้ถั่ว
เหลอืง 

 E509 Calcium 
chloride 

soybean /fruit/ 
vegetable 

 

แมกนีเซยีม
คลอไรด ์

ถั่วเหลอืง ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ับ
ผลติภัณฑท์ีส่ง่ออกไป EU 

E511 Magnesium 
chloride 

soybean Not allowed for products 
being exported to the EU. 

แคลเซยีม
ซลัเฟต 

ถั่วเหลอืง/
ขนมหวาน/
ยสีต ์

 E516 Calcium 
sulphate 

Soybean 
products/ 
confectionery/b
akers’ yeast 

 

แอมโมเนียม 
ซลัเฟต 

ไวน์ ใชไ้มเ่กนิ 0.3 มลิลกิรัม/
ลติร 

E517 Ammonium 
sulphate 

wine Restricted to 0.3 mg/l 

แคลเซยีมไฮ
ดรอกไซด ์

แป้ง/น ้าตาล สารเตมิในแป้งขา้วโพด 
tortilla และสารชว่ยแปร
รูปในผลติภัณฑน์ ้าตาล 

E526 Calcium 
hydroxide 

Flour/sugar Food additive for maize 
tortilla flour 
Processing aid for sugar 

ซลิกิอนไดออ
กไซด ์

ผักและผลไม ้ สารป้องกันการจับตัวแข็ง
ในเครือ่งเทศ 

E551 Silicon 
dioxide 

Fruit/ vegetable Anti-caking agent for herbs 
and spices 

กลโูคโน 
เดลตา้ แลค
โตน 

 หา้มใชส้ารนี้ทีไ่ดจ้ากการ
ออกซไิดซข์อง D-
glucose กับ  bromine 
water 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E575 Glucono 
delta-lactone 

 Production by oxidation of 
D-glucose with bromine 
water is prohibited. 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

อารก์อน ไมม่ขีอ้จ ากัด  E938 Argon unrestricted  

ไนโตรเจน ไมม่ขีอ้จ ากัด เกรดทีไ่มม่นี ้ามัน/เกรด
ส าหรับอาหาร 

E941 Nitrogen  Oil free grade /Food grade 

ออกซเิจน ไมม่ขีอ้จ ากัด เกรดทีไ่มม่นี ้ามัน E948 Oxygen  Oil free grade 

เชือ้จุลนิทรยี์
จาก
ผลติภัณฑ์
แปรรูปนม 

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Dairy 
cultures 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

ไลโซไซม์
จากไขข่าว 

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

CAS#
9001-
63-2 

Egg white 
lysozyme 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 
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รายการ ผลติภณัฑ ์ที่
ใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product group Detail/ 
Limitation 

เอนไซม ์
(Rennet; 
Catalase; 
Lipase; 
Pancreatin; 
Pepsin 
Trypsin) 

 ตอ้งมาจากแหลง่
ธรรมชาต ิ(บรโิภคได,้ พชื
ทีไ่มเ่ป็นพษิ, เชือ้ราทีไ่ม่
กอ่ใหเ้กดิโรค หรอืเชือ้
แบคทเีรยีทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ
โรค) และตอ้งไมใ่ช ่GMO 
(มาจากสัตว)์ 

 Enzyme 
[Rennet; 
Catalase; 
Lipase; 
Pancreatin; 
Pepsin 
Trypsin] 

 Must be from natural 
sources (edible, nontoxic 
plants, nonpathogenic 
fungi or nonpathogenic 
bacteria) and not produced 
from GMOs. 
[animal derived] 

สผีสมอาหาร 
(จาก
ธรรมชาต)ิ 

ไมม่ขีอ้จ ากัด เชน่ สเีขยีวจากใบเตย สี

แดงจากกระเจี๊ยบ สสีม้
จากเมล็ดค าแสด สเีหลอืง
จากขมิน้ สมีว่ง/ฟ้าจาก
ดอกอัญชญั น ้าตาลไหม ้
เป็นตน้ 

 Food 
colouring 
(Natural 
sources) 

unrestricted  

เฟอร์
รัสซลัเฟต 

 ส าหรับใชเ้สรมิธาตเุหล็ก 
หรอืการเตมิสารอาหาร ที่
เป็นขอ้ก าหนดทาง
กฎหมาย 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Ferrous 
sulfate 

 For iron enrichment or 
fortification of foods when 
required by regulation. 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

โมโนกลเีซอ
ไรดแ์ละไดกลี
เซอไรด ์

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Glycerides 
(mono and 
di) 

 For use only in drum frying 
of food 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

แมกนีเซยีม
ซลัเฟต 

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Magnesium 
sulfate 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

จุลนิทรยี ์ ไมม่ขีอ้จ ากัด ตอ้งไมม่าจากกระบวนการ
ทางพันธวุศิวกรรม 

 Micro-
organisms 

unrestricted Must not from GMOs 

สารแตง่กลิน่
จากธรรมชาต ิ

ไมม่ขีอ้จ ากัด ตอ้งไมผ่่านกระบวนการ
ทางเคม ีและไมใ่ชตั้วท า
ละลายและ carrier 
สังเคราะห ์หรอืสารกันบดู
สังเคราะห ์

 Natural 
flavour 

unrestricted Preference to organic 
sources. Must not been 
produced by chemical 
process and using any 
synthetic solvent and 
carrier or any synthetic 
preservatives. 

สารอาหาร 
วติามนิ 
และแร่ธาตุ 

 ส าหรับการเตมิสารอาหาร 
ทีเ่ป็นขอ้ก าหนดทาง

กฎหมาย 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Nutrients 
vitamins and 

minerals 

 For fortification of foods 
when required by 

regulation. 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

โปแทสเซยีม
ไอโอไดด ์

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Potassium 
iodide 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

เกลอื ไมม่ขีอ้จ ากัด   Salt unrestricted From clean sources no 
contamination. 

โซเดยีม
ฟอสเฟต 

 ส าหรับใชใ้นผลติภัณฑ์
จากนม 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Sodium 
phosphates 

 For use only in dairy foods. 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 
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รายการ ผลติภณัฑ ์ที่
ใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product group Detail/ 
Limitation 

เตตระ
โซเดยีม ไพ
โรฟอสเฟต 

 ส าหรับใชใ้นการผลติ
เนื้อสัตวเ์ทยีมเทา่นัน้ 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

CAS#
7722-
88-5 

Tetrasodium 
pyrophospha
te 

 Only for meat analogue 
products 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

เรซิน่ไม ้  อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Wood resin  Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

ยสีต ์  ในกรณีทีใ่ชก้ับการแปรรูป
อาหารเพือ่บรโิภค จะตอ้ง
เป็นยสีตเ์กษตรอนิทรยี ์ 
อาจอนุญาตใหใ้ชย้สีตท์ี่
ไมใ่ชเ่กษตรอนิทรยี ์ถา้ไม่
สามารถหายสีตเ์กษตร
อนิทรยีไ์ด ้ หา้มเลีย้งยสีต์
ในอาหารเพาะเลีย้งจากปิ
โตรเคมแีละของเหลอืจาก
การผลติเหลา้ทีม่ ีsulfite  
ส าหรับการรมควันยสีต ์
จะตอ้งมกีารบันทกึ
กระบวนการรวมควันทีเ่ป็น
ไมใ่ชก่ารสังเคราะห ์

 Yeast  Must be organic for human 
consumption. Non-organic 
may be used if organic is 
unavailable.  Growth on 
petrochemical substrate 
and sulfite waste liquor is 
prohibited. For smoked 
yeast, nonsynthetic smoke 
flavoring process must be 
documented. 
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สว่นที ่2.2: รายการสารชว่ยแปรรปูทีอ่นุญาตใหใ้ช ้/ 
Part 2.2 List of Products Used as Processing Aids 
 

รายการ ผลติภณัฑท์ี่
ใช ้

รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Product Product group Detail/ 
Limitation 

แคลเซยีม
คารบ์อเนต/น ้า
ปนูใส 

ไมม่ขีอ้จ ากัด • สารชว่ยใหค้งรูป ใชใ้น
ผลติภัณฑผั์ก ผลไม ้
เชือ่ม แชอ่ิม่ ดอง 

• น ้าปนูใสเตรยีมไดจ้าก
ปนูขาว(ทีใ่ชก้นิหมาก) 
1 ชอ้นชา ตอ่น ้า 1 
ลติร คนใหท้ั่ว ตัง้ทิง้
ไวจ้นตกตะกอน ดดู
เฉพาะน ้าใสไปใช ้

E170 Calcium 
carbonate/ 
Lime water 

unrestricted • Stabilizer in 
fermented/pickled fruit 
and vegetable 

• Prepare from 1 
teaspoon of calcium 
carbonate and 1 itre of 
water, stir and wait until 
sediment settle. Take 
only the top part to use. 

