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คานา / Introduction
Certification Alliance (CertAll) จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2550
เพือ
่ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยตรวจรับรอง
เกษตรอินทรียใ์ นภูมภ
ิ าคเอเชีย ในช่วงต ้น ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานจะเน ้นไปทีก
่ ารแลกเปลีย
่ น
ผู ้ตรวจและความรู ้เกีย
่ วกับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ ในปี 2559 หลังจากทีไ่ ด ้มีการ
ประกาศมาตรฐานเกษตรอินทรียอ
์ าเซียน ASEAN
Standard for Organic Agriculture (ASOA) สมาชิก
พันธมิตร CertAll มีมติทจ
ี่ ะพัฒนามาตรฐานเกษตร
อินทรียร์ ่วมกัน ทีเ่ ป็ นมาตรฐานทีท
่ ัดเทียมกันกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรียอ
์ าเซียน (ASOA) สาหรับใช ้
กับพันธมิตรหน่วยตรวจรับรองในประเทศสมาชิก
อาเซียน
มาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ องสานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ (มกท.) ถูกเลือกให ้ใช ้เป็ นมาตรฐาน
พืน
้ ฐานเพือ
่ ใช ้ในการพัฒนามาตรฐานใหม่ เพราะ
มาตรฐานของ มกท. เป็ นไปตามมาตรฐานพืน
้ ฐานของ
IFOAM และได ้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกันกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ องสหภาพยุโรป โดยใน
มาตรฐานใหม่นี้ ข ้อกาหนดมาตรฐาน (ทีเ่ ท่าเทียม)
ของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรียย
์ โุ รปจะยังคง
เหมือนเดิม แต่ในส่วนของการรับรองระบบงาน
IFOAM เราได ้เปลีย
่ นแปลงเป็ นระบบทีเ่ ท่าเทียมกับ
วัตถุประสงค์และข ้อกาหนดร่วมมาตรฐานเกษตร
อินทรียข
์ อง IFOAM (Common Objectives and
Requirements of Organic Standards - COROS)
แทน
ดังนัน
้ ในมาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง CertAll นี้ จะ
* ทัดเทียมกันกับข ้อกาหนดมาตรฐานของ ASEAN
Standard on Organic Agriculture (ASOA), 23
September 2014 ในส่วนของการผลิตพืช การเก็บ
เกีย
่ วผลผลิตจากธรรมชาติ การจัดการและการแปรรูป;
* เท่าเทียมกันกับ Common Objectives and
Requirements of Organic Standards (COROS) IFOAM Standards Requirements (The IFOAM
Norms for Organic Production and Processing,
version 2014) ในส่วนของการผลิตพืช การเก็บเกีย
่
ผลผลิตจากธรรมชาติ การจัดการและการแปรรูป
รวมทัง้ การเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ า การเลีย
้ งสัตว์ การเลีย
้ ง
ผึง้ การรับรองปั จจัยการผลิต และรายการอาหาร
อินทรียใ์ นร ้านอาหาร;
* เท่าเทียมกันกับ EU Regulation (EC) no.
834/2007 and 889/2008 ในส่วนของการผลิตพืช
การเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากธรรมชาติ การจัดการและการ
แปรรูป รวมทัง้ การเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ า และการเลีย
้ งผึง้
โดยมีข ้อกาหนดเพิม
่ เติมเฉพาะ
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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 ในปั จจุบันเป็ นเวทีความร่วมมือ
่
มาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง CertAll นี้จงึ ยังคงอยู่
ภายใต ้การกากับดูแลของมูลนิธม
ิ าตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ ซึง่ ตัง้ อยูท
่ จ
ี่ ังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
มาตรฐานนี้จะใช ้ในการขึน
้ ทะเบียน/รับรองรับงาน
IFOAM Accredit และการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย ์
ทีเ่ ท่าเทียมกันกับสหภาพยุโรปโดยบริษัท เอซีที ออร์
แกนิค จากัด ภายใต ้ความร่วมมือกับพันธมิตร CertAll

CertAll_Std_v 1.0

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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คาจาก ัดความ / Definition
Terms
การปฏิบ ัติหล ังการเก็บ
เกีย
่ ว

Definition
ได ้แก่ การผึง่ แห ้ง การตากธัญชาติ การทา
ความสะอาด การตัดแต่ง การคัดเลือก การ
บรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ และการขนส่ง

e.g. wind-drying, sun-drying,
cleaning, cutting, sorting, packing,
storage, and transportation of product

ได ้แก่ การต ้ม การตากแห ้ง การอบ การ
ผสม การบด การอัด การสี การทาให ้เป็ น
ของเหลว การหมัก การดอง การแช่อม
ิ่
การเคีย
่ ว การกวน การทอด ฯลฯ

e.g. boiling, heat-drying, oven-drying,
mixing, grinding, pressing, milling,
liquification, pickling, fermentation,
syrup-soaking, evaporation, stirring,
frying.

หมายถึง การผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็ นการปลูก การเก็บเกีย
่ ว การปฏิบัต ิ
หลังการเก็บเกีย
่ ว และการแปรรูปผลิตผล
และผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันหรือผลผลิตที่
ไม่สามารถสังเกตความแตกต่างได ้ ทัง้
แบบอินทรียแ
์ ละแบบอืน
่ ซึง่ การผลิตแบบ
อืน
่ นี้หมายรวมถึงการผลิตแบบเคมี
ธรรมชาติ อินทรียท
์ ไี่ ม่ขอรับรอง และ
เกษตรอินทรียร์ ะยะปรับเปลีย
่ น

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.

หมายถึง ระบบการผลิตใดๆ ทีไ่ ม่ได ้ผ่าน
การรับรองเป็ นอินทรียห
์ รืออินทรียใ์ นระยะ
ปรับเปลีย
่ น

Farming system that is not certified
organic or organic in conversion.

ระบบการผลิตทีไ่ ม่มก
ี ารใช ้ปุ๋ ยเคมี และ
สารเคมีในการป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื และ
เป็ นระบบการผลิตทีป
่ ฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขใน
มาตรฐานเกษตรอินทรียน
์ ี้

Farming system without the use of
artificial fertilizer and synthetic
pesticides and in compliance with this
Standard

สิทธิทางสังคมขัน
้ พืน
้ ฐานทีล
่ ูกจ ้างและ
คนงานในฟาร์มเกษตรอินทรียแ
์ ละการ
ประกอบการพึงได ้รับจากผู ้ผลิต/
ผู ้ประกอบการทีเ่ ป็ นนายจ ้างอย่างเป็ นธรรม
รวมถึงการทีผ
่ ู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการควรได ้รับ
ความเป็ นธรรมทางการค ้า เช่น ราคาทีเ่ ป็ น
้ หรือผู ้ค ้าด ้วย
ธรรม จากผู ้ซือ

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.

Produce

ผลิตผลทีไ่ ด ้จากการเพาะปลูกหรือการเก็บ
เกีย
่ วจากธรรมชาติ และ/หรือผ่านการ
ปฏิบัตห
ิ ลังการเก็บเกีย
่ วแล ้ว

Crops from cultivation or wild
harvesting and/or have been handled.

ผลิตภ ัณฑ์

ผลิตผลทีผ
่ า่ นกระบวนการแปรรูป

Produce that has been processed.

ผู ้ทีท
่ าการผลิตการเกษตร เก็บเกีย
่ ว แปร
รูป และจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
ทัง้ นี้รวมทัง้ ผู ้ค ้าส่ง ผู ้ค ้าปลีก ผู ้จัด
จาหน่าย ผู ้ส่งออก และผู ้ผลิตปั จจัยการ
ผลิตด ้วย

A person who is responsible for
farming, harvesting, processing
organic produce and sale. This
includes producer, wholesaler, retailer,
distributor, and exporter

Handling
การแปรรูป
Processing

การผลิตคูข
่ นาน
Parallel production

เกษตรทว่ ั ไป
Conventional
agriculture
เกษตรอินทรีย ์
Organic Agriculture

ั
ความเป็นธรรมในสงคม
Social justice

ผลิตผล

Product
ผูป
้ ระกอบการ
Operator

CertAll_Std_v 1.0
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Terms
ผูร้ ับช่วงผลิต
Sub contractor

พืชล้มลุก
Annual crop
พืชยืนต้น
Perennial crop
พ ันธุวศ
ิ วกรรม
Genetic engineering

ปัจจ ัยการผลิต
Input

ปัจจ ัยการผลิตเพือ
่ การค้า
Commercial input
แปลง
Field

CertAll_Std_v 1.0

Definition
ผู ้ถูกว่าจ ้างให ้ทาการผลิต แปรรูป หรือ
จัดการผลิตผลเกษตรอินทรียใ์ นบาง
ขัน
้ ตอน

A person who is engaged to be
responsible for some process in the
production or handling and
processing organic produce.

้ เก็บเกีย
้
พืชทีม
่ วี งจรชีวต
ิ สัน
่ วเสร็จสิน
ภายในฤดูการเพาะปลูกเดียว

Crops with short life cycle and be
harvested within one cropping
season.

พืชทีม
่ อ
ี ายุยาวกว่า 1 ปี และสามารถเก็บ
เกีย
่ วผลิตผลได ้ต่อเนื่องมากกว่าฤดูการ
ผลิตเดียว

Crops with long life more than 1 year
and can be harvested continuously
more than 1 crop year.

กระบวนการตัดต่อและปรับเปลีย
่ นสาร
พันธุกรรม (gene) ด ้วยวิธก
ี ารทางชีว
โมเลกุล โดยทาให ้สารพันธุกรรมของพืช
สัตว์ จุลชีพ เซลล์ และหน่วยสิง่ มีชวี ต
ิ อืน
่ ๆ
เกิดการเปลีย
่ นแปลง ซึง่ ไม่ใช่วธิ ก
ี ารทีไ่ ด ้
จากการผสมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ หรือ
การกลายพันธุต
์ ามธรรมชาติ เทคนิคในการ
ทาพันธุวศ
ิ วกรรมนี้ ได ้แก่ การทาดีเอ็นเอ
ลูกผสม (recombinant DNA), การหลอม
่
ของเซลล์ (cell fusion), ไมโครอินเจคชัน
่
(micro injection) และแมคโครอินเจคชัน
(macro injection), การมีถงุ หุ ้ม
(encapsulation), การขาดหายของจีน
(gene deletion) และการเพิม
่ จานวนจีน
(gene doubling) และไม่รวมถึงสิง่ มีชวี ต
ิ ที่
ได ้มาจากเทคนิคต่อไปนี้คอ
ื การผสมพันธุ์
แบบจับคู่ (conjugation), การถ่ายโอนจีน
(transduction) และ การเกิดลูกผสมตาม
ธรรมชาติ (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.

ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ในการผลิตเกษตรอินทรีย ์
ได ้แก่ ปุ๋ ย สารปรับปรุงดิน สารป้ องกัน
กาจัดศัตรูพช
ื รวมถึง สารปรุงแต่ง และ
สารช่วยแปรรูปทีใ่ ช ้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์

Products used in organic production
and processing, e.g. fertilizers, soil
conditioners, plant protectants,
including additives and processing
aids used in organic processed
products.

ปั จจัยการผลิตซึง่ ผ่านกระบวนการผลิตและ
ปรุงแต่งเพือ
่ ประโยชน์ทางการค ้า

Input which has been manufactured
and processed for commercial
interest.

พืน
้ ทีท
่ ท
ี่ าการเพาะปลูกทีม
่ อ
ี าณาเขต
ติดต่อเป็ นผืนเดียวกัน

A piece of cultivated land with
adjoining space. Sometimes also
called “plot”.
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Terms
ฟาร์ม
Farm

รายการอาหารอินทรีย ์
Organic Menu
ระยะการปร ับเปลีย
่ น
Conversion period

ว ัตถุดบ
ิ
Raw material
ส่วนผสม
Ingredient

สารช่วยในการแปรรูป
Processing aid

สารปรุงแต่ง
Food additive

สิง่ มีชวี ต
ิ ด ัดแปรพ ันธุ ์
Genetically modified
organism
ไฮโดรโปนิค
Hydroponics

CertAll_Std_v 1.0

Definition
พืน
้ ทีท
่ ท
ี่ าเกษตรกรรมทัง้ หมด(ทัง้
เพาะปลูกและเลีย
้ งสัตว์) ซึง่ รับผิดชอบการ
ผลิตโดยบุคคลคนเดียวกัน ทัง้ ทีเ่ ช่าจาก
ิ ธิท
ผู ้อืน
่ เพือ
่ ทาการผลิตหรือมีสท
์ าการผลิต
โดยมิได ้เป็ นเจ ้าของ

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.

อาหารทีม
่ ี การปรุงเพือ
่ การบริโภคโดยใช ้
วัตถุดบ
ิ ทีเ่ ป็ นอินทรียแ
์ ละได ้รับการรับรอง
หรือเทียบเท่า

Food that has been cooked from
certified organic raw materials or
equivalence.

ช่วงเวลานับจากเริม
่ ต ้นทาเกษตรอินทรีย ์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ จนกระทั่ง
ได ้รับการรับรองผลิตผลว่าเป็ นเกษตร
อินทรีย ์

The beginning of doing organic
agriculture according to this standard
until the product is certified as
organic.

ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่
ไม่ใช่สารปรุงแต่ง

The main ingredient in processed
product which is not additive

สารใด ๆ ก็ตาม รวมทัง้ วัตถุดบ
ิ และสารปรุง
้ในการแปรรู
แต่งทีใ่ ช
ป และยังปรากฏอยูใ่ น
ผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย โดยอาจเปลีย
่ นรูปไป
แล ้วก็ตาม

Any substance including raw materials
and additive used in processing and
still can be found in the finished
product even may change its form.

สารหรือวัสดุใด ๆ ทีใ่ ช ้ช่วยในการแปรรูป
อาหาร โดยไม่ได ้นามาใส่หรือใช ้เพือ
่
บริโภคเหมือนกับส่วนผสมของอาหาร แต่
ต ้องการนามาใช ้ช่วยแปรรูปวัตถุดบ
ิ อาหาร
หรือส่วนผสม เพือ
่ ให ้ได ้ผลในทางเทคนิค
ตามทีต
่ ้องการ และอาจพบหลงเหลือใน
ผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายได ้โดยไม่ตงั ้ ใจหรือหลีก
เเลีย
่ งไม่ได ้

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.

สารทีช
่ ว่ ยเสริม หรือปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ หรือสารใดๆ ทีผ
่ สมเข ้าไปใน
ผลิตภัณฑ์แล ้ว มีผลต่อคุณภาพการเก็บ
รักษา กลิน
่ สี รสชาติ ความเข ้ากัน หรือ
คุณสมบัตอ
ิ น
ื่ ๆ ของผลิตภัณฑ์

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.

สิง่ มีชวี ต
ิ ทัง้ พืช สัตว์ และจุลชีพทีไ่ ด ้มา
จากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

Living organisms, either plants,
animals or micro-organisms, which is
derived from genetic engineering.

วิธก
ี ารปลูกพืชทีไ่ ม่ใช ้ดิน และให ้พืชดูด
สารละลายแร่ธาตุเข ้าทางรากพืชโดยตรง

A method of growing plants without
soil, using mineral nutrient solutions
which the plants absorb directly
through the roots.
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หล ักการและความมุง
่ หมายในการผลิตและการแปรรูปเกษตรอินทรีย ์ /
Principles and Aims of Organic Farming & Processing
เกษตรอินทรีย ์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และ เกษตร
นิเวศ ด ้วย มีหลักการและความมุง่ หมายทีส
่ าคัญดังนี้
•

่ นวทางเกษตร
พัฒนาระบบการผลิตไปสูแ
ผสมผสานทีม
่ ค
ี วามหลากหลายของพืชและสัตว์

•

พัฒนาระบบการผลิตทีพ
่ งึ่ พาตนเองในเรือ
่ งของ
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม

•

ฟื้ นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช ้ทรัพยากรในฟาร์มมา
หมุนเวียนใช ้ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด

•

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์มและและ
ความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม

•

ป้ องกันและหลีกเลีย
่ งการปฏิบัตท
ิ ท
ี่ าให ้เกิด
มลพิษต่อสิง่ แวดล ้อม

•

สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการ
ทุกขัน
้ ตอน ทีค
่ านึงถึงหลักมนุษยธรรม

•

ยึดหลักการปฏิบัตห
ิ ลังการเก็บเกีย
่ วและการแปร
รูปทีเ่ ป็ นวิธก
ี ารธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมน ้อยทีส
่ ด
ุ

CertAll_Std_v 1.0

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. การจ ัดการผลิตโดยรวม / General Management
1.1 หล ักการทว่ ั ไป / General
มาตรฐาน

Requirements

1.1.1 ผู ้ประกอบการต ้องรับผิดชอบในการปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้อง และรักษาความเป็ นเกษตรอินทรีย ์
ของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ในทุกขัน
้ ตอนของห่วงโซ่ผลผลิต
จากการผลิตในฟาร์ม, การจัดการหลังการเก็บเกีย
่ ว, การ
แปรรูป รวมทัง้ การจัดเก็บผลผลิตและการขนส่ง ทีอ
่ ยู่
ภายใต ้การบริหารจัดการของผู ้ประกอบการ ขณะทีผ
่ ลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ยังอยูใ่ นการดูแลของผู ้ประกอบการ

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.

้ จงและจัดอบรมให ้ให ้คนงาน
1.1.2 ผู ้ประกอบการต ้องชีแ
และลูกจ ้างทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ ผู ้ให ้บริการเพือ
่ ให ้ปฏิบัตต
ิ าม
มาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องและข ้อกาหนดในการรับรองมาตรฐาน

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 ผู ้ประกอบการจะแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษร เมือ
่ มีการ
เปลีย
่ นแปลงการใช ้พืน
้ ทีก
่ ารผลิต สถานประกอบการ และ
ทีต
่ งั ้ รวมทัง้ การเปลีย
่ นกระบวนการผลิต การจัดการ/การ
แปรรูป รวมทัง้ การเปลีย
่ นแปลงแผนการผลิต/การจัด
ั ช ้า และจะต ้องได ้รับการอนุมัต ิ
การเกษตรอินทรียโ์ ดยไม่ชก
อย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรก่อนทีผ
่ ลผลิต/ผลิตภัณฑ์จะใช ้
ตรารับรองเกษตรอินทรียแ
์ ละขายเป็ นผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย ์

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 ห ้ามใช ้สารเคมีทก
ุ ชนิด ไม่วา่ จะเป็ นปุ๋ ยเคมี สารเคมี
ป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื และฮอร์โมนสังเคราะห์

1.1.4 All synthetic chemical inputs are prohibited,
including artificial fertilizers, pesticides, and
hormones.

1.1.5 ห ้ามใช ้วัสดุนาโนทุกชนิดในการผลิตและแปรรูป
ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ รวมทัง้ ใช ้กับบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
ั ผัสกับอาหาร
อุปกรณ์ทส
ี่ ม

1.1.5 The use of nano-materials in organic
production and processing, including packaging
materials and food contact surfaces, is prohibited.

1.2

สงิ่ มีชวี ต
ิ ด ัดแปรพ ันธุ/
์ Genetically Modified Organisms (GMOs)
มาตรฐาน

Requirements

1.2.1 ห ้ามใช ้สิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุห
์ รือผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้จาก
สิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุใ์ นกระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตร
อินทรีย ์

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 ปั จจัยการผลิตในฟาร์ม สารปรุงแต่ง สารช่วยแปรรูป
และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียท
์ ุกชนิด ต ้องสามารถ
ตรวจสอบย ้อนกลับไปอีก 1 ขัน
้ ตอนของห่วงโซ่ชวี ภาพ
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่า ไม่ได ้มาจากสิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุ์ ทัง้
ทางตรงและทางอ ้อม

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.

CertAll_Std_v 1.0
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มาตรฐาน

Requirements

1.2.1 ห ้ามใช ้สิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุห
์ รือผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้จาก
สิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุใ์ นกระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตร
อินทรีย ์

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 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการใช ้ผลิตภัณฑ์อาหารและ
่ งในเรือ
อาหารสัตว์ทม
ี่ ค
ี วามเสีย
่ งสิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปลงพันธุ
วิศวกรรม ผู ้ประกอบการจะต ้องมีมาตรการในการยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ดังกล่าวไม่ได ้ผลิตจาก
สิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปลงพันธุกรรม โดยผู ้ประกอบการอาจขอ
หนังสือยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์นัน
้ ไม่ได ้ผลิตมาจาก
กระบวนการหรือโดยใช ้สิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปลงพันธุกรรม (ดู
ตัวอย่างหนังสือยืนยันในภาคผนวก 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 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารตรวจสอบพบว่าผลิตผลอินทรียไ์ ด ้รับ
การปนเปื้ อนจากสิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุ์ โดยทีผ
่ ู ้ผลิตไม่ได ้
ตัง้ ใจและไม่สามารถควบคุมได ้ มกท. อาจพิจารณาไม่
รับรองผลิตผลดังกล่าว รวมทัง้ ฟาร์มทีท
่ าการผลิต

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

่ งผลิต / Contracted out work
ผูร้ ับชว
มาตรฐาน

1.3.1 ผู ้ประกอบการต ้องดาเนินการเพือ
่ ให ้แน่ใจว่า การ
ผลิตในฟาร์ม การจัดเก็บ การแปรรูป และการจัดการโดย
ผู ้อืน
่ (ผู ้ให ้บริการ) ทีด
่ าเนินการให ้ผู ้ประกอบการนัน
้
เป็ นไปตามข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
1.3.2 ในกรณีทส
ี่ มควร จะต ้องมีการจัดทาสัญญา/
ข ้อตกลง ทีม
่ ก
ี ารลงนามโดยผู ้ให ้บริการ เพือ
่ ให ้ผู ้บริการ
ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้อง, อนุญาตให ้เจ ้าหน ้าที่
หน่วยตรวจรับรและและผู ้รับรองระบบงาน เข ้าถึงแปลง
เกษตร สถานประกอบการ และให ้ข ้อมูลและความร่วมมือ
ในกระบวนการตรวจ เมือ
่ ได ้รับแจ ้ง

CertAll_Std_v 1.0

Requirements
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 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. การผลิตพืชอินทรีย ์ / Organic Crop Production
2.1 ระยะการปร ับเปลีย
่ นเป็นเกษตรอินทรีย/
์ Conversion to Organic
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: การปรับเปลีย
่ นการผลิตเข ้าสูร่ ะบบเกษตร
อินทรียจ
์ าเป็ นต ้องมีชว่ งระยะเวลาหนึง่ ทีใ่ ห ้ดินได ้ฟื้ นตัว
และระบบนิเวศกลับมามีความยั่งยืน รวมทัง้ สิง่ ปนเปื้ อน
ต่าง ๆ ลดลง ก่อนทีก
่ ารผลิตจะได ้รับการรับรองให ้มี
สถานภาพเป็ นอินทรีย ์

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 พืน
้ ทีก
่ ารผลิตทีต
่ ้องการขอรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียต
์ ้องผ่าน ระยะปรับเปลีย
่ น โดยช่วงเวลาดังกล่าว
ผู ้ประกอบการต ้องปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง และ
ได ้รับการตรวจในช่วงระยะปรับเปลีย
่ นนี้ แต่ผลิตผลทีไ่ ด ้
ในช่วงระยะปรับเปลีย
่ นนี้จะยังไม่สามารถจาหน่ายเป็ น
ผลิตผลอินทรียไ์ ด ้ และวันเริม
่ ต ้นของระยะปรับเปลีย
่ นโดย
ปกติจะนั บจากวันทีย
่ น
ื่ ใบสมัครของการรับรอง

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 ในกรณีทเี่ ป็ นการผลิตพืชทีไ่ ม่ใช่พช
ื ยืนต ้น ระยะ
การปรับเปลีย
่ นขัน
้ ต่าคือ 12 เดือน ก่อนทีจ
่ ะปลูก

2.1.2 The minimum conversion period is twelve
(12) months before crop sowing or planting for
non-perennials.

2.1.3 ในกรณีทเี่ ป็ นพืชยืนต ้น ช่วงระยะการปรับเปลีย
่ นคือ
18 เดือน ก่อนทีจ
่ ะเริม
่ เก็บเกีย
่ วผลผลิต

2.1.3 The minimum conversion period is eighteen
(18) months before harvesting for perennials.

2.1.4 โปรแกรมสหภาพยุโรป: ระยะปรับเปลีย
่ นทีใ่ ช ้คือ
(ก) พืชล ้มลุก 24 เดือน

2.1.4 EU Equiv. scheme: The following
conversion periods apply:

(ข) พืชสอง/หลายฤดู 24 เดือน

(a) 24 months for annual crops;

(ค) พืชยืนต ้น 36 เดือน

(b) 24 months for biennial crops;
(c) 36 months for perennial crops.

2.1.5 อาจขยายระยะการปรับเปลีย
่ นให ้เพิม
่ ขึน
้ ได ้ โดย
พิจารณาจากประวัตก
ิ ารใช ้แปลง ซึง่ รวมถึงการสารทีไ่ ม่
อนุญาต และ/หรือการปนสารทีไ่ ม่อนุญาต

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 อาจพิจารณาให ้ลดระยะการปรับเปลีย
่ นได ้เป็ น
กรณีๆ ไป หากมีหลักฐานทีย
่ น
ื ยันได ้ว่า ไม่ได ้มีการใช ้สาร
ทีไ่ ม่อนุญาตในแปลงดังกล่าว และมีการจัดการฟาร์มที่
เป็ นไปตามหลักการเกษตรอินทรียม
์ าเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า
12 เดือน ในการลดระยะปรับเปลีย
่ น (บางส่วน หรือ
ทัง้ หมด) จะต ้องมีการตรวจแปลงก่อน และอนุญาตเฉพาะ
กับฟาร์มทีไ่ ม่ได ้มีการทาเกษตรอินทรียแ
์ ละไม่ใช่เกษตร
อินทรีย ์

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.

CertAll_Std_v 1.0

page 12 of 104

Certification Alliance Organic Standard

2.2

ระบบการจ ัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย ์ / Maintenance of Organic Management
มาตรฐาน

ว ัตถุประสงส:์ ระบบการผลิตเกษตรอินทรียต
์ ้องมีความ
มุง่ มั่นในวิถป
ี ฏิบัตใิ นการผลิตทีเ่ ป็ นเกษตรอินทรีย ์

Requirements
Objective(s): Organic production systems require a
commitment to the use of organic production
practices.

2.2.1 ไม่อนุญาตให ้เปลีย
่ นแปลงพืน
้ ทีห
่ รือฟาร์มเกษตร
อินทรียแ
์ ล ้ว สลับกลับไปกลับมากับพืน
้ ทีไ่ ม่ใช่เกษตร
อินทรีย ์ ยกเว ้นเฉพาะในกรณีที่

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) พืน
้ ทีท
่ ไี่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนเป็ นแปลงเกษตรอินทรียไ์ ม่ได ้
เป็ นพืน
้ ทีท
่ ผ
ี่ ู ้ประกอบการเป็ นผู ้ดูแลรับผิดชอบอีกต่อไป

1) previous registered organic fields are no longer
under the management of the operator; or

2) มีเหตุผลความจาเป็ นทีต
่ ้องยุตก
ิ ารจัดการแปลง/ฟาร์ม
เกษตรอินทรียท
์ ไี่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนเป็ นแปลงเกษตรอินทรีย ์

2) there are compelling reasons to cease organic
management on the registered organic field/land in
question; or

3) การแปลง/สลับแปลงนัน
้ จะทาให ้การจัดการเกษตร
อินทรียข
์ องฟาร์มดีขน
ึ้

3) the change or switching of fields will allow
better management of the organic part of the
holding.

2.3 การผลิตพืชคูข
่ นาน/ Split and Parallel Production
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: ความเป็ นเกษตรอินทรียข
์ องฟาร์มจะต ้อง
ไม่ถก
ู บั่นทอนโดยกิจกรรมหรือการจัดการทีไ่ ม่ใช่เกษตร
อินทรียใ์ นฟาร์มเดียวกัน

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 จะอนุญาตให ้ปรับเปลีย
่ นพืน
้ ทีบ
่ างแปลงเป็ นเกษตร
อินทรีย ์ หรือ ทาเกษตรอินทรียแ
์ บบแยกแปลง เฉพาะใน
กรณีทแ
ี่ ปลงเกษตรอินทรีย ์ แปลงเกษตรอินทรียร์ ะยะ
ปรับเปลีย
่ น และแปลงทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ สามารถ
จาแนกแยกแยะได ้ชัดเจน และแบ่งแยกออกจากกันได ้
ตลอดเวลา รวมทัง้ มีระบบการบริหารจัดการเพาะปลูกและ
จัดการผลผลิต ทีร่ ักษาสภาพความเป็ นเกษตรอินทรียข
์ อง
แปลงเพาะปลูกและผลผลิตได ้

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 ห ้ามปลูกพืชทีค
่ ล ้าย/เหมือนกันในแปลงเกษตร
อินทรียแ
์ ละแปลงทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ ยกเว ้นแต่วา่ สาย
พันธุน
์ ัน
้ แตกต่างกันทีแ
่ ยกแยะได ้โดยง่าย เช่น ต่างรูปร่าง
ต่างสี ต่างวงจรการเจริญเติบโต และเก็บเก็บในเวลาที่
ต่างกัน

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.

CertAll_Std_v 1.0
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มาตรฐาน
2.3.3 อาจมีข ้อยกเว ้นให ้ในกรณีตอ
่ ไปนี้
1) ผลผลิตเกษตรอินทรียแ
์ ละไม่ใช่เกษตรอินทรียเ์ ก็บ
เกีย
่ วต่างเวลา หรือต่างวัน และมีการจัดการทีแ
่ ยกออก
จากกัน
2) มีมาตรการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีป
่ ้ องกันไม่ให ้
ผลผลิตปะปนกัน
3) มีบันทึกและบัญชีแยกกันระหว่างผลผลิตเกษตร
อินทรียแ
์ ละไม่ใช่เกษตรอินทรีย ์
อาจมีการกาหนดเงือ
่ นไขการปฏิบัต ิ และการตรวจประเมิน
เพิม
่ เติมได ้ด ้วย

Requirements
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 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการได ้รับค่าตอบแทนจากการ
ให ้ผู ้อืน
่ เช่าพืน
้ ที่ เป็ นผลิตผลทั่วไป ทีเ่ ป็ นพืชชนิด
เดียวกับพืชเกษตรอินทรีย ์ ผู ้ประกอบการต ้องปฏิบัตต
ิ าม
เงือ
่ นไขในมาตรฐานข ้อ 2.5.3 (2) และ (3) และอาจมี
เงือ
่ นไขเพิม
่ เติมกาหนดให ้ปฏิบัตไิ ด ้ด ้วย

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 ฟาร์มทีม
่ ก
ี ารทาเกษตรอินทรียแ
์ บบแยกบางแปลง
จะต ้องไม่ปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมในแปลงทีไ่ ม่ใช่
เกษตรอินทรียข
์ องฟาร์ม

2.3.5 Farms with split production shall not cultivate
genetically modified organisms on any non-organic
fields on the farm.