แทนนนิ ไวน์  E181 Tannin wine  

กรดแทนนกิ ไวน์ ตัวชว่ยกรอง E184 Tannic acid wine Filtration aids 

ซลัเฟอร ์
ไดออกไซด ์

ไวน์  E220 Sulphur 
dioxide 

wine  

คารบ์อนไดออ
กไซด ์

ไมม่ขีอ้จ ากัด  E290 Carbon 
dioxide 

unrestricted  

เลซตินิ ขนมหวาน/
เคก้/ขนมปัง 

ชว่ยใหแ้ป้งลืน่ E322 Lecithin cake/biscuit/ 
confectionery 

Greasing agent 

โซเดยีม 
ซเิตรท 

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E331 
iii 

Sodium 
citrate 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

แคลเซยีม 
ซเิตรท 

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E333 Calcium 
citrate 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

กรดและเกลอื
ทารท์ารกิ 

ไวน์  E334 
(L(+)–) 

Tartaric acid 
& salt 

wine  

โพแทสเซยีม
โซเดยีม 
ทารเ์ทรต 

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E337 Potassium 
sodium 
tartrate 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

เจลาตนิ ผักและผลไม/้
ไวน์ 

ใชเ้พือ่ใหเ้กดิความคงตัว
ในแยมบางชนดิ 

E428 Gelatin fruit/vegetable/
wine 

Used in jam for texture 
stability 

โซเดยีมแอซดิ 
ไพโรฟอสเฟต 

 ใชเ้ป็นสารทีท่ าใหข้นมฟู 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E450 
(i) 

Sodium acid 
pyrophospha
te 

 Only as leavening agent 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

เซลลโูลส  ใชส้ าหรับการท าไสก้รอก

แบบ regenerative 
casings เป็นสารป้องกัน
การจับตัวแข็ง (แตต่อ้งไม่
ฟอกขาวดว้ยคลอรนี) และ
เป็นสารชว่ยในการกรอง 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E460 Cellulose  Use in regenerative 

casings, as anti-caking 
agent (non-chlorine 
bleached) and filtering aid 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

โซเดยีม 
คารบ์อเนต 

น ้าตาล  E500 Sodium 
carbonate 

sugar  

โพแทสเซยีม
คารบ์อเนต 

ผักและผลไม/้
ไวน์ 

 E501 Potassium 
carbonate 

fruit/vegetable/
wine 

 

แอมโมเนียม 
ไบคารบ์อเนต 

 ใชเ้ป็นสารทีท่ าใหข้นมฟู
เทา่นัน้ 

E503 
(ii) 

Ammonium 
bicarbonate 

 For use only as leavening 
agent 
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รายการ ผลติภณัฑท์ี่
ใช ้

รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Product Product group Detail/ 
Limitation 

อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

แมกนีเซยีม
คลอไรด ์

ถั่วเหลอืง  E511 Magnesium 
chloride 

soybean  

กรดซลัฟรูกิ น ้าตาล ใชป้รับ pH ของน ้า E513 Sulphuric 
acid 

sugar pH adjustment of water 

แคลเซยีม
ซลัเฟต 

ไมม่ขีอ้จ ากัด ชว่ยในการจับตัว E516 Calcium 
sulphate 

unrestricted Coagulation agent 

โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด ์

น ้าตาล/เคก้  E524 Sodium 
hydroxide 

Sugar, Cake  

แคลเซยีม 
ไฮดรอกไซด ์

 อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

E526 Calcium 
hydroxide 

 Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

ซลิกิอน 
ไดออกไซด ์

ผักและผลไม/้
ไวน์ 

 E551 Silicon 
dioxide 

fruit/vegetable/
wine 

 

ทัลค์ ไมม่ขีอ้จ ากัด  E553 Talc unrestricted  

เบนโทไนท ์ ผักและผลไม ้  E558 Bentonite fruit /vegetable  

บแีวกซ ์ ไมม่ขีอ้จ ากัด  E901 Beeswax unrestricted  

คารน์อบาร ์
แวกซ ์

ไมม่ขีอ้จ ากัด  E903 Carnauba 
wax 

unrestricted  

ไนโตรเจน ไมม่ขีอ้จ ากัด  E941 Nitrogen unrestricted  

วัสดกุรองทีไ่ม่
มสีารแอสเบส
ตอส 

ไมม่ขีอ้จ ากัด   Asbestos 
free filter 
materials 

unrestricted  

Activated 
carbon 

ไมม่ขีอ้จ ากัด   Activated 
carbon 

unrestricted  

Attapulgite  ชือ่อืน่ Palygorskite หรอื 
magnesium aluminium 
phyllosilicate 
สารชว่ยแปรรูปส าหรับ
น ้ามันจากพชืและน ้ามัน
จากสัตว ์
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 

IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Attapulgite  also known as Palygorskite 
or magnesium aluminium 
phyllosilicate 
Processing aid for plant 
and animal oils 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 

Programme 

เคซนี ไวน์   Casein wine  

ไดอะตอมมิ
เชยีส เอริท์ 

สารชว่ยความ
หวาน/ไวน์ 

  Diatomaceo
us earth 

Sweetener/ 
wine 

 

เอนไซม ์ ไมม่ขีอ้จ ากัด ตอ้งมาจากธรรมชาต ิและ
หา้มใชเ้อนไซมท์ีผ่ลติจาก
จุลนิทรยีท์ีม่กีารท าพันธุ
วศิวกรรม 

 Enzyme unrestricted Must be from natural 
sources and not produced 
from GMOs. 

เอทานอล ไมม่ขีอ้จ ากัด ตัวท าละลาย  Ethanol unrestricted Solvent 

เอทลินี ผลไม ้ ใชบ้ม่ผลไม ้ไมอ่นุญาตให ้
ใชก้า๊ซเอทลินีทีม่าจาก
สารสังเคราะห ์

 Ethylene Fruit Used as ripening agent. 
Only non-synthetic source 
is allowed. 
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สว่นที ่2.2: รายการสารชว่ยแปรรปูทีอ่นุญาตใหใ้ช ้/ 
Part 2.2 List of Products Used as Processing Aids 
 

รายการ ผลติภณัฑท์ี่
ใช ้

รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Product Product group Detail/ 
Limitation 

ไอซิง่กลาส ไวน์   Isinglass wine  

คาโอลนี ไมม่ขีอ้จ ากัด   Kaolin unrestricted  

จุลนิทรยี ์ ไมม่ขีอ้จ ากัด ตอ้งไมม่าจากกระบวนการ
ทางพันธวุศิวกรรม 

 Micro-
organisms 

unrestricted Must not from GMOs 

เพอรไ์รท ์ ไมม่ขีอ้จ ากัด   Perlite unrestricted  

สารปรับความ
เป็นกรด-ดา่ง 

ไมม่ขีอ้จ ากัด ตอ้งมาจากธรรมชาต ิเชน่ 
กรดซติรกิ โซเดยีมไบ
คารบ์อเนต หรอื

น ้าสม้สายช ู

 pH adjusters unrestricted Must be from natural 
sources such as citric acid, 
sodium bicarbonate, or 

vinegar. 