2.4

การป้องก ันการปนเปื้ อน/ Avoiding contamination
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: การจัดการเกษตรอินทรียค
์ วบคุมการใช ้
ปั จจัยการผลิตสังเคราะห์อย่างเข ้มงวดในทุกขัน
้ ตอนของ
่ งของผู ้คนและ
การผลิต/ห่วงโซ่การผลิต และความเสีย
สิง่ แวดล ้อมในการรับมลพิษสารเคมีทอ
ี่ าจะเป็ นอันตราย
เกษตรอินทรียพ
์ ยายามลดการปล่อยมลพิษและการสร ้าง
่ มโทรมต่อหน่วยการผลิต/แปรรูปและ
ความเสือ
สภาพแวดล ้อมข ้างเคียง รวมทัง้ ปฏิเสธเทคโนโลยีทย
ี่ ังไม่
สามารถพิสจ
ู น์ได ้จัดเจน ไม่เป็ นธรรมชาติ และเป็ น
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 ผู ้ประกอบการจะต ้องคอยสังเกตุและมั่นจัดการกับ
่ งของการปนเปื้ อนจากสารทีไ่ ม่อนุญาตและการ
ความเสีย
ปนเปื้ อนจากสิง่ แวดล ้อม

2.4.1 The operator shall be watchful for and
actively address risks of contamination by nonpermitted substances and environmental
contaminants.

่ งสูงจากการปนเปื้ อนของสารที่
2.4.2 ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเสีย
ไม่อนุญาตจากแปลงข ้างเคียง ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดทา
พืน
้ ทีห
่ รือปลูกพืชแนวกันชน เพือ
่ ป้ องกัน หรือลดการ
ปนเปื้ อน

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.

CertAll_Std_v 1.0

page 14 of 104

Certification Alliance Organic Standard

มาตรฐาน

Requirements

2.4.3 ระยะห่างของแนวกันชน (ความกว ้าง) ระหว่าง
แปลงเกษตรอินทรียแ
์ ละทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรียจ
์ ะขึน
้ อยู่
กับ

2.4.3 The buffer distance (width) between an
organic field and non-organic field shall be
established according to the following:

่ งและลักษณะของการปนเปื้ อนทีอ
(1) ความเสีย
่ าจเกิดขึน
้

(1) the risk and nature of likely contamination;

(2) ลักษณะของสิง่ ป้ องกัน ทีเ่ ป็ นสิง่ มีชวี ต
ิ หรือทีส
่ ร ้างขึน
้
การระบายน้ า และภูมป
ิ ระเทศของแปลง

(2) the nature of the life or built barrier, drainage
and land terrain;

(3) ตาแหน่งของขอบแปลงของผู ้ประกอบการและของ
เพือ
่ นบ ้าน หรือระหว่างแปลงทีท
่ าเกษตรอินทรียบ
์ าง
แปลงของผู ้ประกอบการเอง

(3) location between the operator and a
neighbour’s boundary or within the operator’s split
production holding.

2.4.4 ระยะห่างต่าสุดของแนวกันชนของแปลง
ผู ้ประกอบการและแปลงเพือ
่ นบ ้าน คือ 1 เมตร และ
ระยะห่างต่าสุดของแนวกันชนระหว่างแปลงเกษตรอินทรีย ์
และทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรียใ์ นฟาร์มของผู ้ประกอบการเองก็
คือ 1 เมตร โดยระยะห่างขัน
้ ต่านี้จะยอมรับได ้เฉพาะใน
่ งต่า หรือเมือ
กรณีทม
ี่ ค
ี วามเสีย
่ มีพช
ื /สิง่ กีดขวางที่
หนาแน่นและมีความถาวร และ/หรือ สิง่ กีดขวางทีเ่ ป็ นพ
ลาสติค

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 การปลูกพืช และ/หรือจัดทาพืน
้ ทีแ
่ นวกันชนอาจทา
ได ้โดยข ้อตกลงทีม
่ ก
ี ับเพือ
่ นบ ้าน โดยอาจอยูใ่ นแปลง
ของเพือ
่ นบ ้าน หรือในแปลงของผู ้ประกอบการก็ได ้

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 การจัดการพืน
้ ทีแ
่ นวกันชนในแปลงของ
ผู ้ประกอบการจะต ้องเป็ นไปต ้องมาตรฐานนี้ และพืชใน
แนวกันชนจะต ้องไม่จาหน่ายเป็ นผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
พืชในแปลงเกษตรอินทรีย ์ ทีเ่ ป็ นพืชชนิดเดียวกันกับใน
แนวกันชน จะถือว่าเป็ นการผลิตคูข
่ นาน

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 อาจมีการขยายพืน
้ ทีแ
่ นวกันชนเพิม
่ ขึน
้ ได ้ ขึน
้ อยู่กับ
่ งในการปนเปื้ อน
ความเสีย

2.4.7 Expansion of buffer area may be required
according to the contamination threat.

่ งในการปนเปื้ อนทางน้ าอย่าง
2.4.8ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเสีย
ชัดเจน ผู ้ประกอบการจะต ้องมีการทาคันดินล ้อมหรือทา
ระบบระบายน้ าทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ป้ องกันการปนเปื้ อน

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 ปั จจัยการผลิตสาหรับการผลิตเกษตรอินทรีย ์ แลที่
ไม่ใช่เกษตรอินทรียต
์ ้องจัดเก็บแยกกัน และมีสงิ่ บ่งชี้
อย่างชัดเจน ห ้ามเก็บปั จจัยการผลิตทีไ่ ม่อนุญาตไว ้ใน
ฟาร์มอินทรีย ์

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 ห ้ามใช ้เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ฉีดพ่นสารทีไ่ ม่อนุญาตใน
การผลิตเกษตรอินทรียใ์ นแปลงทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ ใน
การผลิตเกษตรอินทรีย ์

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 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือเพือ
่ เก็บเกีย
่ วและ
จัดการหลังการเก็บเกีย
่ ว จะต ้องทาความสะอาดเครือ
่ งมือ
ดังกล่าวให ้ละเอียด เพือ
่ ป้ องกันการปนเปื้ อน และ/หรือ
การปะปนกันของผลผลิต ก่อนทีจ
่ ะนาไปใช ้ในการผลิต
เกษตรอินทรีย ์

2.4.11 Equipment used for harvesting and postharvest handling of non-organic products shall be
thoroughly cleaned to prevent contamination
and/or co-mingling before use in organic
production.

2.4.12 ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามสงสัยว่า อาจมีการปนเปื้ อน
ผู ้ประกอบการต ้องพยายามค ้นหาและหาจัดการกับแหล่ง
ทีท
่ าให ้เกิดการปนเปื้ อน ควรทาการตรวจวิเคราะห์หา
สารเคมีตกค ้างและโลหะ ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเป็ นไปได ้ใน
่ ตัวอย่าง
การปนเปื้ อนสูง และผู ้ประกอบการยินยอมให ้สุม
น้ า ดิน และผลิตผล ในระหว่างการตรวจแปลง เพือ
่ ตรวจ
วิเคราะห์ในห ้องปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ตรวจสอบหาการปนเปื้ อน
โดยผู ้ประกอบการเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่าย

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 ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามสงสัยว่า อาจมีการปนเปื้ อนของ
่
ี
สิงมีชวต
ิ ดัดแปรพันธุจ
์ ากการใช ้ปั จจัยการผลิตหรือจาก
แปลงข ้างเคียง ผู ้ประกอบการต ้องจัดหาหนังสือรับรอง
ปลอดสิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุกรรมจากผู ้ผลิตปั จจัยการผลิต
่ เก็บ
แต่ถ ้าสงสัยว่า มีการปนเปื้ อนมาก อาจมีการสุม
ตัวอย่าง ในระหว่างการตรวจแปลง ไปเพือ
่ ตรวจวิเคราะห์
ในห ้องปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ตรวจสอบหาการปนเปื้ อน โดย
ผู ้ผลิตประกอบการต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่าย

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 จะต ้องมีการดาเนินการตามแผนจัดการขยะ ทีล
่ ด
ขยะ และใช ้ขยะอย่างหมุนเวียน (ในกรณีทเี่ ป็ นไปได ้)
และป้ องกันมลพิษ ขยะทีไ่ ม่สามารถใช ้หมุนเวียนได ้ เช่น
แบตเตอรี่ อะลูมเิ นียมฟอยส์ พลาสติค และอืน
่ ๆ จะต ้องมี
การกาจัดอย่างเหมาะสม และห ้ามปล่อยทิง้ ไว ้ในแปลง
เพาะปลูก

2.4.14 A waste management plan to reduce
wastage and recycle waste, where applicable, and
prevent pollution shall be implemented. Nonrecyclable wastes such as batteries, foils, plastics
and others shall be properly disposed off and not
left on crop fields.

2.4.15 การรับรองอาจถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกได ้ ถ ้าตรวจ
พบว่ามีการปนเปื้ อนของสารต ้องห ้ามในทีด
่ น
ิ หรือผลผลิต
เช่น การตกค ้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพช
ื และสารกาจัด
วัชพืช หรือโลหะหนัก

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 การจ ัดการทีด
่ น
ิ ดิน และนา้ / Land, Soil, Water & Fertility Management
มาตรฐาน

Requirements

วัตถุประสงค์: ระบบการผลิตเกษตรอินทรียอ
์ นุรักษ์ และ
ปรับปรุงดิน รักษาคุณภาพน้ า ทัง้ น้ าผิวดินและน้ าใต ้ดิน
รวมทัง้ มีการใช ้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและอย่าง
่ งมลพิษจาก
รับผิดชอบ มีการวิเคราะห์/จาแนกความเสีย
่
่ ง
สิงแวดล ้อม รวมทัง้ มีมาตรการจัดการเพือ
่ ลดความเสีย
ดังกล่าว การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินช่วยให ้ธาตุ
อาหารกับพืช ผ่านทางระบบนิเวศดิน และทาให ้พืชมี
อาหารอย่างสมดุล

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.

CertAll_Std_v 1.0
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การจ ัดการทีด
่ น
ิ และดิน

Land & Soil Management

2.5.1 ไม่อนุญาตให ้ใช ้ไฟเผาซากพืชในการเตรียมดิน
และเปิ ดทีด
่ น
ิ ยกเว ้นแต่เป็ นระบบเขตกรรมแบบพืน
้ บ ้านที่
มีการจัดการทีด
่ ี (เช่น การทาไร่หมุนเวียน) และจะต ้อง
เผาซากพืชให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ

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 ผู ้ประกอบการต ้องมีมาตรการในการป้ องกันหรือ
่ ง
แก ้ไขปั ญหาการชะล ้างหน ้าดิน, ดินเค็ม, และความเสีย
่ มโทรา
อืน
่ ทีอ
่ าจทาให ้หน ้าดินสูญเสียและเสือ

2.5.2 Operators shall prevent or remedy soil
erosion, salinization, and other risks to soil loss
and degradation.

่ งต่อการพังทลายของดิน
2.5.3 ในกรณีทพ
ี่ น
ื้ ทีม
่ ค
ี วามเสีย
ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันการชะล ้างพังทลายของดิน
เช่น การปลูกพืชป้ องกันการพังทะลายของดิน การปลูก
ขวางแนวลาดเอียง 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 ไม่อนุญาตให ้ขนย ้ายดินออกจากฟาร์มเกษตร
อินทรีย ์ ยกเว ้นเศษดินทีต
่ ด
ิ ไปกับผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย
่ ว

2.5.4 Soil removal from organic crop land is
prohibited except for incidental removal when
harvesting crops.

การปร ับปรุงบารุงดิน

Fertility Management

2.5.5 ระบบการปลูกพืชเกษตรอินทรียจ
์ ะคืนธาตุอาหาร
และอินทรียวัตถุ ทัง้ จากพืชและสัตว์ภายในฟาร์ม ให ้กับ
ดิน เพือ
่ ปรับปรุงบารุงดิน และลดความจาเป็ นในการใช ้
ธาตุอาหารจากนอกฟาร์ม

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 การเผาซากพืชต ้องทาเท่าทีจ
่ าเป็ นให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ
เช่น เพือ
่ ควบคุมการระบาดของโรคและแมลง หรือเพือ
่
กระตุ ้นการงอกของเมล็ด

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 การใช ้ปุ๋ ยอินทรียต
์ ้องมีแผนการใช ้อย่างผสมผสาน
และใช ้เท่าทีจ
่ าเป็ นในปริมาณทีเ่ หมาะสม โดยคานึงถึง
ความสมดุลของธาตุอาหารในดิน และความต ้องการธาตุ
อาหารของพืชทีป
่ ลูก

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 ปริมาณการใช ้ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในฟาร์ม
รวมกันกับอินทรียว์ ัตถุและปุ๋ ยแร่ธาตุจากภายนอกฟาร์ม
จะต ้องไม่มากเกินไป จนทาให ้เกิดผลกระทบด ้านลบต่อ
ระบบนิเวศ

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 อนุญาตให ้ใช ้ปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน เฉพาะตาม
รายการทีร่ ะบุอยูใ่ นภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1) ปุ๋ ยและสาร
ปรับปรุงบารุงดินทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1)
จะใช ้ได ้ต่อเมือ
่ ได ้รับการตรวจสอบและอนุมัตจ
ิ าก
Certification Alliance ตามแนวทางการประเมินปั จจัย
การผลิต 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 อนุญาตให ้ใช ้ปุ๋ ยหมักทัง้ ทีผ
่ ลิตเองในฟาร์มและที่
นามาจากภายนอกฟาร์มได ้ แต่สว่ นประกอบทีใ่ ช ้ในการ
ทาปุ๋ ยหมักต ้องมาจากอินทรียวัตถุตามทีร่ ะบุอยูใ่ น
ภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1) เท่านั น
้ และเป็ นไปตาม
ข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องในมาตรฐานนี้

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 อาจอนุญาตให ้ใช ้มูลสัตว์ปีกจากฟาร์มกรงตับได ้
ถ ้าไม่สามารถหามูลสัตว์ปีกจากฟาร์มทีไ่ ม่ใช่กรงตับไม่ได ้

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 โปรแกรมสหภาพยุโรป: มูลสัตว์ปีกหรือผล
พลอยได ้จากการเลีย
้ งสัตว์จากฟาร์ม ต ้องไม่ใช่มาจาก
ฟาร์มทีเ่ ลีย
้ งแบบอุตสาหกรรม

2.5.12 EU Equiv scheme: Brought-in poultry
manure or farm animal by-products shall not be
from factory farms.

้ จุลน
2.5.13 อนุญาตให ้ใช ้เชือ
ิ ทรียเ์ พือ
่ ปรับปรุงดิน ทาปุ๋ ย
ั ว์ แต่ห ้าม
หมัก กาจัดน้ าเสีย และกาจัดกลิน
่ ในคอกปศุสต
้จุ
ใช ลน
ิ ทรียท
์ ม
ี่ าจากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

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 โปรแกรมสหภาพยุโรป: อาจอนุญาตให ้ใช ้ปุ๋ ย
ธาตุอาหารรอง (ตามรายการในภาคผนวก 1 ส่วนที่ 1) ได ้
ถ ้าได ้มีความพยายามแก ้ไขปั ญหาด ้วยการใช ้อินทรียวัตถุ
จากพืชและสัตว์ทผ
ี่ ลิตในฟาร์มและจากทีน
่ ามาจากนอก
ฟาร์มแล ้ว

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 ห ้ามใช ้ขยะเมือง รวมทัง้ ใช ้ในการทาปุ๋ ยหมัก

2.5.15 Use of material from urban waste is
prohibited, including for composting.

2.5.16 อาจอนุญาตให ้ใช ้อินทรียสารทีเ่ ป็ นผลพลอยได ้
จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ผู ้ประกอบการอาจต ้อง
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ผลใน
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารว่า อินทรียสารนี้ไม่ได ้มีการปนเปื้ อนสาร
ต ้องห ้าม หรือสารปนเปื้ อนอืน
่ ๆ ทีเ่ กินกว่าข ้อกาหนดด ้าน
สุขอนามัย

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.

CertAll_Std_v 1.0

page 18 of 104

Certification Alliance Organic Standard

มาตรฐาน

Requirements

2.5.17ปริมาณโลหะหนักในปุ๋ ยและสารปรับปรุงดินที่
นามาใช ้จากนอกฟาร์ม เช่น ผลพลอยได ้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม จะต ้องไม่เกินกว่าข ้อกาหนดด ้านสุขอนามัย
และถ ้ามีการใช ้ปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงดินนี้เป็ นจานวนมาก
ผู ้ประกอบการอาจต ้องรับผิดชอบทาการตรวจวิเคราะห์
เพือ
่ พิสจ
ู น์วา่ ปริมาณโลหะหนั กไม่เกินระดับของ
ข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องของภาครัฐ

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 อนุญาตให ้ใช ้ปุ๋ ยแร่ธาตุเป็ นธาตุเสริมในการ
ปรับปรุงดินในระยะยาวได ้ โดยเป็ นมาตรการเสริมจากการ
ใช ้ปุ๋ ยทีม
่ าจากฐานชีวภาพ ปุ๋ ยนี้จะต ้องใช ้ในสภาพ
ธรรมชาติ ห ้ามใช ้สารเคมี หรือสารอืน
่ ๆ เพือ
่ ทาให ้ปุ๋ ย
ละลายน้ าได ้ง่ายขึน
้ ยกเว ้นการเติมน้ า หรือผสมกับสารที่
อนุญาตให ้ใช ้ในภาคผนวก 1 ส่วนที่ 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 ห ้ามใช ้ Chilean nitrate และปุ๋ ยไนโตรเจน
สังเคราะห์ทก
ุ ชนิด รวมถึงปุ๋ ยยูเรีย

2.5.19 Chilean nitrate and all synthetic nitrogen
fertilizers, including urea, is prohibited.

2.5.20 ห ้ามใช ้อินทรียวัตถุทม
ี่ ส
ี ว่ นผสมจากอุจจาระของ
มนุษย์มาใช ้เป็ นปุ๋ ยในการผลิตพืชอาหารของมนุษย์

2.5.20 Use of manures containing human
excrement on crop production for human
consumption is prohibited.

2.5.21 ห ้ามใช ้ปุ๋ ยคอกสดโดยตรงกับส่วนของพืชทีจ
่ ะ
นามาบริโภค ยกเว ้นแต่ได ้ทาการหมัก หรือทาให ้แห ้ง
หรือผสมคลุกในดินอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเก็บเกีย
่ ว

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.

การจ ัดการนา้

Water Management

2.5.22 ผู ้ประกอบการต ้องมีมาตรการป้ องกันมิให ้เกิดการ
ใช ้น้ าเกินควรและลดการปล่อยน้ าให ้เสียเปล่า

2.5.22 Operators shall take measures to prevent
excessive use and wastage of water.

2.5.23 ระบบการผลิตและการจัดการเกษตรอินทรียต
์ ้อง
้ทรั
้น
ใช พยากรน้ าและหมุนเวียนการใช ้ าอย่างมีความ
รับผิดชอบ และเหมาะสมกับเงือ
่ นไขของท ้องถิน
่

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 ผู ้ประกอบการต ้องมีความรับผิดชอบและจัดทา
มาตรการทีเ่ หมาะสมในการป้ องกันการปนเปื้ อนของแหล่ง
น้ าผิวดินและใต ้ดิน ผู ้ประกอบการทีเ่ ลีย
้ งสัตว์ปีก และ/
ั ว์ ทีไ่ ม่ได ้ขอการตรวจรับรองมาตรฐาน แต่เลีย
หรือปศุสต
้ ง
อยูใ่ นพืน
้ ทีท
่ ข
ี่ อรับรอง ผู ้ประกอบการต ้องมีมาตรการ
่ มหรือแหล่งน้ าเกิด
จัดการทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบทาให ้ดินเสือ
มลพิษ

2.5.24 Operators shall take reasonable and
appropriate measures to prevent the pollution of
ground and surface water. Operators keeping noncertified 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.

CertAll_Std_v 1.0

page 19 of 104

Certification Alliance Organic Standard

2.6 ชนิดและพ ันธุข
์ องพืชปลูก/ Choice of Crops and Varieties
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: เลือกปลูกชนิดและพันธุพ
์ ช
ื ทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพเงือ
่ นไขของท ้องถิน
่ (เงือ
่ นไขด ้านการเพาะปลูกและ
ตลาด) มีการดูแลเพือ
่ รักษาสภาพความเป็ นเกษตรอินทรีย ์
ในตลอดช่วงการเพาะปลูก

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 ห ้ามใช ้พันธุพ
์ ช
ื และละอองเกสร (pollen) จากการ
ปรับปรุงพันธุโ์ ดยวิธก
ี ารทาพันธุวศ
ิ วกรรม (genetic
engineering) รวมถึงพืชทีถ
่ ก
ู ปลูกถ่ายยีน (transgene
plants)

2.6.1 Plant varieties and pollen from genetically
modified organisms (GMOs) as well as transgene
plants are prohibited.

2.6.2 เมล็ดพันธุแ
์ ละส่วนขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีน
่ ามาปลูกต ้อง
ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย ์

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

2.6.3 ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาเมล็ดพันธุห
์ รือส่วนขยายพันธุ์
พืช ตามชนิดและคุณภาพทีต
่ ้องการได ้อย่างเพียงพอ
อนุญาตให ้ใช ้เมล็ดพันธุห
์ รือส่วนขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีไ่ ม่ใช่
เกษตรอินทรียไ์ ด ้ แต่เมล็ด/ส่วนขยายพันธุน
์ ัน
้ ต ้องไม่ได ้ใช ้
สารทีไ่ ม่อนุญาตคลุกผสม

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 ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อกาหนดทางกฎหมาย ให ้ต ้องคลุกผสม
สารทีไ่ ม่อนุญาต และในกรณีทไี่ ม่สามารถหาเมล็ด/ส่วน
ขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีไ่ ม่คลุกผสมสารต ้องห ้ามได ้ ผู ้ประกอบการ
อาจได ้รับอนุญาตเป็ นกรณี ๆ ไป ให ้ใช ้เมล็ด/ส่วน
ขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีค
่ ลุกสารต ้องห ้าม โดยผู ้ประกอบการจะต ้อง
ทาความสะอาดสารต ้องห ้ามนั น
้ ออกก่อนการปลูก
ข ้อยกเว ้นนี้จะมีการทบทวนเป็ นระยะ 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 โปรแกรมสหภาพยุโรป: ห ้ามใช ้เมล็ดพันธุ์ และ/
หรือ ส่วนขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีค
่ ลุกผสมสารทีไ่ ม่อนุญาตในทุก
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 โปรแกรมสหภาพยุโรป: อาจอนุญาตให ้
ผู ้ประกอบการใช ้เมล็ดพันธุ์ และ/หรือส่วนขยายพันธุพ
์ ช
ื ที่
ไม่ได ้มาจากระบบเกษตรอินทรีย ์ แต่ต ้องไม่คลุกผสมสารที่
ไม่อนุญาต โดยจะอนุญาตได ้เฉพาะในกรณีที่
1) ไม่มผ
ี ู ้ขาย (ผู ้ทีท
่ าตลาดขายเมล็ดพันธุใ์ ห ้กับ
ผู ้ประกอบการอืน
่ ) ทีส
่ ามารถจัดส่งเมล็ดพันธุใ์ ห ้กับ
ผู ้ประกอบการก่อนช่วงฤดูปลูก โดยผู ้ประกอบการได ้
้ เมล็ดพันธุด
มีการสัง่ ซือ
์ ังกล่าวล่วงหน ้าในระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสมแล ้ว
2) ผู ้ประกอบการสามารถพิสจ
ู น์ได ้ว่า สายพันธุท
์ ี่
ต ้องการเพาะปลูกนัน
้ ซึง่ มีลักษณะพิเศษเฉพาะนัน
้
แตกต่างไปจากสายพันธุท
์ ม
ี่ ใี นระบบเกษตรอินทรีย ์
และมีความจาเป็ นอย่างมากในการผลิตของ
ผู ้ประกอบการ
3) สาหรับปลูกเป็ นพืชหมุนเวียนหรือปุ๋ ยพืชสด ที่
(ก) ไม่ได ้ปลูกเพือ
่ จาหน่ายเป็ นผลผลิตเกษตร
อินทรีย ์
(ข) เมล็ด/ส่วนขายพันธุด
์ ังกล่าวจะต ้องไม่ใช่
เมล็ดพันธุจ
์ เี อ็มโอ และ

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.

ผู ้ประกอบการจะต ้องขออนุญาตจากหน่วยตรวจรับรอง เพือ
่
ใช ้เมล็ดพันธุห
์ รือส่วนขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์
ก่อนการเพาะปลูกในแต่ละฤดู โดยระบุปริมาณเมล็ดพันธุ์
หรือส่วนขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีข
่ ออนุญาตใช ้ด ้วย โดยการ
อนุญาตจะกาหนดให ้เฉพาะแต่ละฤดูปลูกเป็ นครัง้ ๆ ไป

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 โปรแกรมสหภาพยุโรป: หน่วยตรวจรับรองอาจ
อนุญาตให ้กับผู ้ประกอบการโดยรวมทัง้ หมด ใช ้เมล็ดพันธุ์
หรือส่วนขยายพันธุข
์ องพืชบางชนิด หรือบางสายพันธุ์ ที่
ไม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ โดยผู ้ประกอบการไม่ต ้องขออนุญาต
เป็ นกรณีๆ ไป โดยจะพิจารณาจากเงือ
่ นไขในกรณีตาม
เงือ
่ นไขข ้างล่างในข ้อ 2.6.6 เช่นกัน

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 อนุญาตให ้ทาการขยายพันธุพ
์ ช
ื ด ้วยวิธเี พาะเมล็ด
หรือใช ้ส่วนขยายพันธุท
์ ไี่ ด ้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น
ตอนกิง่ , แยกหน่อ, เพาะเลีย
้ งเนื้อเยือ
่ เป็ นต ้น และต ้อง
จัดการด ้วยวิธเี กษตรอินทรียเ์ ท่านัน
้ ยกเว ้นให ้เฉพาะวิธก
ี าร
เพาะเลีย
้ งเนื้อเยือ
่

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 โปรแกรมสหภาพยุโรป การเพาะเลีย
้ งเนื้อเยือ
่ ต ้อง
ดาเนินการในระบบเกษตรอินทรีย ์

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

2.6.10 วัสดุทใี่ ช ้ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื รวมถึงวัสดุเพาะ ต ้อง 2.6.10 Only propagation materials, bedding
อยูใ่ นรายการทีอ
่ นุญาตให ้ใช ้ในภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1)
materials and substrates listed in Appendix 1 (part
1) are allowed.
2.6.11 ในการเพาะงอก จะต ้องใช ้เมล็ดพันธุเ์ กษตรอินทรีย ์ 2.6.11 Organic seeds shall be used in the production
of organic sprouts.
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2.7 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Ecosystem Management and Diversity in
Crop production
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: ระบบการผลิตในฟาร์มทัง้ หมดมีมาตรการ
บริหารจัดการและการสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันในระยะยาว ด ้วยการ
ดูแล ปกป้ อง ปรับปรุงวงจรนิเวศให ้สมบูรณ์ รวมทัง้ สร ้าง
เสริมคุณภาพของระบบนิเวศและภูมน
ิ เิ วศ การเลือกชนิด
และพันธุพ
์ ช
ื ตัง้ อยู่บนฐานความเข ้าใจถึงการปรับตัวของ
พืชนัน
้ ให ้เข ้ากับสภาพเงือ
่ นไขของท ้องถิน
่ ศัตรูพช
ื โรค
และความสัมพันธ์ทางนิเวศโดยรวม เพือ
่ ให ้ระบบฟาร์มมี
สุขภาวะทีด
่ ี

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 การเปิ ดพืน
้ ทีน
่ เิ วศทีไ่ ด ้รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นพืน
้ ที่
ป่ าอนุรักษ์ หรือ พืน
้ ทีท
่ ไี่ ด ้รับการยอมรับว่า มีคณ
ุ ค่าด ้าน
การอนุรักษ์ และ/หรือพืน
้ ทีม
่ รดกทางวัฒนธรรม เพือ
่ ใช ้
เป็ นพืน
้ ทีท
่ าเกษตรอินทรีย ์

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 มีการจัดพืน
้ ทีเ่ ขตอนุรักษ์ถาวรทีเ่ หมาะสมในบริเวณ
ข ้างๆ ของแหล่งน้ า พืน
้ ทีช
่ ม
ุ่ น้ า และทะเลสาป

2.7.2 Permanent conservation zones appropriate to
the situation shall be established beside
watercourses, wetlands and lakes.

2.7.3 ต ้องมีการจัดทามาตรการในการอนุรักษ์ถน
ิ่ ทีอ
่ ยู่
ตามธรรมชาติ รวมทัง้ ปรับปรุงภูมน
ิ เิ วศน์ของทีด
่ น
ิ และ
ฟื้ นฟูคณ
ุ ภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ ในกรณีที่
เหมาะสม ผู ้ประกอบการต ้องจัดสรรพืน
้ ทีบ
่ างส่วนทีถ
่ อ
ื
ครอง เพือ
่ ให ้เป็ นถิน
่ ทีอ
่ ยูต
่ ามธรรมชาติของพืชและสัตว์

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 ในการเพาะปลูกพืช ผู ้ประกอบการต ้องจัดทา
แผนการผลิตทีท
่ าให ้เกิดความหลากหลายของพืช และ
การปลูกพืชหมุนเวียน เพือ
่ ช่วยจัดการโรค แมลง และ
วัชพืช รวมทัง้ ช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

2.7.4 Crop production shall demonstrate diversity
and rotation planning to manage pests, weeds,
diseases and maintenance of soil fertility.