น ้ามันพชื ไมม่ขีอ้จ ากัด   Vegetable 
oils 

unrestricted  
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ภาคผนวก 3: ผลติภณัฑท์ีอ่าจอนุญาตใหใ้ชใ้นการท าความสะอาดและฆา่เชือ้บนผวิสมัผสั
อาหาร (รายการชีแ้นะ) / Appendix 3: Products that May be Use as Cleansing 
Agents and Disinfectants on Food Contact Surfaces (indicative list) 
 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 
กรดอาซตีกิ 
(น ้าสม้สายช ู) 

มาจากธรรมชาต ิ ใชเ้ป็นสารท าความ
สะอาด 

✔ Acetic acid 
(vinegar) 

Natural substance used as cleaning 
agent 

แอลกอฮอล ์
เอทลิ 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค ✔ Alcohol Ethyl For cleaning containers 

แอลกอฮอล,์ 
ไอโสโปรปิล 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค ควรเลอืกใช ้เอ
ทธลิแอลกอฮอลก์อ่น 

! Alcohol 
isopropyl 

For disinfection; preferably ethyl 
alcohol 

แคลเซีย่ม 
คลอไรด ์

ใชเ้ป็นสารทีท่ าใหม้กีารจับตัวเป็นกอ้น ✔ Calcium 
chloride 

Use as coagulant 

แคลเซีย่ม 
ไฮดรอกไซด ์

 ✔ Calcium 
hydroxide 

 

แคลเซีย่ม
ไฮเปอรค์ลอไรท ์

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณ์ทีส่ัมผัส
อาหาร 
กรณีทีใ่ชท้ าความสะอาดผลผลติหรอื
วัตถดุบิในการแปรรูป ความเขม้ขน้ของ
คลอรนีอสิระจะตอ้งไมเ่กนิ 5 มก./ลติร 
(ppm.) 

✔ Calcium 
hypochlorite 

For disinfection in equipment in 
contact with food   
In case used for cleaning product or 
raw material, the concentration of 
free chlorine shall not exceed 5 mg/l 
(ppm) 

แคลเซีย่ม 
ออกไซด ์

ใชส้ าหรับท าความสะอาดอปุกรณ์/เครือ่ง
แปรรูปอาหาร และตามดว้ยการลา้งน ้า
อยา่งพอเพยีง 

✔ Calcium oxide For cleaning food processing 
equipment and machines; when 
used must be sufficiently rinsed 

แคลเซีย่ม 
ออกซีค่ลอไรด ์

 ! Calcium 
oxychloride 

 

คลอรนี 
ไดออกไซด ์

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณ์ทีส่ัมผัส
อาหาร 
กรณีทีใ่ชท้ าความสะอาดผลผลติหรอื
วัตถดุบิในการแปรรูป ความเขม้ขน้ของ

คลอรนีอสิระจะตอ้งไมเ่กนิ 5 มก./ลติร 
(ppm.) 
ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ับผลติภัณฑท์ีส่ง่ออก
ไป EU 

✔ Chlorine 
dioxide 

For disinfection in equipment in 
contact with food 
In case used for cleaning product or 
raw material, the concentration of 

free chlorine shall not exceed 5 mg/l 
(ppm) 
Not allowed for products being 
exported to the EU 

กรดซติรกิ  ✔ Citric acid  

ไซโคล 
เฮกซลิามนี 
[CAS#108-91-8] 

ใหใ้ชเ้ฉพาะเป็นสว่นผสมในน ้าในหมอ้ไอ
น ้าส าหรับการฆา่เชือ้ในการบรรจุผลผลติ 

! Cyclohexylamine 
[CAS#108-91-8] 

Use only as boiler water additive for 
packing sterilization 

ไดเอธลิอะมโิน
เอธานอล 
[CAS#100-37-8] 

ใหใ้ชเ้ฉพาะเป็นสว่นผสมในน ้าในหมอ้ไอ
น ้าส าหรับการฆา่เชือ้ในการบรรจุผลผลติ 

! Diethylaminoet
hanol 
[CAS#100-37-8] 

Use only as boiler water additive for 
packing sterilization 

น ้ายาลา้งจาน ใหใ้ชใ้นการท าความสะอาดอปุกรณ์และ
สถานที ่ควรเลอืกใชส้ารช าระลา้งทีย่อ่ย
สลายทางชวีภาพได ้(bio-degradable) 
และมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ย 

✔ Dish washing 
detergent 

For cleaning of containers and 
equipment used in food processing. 
Preference is to be given to bio-
degradable detergent and less 
impact to environment. 

กรดฟอรม์กิ หรอื
กรดมด 

 ✔ Formic acid  

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์

ใหใ้ชส้ าหรับฆา่เชือ้อปุกรณ์ทีใ่ชก้ารแปร
รูป และตอ้งลา้งดว้ยน ้ารอ้นกอ่นเริม่การ
แปรรูป 

! Hydrogen 
peroxide 

For disinfection of processing 
equipment only and must wash with 
hot water before begin processing 

Octadecylamine 
[CAS#124-30-1] 

ใหใ้ชเ้ฉพาะเป็นสว่นผสมในน ้าในหมอ้ไอ
น ้าส าหรับการฆา่เชือ้ในการบรรจุผลผลติ 

! Octadecylamine 
[CAS#124-30-1] 

Only as boiler water additive for 
package sterilization 

กรดออกซาลกิ 
[CAS#144-62-7] 

อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

 Oxalic acid 
[CAS#144-62-7] 

Only allowed for IFOAM Programme, 
not EU Programme 

โอโซน  ✔ Ozone  

กรดฟอสฟอรกิ ส าหรับอปุกรณ์และเครือ่งมอืผลตินม
เทา่นัน้   

✔ Phosphoric 
acid 

For dairy production equipment only 

สบูโ่ปแตสเซีย่ม 
(สบูอ่อ่น) 

 ✔ Potassium 
soap (soft soap) 
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รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 
กรดอาซตีกิ 
(น ้าสม้สายช ู) 

มาจากธรรมชาต ิ ใชเ้ป็นสารท าความ
สะอาด 

✔ Acetic acid 
(vinegar) 

Natural substance used as cleaning 
agent 

กรดเพอรอ์าซตีกิ 
หรอื กรดเพอร์
ออกซีอ่าซติกิ 
[CAS#79-21-0] 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ่โรคในอปุกรณ์ทีส่ัมผัส
อาหาร 

✔ Peracetic acid 
or Peroxyacetic 
acid 
[CAS#79-21-0] 

Use as sanitizer on food contact 
surfaces 

โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด ์
(โซดาไฟ) 

 ✔ Sodium 
hydroxide 
(caustic soda) 

 

โซเดยีมไฮเปอร์
คลอไรท ์

เชน่ น ้ายาฟอกขาว ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค
ในอปุกรณ์ทีส่ัมผัสอาหาร ควรใชด้ว้ย
ความระมัดระวัง 
กรณีทีใ่ชท้ าความสะอาดผลผลติหรอื
วัตถดุบิในการแปรรูป ความเขม้ขน้ของ
คลอรนีอสิระจะตอ้งไมเ่กนิ 5 มก./ลติร 
(ppm.) 

! Sodium 
hypochlorite 

e.g. bleach; used for disinfection in 
equipment in contact with food; use 
with care 
In case used for cleaning product or 
raw material, the concentration of 
free chlorine shall not exceed 5 mg/l 
(ppm) 

สบูโ่ซเดยีม (สบู่
แข็ง/ สบูก่อ้น) 

 ✔ Sodium soap  
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ภาคผนวก 4: ปจัจยัการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการผลติสตัวน์ า้อนิทรยี ์/ Appendix 4: List 
of Approved Inputs Used in Organic Aquaculture Production   
 

สว่นที ่4.1: ผลติภณัฑแ์ละวธิกีารทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการท าความสะอาด ฆา่เชือ้ ป้องกนั และควบคมุโรคและ
ศตัรใูนฟารม์ / 
Part 4.1: Products and methods used for cleaning, disinfection, and pest and disease control 
 

รายการ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

แอลกอฮอล ์   Alcohol  

วธิทีางชวีภาพ เชน่ การใชป้ลาพยาบาลควบคมุปรสติ
ภายนอกตัวสัตวน์ ้า  

Bio control 
methods 

E.g. use of cleaner fish to control 
ectoparasite. 

แคลเซยีมไฮโปคลอ
ไรด ์

 
Ca(ClO)2 

Calcium 
hypochlorite 

 

โดโลไมท ์ หรอืแคลเซยีมแมกนีเซยีมออกไซด ์
ใชป้รับสภาพดนิและน ้าในระหว่างการ
เลีย้งได ้  

Dolomite Calcium magnesium oxide. Use 
for improving soil and water 
condition during cultivation of 
aquatic animals 

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์

ใชค้วบคมุเชือ้โรค 
H2O2 

Hydrogen 
peroxide 

For disease control 

ไอโอดนี ใชค้วบคมุเชือ้โรค  Iodine For disease control 

หนิปนู ปนูมารล์ หรอืแคลเซยีมคารบ์อเนต ใชป้รับปรุง
คณุภาพดนิและน ้าในระหว่างการเลีย้ง  

Lime stone, 
marl 

Calcium carbonate. Use for soil 
and water improvement during 
cultivation of aquatic animals. 

ปนูขาว (quicklime) หรอืแคลเซยีมออกไซด ์เป็นปนูทีไ่ด ้
จากการเผาปนูแคลเซยีมคารบ์อเนต
หรอืโดโลไมท ์อาจเรยีกในชือ่อืน่ เชน่ 
ปนูไฮเดรต ปนูรอ้น ปนูเผาโชยน ้า ใช ้

เพือ่ฆา่เชือ้ในบอ่ และปรับปรุงคณุภาพ
น ้า 

 

Lime (quick 
Lime) 

Or Calcium oxide. Come from 
burning of calcium carbonate or 
dolomite. Other names are 
hydrate lime, quicklime, etc. 
Allowed to use only in emergency 
cases in order to improve water 
quality. 

จุลนิทรยี ์ ใชค้วบคมุโรคหรอืศัตรู แตต่อ้งไม่มา
จากกระบวนการพันธวุศิวกรรม  

Microorganisms Use for disease or pest control. 
Must not come from genetic 
engineering. 

แร่ธาตจุากธรรมชาต ิ ใชป้รับปรุงคณุภาพน ้า โดยใหใ้ชใ้นรูป
ธรรมชาตเิทา่นัน้  

Minerals Use to improve water quality. 
Only natural form is allowed. 

กรดอนิทรยี ์ เชน่ กรดอาซตีกิ (น ้าสม้สายช)ู กรดซิ

ตรกิ กรดแลกตกิ  
Organic acid E.g. acetic acid, citric acid, lactic 

acid 

โอโซน ใชฆ้า่เชือ้ในโรงเพาะฟักและบอ่
อนุบาล  

Ozone For disinfection in hatcheries and 
nurseries. 

วธิทีางกายภาพ เชน่ การตากแหง้ ใชต้าข่าย กับดัก  Physical method e.g. drying, net, trap 

สารเตรยีมจากพชื ใชค้วบคมุโรคหรอืศัตรู เชน่ โลต่ิ๊น 
(จากหางไหล) ไพรทีรัม สะเดา 

 

Plant materials Use for disease or pest control, 
e.g. rotenone (from Derris or 
tuba root, barbasco), neem, 
pyrethrum, 

โปตัสเซยีมเปอรแ์มง
กาเนต 

หรอืดา่งทับทมิ ใชฆ้่าเชือ้ 
KMnO4 

Potassium 
permanganate 

Use as disinfectant 

เกลอื   Salt  

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
(โซดาไฟ) 

ใชเ้ป็นสารท าความสะอาด 
NaOH 

Sodium 
hydroxide 
(caustic soda) 

A cleaning agent 

โซเดยีมไฮโปคลอ
ไรด ์

 
NaOCl 

Sodium 
hypochlorite 
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สว่นที ่4.1: ผลติภณัฑแ์ละวธิกีารทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการท าความสะอาด ฆา่เชือ้ ป้องกนั และควบคมุโรคและ
ศตัรใูนฟารม์ / 
Part 4.1: Products and methods used for cleaning, disinfection, and pest and disease control 
 

รายการ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

กากชา เป็นผลพลอยไดจ้ากการหบีน ้ามันชา
จากเมล็ดพันธุไ์มด้อกในตระกลูชาหรอื
เมีย่งจนี (camellia oil) ซึง่ในเมล็ดมี
สาร saponin ทีเ่ป็นพษิตอ่สัตว์
เลอืดเย็น ใชก้ าจัดปลาทีเ่ป็นศัตรูใน
บอ่กุง้ 

 

Tea seed cake By-product of oil pressing from 
the seeds of camellia, a flowering 
plant in the same genus of tea. 
The seeds contain saponin which 
is toxic to cold-blooded animals. 
Use for killing unwanted fish in 
shrimp ponds. 
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สว่นที ่4.2 : แรธ่าตุ และสารปรงุแตง่และสารชว่ยแปรรปูทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นอาหารสตัวน์ า้ / 
Part 4.2: Minerals, additives, and processing aids permitted for use in aquaculture animal 
feeds 
 

รายการ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด Input Details/Restriction 
สารแอนตอิอกซิ

แดนท ์
สารสกัด Tocopherol จากธรรมชาต ิและ
สารแอนตอิอกซแิดนทจ์ากธรรมชาต ิ

Antioxidant 
substances 

Tocopherol-rich extracts of natural 
origin and natural antioxidant 
substances. 

สารเหนียว (Binder) 
และสาร anti-
caking 

จากแหลง่ธรรมชาต ิและรายการตามที่
ระบใุน Annex VI ของ EC 889/2008 

Binders and anti-
caking agents 

Of natural origin and as listed in 
Annex VI of EC889/2008 

เอนไซมแ์ละ
จุลนิทรยี ์

เพือ่รักษาคณุภาพอาหาร  แตต่อ้งไมเ่ป็น
จุลนิทรยีท์ีผ่่านกระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม 

Enzymes and 
microorganisms 

For maintaining feed quality. Must 
not come from genetic engineering. 