2.7.5 การปลูกพืชหมุนเวียนสาหรับพืชทีไ่ ม่ใช่พช
ื ยืนต ้น
จะต ้องมีการปลูกพืชปรับปรุงดิน เช่น พืชสด พืชตระกูลถั่ว
หรือพืชทีม
่ รี ะบบรากลึก ยกเว ้น ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการ
ได ้สร ้างความหลากหลายของพืชภายในฟาร์มได ้ด ้วยวิธี
อืน
่

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 ในสวนไม ้ยืนต ้น ผู ้ประกอบการต ้องสร ้างความ
หลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดยอย่างน ้อยต ้องปลูก
พืชคลุมดิน และ/หรือปลูกพืชอืน
่ ๆ หลากหลายชนิด

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

2.7.7 ไม่อนุญาตการผลิตพืชด ้วยระบบไฮโดรโปนิค
ยกเว ้นในกรณีของพืชน้ าและการเพาะงอก

2.7.7 Hydroponic cultivation other than for aquatic
plants and sprouts is prohibited.

2.7.8 ไม่อนุญาตให ้ใช ้แสงสว่างจากไฟฟ้ าเป็ นแหล่งแสง
สว่างเดียวในช่วงวงจรของการเพาะพืชงอก

2.7.8 Artificial light shall not serve as the sole
source of light during the sprouting production
cycle.

2.8

ั โรค ว ัชพืช และการเจริญเติบโต / Pest, Disease, Weed and Growth Management
ศตรู
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: ระบบริหารการผลิตพืชต ้องส่งเสริมและ
สร ้างความยั่งยืนให ้กับสุขภาพของพืช ในขณะเดียวกันก็
พยายามรักษาผลิตภาพและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
การเกษตรด ้วย

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 มาตรการในการจัดการโรคแมลงและวัชพืช
ประกอบด ้วย

2.8.1 Pest, disease and weed management shall be
based on the following measures:
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มาตรฐาน

Requirements

1) เลือกพันธุท
์ เี่ หมาะสม
2) มีแผนการปลูกพืชหมุนเวียนทีเ่ หมาะสม
3) จัดทาแหล่งทีอ
่ ยู่ทเี่ หมาะให ้กับตัวห้าตัวเบียน และ
แมลงทีเ่ ป็ นประโยชน์
4) ปลูกพืชไล่แมลง
5) ใช ้วิธเี ขตกรรมและการป้ องกันกาจัดทางกายภาพ
เช่น การคลุมดิน, การตัดวัชพืช, ปล่อยสัตว์แทะ
เล็ม, กับดัก, แนวป้ องกันทางกายภาพ, แสง, และ
เสียง
6) การควบคุมด ้วยความร ้อน
7) การปล่อยตัวห้าตัวเบียนทีไ่ ม่ใช่สงิ่ มีชวี ต
ิ ดัดแปร
พันธุกรรม

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 ไม่อนุญาตให ้ใช ้ความร ้อนในการอบฆ่าแมลงและ
้ โรคในดิน ยกเว ้นในกรณีทม
เชือ
ี่ ก
ี ารระบาดของโรคแมลง
อย่างรุนแรง ทีว่ ธิ ก
ี ารจัดการอืน
่ ๆ ไม่ได ้ผล

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 อนุญาตให ้ใช ้ผลิตภัณฑ์ในการป้ องกันกาจัดโรค
แมลงศัตรูพช
ื และวัชพืชได ้ ถ ้าได ้มีการจัดทามาตรการ
ข ้างต ้นแล ้ว แต่ยังไม่ได ้ผล โดยอนุญาตให ้ใช ้เฉพาะตาม
รายการทีร่ ะบุอยูใ่ นภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 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 อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะสารทีเ่ ป็ นส่วนผสมในปั จจัย
การผลิตทีเ่ ป็ นสารป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื ทีร่ ะบุใน
ภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1.5: สารปรุงแต่งทีอ
่ นุญาตให ้ใช ้ใน
ผลิตภัณฑ์สาหรับป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื )

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 วิธก
ี ารและผลิตภัณฑ์ในการป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื ที่
ไม่ได ้ระบุไว ้ในภาคผนวก อาจอนุญาตให ้ใช ้ได ้เมือ
่ ได ้รับ
การตรวจสอบและอนุมัตจ
ิ ากCertification Alliance ตาม
แนวทางการประเมินปั จจัยการผลิต 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 อนุญาตให ้ใช ้พลาสติกในการคลุมดิน ห่อผลไม ้
และทาเป็ นมุ ้งกันแมลงได ้ เฉพาะทีท
่ าจากโพลีเอทิลน
ี
และโพลีโพรพิลน
ี หรือจากสารประกอบโพลีคาร์บอเนท
และวัสดุทย
ี่ ่อยสลายได ้ (เช่น ทาจากแป้ ง) โดยต ้องเก็บ
ออกจากแปลงเพาะปลูกหลังการใช ้ และห ้ามเผาทิง้ ใน
พืน
้ ทีท
่ 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 ผู ้ประกอบการต ้องมีมาตรการป้ องกันไม่ให ้สารที่
อนุญาตให ้ใช ้ในอุปกรณ์กับดัก และกาวดักแมลง สัมผัส
กับพืชปลูกและปนเปื้ อนสิง่ แวดล ้อม

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 การปลูกพืชในโรงเรือน/ Enclosed cropping
มาตรฐาน

Requirements

2.9.1 อนุญาตให ้เปิ ดไฟให ้แสงสว่างเฉพาะในการ
ขยายพันธุพ
์ ช
ื และเปิ ดทดแทนแสงธรรมชาติเพือ
่ ขยาย
เวลารับแสงให ้พืชได ้สูงสุดไม่เกิน 16 ชัว่ โมง/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 ผู ้ประกอบการต ้องมีบันทึกการใช ้พลังงานภายใน
ฟาร์มและติดตามดูแลการใช ้พลังงานให ้มีประสิทธิภาพ
เช่น การเปิ ดไฟให ้แสงสว่าง และ การควบคุม
สภาพแวดล ้อมในโรงเรือน เป็ นต ้น

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 วัสดุเพาะเห็ดต ้องได ้เป็ นวัสดุทไี่ ด ้จากระบบ
เกษตรอินทรีย ์ หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทไี่ ม่มก
ี ารใช ้
สารทีไ่ ม่อนุญาตตามมาตรฐานนี้

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 โปรแกรมสหภาพยุโรป: เฉพาะวัสดุเพาะที่
สามารถใช ้ได ้ คือ
* พีท
* ไม ้
* แร่ธาตุธรรมชาติ
* ดิน
* ปุ๋ ยคอกและสิง่ ขับถ่ายจากสัตว์ทเี่ ลีย
้ งในระบบ
เกษตรอินทรีย ์

2.10.2 EU Equiv scheme: The following substrate
material can be used:
peat
wood
mineral products
soil
farmyard manure and animal excrements from organic agriculture

ในกรณีทป
ี่ ยคอกจากเกษตรอิ
ุ๋
นทรียม
์ ไี ม่เพียงพอ อนุญาต
ให ้ใช ้สารในภาคผนวก 1 ส่วน 1.1 ได ้ แต่ต ้องไม่เกิน
25% ของน้ าหนักรวมทัง้ หมดก่อนหมัก โดยไม่นับรวม
วัสดุคลุมกองและน้ าทีใ่ ช ้รด

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 การปร ับปรุงพ ันธุพ
์ ช
ื อินทรีย/์ Breeding of organic varieties
มาตรฐาน

Requirements

หมายเหตุ: มาตรฐานนี้ใช ้เฉพาะกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการมี
การปรับปรุงพันธุพ
์ ช
ื อินทรียเ์ ท่านัน
้ ไม่รวมถึงกรณีทน
ี่ า
เมล็ดพันธุท
์ ั่วไปมาปลูกและขยายพันธุใ์ ช ้เองภายในฟาร์ม

Remarks: This section is applied to breeding of
organic varieties only, not for production of organic
seeds from conventional varieties.

2.11.1 ผู ้ปรับปรุงพันธุต
์ ้องเลือกใช ้พันธุท
์ เี่ พาะปลูกใน
ระบบจัดการเกษตรอินทรียแ
์ ละได ้รับการรับรองตาม
มาตรฐานนี้หรือมาตรฐานอืน
่ ทีเ่ ทียบเท่า

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 วิธก
ี ารขยายพันธุต
์ ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดที่
เกีย
่ วข ้องของมาตรฐานนี้ ยกเว ้นการเพาะเลีย
้ งเนื้อเยือ
่
ทีไ่ ม่ต ้องทาในระบบเกษตรอินทรีย ์

2.11.2 Propagation methods shall be managed
according to applicable sections of this standard,
except for meristem culture.

2.11.3 ผู ้ปรับปรุงพันธุต
์ ้องใช ้พันธุพ
์ ช
ื ทีพ
่ ันธุกรรมไม่
่
ี
ปนเปื้ อนจากผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้จากสิงมีชวต
ิ ดัดแปรพันธุ์

2.11.3 Organic plant breeders shall use genetic
material that has not been contaminated by
products of genetic engineering.

2.11.4 ผู ้ปรับปรุงพันธุต
์ ้องสามารถเปิ ดเผยวิธก
ี ารทีต
่ นใช ้
ในการปรับปรุงพันธุใ์ ห ้สาธารณะได ้รับทราบ โดยจะต ้อง
เริม
่ เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวอย่างช ้าสุดเมือ
่ เริม
่ ทาการขาย
เมล็ดพันธุ์

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 ไม่อนุญาตให ้ใช ้เทคนิคการแทรกแซงจีโนมของ
พืช (เช่น การฉายรังสีเพือ
่ ให ้อิออนแตกตัว หรือ การย ้าย
ฝาก DNA, RNA, โปรตีน เป็ นต ้น)

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 ไม่อนุญาตให ้ใช ้เทคนิคในการแทรกแซงเซลล์ที่
้ สังเคราะห์ (เช่น
คัดแยกมาเลีย
้ งบนอาหารเลีย
้ งเชือ
เทคนิคการดัดแปรพันธุ,์ ทาลายผนังเซลล์เพือ
่ แยก
นิวเคลียสของเซลล์ด ้วยวิธี 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 ต ้องเคารพความสามารถของพันธุพ
์ ช
ื ในการ
สืบพันธุต
์ ามธรรมชาติ ดังนัน
้ จึงไม่อนุญาตให ้ใช ้เทค
โนโลยีท
่ ล
ี่ ด หรือขัดขวางความสามารถในการงอก (เช่น
ทาให ้เมล็ดเป็ นหมัน เป็ นต ้น)

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. การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ/ Wild Harvest
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: การเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากป่ า หรือพืน
้ ที่
ส่วนกลางร่วมของชุมชนจะต ้องดาเนินการอย่างมีความ
ยั่งยืน ไม่มก
ี ารใช ้ปั จจัยการผลิต ทีไ่ ม่อนุญาตให ้ใช ้ในระบบ
เกษตรอินทรีย ์ หรือการปฏิบัตท
ิ ไี่ ม่สอดคล ้องกับระบบ
เกษตรอินทรีย ์ รวมทัง้ ต ้องระมัดระวังอย่าให ้ผลผลิต
ปนเปื้ อน

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 ผลิตผลจากธรรมชาติหมายถึง ผลิตผลทัง้ จากพืช
และสัตว์ทุกชนิด (เช่น เห็ด สมุนไพร) หรือจากสัตว์ (เช่น
น้ าผึง้ รังนก) ทีเ่ ก็บได ้จากธรรมชาติ หรือพืน
้ ทีส
่ าธารณะ
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ โดยมิได ้มีกจิ กรรมการเพาะปลูก
อย่างจริงจัง ผลิตผลจากธรรมชาตินี้จะต ้องไม่ใช่สงิ่ มีชวี ต
ิ
่ ทีไ่ ด ้รับการคุ ้มครอง หรือกาลังจะสูญพันธุ์
ทีอ
่ ยูใ่ นรายชือ

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 โปรแกรมสหภาพยุโรป: ผลิตผลจากธรรมชาติ
หมายถึง ผลิตผลจากพืช เท่านั น
้ ไม่รวมผลิตผลจากสัตว์

3.2 EU Equiv scheme: Wild products refer to only
plant based products. It does not include animal
based products.

3.3 ผลิตผลจากธรรมชาตินี้ต ้องมาจากพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ี
สภาพแวดล ้อมทีม
่ ค
ี วามยั่งยืน การเก็บผลผลิตจะต ้อง
ไม่ได ้มีปริมาณทีม
่ ากเกินกว่าผลิตภาพของระบบนิเวศ
หรือคุกคามต่อพืช เห็ดรา หรือสัตว์ ในบริเวณทีเ่ ก็บ
ผลผลิต

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 ผู ้ประกอบการต ้องเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากธรรมชาติ ที่
อยูใ่ นบริเวณทีส
่ ามารถกาหนดขอบเขตได ้ชัดเจน
และในบริเวณนี้ ต ้องไม่เคยมีการใช ้สารเคมีทห
ี่ ้ามใช ้ใน
เกษตรอินทรียไ์ ม่น ้อยกว่า 36 เดือน

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 ผู ้ประกอบการทีเ่ ป็ นผู ้จัดการการเก็บเกีย
่ ว หรือการ
รวบรวมผลผลิต จะต ้องมีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับพืน
้ ที่
ทีเ่ ก็บเกีย
่ วผลผลิต และได ้รับการยอมรับจากชุมชน (ถ ้ามี)
ของพืน
้ ทีเ่ ก็บเกีย
่ ว

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 การเก็บผลผลิตจากธรรมชาติจะได ้รับการรับรองเป็ น
เกษตรอินทรีย ์ ถ ้าการเก็บเกีย
่ วนัน
้ ไม่เป็ นสิง่ ทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
และการเก็บเกีย
่ วนัน
้ กระทาโดยมีการจัดการทีม
่ ก
ี าร
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 บริเวณทีเ่ ก็บเกีย
่ วจะต ้องอยูห
่ า่ งไม่น ้อยกว่า 25 เมตร
จากพืน
้ ทีก
่ ารเกษตรทีไ่ ม่ได ้ทาเกษตรอินทรีย ์ หรืออาจ
มากกว่า ขึน
้ อยู่กับแหล่งมลพิษทีอ
่ าจปนเปื้ อน

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 กรณีสัตว์น้ า พืน
้ ทีท
่ ท
ี่ าการจับต ้องอยูห
่ า่ งจากแหล่ง
ฟาร์มเกษตรทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ หรือแหล่งมลพิษอืน
่ ๆ
ทีอ
่ าจมีผลกระทบให ้เกิดการปนเปื้ อนทัง้ ทางตรงและ
ทางอ ้อม ต่อบริเวณทีจ
่ ับเป็ นระยะทางไม่น ้อยกว่า 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 การเก็บเกีย
่ วผลิตผลจากธรรมชาติ ทัง้ เครือ
่ งมือ และ
วิธก
ี ารเก็บเกีย
่ ว ต ้องไม่กอ
่ ให ้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล ้อมและระบบนิเวศในพืน
้ ทีด
่ ังกล่าว

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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ั / Organic Livestock
้ งสตว์
4. การเลีย
เฉพาะสัตว์ดังต่อไปนี้ คือ โคเนื้อ โคนม สุกร และไก่ไข่ / Applicable to beef cattle, dairy cow, pig and laying hens
4.1

การจ ัดการทว่ ั ไป / General Management
มาตรฐาน

Requirements

หล ักการ
การเลีย
้ งสัตว์ในระบบเกษตรอินทรียเ์ น ้นการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างพืน
้ ที่ พืช และสัตว์ ให ้สอดคล ้อง
่ มโยงกัน โดยคานึงถึงความต ้องการทางกายภาพและ
เชือ
พฤติกรรมของสัตว์ รวมถึงการให ้อาหารคุณภาพดีทผ
ี่ ลิต
จากระบบเกษตรอินทรีย ์

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 goodquality organic feed.
General Farm Management
4.1.1 All synthetic chemical inputs including
veterinary medicines and synthetic hormones are
prohibited in livestock production.
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 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 In the farm, there shall be grassland or nonsheltered area where animals can exercise.
4.1.5 Permanent tethering of animals is prohibited.