แร่ธาตุ ตามรายการทีร่ะบใุน Annex V ของ EC 
889/2008 

Minerals As listed in Annex V of EC889/2008 

สารกันบดู กรดอนิทรยีจ์ากธรรมชาต ิไดแ้ก ่กรดซิ

ตรกิ กรดซอรบ์กิ กรดแลคตกิ 
Preservatives Organic acids from natural sources, 

i.e. citric acid, sorbic acid, lactic acid 
ธาตอุาหารรอง ใชเ้ป็นสารปรุงแตง่ ตามรายการทีร่ะบใุน 

Annex VI ของ EC 889/2008 
Trace minerals Use as feed additives and as listed 

in Annex VI of EC889/2008 
วติามนิ ใชเ้ป็นสารปรุงแตง่ ควรใชจ้ากแหลง่

ธรรมชาต ิในกรณีทีไ่มเ่พยีงพอ อาจ
อนุญาตใหใ้ชว้ติามนิสังเคราะหท์ี่
เลยีนแบบวติามนิธรรมชาตไิด ้

Vitamins Use as feed additives and preferably 
from natural sources. If not 
adequate, synthetic vitamins 
identical to natural vitamins may be 
allowed. 
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ภาคผนวก 5: แนวทางการประเมนิปจัจยัการผลติส าหรบัเกษตรอนิทรยี ์/ 
Appendix 5: Guideline for Evaluation Additional Inputs to Organic 
Agriculture 
 
หลกัการ 
ผูผ้ลติทีต่อ้งการใชปั้จจัยการผลติจะตอ้งท าการตรวจสอบ
และประเมนิใหแ้น่ชดักอ่นว่าปัจจัยการผลตินัน้เป็นไปตาม

มาตรฐานมกท.หรอืไม ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีทีปั่จจัย
การผลตินัน้มไิดร้ะบใุนมาตรฐานหรอืในรายการปัจจัยการ

ผลติทีไ่ดร้ับอนุมัตใิหใ้ชจ้ากมกท. แตผู่ผ้ลติมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชปั้จจัยการผลตินัน้ ทัง้นี้ปัจจัยการผลติที่
เป็นไปตามแนวทางนี้เทา่นัน้ทีม่กท.อาจจะอนุญาตให ้

ใชไ้ด ้

Rational 

Inputs used in organic agriculture shall be clearly 
checked and evaluated whether they are in 

compliance with ACT Standards, especially other 
inputs that are not listed in the standards or in the 

list of ACT Approved Inputs but producers need to 

use them. Therefore, producers shall check and 
evaluate those inputs prior to use. Only inputs that 

are in line with this guideline can be permitted by 
ACT. 

ค าจ ากดัความ 
ปัจจัยการผลติ หมายถงึ ปัจจัยการผลติทีใ่ชใ้นระบบการ
ผลติเกษตรอนิทรยี ์เชน่ ปุ๋ ย, สารป้องกันก าจัดศัตรูพชื 

และสารเพิม่ประสทิธภิาพอืน่ ๆที ่ไดม้าจากธรรมชาต ิ

Definition 

Input means product used in organic production 
such as fertilizer, pesticide and other effective 

substances that are natural origin. 
แนวทางการปฏบิตั ิ Method of evaluation 
1. ขอ้มลูหรอืเอกสาร ผูผ้ลติจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูที่
เกีย่วกับวัตถดุบิ/องคป์ระกอบ กรรมวธิกีารผลติ และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของปัจจัยการผลตินัน้ไวเ้พือ่ให ้
ทางมกท.ตรวจสอบได ้หากขอ้มลูไมเ่พยีงพอ มกท.

อาจไม่อนุญาตใหใ้ชปั้จจัยการผลตินัน้ ๆ ได ้

1. Information or Documentation Producers 
shall collect document regarding to raw 

materials, component, processing and other 
relevant data of the inputs for examination by 

ACT. If the document is not sufficient, ACT may 
not allow using those inputs.   

2. การประเมนิปจัจยัการผลติ 
ปัจจัยการผลติทีเ่ตรยีมขึน้ภายในฟารม์ตนเอง จาก

ชิน้สว่นของพชื สตัว ์และจุลนิทรยี ์ทัง้ทีม่อียูฟ่ารม์
ตนเองและทีไ่ดจ้ากภายนอก  อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นกรณี

ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นดังนี้ 
2.1 มคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เพือ่รักษาคณุภาพของ

ผลผลติ 
2.2 ใชวั้ตถดุบิหรอืมอีงคป์ระกอบทีม่าจากธรรมชาต ิ

ตลอดจนกรรมวธิกีารผลติเป็นไปตามมาตรฐาน

มกท. 
2.3 สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
2.4 ไมเ่ป็นพษิหรอืไมก่อ่ผลเสยีตอ่มนุษย ์สตัว ์

แมลงทีม่ปีระโยชน ์สิง่มชีวีติในดนิ และ

สิง่แวดลอ้ม 
2.5 ไมก่อ่ผลกระทบต่อผลผลติอนิทรยีทั์ง้ในแง่

คณุภาพและความปลอดภัย 
 
ในกรณีทีม่คีวามซับซอ้นหรอืยากแกก่ารพจิารณา อาจตอ้ง

ใช ้"หลักเกณฑก์ารประเมนิปัจจัยการผลติส าหรับเกษตร
อนิทรยีข์อง IFOAM " เป็นแนวทางในการพจิารณา 

2. Evaluation of on farm inputs 
Inputs produced from residue of plant, animal 

and microorganism, both inside and outside the 
farm, may be approved if the following criteria 

are met:   
2.1 The use of the input is necessary for 

protection the quality of produce. 
2.2 The materials or ingredients are of 

natural origin and the process is in 
compliance with ACT Standards. 

2.3 The input is bio-degradable. 
2.4 The use of the input shall not have 

negative effects on human, animal, 

beneficial insects, living organisms in the 
soil and the environment. 

2.5 The use of the input shall not affect both 

quality and safety of organic products. 
In case the input is complex and difficult, ACT may 

apply the IFOAM Criteria to Evaluate Additional 

Inputs to Organic Agriculture as a guideline for 
approval. 

3. การประเมนิปจัจยัการผลติทีผ่ลติเป็นการคา้   
อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นกรณีทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นดังนี้ 

3.1 มคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เพือ่รักษาคณุภาพของ
ผลผลติ 

3.2 ใชวั้ตถดุบิหรอืมอีงคป์ระกอบทีม่าจากธรรมชาต ิ
เชน่ วัสดุอนิทรยี ์และหนิแร่ทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาต ิ และไมม่สีว่นประกอบของวัสดุ

อนิทรยีท์ีม่าจากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 
3.3 วธิกีารเก็บเกีย่วและรวบรวมวัตถดุบิทีใ่ชใ้น

ปัจจัยการผลติ และกรรมวธิกีารผลติ จะตอ้งไม่

3. Evaluation of commercial inputs 

Commercial inputs may be approved if the 
following criteria are met: 

3.1 The use of the input is necessary for 

protection the quality of produce. 
3.2 The materials or ingredients are of 

natural origin, e.g. organic matters and 

natural minerals, and the organic matters 
shall not be genetically engineered. 
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สรา้งผลกระทบต่อความยั่งยนืและสมดลุของ
สภาพแวดลอ้ม 

3.4 สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
3.5 ไมเ่ป็นพษิหรอืไมก่อ่ผลเสยีตอ่มนุษย ์สตัว ์

แมลงทีม่ปีระโยชน ์สิง่มชีวีติในดนิ และ
สิง่แวดลอ้ม 

3.6 ไมก่อ่ผลกระทบต่อผลผลติอนิทรยีทั์ง้ในแง่
คณุภาพและความปลอดภัย 

ในกรณีทีม่คีวามซับซอ้นหรอืยากแกก่ารพจิารณา อาจตอ้ง

ใช ้"หลักเกณฑก์ารประเมนิปัจจัยการผลติส าหรับเกษตร

อนิทรยีข์อง IFOAM" เป็นแนวทางในการพจิารณา 
ส าหรับโปรแกรมสหภาพยโุรป เกณฑเ์พิม่เตมิในการ

อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑห์รอืสารใดในการผลติเกษตร
อนิทรยีข์องโปรแกรมสหภาพยุโรป 
* เป็นไปตามขอ้ก าหนดสหภาพยโุรป 889/2008 และ

ภาคผนวกทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมคีวามเทา่เทยีม 
* อนุญาตใหใ้ชต้ามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ 

3.3 The collection of raw materials of the 

input and its process shall not affect the 
sustainability and the balance of ecology. 