การจ ัดการฟาร์มโดยรวม
4.1.1 ห ้ามใช ้สารเคมีทก
ุ ชนิดในการเลีย
้ งสัตว์ รวมถึง ยา
และฮอร์โมนสังเคราะห์ทก
ุ ชนิด
4.1.2 การจัดการฟาร์มและพืน
้ ทีเ่ ลีย
้ งสัตว์ ต ้องเป็ นไป
ตามมาตรฐาน
ข ้อ 1. การจัดการฟาร์มโดยรวม
ข ้อ 2. การผลิตพืชอินทรีย ์
ข ้อ 8. การแปรรูปและการจัดการ
ข ้อ 10. เงือ
่ นไขการจ ้างงาน ความปลอดภัย สวัสดิการ
และสุขอนามัยของลูกจ ้าง
4.1.3 จัดให ้สัตว์มส
ี ภาพแวดล ้อม สถานที่ อัตราการเลีย
้ ง
และขนาดฝูง ทีเ่ หมาะสมกับพฤติกรรมความต ้องการของ
สัตว์แต่ละชนิด ได ้แก่ มีทวี่ า่ งเพียงพอให ้สัตว์เคลือ
่ นไหว
อย่างอิสระ, จัดหาอาหาร น้ า อากาศ และแสงสว่างตาม
ธรรมชาติ, จัดทาทีพ
่ ักหรือร่มเงาสาหรับกันฝน แดด ลม,
มีการป้ องกันไม่ให ้สัตว์ได ้รับอันตรายจากสัตว์ร ้าย, ไม่
ั ว์ชนิดนัน
แยกสัตว์ออกจากฝูง ในกรณีทส
ี่ ต
้ มีนส
ิ ัยชอบอยู่
รวมฝูง, วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช ้ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนหรือสัตว์
4.1.4 ในพืน
้ ทีฟ
่ าร์มต ้องมีทงุ่ หญ ้า หรือ พืน
้ ทีเ่ ปิ ดโล่งให ้
สัตว์ได ้ออกกาลัง
4.1.5 ไม่อนุญาตให ้ผูกล่ามสัตว์ไว ้ตลอดเวลา
ั
้ ทีเ่ ลีย
โรงเรือนและพืน
้ งสตว์
4.1.6 จานวนสัตว์ทป
ี่ ล่อยในทุ่งหญ ้าหรือพืน
้ ทีค
่ อกขุนทัง้
ในหลังคาโรงเรือนและลานปล่อยนอกชายคา ต ้องมีขนาด
เหมาะสมกับพืน
้ ที่ และไม่กอ
่ ให ้เกิดมลภาวะต่อดินและน้ า
โดยจาแนกตามชนิดของสัตว์ดังต่อไปนี้
้ และโคนม มีพน
(1) โคเนือ
ื้ ทีค
่ อกไม่น ้อยกว่า 12 ตาราง
เมตร/ตัว
(2) สุกร ทีน
่ ้ าหนั กไม่เกิน 50 กก. มีพน
ื้ ทีไ่ ม่น ้อยกว่า 0.8
ตารางเมตร/ตัว ส่วนสุกรทีน
่ ้ าหนัก 50 กก. ขึน
้ ไป ให ้มี
พืน
้ ทีค
่ อกไม่น ้อยกว่า 1.3 ตารางเมตร/ตัว
(3) ไก่ไข่ ให ้มีพน
ื้ ทีค
่ อกไม่น ้อยกว่า 0.2 ตารางเมตร/ตัว
(หรือ ไม่เกิน 5 ตัวต่อตารางเมตร) และจานวนเลีย
้ ง
โรงเรือนละไม่เกิน 3,000 ตัว
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Housing and Grazing Land
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 ในกรณีทเี่ ลีย
้ งแบบปล่อยในทุง่ หญ ้า ต ้องมีน้ า
สะอาดและทีพ
่ ักทีส
่ ามารถกันแดดกันฝนอย่างเพียงพอ
โดยมีข ้อกาหนดเรือ
่ งพืน
้ ทีเ่ ลีย
้ งตามชนิดของสัตว์
ดังต่อไปนี้
้ และโคนม ให ้มีพน
(1) โคเนือ
ื้ ทีแ
่ ทะเล็มไม่น ้อยกว่า 1
ไร่/ตัว
(2) ไก่ไข่ ต ้องเลีย
้ งแบบปล่อยรวมด ้วย คือ ให ้มีพน
ื้ ที่
นอกโรงเรือนไม่น ้อยกว่า 1 เท่าของพืน
้ ทีใ่ นโรงเรือน เพือ
่
ปล่อยให ้สัตว์ออกไปคุ ้ยเขีย
่ และออกกาลัง ยกเว ้นกรณีทม
ี่ ี
คาสัง่ หรือระเบียบของทางการทีห
่ ้ามมิให ้ปล่อยออกนอก
โรงเรือนเพือ
่ ป้ องกันโรคระบาดทีร่ ้ายแรง

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 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.

4.1.8 ในกรณีทเี่ ลีย
้ งในโรงเรือน ต ้องจัดหาน้ าสะอาด
อาหาร และพืน
้ ทีว่ ่างให ้สัตว์เคลือ
่ นไหวได ้ตามธรรมชาติ
และพืน
้ คอกต ้องไม่เป็ นโคลนตม

ข้อกาหนดเฉพาะสาหร ับไก่ไข่

(1) ไม่อนุญาตให ้ใช ้กรงตับ และให ้มีคอนยาวไม่น ้อยกว่า
18 เซนติเมตร/ตัว และมีรังไข่อย่างน ้อย 1 รังต่อไก่ 8 ตัว
(กรณีเป็ นรังรวม พืน
้ ทีร่ ังรวมไม่น ้อยกว่า 120 ตาราง
เซนติเมตร/ตัว)
้ โรคภายในโรงเรือน
(2) ต ้องทาความสะอาดและกาจัดเชือ
หลังปลดไก่ทุกรุ่น และพักโรงเรือนไว ้อย่างน ้อย 7 วัน
หรือตามประกาศของทางราชการกรณีเกิดโรคระบาด

4.1.9 การให ้แสงสว่างเพือ
่ เพิม
่ ความยาวของวัน
ระยะเวลาการให ้แสงไฟรวมกับแสงสว่างตามธรรมชาติ
ต ้องไม่เกิน 16 ชัว่ โมง/วัน
ั
ระบบบการเลีย
้ งสตว์
4.1.10 ดูแลและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์ในระยะยาว เพือ
่ พัฒนาให ้
เป็ นการผลิตแบบยั่งยืน
4.1.11 สัตว์ทุกชนิดทีเ่ ลีย
้ งในพืน
้ ทีเ่ ดียวกัน ต ้องเลีย
้ งใน
ระบบเกษตรอินทรียเ์ ท่านัน
้
4.1.12 ในกรณีทต
ี่ ้องการเลีย
้ งสัตว์ในระบบทั่วไปร่วมกับ
ระบบอินทรีย ์ ผู ้ผลิตต ้องแจ ้งมาตรการป้ องกันการปะปน
กันให ้หน่วยตรวจรับรองทราบ และต ้องแยกระบบการ
จัดการและระบบเอกสารออกจากกัน
4.1.13 ต ้องมีการจัดการของเสียภายในฟาร์ม โดยนามา
หมุนเวียนใช ้ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด และป้ องกันไม่ให ้เกิด
มลพิษจากการปนเปื้ อนของไนเตรทและแบคทีเรียในดิน
และน้ า
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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 When artificial light is used to supplement
natural light, the extended day length shall not
exceed 16 hours per day.
Production System
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 All animals regardless of species kept in the
organic production unit shall be reared organically.
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 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.

page 28 of 104

Certification Alliance Organic Standard

4.2 ระยะปร ับเปลีย
่ น / Conversion
มาตรฐาน
4.2.1 การเลีย
้ งสัตว์ในระบบอินทรียต
์ ้องผ่านระยะ
ปรับเปลีย
่ น โดยผลผลิตทีไ่ ด ้จากสัตว์ทเี่ ลีย
้ งในช่วงระยะ
ปรับเปลีย
่ นนี้จะไม่สามารถจาหน่ายเป็ นผลิตผลอินทรีย ์
4.2.2 ผู ้ผลิตสามารถจาหน่ายผลผลิตจากสัตว์ทเี่ ลีย
้ งใน
ระบบอินทรียเ์ ป็ น "ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย"์ ได ้หลังจาก
ทัง้ สัตว์และพืน
้ ทีฟ
่ าร์มผ่านระยะปรับเปลีย
่ นแล ้ว
4.2.3 ระยะปรับเปลีย
่ นของสัตว์ แตกต่างกันไปตามชนิด
ของสัตว์ ดังนี้
(1) โคเนื้อ มีระยะปรับเปลีย
่ น 12 เดือน
(2) โคนม มีระยะปรับเปลีย
่ น 90 วัน
(3) สุกร มีระยะปรับเปลีย
่ น 6 เดือน
(4) ไก่ไข่ มีระยะปรับเปลีย
่ น 42 วัน
4.2.4 พืน
้ ทีก
่ ารผลิต และสัตว์ อาจปรับเปลีย
่ นเป็ นอินทรีย ์
พร ้อมกันได ้ ขึน
้ กับข ้อกาหนดเรือ
่ งระยะปรับเปลีย
่ นของ
พืน
้ ทีแ
่ ละสัตว์แต่ละชนิด

Requirements
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 Livestock products can be sold as “organic
product” only after the completion of conversion
period for the farm and the animals.
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 The farm and the animals can be converted
simultaneously, and the conversion periods depend
upon types of crop production and animal species.

ั /Origin of Animals
4.3 แหล่งทีม
่ าของสตว์
มาตรฐาน
้พั
ั
4.3.1 เลือกใช นธุส
์ ตว์ทป
ี่ รับตัวเข ้ากับสิง่ แวดล ้อมใน
ท ้องถิน
่ แข็งแรงและสามารถต ้านทานโรคได ้ดี
4.3.2 สัตว์ต ้องได ้รับการดูแลในระบบอินทรียต
์ งั ้ แต่แรก
ั ว์อน
เกิด ในกรณีทผ
ี่ ู ้ผลิตไม่สามารถหาพันธุส
์ ต
ิ ทรีย ์
เนื่องจากเพิง่ เริม
่ มีการเลีย
้ งสัตว์อน
ิ ทรีย ์ มกท. อาจ
อนุโลมให ้ผู ้ผลิตนาสัตว์จากแหล่งทั่วไปเข ้ามาเลีย
้ งได ้
โดยกาหนดอายุของสัตว์ทจ
ี่ ะนาเข ้าในฟาร์ม ดังนี้
(1) ลูกโคเนื้อ อายุไม่เกิน 8 เดือนและหย่านมแล ้ว
โดยผู ้ผลิตต ้องมีแผนในการจัดหาหรือผลิตลูกโค
อินทรียเ์ พือ
่ ใช ้ในฟาร์มของตนเอง
(2) ลูกโคนม อายุไม่เกิน 4 สัปดาห์ ได ้รับน้ านม
เหลืองและเลีย
้ งด ้วยนมเป็ นอาหารหลัก
(3) ลูกสุกร อายุไม่เกิน 6 สัปดาห์
(4) ลูกไก่ไข่ อายุไม่เกิน 18 สัปดาห์ โดยผู ้ผลิตต ้องมี
แผนในการพัฒนาหรือจัดหาพันธุไ์ ก่อน
ิ ทรียเ์ พือ
่
ใช ้ในฟาร์มของตนเอง
4.3.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ผลิตจาเป็ นต ้องนาพ่อแม่พันธุจ
์ ากแหล่ง
ทั่วไปเข ้ามาทดแทนสัตว์เดิมหรือกรณีมก
ี ารขยายขนาด
ฟาร์ม สามารถนาเข ้าได ้ไม่เกิน 10% ของจานวนสัตว์โต
เต็มวัยชนิดนัน
้ ในแต่ละปี โดยการอนุญาตของหน่วยตรวจ
รับรอง ผู ้ประกอบการอาจนาเข ้าพ่อแม่พันธุม
์ ากกว่า 10%
ได ้เฉพาะกรณีทจ
ี่ าเป็ น เช่น
(1) เกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินทีส
่ ง่ ผลกระทบ
ร ้ายแรง หรือ
(2) ขยายพืน
้ ทีฟ
่ าร์ม หรือ
(3) ต ้องการเพิม
่ ชนิดสัตว์เลีย
้ งภายในฟาร์ม หรือ
ั ว์ชนิดนัน
(4) มีสต
้ ๆ น ้อยกว่า 10 ตัว
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Requirements
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 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 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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ั และการขยายพ ันธุ ์ /Breeds and Breeding
4.4 พ ันธุส
์ ตว์
มาตรฐาน
ั ว์ทส
4.4.1 เลือกใช ้พันธุส
์ ต
ี่ ามารถขยายพันธุไ์ ด ้เองตาม
ธรรมชาติ
4.4.2 อนุญาตให ้มีการผสมเทียม
4.4.3 ไม่อนุญาตให ้ใช ้วิธย
ี ้ายฝากตัวอ่อนและโคลนนิง่
4.4.4
ไม่อนุญาตให ้ใช ้ฮอร์โมนเพือ
่ ช่วยการตกไข่และ
ั ว
คลอดลูก ยกเว ้น เพือ
่ รักษาสัตว์เป็ นกรณีไปและมีสต
แพทย์เป็ นผู ้ดูแล

Requirements
4.4.1 Organic livestock production shall use breeds
that can reproduce under natural conditions.
4.4.2 Artificial insemination is permitted.
4.4.3 Embryo transfer and cloning are prohibited.
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.

ั / Mutilations
4.5 การจ ัดการอว ัยวะสตว์
มาตรฐาน
4.5.1 ไม่อนุญาตให ้มีการจัดการกับอวัยวะของสัตว์
4.5.2 หน่วยตรวจรับรองอาจอนุโลมให ้จัดการกับอวัยวะ
ของสัตว์ได ้ หากเป็ นประโยชน์ตอ
่ การเลีย
้ งรวมฝูงและ
ต่อสุขภาพของสัตว์แต่ละชนิด ดังนี้
4.5.2.1 โคเนื้อและโคนม
(1) สามารถตอนโคทีม
่ อ
ี ายุไม่เกิน 12 เดือน และให ้
ใช ้คีมตอนโคโดยเฉพาะ
(2) อนุญาตให ้ทาลายเขาโคทีม
่ อ
ี ายุไม่เกิน 2 เดือน
(3) ไม่อนุญาตให ้ตีเบอร์ร ้อน เพือ
่ ทาเครือ
่ งหมาย
ประจาตัวสัตว์
4.5.2.2 สุกร
(1) อนุญาตให ้ตอนลูกสุกรได ้
(2) ไม่อนุญาตให ้ตัดหาง หรือตัดเขีย
้ ว
(3) ไม่อนุญาตให ้ตัดเบอร์หู เพือ
่ ทาเครือ
่ งหมาย
ประจาตัวสัตว์
4.5.2.3 ไก่ไข่
(1) อนุญาตให ้แต่งปากด ้วยวิธท
ี ไี่ ม่ทาให ้สัตว์
ทรมาน เช่น การจีด
้ ้วยความร ้อน
(2) ไม่อนุญาตให ้ตัดปี ก หรือขนปี กส่วนสาคัญ

Requirements
4.5.1 Mutilations of any body parts of livestock are
prohibited.
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 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 Pigs
(1) castration of piglets
(2) marking except ear clipping
(3) tail docking and teeth cutting not
permitted.
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.

ั / Animal Feed
4.6 อาหารสตว์
มาตรฐาน
4.6.1 อาหารทีใ่ ช ้ในการเลีย
้ งสัตว์ ต ้องเป็ นผลิตผลที่
ได ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ ทีไ่ ด ้รับการ
ยอมรับจากหน่วยตรวจรับรอง
4.6.2 ผู ้ผลิตต ้องจัดทาแผนการให ้อาหารสัตว์ และ
สามารถแสดงให ้หน่วยตรวจรับรองตรวจสอบได ้
ตลอดเวลา และอย่างน ้อย 25% ของอาหารทัง้ หมด
จะต ้องมาจากฟาร์มเอง หรือในท ้องถิน
่ (ในรัศมีไม่เกิน
500 กิโลเมตร)

CertAll_Std_v 1.0

Requirements
4.6.1 Animals shall be fed with organic feed
approved by the certification agent.
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
4.6.3 ในกรณีทอ
ี่ าหารอินทรีย ์ หรือวัตถุดบ
ิ จากธรรมชาติ
ในท ้องถิน
่ มีไม่เพียงพอทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
หรือ ในพืน
้ ทีท
่ เี่ พิง่ เริม
่ ต ้นทาเกษตรอินทรีย ์ หน่วยตรวจ
รับรองอาจอนุญาตให ้ใช ้วัตถุดบ
ิ อาหารทั่วไปได ้ โดยมี
สัดส่วนแตกต่างกันตามชนิดของสัตว์ ดังนี้
(1) โคเนื้อ อนุญาตในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของ
น้ าหนักแห ้ง
(2) โคนม สุกรและไก่ไข่ อนุญาตในสัดส่วนไม่เกิน
15% ของน้ าหนักแห ้ง
ั ว์เคีย
4.6.4 กรณีสต
้ วเอือ
้ ง ต ้องมีอาหารหยาบให ้ทุกวัน
ปริมาณเฉลีย
่ ไม่น ้อยกว่า 60% ของน้ าหนั กแห ้ง
4.6.5 อาหารสัตว์ทผ
ี่ ลิตขึน
้ ใช ้เองในฟาร์มทีอ
่ ยูใ่ นระยะ
ปรับเปลีย
่ น ให ้นับรวมเป็ นอาหารสัตว์อน
ิ ทรียไ์ ด ้ แต่ไม่
สามารถนาไปจาหน่ายโดยอ ้างว่าเป็ นอาหารสัตว์อน
ิ ทรีย ์
4.6.6 ลูกสัตว์ทเี่ ลีย
้ งลูกด ้วยนมต ้องได ้รับน้ านมแม่หรือ
ั ว์ชนิดเดียวกัน และระยะเวลาการ
น้ านมอินทรียจ
์ ากแม่สต
หย่านมต ้องเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิด
ได ้แก่
(1) โคเนื้อและโคนม อายุไม่น ้อยกว่า 3 เดือน
(2) สุกร อายุไม่น ้อยกว่า 35 วัน
4.6.7 กรณีทห
ี่ าน้ านมอินทรียไ์ ม่ได ้อาจอนุโลมให ้ใช ้
น้ านมจากแหล่งทั่วไป ในกรณีฉุกเฉินอาจให ้สารอาหาร
อืน
่ แทนนมแต่ต ้องไม่มส
ี ว่ นประกอบของสารปฏิชวี นะ,
สารปรุงแต่งสังเคราะห์ และผลพลอยได ้จากสัตว์ชนิด
เดียวกัน
4.6.8 ไม่อนุญาตให ้ใช ้สารดังต่อไปนี้เป็ นส่วนผสมใน
อาหารสัตว์ ได ้แก่
(1) ผลพลอยได ้จากการชาแหละสัตว์ชนิดเดียวกัน
(2) ผลพลอยได ้จากสัตว์เลีย
้ งทุกชนิด สาหรับเป็ น
อาหารสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง (เช่น จากโรงฆ่าสัตว์)
(3) สิง่ ขับถ่ายทุกชนิด
(4) อาหารทีไ่ ด ้จากการสกัดด ้วยตัวทาละลาย (เช่น
เฮกเซน) หรือเติมสารเคมี
(5) กรดอะมิโนสังเคราะห์
(6) ยูเรียและสารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห์
(7) สารสังเคราะห์กระตุ ้นการเจริญเติบโต
(8) สารสังเคราะห์กระตุ ้นความอยากอาหาร
(9) สารกันบูด ยกเว ้นกรณีใช ้เป็ นสารช่วยแปรรูป
(10) สีสงั เคราะห์

4.6.9 อนุญาตให ้ใช ้วิตามิน ธาตุอาหารรอง และอาหาร
เสริมทีไ่ ด ้จากธรรมชาติ ทัง้ นี้หน่วยตรวจรับรองอาจ
อนุโลมให ้ใช ้วิตามิน แร่ธาตุ และสารเสริมทีเ่ ป็ นสาร
สังเคราะห์ได ้เฉพาะในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการไม่สามารถ
หาจากแหล่งธรรมชาติได ้เพียงพอทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ
4.6.10 อนุญาตให ้ใช ้สารเสริมและสารช่วยผลิตหญ ้า
้ รา และเอนไซม์, ผลพลอยได ้
หมัก เช่น แบคทีเรีย เชือ
จากอุตสาหกรรมอาหาร (เช่น กากน้ าตาล) เป็ นต ้น
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Requirements
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 For ruminants, roughage shall constitute at
least 60% of their daily diet on a dry matter basis.
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 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 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 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 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 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
4.6.11 อนุญาตให ้ใช ้สารสังเคราะห์ตอ
่ ไปนี้เฉพาะใน
กรณีทเี่ กิดสภาพอากาศแปรปรวนผิดธรรมชาติ เช่น
กรดอะซีตก
ิ , ฟอร์มก
ิ , และโพรพิออนิก รวมถึงวิตามิน
และเกลือแร่
4.6.12 อาหาร ส่วนผสมอาหาร สารปรุงแต่ง และสาร
ช่วยแปรรูปในอาหารสัตว์ทก
ุ ชนิด ต ้องไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

Requirements
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 Feed, feed ingredients, additives and
processing aids used in all animal feed shall not
be derived from genetic engineering.

ั / Animal Health
4.7 การจ ัดการด้านสุขภาพสตว์
มาตรฐาน

Requirements

หล ักการ
ควรดูแลสุขภาพและความเป็ นอยูข
่ องสัตว์โดยการให ้
ั ว์ จัดสภาวะ
อาหารทีเ่ หมาะสมและมีความสมดุลแก่สต
แวดล ้อมทีไ่ ม่ทาให ้สัตว์เกิดความเครียด และเลือกพันธุท
์ ี่
้ ได ้ดี
สามารถต ้านทานโรค พยาธิ และการติดเชือ

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 The operator shall ensure the health and
well-being of the animals through preventive
measures.
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 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 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 The use of veterinary medicines for disease
prevention or promoting growth is prohibited.
4.7.6 Synthetic substances used to stimulate
production or suppress natural growth are
prohibited.

4.7.1 ผู ้ประกอบการต ้องดูแลสุขภาพและความเป็ นอยู่
ของสัตว์โดยเน ้นทีก
่ ารป้ องกัน
4.7.2 เมือ
่ สัตว์ล ้มป่ วย หรือได ้รับบาดเจ็บ สัตว์นัน
้ ต ้อง
ได ้รับการรักษาทันที โดยใช ้ยาสมุนไพรทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพและชนิดของสัตว์ หากจาเป็ นให ้แยกสัตว์ป่วยออก
จากฝูงและจัดให ้อยูใ่ นโรงเรือนเฉพาะ

4.7.3 ในกรณีทก
ี่ ารป้ องกันหรือการรักษาด ้วยวิธข
ี ้างต ้น
แล ้วจนเห็นว่าไม่ได ้ผล สามารถใช ้ยาแผนปั จจุบันตาม
คาแนะนาของสัตวแพทย์ และต ้องบันทึกวิธก
ี ารรักษาและ
การใช ้ยาไว ้ทุกครัง้ รวมถึงต ้องมีระยะการหยุดใช ้ยาเพิม
่
เป็ นสองเท่าของทีร่ ะบุในเอกสารกากับยา
ข ้อยกเว ้นนี้อาจอนุญาตให ้ใช ้ยารักษาสัตว์ทเี่ ป็ นสารเคมี
สังเคราะห์ หรือยาปฏิชวี นะ ไม่เกิน 3 ชุด ภายในช่วง 12
ั ้ กว่า 1 ปี
เดือน หรือในกรณีทส
ี่ ัตว์เลีย
้ งมีวงจรชีวต
ิ ทีส
่ น
อาจอนุญาตให ้ใช ้ได ้เพียง 1 ชุด

4.7.4 ในกรณีทใี่ ช ้ยาแผนปั จจุบันในการรักษาสัตว์ หาก
ใช ้เกินกว่าจานวนครัง้ ทีก
่ าหนดต่อไปนี้ ให ้สัตว์นัน
้ พ ้นจาก
ความเป็ นอินทรีย ์
(1) สัตว์ทม
ี่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 1 ปี อนุญาตให ้ใช ้ได ้ไม่
เกิน 1 ครัง้ ต่อปี
(2) สัตว์ทม
ี่ อ
ี ายุมากกว่า 1 ปี อนุญาตให ้ใช ้ได ้ไม่เกิน
2 ครัง้ ต่อปี
(3) กรณีสัตว์ปีก อนุญาตให ้ใช ้ได ้ไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อ
ช่วงอายุ
4.7.5 ห ้ามใช ้ยาแผนปั จจุบันเพือ
่ เป็ นการป้ องกันโรค หรือ
กระตุ ้นการเจริญเติบโต
4.7.6 ห ้ามใช ้สารสังเคราะห์เพือ
่ กระตุ ้นการผลิตหรือยับยัง้
การเจริญเติบโตของสัตว์
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มาตรฐาน
4.7.7 ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ โี รคระบาด อนุญาตให ้ใช ้วัคซีนตามที่
หน่วยงานของรัฐแนะนา และวัคซีนนัน
้ ต ้องไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

Requirements
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.

ั / Transport of animals
่ สตว์
4.8 การขนสง
มาตรฐาน

Requirements

4.8.1 ระหว่างการขนส่งไปยังโรงเชือดและขณะเข ้าเชือด
ต ้องให ้สัตว์ได ้รับความกระทบกระเทือนน ้อยทีส
่ ด
ุ และมี
ภาวะใกล ้เคียงสภาพปกติ ได ้แก่ ไม่ทาให ้สัตว์เกิด
ความเครียด, ต ้อนสัตว์ขน
ึ้ และลงรถอย่างนุ่มนวล, ไม่
ขนส่งสัตว์ต่างชนิดปะปนกัน, อุปกรณ์ทใี่ ช ้ขนส่งและต ้อน
สัตว์มค
ี ณ
ุ ภาพและมีความเหมาะสม, ควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละ
้ สัมพัทธ์ในรถขนส่ง, ดูแลไม่ให ้สัตว์หวิ /กระหาย
ความชืน
และควรคานึงถึงความต ้องการเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิด

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 The use of electric prods or similar devices is
prohibited.
4.8.3 The animals shall not be given synthetic
tranquilizers or stimulants before or during
transport.
4.8.4 Each animal or group of animals shall be
identifiable at all stages of the transport and
slaughter process.
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.

4.8.2 ห ้ามใช ้กระบองไฟฟ้ า หรืออุปกรณ์อย่างเดียวกันนี้
ในระหว่างการขนส่ง
4.8.3 ห ้ามใช ้สารสังเคราะห์เพือ
่ กระตุ ้นหรือระงับการ
ตืน
่ ตัวของสัตว์ ก่อนขนส่งหรือขณะทาการขนส่ง
4.8.4 ต ้องสามารถจาแนกสัตว์แต่ละตัวหรือแต่ละกลุม
่
ตลอดขัน
้ ตอนการขนส่งจนถึงการเชือด
4.8.5 การขนส่งสัตว์ไปยังโรงเชือดสัตว์ต ้องใช ้เวลาไม่
เกิน 8 ชั่วโมง เว ้นแต่กรณีทไี่ ม่มโี รงเชือดทีส
่ ามารถ
เดินทาง ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง หน่วยตรวจรับรองอาจ
พิจารณาเพิม
่ เวลาทีใ่ ช ้เดินทางมากขึน
้ เป็ นพิเศษได ้

ื ด การชาแหละ และการแปรรูป / Slaughter and Processing
4.9 การเชอ
มาตรฐาน
4.9.1 ต ้องทาให ้สัตว์สลบก่อนทาการเชือด เว ้นแต่จะเป็ น
ข ้อห ้ามทางวัฒนธรรม
4.9.2 ในการเชือด ต ้องไม่ใช ้วิธท
ี ท
ี่ าให ้สัตว์ทรมาน
4.9.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทก
ุ ขัน
้ ตอน ต ้องได ้รับ
การตรวจสอบตามมาตรฐานนี้
4.9.4 โรงเชือดทีใ่ ช ้ ต ้องได ้รับการตรวจสอบและขึน
้
ทะเบียนโดยหน่วยราชการทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ สถานทีแ
4.9.5 ในการทาความสะอาดและฆ่าเชือ
่ ละ
อุปกรณ์ ต ้องใช ้สารที่ มกท. อนุญาต ในภาคผนวกเท่านัน
้
่ ปั จจัยการผลิตทีอ
(ส่วนที่ 1.6: รายชือ
่ นุญาตให ้ใช ้ในการ
เลีย
้ งสัตว์และการเลีย
้ งผึง้ เกษตรอินทรีย)์
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Requirements
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 Inhumane methods shall not be used to stun
or kill the animals.
4.9.3 All stages of the slaughter and processing
shall be inspected according to this Standard.
4.9.4 The slaughter of organic animals shall be
done at abattoirs licensed by relevant authorities.
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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้ งผึง้ / Beekeeping
5. การเลีย
หล ักการทว่ ั ไป
การเลีย
้ งผึง้ เป็ นกิจกรรมทีม
่ ส
ี ว่ นช่วยรักษาสิง่ แวดล ้อม
ส่งเสริมการผลิตด ้านการเกษตรและป่ าไม ้ อันเนื่องมาจาก
กิจกรรมการผสมเกสรดอกไม ้ของตัวผึง้
แนวทางปฏิบ ัติ
• รังผึง้ ควรประกอบด ้วยวัสดุจากธรรมชาติ ซึง่ ไม่
ก่อให ้เกิดการปนเปื้ อนแก่สงิ่ แวดล ้อมหรือผลิตภัณฑ์ผงึ้
• อาจมีการให ้อาหารเสริมทีเ่ ป็ นอินทรียแ
์ ก่ผงึ้ ด ้วย เฉพาะ
ในช่วงทีข
่ าดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ
หรือมีเหตุจาเป็ นอืน
่ ๆ
• เมือ
่ นาผึง้ ไปเลีย
้ งในพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ล่อยให ้พืชขึน
้ เองตาม
ธรรมชาติ ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อพันธุข
์ องแมลงในท ้องถิน
่ รวมถึงความ
ต ้องการผสมเกสรของพืชพันธุใ์ นท ้องถิน
่
• การดูแลรักษาและจัดการรังผึง้ ควรปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องของมาตรฐานนี้ด ้วย
• การดูแลผึง้ ควรพิจารณาการปรับตัวให ้เข ้ากับ
สิง่ แวดล ้อม, ความอยูร่ อด และความต ้านทานต่อโรค
• ในช่วงทีม
่ ก
ี ารบีบน้ าผึง้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผึง้ ควรรักษาอุณหภูมข
ิ องน้ าผึง้ ให ้ต่าทีส
่ ด
ุ อยูเ่ สมอ
• พืน
้ ทีเ่ ลีย
้ งควรมีขนาดใหญ่เพียงพอและมีความ
หลากหลายให ้มากทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ให ้มีแหล่งอาหารและน้ า
เพียงพอ
• ควรดูแลสุขภาพของผึง้ ด ้วยการเตรียมป้ องกันโรค ใช ้
เทคนิคการคัดเลือกสายพันธุ์ จัดหาสภาพแวดล ้อมทีด
่ ี
แหล่งอาหารทีส
่ มดุล และการปฏิบัตใิ นการดูแลรักษาที่
เหมาะสม
• แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ควรมาจากระบบเกษตร
อินทรียห
์ รือทีเ่ กิดขึน
้ เองตามธรรมชาติ