3.4 The input is bio-degradable. 
3.5 The use of the input shall not have 

negative effects on human, animal, 

beneficial insects, living organisms in the 

soil and the environment. 
3.6 The use of the input shall not affect both 

quality and safety of organic products. 
In case the input is complex and difficult, ACT may 

apply the IFOAM Criteria to Evaluate Additional 

Inputs to Organic Agriculture as a guideline for 
approval. 
For the EU Programme, addition criteria to be use 
for authorization of products and substances for use 

in organic agriculture productions of EU Programme 

are: 
* it complies or deems equivalent to the EU 

Regulation 889/2008 and relevant annexes; 
* it is permitted under national law. 
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ภาคผนวก 6: แนวทางการประเมนิสารปรงุแตง่และสารชว่ยในการแปรรปูผลติภณัฑอ์นิทรยี ์/ 
Appendix 6: Guideline for Evaluation Additive and Processing Aids for Organic 
Processing 
 
หลกัการ 
ในการแปรรูปผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ควรเลอืกวธิกีารแปร

รูปทีส่ามารถคงคุณคา่ทางโภชนาการใหม้ากทีส่ดุ โดยไม่
ตอ้งใชส้ารปรุงแตง่หรอืใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น หากผูป้ระกอบการ

ตอ้งการใชส้ารปรุงแตง่หรอืสารชว่ยในการแปรรูปจะตอ้ง

ท าการตรวจสอบและประเมนิใหแ้น่ชดักอ่นว่ามคีณุสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานมกท.หรอืไม ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กรณีทีส่ารปรุงแตง่หรอืสารชว่ยในการแปรรูปนัน้มไิดร้ะบุ
ในมาตรฐานหรอืในรายการทีไ่ดร้ับอนุมัตใิหใ้ชจ้ากมกท. 

ทัง้นี้สารปรุงแตง่และสารชว่ยในการแปรรูปทีเ่ป็นไปตาม
แนวทางนี้เท่านัน้ที ่มกท. อาจจะอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้

Rationale 
In organic processing, processing methods should 

be chosen to, at the most, be able to maintain 
nutritional value in organic food products without 

use of additives and processing aids or use as 

necessary. If operator needs to use additives or 
processing aids, the additives or processing aids 

shall be clearly checked and evaluated whether 
they are in compliance with ACT Standards, 

especially if they are not listed in the standards or 
the list of ACT Approved Additives and Processing 

Aids. Only additives and processing aids that are in 

line with this guideline can be permitted by ACT. 
ค าจ ากดัความ 
• สารปรุงแตง่ (Additives) หมายถงึ สารชว่ยเสรมิหรอื

ปรับปรุงคณุภาพผลติภัณฑ ์หรอื สารใดๆทีผ่สมเขา้ไป

ในผลติภัณฑแ์ลว้มผีลตอ่คณุภาพการเก็บรักษา กลิน่ 
ส ีรสชาต ิความเขา้กัน หรอืคุณสมบัตอิืน่ๆทีม่ผีลตอ่

การรักษาคณุภาพของผลติภัณฑ ์และอาจกลายเป็น
สว่นผสมหนึง่ของผลติภัณฑ ์

• สารชว่ยในการแปรรูป (processing aids) หมายถงึ 

สารทีใ่สล่งไปเพือ่ชว่ยในระหว่างการแปรรูปอาหาร 
และถกูน าออกไปกอ่นทีจ่ะเป็นผลติภัณฑส์ าเร็จ ไมจั่ด

วา่เป็นสว่นผสมของอาหาร และมักจะไมพ่บวา่เหลอื

ตกคา้งอยูใ่นผลติภัณฑส์ดุทา้ยหรอืเหลอืตกคา้งใน
ปรมิาณทีน่อ้ยมาก เชน่ สารชว่ยกรอง(filtration 

aid) ,ตัวท าละลาย (solvent) เป็นตน้ 

Definition 

• Additives mean supplementary or improving 

quality substances or any substances which are 

added to a product to affect its keeping quality, 
smell colour, taste, consistency or other 

qualities. Additives may affect a product’s 
inherent qualities and be a part of the final 

product. 
• Processing aids mean substances which are 

added during processing and removed before 

being the final product. Processing aids are not 

consumed as an ingredient and normally are 
not left as residues in the final product or left in 

very small amount. The examples of processing 
are filtration aid, solvent, etc. 

แนวทางการปฏบิตั ิ Method of evaluation 
1. ขอ้มลูและเอกสาร ผูป้ระกอบการจะตอ้งเก็บรวบรวม
ขอ้มลู/เอกสารทีเ่กีย่วกับแหลง่ทีม่าของวัตถดุบิ/
องคป์ระกอบ กรรมวธิกีารผลติ และขอ้มลูของสารอืน่ ๆ

ทีใ่ชใ้นการผลติสารปรุงแตง่หรอืสารชว่ยในการแปรรูป
นัน้ไว ้เพือ่ใหท้างมกท.ตรวจสอบได ้หากขอ้มลูไม่

เพยีงพอ มกท.อาจไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารปรุงแตง่หรอื

สารชว่ยในการแปรรูปนัน้ ๆ ได ้

1. Information or Documentation Operators 

shall collect document regarding to source of 
raw materials, component, processing method 

and other relevant data in the production of 
additives and processing aids for examination by 

ACT. If the document is insufficient, ACT may 

not allow to use those additives and processing 
aids. 
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หลกัการ 
ในการแปรรูปผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ควรเลอืกวธิกีารแปร

รูปทีส่ามารถคงคุณคา่ทางโภชนาการใหม้ากทีส่ดุ โดยไม่

ตอ้งใชส้ารปรุงแตง่หรอืใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น หากผูป้ระกอบการ
ตอ้งการใชส้ารปรุงแตง่หรอืสารชว่ยในการแปรรูปจะตอ้ง

ท าการตรวจสอบและประเมนิใหแ้น่ชดักอ่นว่ามคีณุสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานมกท.หรอืไม ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กรณีทีส่ารปรุงแตง่หรอืสารชว่ยในการแปรรูปนัน้มไิดร้ะบุ
ในมาตรฐานหรอืในรายการทีไ่ดร้ับอนุมัตใิหใ้ชจ้ากมกท. 

ทัง้นี้สารปรุงแตง่และสารชว่ยในการแปรรูปทีเ่ป็นไปตาม

แนวทางนี้เท่านัน้ที ่มกท. อาจจะอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้

Rationale 
In organic processing, processing methods should 

be chosen to, at the most, be able to maintain 

nutritional value in organic food products without 
use of additives and processing aids or use as 

necessary. If operator needs to use additives or 
processing aids, the additives or processing aids 

shall be clearly checked and evaluated whether 
they are in compliance with ACT Standards, 

especially if they are not listed in the standards or 

the list of ACT Approved Additives and Processing 
Aids. Only additives and processing aids that are in 

line with this guideline can be permitted by ACT. 
2. สารปรงุแตง่และสารชว่ยในการแปรรปู ทีอ่นุญาต
ใหใ้ชไ้ดใ้นกรณีทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นดังนี้ 
2.1 มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ่การแปรรูปผลติภัณฑ ์ 

อาจไม่สามารถแปรรูปหรอืเก็บรักษาผลผลติบาง
ประเภทไดห้ากไมม่สีารปรุงแต่ง/สารชว่ยในการ

แปรรูปดังกล่าว 
2.2 ใชวั้ตถดุบิหรอืมอีงคป์ระกอบทีม่าจากธรรมชาต ิ
2.3 กรรมวธิใีนการผลติสารปรุงแตง่/สารชว่ยในการ

แปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานมกท. 
2.4 ไมใ่ชผ่ลติภัณฑท์ีม่าจากกระบวนการทางพันธุ

วศิวกรรม 
2.5 ตอ้งไมเ่ป็นอันตรายต่อผูบ้รโิภค 
2.6 ไมท่ าใหส้ญูเสยีคณุสมบัตทิีแ่ทจ้รงิของ

ผลติภัณฑ ์
2.7 ไมก่อ่ผลเสยีตอ่สภาพแวดลอ้ม 

 

ในบางกรณีทีม่คีวามซับซอ้น หรอืยากแกก่ารพจิารณา 
หรอืมใิชวั่ตถดุบิหรอืองคป์ระกอบทีม่าจากธรรมชาติ

เนื่องจากสารธรรมชาตมิคีณุภาพและปรมิาณไมเ่พยีง
พอทีจ่ะใชท้ดแทน อาจตอ้งใช ้"หลักเกณฑก์ารประเมนิ

สารปรุงแตง่และสารชว่ยในการแปรรูป ส าหรับผลติภัณฑ์
เกษตรอนิทรยีข์อง IFOAM" เป็นแนวทางในการพจิารณา 
ส าหรับโปรแกรมสหภาพยโุรป เกณฑเ์พิม่เตมิในการ

อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑห์รอืสารใดในการผลติเกษตร
อนิทรยีข์องโปรแกรมสหภาพยุโรป 
* เป็นไปตามขอ้ก าหนดสหภาพยโุรป 889/2008 และ
ภาคผนวกทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมคีวามเทา่เทยีม 
* อนุญาตใหใ้ชต้ามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ 
 

Evaluation Additives and processing aids may be 
approved if the following criteria are met: 

2.1 The use of additives and processing aids is 

essential to the production. Some products 
cannot be processed or preserved without 

additives and processing aids as such. 
2.2 Raw materials or ingredients are of natural 

origin. 
2.3 Processing method is in compliance with 

ACT Standards. 
2.4 Additives and processing aids are not 

genetically engineered products. 
2.5 Additives and processing aids are harmless 

for consumers. 
2.6 Additives and processing aids do not lose 

the authentic quality of products. 
2.7 Additives and processing aids do not have 

negative effect to the environment. 
In case additives and processing aids are complex 

and difficult or are not natural origin because 

quality and quantity of natural substances are not 
sufficient to be substitute, ACT may apply the 

IFOAM Criteria to Evaluate of Additives and 
processing aids for Organic Food Products as a 

guideline for approval. 
For the EU Programme, addition criteria to be use 
for authorization of products and substances for use 

in organic agriculture productions of EU Programme 
are: 
* it complies or deems equivalent to the EU 

Regulation 889/2008 and relevant annexes; 
* it is permitted under national law. 
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ภาคผนวก 7: หลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุแกไ้ขมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ / 
Appendix 7: Procedure for Standard Revision 
 
หลกัการและเหตผุล 
ในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง มกท. 
จะตอ้งมกีระบวนการทีม่คีวามโปร่งใสและเปิดใหบุ้คคลที่

เกีย่วขอ้งไดม้สีว่นร่วมในการเสนอขอ้คดิเห็นในการ
ปรับปรุงแกไ้ข ดังนัน้กรรมการบรหิาร มกท. จงึไดก้ าหนด

หลักเกณฑใ์นการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์

ของ มกท. นี้ข ึน้ เพือ่เป็นแนวทางในการท างาน 

Rationale 

The process of revising ACT Organic Standards shall 
be transparent and open to all relevant persons to 

make comments. The Executive Board establishes 
this procedure to set the process of ACT’s Standard 

revision. 

ขอบเขต 
1. การระดมขอ้คดิเห็น 
2. การสรุปขอ้คดิเห็นขัน้ตน้ 
3. การพจิารณาขอ้คดิเห็นขัน้ตน้โดยอนุกรรมการ

มาตรฐาน 
4. การจัดท าร่างมาตรฐานฉบับใหม่ 
5. การระดมขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิตอ่ร่างมาตรฐานฉบับ

ใหม ่
6. การปรับปรุงแกไ้ขร่างมาตรฐานขัน้สดุทา้ย 
7. การอนุมัตริ่างมาตรฐานฉบับใหมโ่ดยกรรมการบรหิาร 
8. ระยะเวลาในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐาน 

Scope 

1. Call for Comments 

2. Summary of preliminary comments 

3. Standard Committee’s preliminary 

consideration to the comments 
4. First draft of standard revision 

5. Call for additional comments to the first draft 

6. Final draft of standard revision 

7. Approval of the new revised standards by the 

Executive Board 

8. Time-Frame of Standard Revision 
หลกัเกณฑ ์ Procedure 

1. การระดมขอ้คดิเห็น 
การระดมขอ้คดิเห็นในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานเกษตร

อนิทรยี ์มกท. จะเปิดใหทุ้กคนมสีว่นร่วม ไมว่า่บคุคลนัน้จะ

เป็นสมาชกิ มกท.หรอืไม ่รวมทัง้ เจา้หนา้ที ่มกท., ผูต้รวจ
ของ มกท. และ อกก.รับรอง 
ขอ้คดิเห็นดังกลา่วจะตอ้งสง่มายังส านักงาน มกท. เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยระบุชือ่ผูเ้สนอและเหตผุลประกอบ

ในการเสนอขอ้คดิเห็นดังกล่าว 

1. Call for comments 
Call for comments on the revision of ACT Organic 

Standards is open to all, regardless whether he/she 

is an ACT member. The comments can also be 
proposed by ACT staffs, inspectors and Certification 

Committee. 
Comments must be submitted in writing to ACT 

office, indicating name and information supporting 
the comments. 

2.  การสรปุขอ้คดิเห็นข ัน้ตน้ 
เจา้หนา้ทีส่ านักงาน มกท. ท าการรวบรวมและสรุป
ขอ้คดิเห็นทัง้หมดกอ่นทีจ่ะน าเสนออนุกรรมการมาตรฐานฯ  

โดยขอ้คดิเห็นทัง้หมดควรจ าแนกเนื้อหาออกเป็น 2 กลุม่ 

ดังนี้ 
2.1 ขอ้คดิเห็นทีข่ัดแยง้กับหลักการในการท าเกษตร

อนิทรยี ์
2.2 ขอ้คดิเห็นทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานเกษตร

อนิทรยีข์อง มกท. 
 

ขอ้คดิเห็นทัง้หมดควรแยกออกเป็น 2 แฟ้ม โดยแต่ละแฟ้ม
อาจท าใบสรุปปะหนา้อกีท ี

2. Summary of preliminary comments 
ACT Office staff shall compile and summarize 

comments and submit them to the Standard 
Committee. Comments can be categorized into 2 

groups: 
2.1 comments principally in conflict with organic 
      farming 
2.2 comments relevant to ACT Organic Standards 
 

The summarized comments should be separated 
into 2 files and having summary sheet as cover 

page. 
3. การพจิารณาขอ้คดิเห็นข ัน้ตน้โดยอนุกรรมการ

มาตรฐาน 
อกก.มาตรฐานฯ พจิารณาขอ้คดิเห็นทัง้หมดและท าการ

ตัดสนิเบือ้งตน้ โดยอาจมหีลักเกณฑใ์นการตัดสนิดังนี้ 
3.1 ตัดขอ้คดิเห็นทีข่ัดแยง้กับหลักการในการท า

เกษตรอนิทรยี ์หรอืไม่สามารถปฏบัิตไิดอ้อกไป 
3.2 รวบรวมขอ้คดิเห็นตา่ง ๆ เพือ่จัดท าเป็นร่าง

มาตรฐานฉบับใหม ่
3.3 ในกรณีทีม่ขีอ้คดิเห็นทีน่่าสนใจ แต่ไมส่ามารถ

ตัดสนิได ้และตอ้งการขอ้คดิเห็นหรอืขอ้มลู

เพิม่เตมิ อกก.มาตรฐานฯ อาจ มอบหมายให ้

เจา้หนา้ที ่มกท. น าไปด าเนนิการหาขอ้มลู
เพิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