5.1 รังผึง้ ต ้องตัง้ อยูใ่ นแปลงทีข
่ อรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ
์ ละ/หรือ พืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ล่อยให ้พืชขึน
้ เองตามธรรมชาติ
ทีไ่ ม่เคยใช ้สารเคมีทห
ี่ ้ามใช ้ในเกษตรอินทรีย ์ โดยเป็ น
พืน
้ ทีท
่ ผ
ี่ งึ้ สามารถหาน้ าหวานและเรณูจากแหล่งผลิตพืชที่
เป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ พียงพอต่อความ
ต ้องการในรัศมี 3 กม. กรณีทเี่ ปลีย
่ นสถานทีเ่ ลีย
้ งต ้องแจ ้ง
ให ้หน่วยตรวจรับรองทราบโดยทันที
5.2 เกษตรกรผู ้เลีย
้ งผึง้ ต ้องไม่วางรังผึง้ ในบริเวณทีพ
่ น
ื้ ที่
่ งปนเปื้ อนสูงในรัศมี 5 กิโลเมตร
บินหาอาหารมีความเสีย
ได ้แก่ พืน
้ ทีก
่ ารเกษตรทั่วไปทีใ่ ช ้วิธก
ี ารทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อ
สิง่ แวดล ้อมรุนแรง และแหล่งมลพิษ เช่น เขตชุมชน
หนาแน่น, ถนนทีม
่ รี ถผ่านไปมาจานวนมาก, เขตโรงงาน
อุตสาหกรรม, บ่อขยะ, เตาเผาขยะ เป็ นต ้น
5.3 เมือ
่ หมดฤดูการเลีย
้ งแต่ละรุ่น ต ้องเหลือรังผึง้ ไว ้สารอง
น้ าผึง้ และเรณูสาหรับฝูงผึง้ อย่างเพียงพอตลอดช่วง
ระยะเวลาพักรัง การให ้อาหารเสริมแก่ผงึ้ จะทาได ้เฉพาะ
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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.
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 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 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 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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ในช่วงรอยต่อระหว่างการเก็บเกีย
่ วรุ่นทีแ
่ ล ้วจนถึงช่วงก่อน
ฤดูการผลิตถัดไป ทัง้ นี้ ให ้ใช ้ได ้เฉพาะน้ าผึง้ อินทรีย ์
น้ าตาลเหลวอินทรีย ์ หรือน้ าตาลอินทรียเ์ ท่านัน
้ (อาจ
ยกเว ้นให ้ใช ้จากแหล่งอืน
่ ได ้ ในกรณีทห
ี่ าน้ าตาลอินทรีย ์
ไม่ได ้ แต่จะอนุญาตให ้ใช ้ได ้ภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด)
โดยให ้บันทึกข ้อมูลเกีย
่ วกับอาหารทีใ่ ห ้เพิม
่ ได ้แก่ ชนิด,
วันทีใ่ ห ้, ปริมาณ และระบุรวงผึง้ ทีใ่ ห ้ไว ้ด ้วย
5.4 รังผึง้ ทุกรังต ้องมีสว่ นประกอบพืน
้ ฐานเป็ นวัสดุจาก
ธรรมชาติ ไม่อนุญาตให ้ใช ้วัสดุทารังทีอ
่ าจมีสารพิษ
ปนเปื้ อน หรือมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและผลิตภัณฑ์ผงึ้
เช่น กล่องบรรจุรังผึง้ อาจทาสีได ้ แต่ต ้องไม่มส
ี ารตะกั่วเจือ
ปน และอาจใช ้วัสดุพน
ื้ ฐานทีเ่ ป็ นพลาสติกได ้แต่ต ้อง
เคลือบด ้วยไขผึง้ อินทรียแ
์ ละยึดกับคอนไม ้
้ โรคในวัสดุ
5.5 ในการทาความสะอาดและกาจัดเชือ
อาคารสถานที่ เครือ
่ งมือ ภาชนะ หรือผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ใน
การเลีย
้ งผึง้ ให ้ใช ้สารตามทีอ
่ นุญาตในภาคผนวกเท่านัน
้
่ ปั จจัยการผลิตทีอ
(ส่วนที่ 1.6: รายชือ
่ นุญาตให ้ใช ้ในการ
เลีย
้ งสัตว์และการเลีย
้ งผึง้ เกษตรอินทรีย)์ อนุญาตให ้ใช ้
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ไขผึง้ และน้ ามันพืช
ระยะปร ับเปลีย
่ น
5.6 ฝูงผึง้ เดิมทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้ว สามารถปรับเปลีย
่ นเข ้าสูร่ ะบบ
เกษตรอินทรีย ์ การนาผึง้ ใหม่เข ้ามาเพิม
่ ต ้องหาจากแหล่ง
ทีเ่ ป็ นอินทรียก
์ อ
่ น
5.7 กรณีทพ
ี่ บปั ญหาผึง้ ตายเป็ นจานวนมากเนื่องจากเป็ น
โรคหรือเกิดภัยพิบัต ิ ไม่สามารถหาพันธุผ
์ งึ้ อินทรียม
์ าเลีย
้ ง
ทดแทน อนุญาตให ้นาพันธุผ
์ งึ้ ทั่วไปมาเริม
่ เลีย
้ งใหม่ได ้
5.8 ผลิตภัณฑ์ผงึ้ จะสามารถจาหน่ายเป็ นอินทรียไ์ ด ้เมือ
่
การเลีย
้ งผึง้ เป็ นไปตามมาตรฐานนี้อย่างน ้อย 1 ปี
5.9 ในช่วงระยะปรับเปลีย
่ นนี้ ต ้องใช ้ไขผึง้ อินทรียม
์ าแทน
ไขผึง้ เดิมภายในระยะเวลา 1 ปี ในกรณีทไี่ ม่สามารถ
เปลีย
่ นเป็ นไขผึง้ อินทรียไ์ ด ้ทัง้ หมด ระยะปรับเปลีย
่ นอาจ
ขยายระยะเวลาเพิม
่ ขึน
้
5.10 ทัง้ นี้ การเปลีย
่ นไขผึง้ ใหม่อาจไม่จาเป็ น หากไม่มี
การใช ้สารต ้องห ้ามในรังผึง้ มาก่อน
5.11 กรณีทม
ี่ ก
ี ารปรับปรุงรังผึง้ ใหม่ สามารถนานางพญา
ผึง้ และฝูงผึง้ เข ้าใหม่ได ้ไม่เกินปี ละ 10% โดยใช ้รวงผึง้
หรือฐานรวงทีม
่ าจากระบบเกษตรอินทรีย ์

ั และการขยายพ ันธุ ์
พ ันธุส
์ ตว์
5.12 ในการเลือกพันธุผ
์ งึ้ ต ้องใช ้พันธุท
์ ส
ี่ ามารถปรับตัวให ้
เข ้ากับสภาพในท ้องถิน
่ และต ้านทานโรคได ้ดี
การจ ัดการด้านสุขภาพ
5.13 ในการดูแลสุขภาพของผึง้ ให ้ยึดหลักในการส่งเสริม
ให ้เกิดความต ้านทานและป้ องกันโรค เช่น เปลีย
่ น
นางพญาผึง้ เป็ นระยะ, มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของ
้ โรคใน
ผึง้ , การควบคุมตัวอ่อนผึง้ ผู ้ภายในรัง, กาจัดเชือ
วัสดุอป
ุ กรณ์เป็ นประจา, ทาลายวัสดุและตัวผึง้ ทีม
่ ก
ี าร
ปนเปื้ อนทิง้ , เปลีย
่ นไขผึง้ อยูเ่ สมอ, เก็บเรณูและน้ าผึง้ ไว ้
้ โรค
ให ้เพียงพอในช่วงพักรัง, ใช ้ไขผึง้ ทีไ่ ม่ปนเปื้ อนเชือ
หรือแมลงศัตรู เป็ นต ้น
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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 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 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 BeeKeeping) may be used. Only natural products such
as wax and plant oils can be used in the hives.
Conversion
5.6 Existing bee colonies may be converted to
organic production. Introduced bees shall come
from organic production units when available.
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 Bee products shall be sold as organic when
beekeeping has been managed in accordance with
this standard for at least one year.
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 In cases where no prohibited substances have
previously been used within the hive, the
replacement of wax is not necessary.
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.
Breeds and Breeding
5.12 The operator shall select breeds of bees that
are able to adapt to local conditions and resistant to
diseases.
Health care
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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5.14 ในกรณีทม
ี่ าตรการดูแลสุขภาพข ้างต ้นไม่เป็ นผล ฝูง
้ โรคจะต ้องได ้รับการรักษาอย่าง
ผึง้ มีอาการป่ วยหรือติดเชือ
ทันท่วงที และอาจอนุญาตให ้ใช ้วิธก
ี ารรักษาดังต่อไปนี้
1) ใช ้ยาสมุนไพรหรือวิธก
ี ารรักษาแบบทางเลือกก่อน
โดยเฉพาะถ ้าการใช ้วิธรี ักษาแบบนี้ได ้มี
ประสิทธิภาพทีด
่ ี
2) ถ ้าจาเป็ นต ้องใช ้ยาแผนปั จจุบันทีเ่ ป็ นสาร
สังเคราะห์หรือยาปฏิชวี นะในการรักษา โดยการใช ้
ยาต ้องอยูภ
่ ายใต ้ความควบคุมของสัตวแพทย์ และ
ห ้ามใช ้เพือ
่ เป็ นการป้ องกันโรค
3) ต ้องมีการบันทึกชนิดยา (รวมถึงสารออกฤทธิท
์ าง
้ องโรค, ปริมาณยาที่
ยา) และรายละเอียดข ้อบ่งชีข
ใช ้, วิธก
ี ารจัดการ, ช่วงเวลาทีใ่ ช ้ยา และระยะเวลา
หยุดใช ้ยาไว ้อย่างชัดเจน
4) รังผึง้ ทีใ่ ห ้การรักษาจะต ้องถูกแยกไว ้ต่างหาก และ
ต ้องเริม
่ ระยะปรับเปลีย
่ นใหม่หนึง่ ปี

5.15 ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรู อนุญาตให ้ใช ้สาร
ดังต่อไปนี้
1) กรดแลคติก และกรดฟอร์มก
ิ
2) กรดออกซาลิก และกรดอะซิตก
ิ
3) กามะถัน
4) น้ ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ เช่น เมนทอล,
ยูคาลิปตัส และการบูร
้ บาซิลลัส (Bacillus thuringiensis)
5) เชือ
้ ในรัง
6) ไอน้ า เปลวไฟ และโซดาไฟ ในการฆ่าเชือ
5.16 อนุญาตให ้กาจัดตัวอ่อนผึง้ ผู ้ได ้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเข ้า
ทาลายของไร Varroa jacobsoni
ั
การจ ัดการอว ัยวะสตว์
5.17 ไม่อนุญาตให ้มีการการตัดแต่งอวัยวะ ได ้แก่ การตัด
ปี กผึง้ นางพญา
การเก็บเกีย
่ วและแปรรูป
5.18 ไม่อนุญาตให ้ทาลายผึง้ ในคอนรังผึง้ เพือ
่ เก็บเกีย
่ ว
เอาน้ าผึง้ หรือผลิตภัณฑ์ผงึ้ อืน
่ ๆ
5.19 ห ้ามนารังผึง้ ทีม
่ ต
ี ัวอ่อนอยูภ
่ ายในมาบีบเอาน้ าผึง้
5.20 ไม่อนุญาตให ้ใช ้สารไล่ทเี่ ป็ นสารเคมีสงั เคราะห์เพือ
่
ไล่ผงึ้ ในช่วงบีบน้ าผึง้
5.21 การใช ้ควันควรใช ้ให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ อนุญาตให ้ใช ้วัสดุใน
การรมควันทีม
่ าจากธรรมชาติหรือทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียน
์ ี้
5.22 การนาผลิตภัณฑ์ผงึ้ อินทรียม
์ าจัดการ/แปรรูปจะต ้อง
1) ไม่เติมน้ าลงในน้ าผึง้ เพือ
่ ลดความข ้น
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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 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 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 The practice of destroying the male brood is
permitted only to contain infestation with Varroa

jacobsoni.

Mutilations
5.17 Mutilations such as clipping of the wings of
queen bees are prohibited.
Harvesting and Processing
5.18 Destruction of bees in the combs as a method
to harvest honey or other bee products is
prohibited.
5.19 Extraction of honey from combs that contain
brood is prohibited.
5.20 Chemical synthetic bee repellents shall not be
used during honey extraction operations.
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 In the handling/processing of bee products,
the operator shall not:
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2) ไม่ใช ้แผ่นกรองทีม
่ ค
ี วามละเอียดสูง หรือไดอะตอม
มิเชียส เอิรท
์ เพือ
่ แยก seed crystals ออกจาก
น้ าผึง้
3) ไม่ใช ้วิธก
ี รองแบบแรงอัดสูง
4) ไม่ใช ้ความร ้อนหรือจัดการผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียด
์ ้วย
้ เพลิงน้ ามันก๊าด หรือ ระบบ
เครือ
่ งทาความร ้อนเชือ
ทาความร ้อนอืน
่ ทีก
่ อ
่ ให ้เกิดไอปิ โตรเลียมในห ้อง
หรือ
5) ไม่ใช ้สารกาจัดแมลง, สารไล่แมลง, หรือสารรมที่
เป็ นสารสังเคราะห์ เพือ
่ ควบคุมผึง้ ทีแ
่ ตกรัง หรือ
แมลงศัตรูอน
ื่ ๆ
5.23 ขัน
้ ตอนการบีบน้ าผึง้ , แปรรูป และเก็บรักษาน้ าผึง้
หรือผลิตภัณฑ์ผงึ้ ต ้องมีการดูแลใกล ้ชิด และจดบันทึก
วิธก
ี ารปฏิบัตใิ นทุกขัน
้ ตอนไว ้
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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 All steps of extraction, processing and storage
of honey or other bee products shall be handled
with care and documented.
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ั นา้ อินทรีย ์ / Organic Aquaculture
้ งสตว์
6. การเพาะเลีย
Production
ขอบเขต

Scope

มาตรฐานการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าอินทรียค
์ รอบคลุมสัตว์น้ า
ชนิดต่าง ๆ ทัง้ ในน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม และทัง้ ที่
เป็ นสัตว์กน
ิ พืช สัตว์กน
ิ เนื้อ และสัตว์ทก
ี่ น
ิ ทัง้ พืชและ
เนื้อ การเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าอินทรียส
์ ามารถทาได ้ทัง้ ใน
ระบบเปิ ด หรือในแหล่งน้ าทีม
่ น
ี ้ าไหลเวียนตามธรรมชาติ
เช่น การเลีย
้ งในกระชัง เป็ นต ้น และในระบบปิ ด เช่น
บ่อดิน บ่อปูน เป็ นต ้น

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.

มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ และสัตว์น้ าทีว่ ่ายอย่างอิสระอยูใ่ นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบตามหลักการผลิตแบบ
อินทรียไ์ ด ้

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.

ั นา้ อินทรีย ์ / General Standards for
้ งสตว์
มาตรฐานทว่ ั ไปสาหร ับการเพาะเลีย
Organic Aquaculture