3. Standard Committee’s preliminary 

consideration to the comments 
SC shall consider all comments and make 
preliminary decision. The decision can be: 
3.1 drop comments principally in conflict with  
     organic farming or impractical 
3.2 incorporate comments into the new revised 
     standards 
3.3 interesting comments but can not make 
     decision and need further comments or   
     additional information, SC may assign ACT staff    
     to compile additional information as the  
     following procedures. 
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3.3.1 ส าหรับประเด็นทียั่งไมช่ัดเจนเพยีงพอ 
ใหท้ าหนังสอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากผู ้

เสนอ แลว้น ามาผ่านการด าเนนิตาม

ขัน้ตอนที ่2 และ 3 ใหม ่
3.3.2 ส าหรับประเด็นทีต่อ้งการขอ้คดิเห็น

เพิม่เตมิ ใหป้รกึษากับผูช้ านาญการใน
สาขาทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายบคุคล 

3.3.1 For unclear issues, ask for additional 
information from the commentators and 

then again follow procedures of 2 and 3. 
3.3.2 For issues needed consultation, ask for 

comments from relevant specialists. 

4.  การจดัท ารา่งมาตรฐานฉบบัใหม ่
อกก.มาตรฐานฯ น าขอ้คดิเห็นตา่งๆ และขอ้มลูเพิม่เตมิที่
ไดใ้หม ่มาจัดท าเป็นร่างมาตรฐานเกษตรอนิทรยีฉ์บับใหม ่

4. First draft of standard revision 

SC shall draft the first revised standards from all 

comments and additional information. 
5.  การระดมขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิตอ่รา่งมาตรฐานฉบบั

ใหม ่
ในขัน้ตอนการระดมขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ควรจ ากัดวงใหอ้ยู่

ในเฉพาะกลุม่บุคคลต่อไปนี้ 
5.1 สมาชกิ มกท. 
5.2 องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง (ทีไ่มใ่ชส่มาชกิ มกท.) เชน่ 

กลุม่ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ, กลุ่มนักวชิาการ, 
กลุม่ผูบ้รโิภค, รา้นคา้สเีขยีว, หน่วยงานของรัฐ, 

สือ่มวลชน ฯลฯ  โดยควรมตัีวแทนอยา่งนอ้ย 1 

องคก์ร ในแตล่ะกลุม่ 
5.3 ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ ทีข่อรับรองกับ มกท. 
5.4 ผูส้นใจทีส่ง่ขอ้คดิเห็นในการปรับปรุงแกไ้ข

มาตรฐาน ในขอ้ 1.1 

5. Call for additional comments to the first 
draft 

Call for additional comments on the first draft of 
revised standards should be limited to the following 

groups: 
5.1  ACT members 
5.2  Relevant organizations (but not ACT members) 
      such as producer groups, academic groups, 

consumer groups, green shops, government 

agencies, media etc. There should be 
representatives at least 1 organizations for 

each group. 
5.3  ACT certified operators 
5.4  Interested persons/parties who contributed 

comments for standard revision in 1.1 
6. การปรบัปรงุแกไ้ขรา่งมาตรฐานคร ัง้สุดทา้ย 
อกก.มาตรฐานฯ พจิารณาขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิทัง้หมดแลว้

น ามาปรับปรุงแกไ้ขเป็นร่างมาตรฐานฯฉบับสดุทา้ย เพือ่
เตรยีมน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุกรรมการบรหิาร 

6. Final draft of standard revision 

SC shall consider all additional comments and revise 
into the final draft to be submitted to the Executive 

Board for approval. 
7. การอนุมตัริา่งมาตรฐานฉบบัใหมโ่ดย

กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาร่างมาตรฐานฯฉบับ
สดุทา้ยและท าการอนุมัต ิกอ่นทีจ่ะประกาศใชอ้ย่างเป็น

ทางการ โดยจะเป็นผูก้ าหนด : 
7.1 วันทีเ่ร ิม่บังคับใชม้าตรฐานฉบับใหม ่
7.2 ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงมาตรฐานในขอ้ที่

ส าคัญ อาจก าหนดชว่งเวลาใหผู้ป้ระกอบการมี

ระยะเวลาในการปรับตัวเพือ่ปฏบัิตติามมาตรฐาน

ขอ้ทีเ่ปลีย่นแปลงใหมด่ังกล่าวไดด้ังนี้ 
7.2.1 ผูป้ระกอบการยังสามารถใชวั้ตถดุบิ

อนิทรยีท์ีผ่ลติและไดร้ับการรับรองตาม
มาตรฐานเดมิต่อไปได ้ไมเ่กนิ 1 ปี 

หลังจากวันทีเ่ร ิม่บังคับใชม้าตรฐานใหม ่
7.2.2 ผูป้ระกอบการสามารถจ าหน่าย

ผลติภัณฑแ์ปรรูปอนิทรยีท์ีไ่ดร้ับการ

รับรองตามมาตรฐานเดมิตอ่ไปได ้
จนกระท่ังผลติภัณฑด์ังกลา่วหมดอายุ 

 

วันทีบั่งคับใชม้าตรฐานฉบับใหม ่และวันทีผู่ป้ระกอบการ
ตอ้งเริม่ปฏบัิตติามมาตรฐานขอ้ทีเ่ปลีย่นแปลงใหม ่ตามที่

ก าหนดในขอ้ 7.2 ตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนในมาตรฐานทีแ่จก
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

7. Approval of the new revised standards by 
the Executive Board 

The Executive Board (EB) shall consider the final 

draft and make an approval before an official 
adoption. The EB shall impose: 
7.1  The date of entry into force of the new 

standards. 
7.2  In case there is a major change in the new 

standards, a time period for adaptation to 

implement the major change may be granted 

to operators as follow: 
7.2.1  The operator can still use raw materials 

produced and certified in accordance 
with previous standards but not exceed 

than 1 year after the new standards is 

entered into force. 
7.2.2  The operator can market processed 

products certified in accordance with 
previous standards until their expired 

date. 
 

The date of entry into force and the deadline of the 

time period to implement major change as indicated 
in 7.2 shall be clearly stated in copies of the 

standards for distribution to operators. 
8. ระยะเวลาในการปรบัปรงุแกไ้ขมาตรฐาน 
การด าเนนิงานปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานทัง้ 7 ขัน้ตอนนี้ จะ

ใชเ้วลาประมาณ 2 ปี 

8. Time-Frame of Standard Revision 
The time-frame of all 7 steps of the standard 
revision may take about 2 years. 
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ภาคผนวก 8: ตวัอยา่งหนงัสอืยนืยนัเรือ่งสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุ ์/ Appendix 8: Sample of 
GMO declaration form 
 

ชือ่ผูข้าย 

Name of supplier 

 

ทีอ่ยู ่

Address 

 

ชือ่ผลติภัณฑ ์

Product name 

 

สว่นประกอบ 100%ของ

ผลติภัณฑ ์

100% ingredients of 

product 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

ขา้พเจา้ขอยนืยันวา่ผลติภัณฑข์า้งตน้ไม่ไดผ้ลติมาจากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม และยนิดจีะแจง้ใหผู้ซ้ือ้

ทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืยกเลกิเอกสารยนืยันน้ี 

พรอ้มกันน้ี ไดล้งนามไวเ้พือ่เป็นการยนืยันความถกูตอ้ง 

I declare that this product supplied have not been produced from or by GMOs and accept to 

inform our customer if this declaration is changed or withdrawn. 

The undersigned takes responsibility for the accuracy of this declaration. 

 

ลงนาม 

Signature 

ตราประทับ (ถา้ม)ี 

Company stamp (if appropriate) 

 

 

 

 

 

 


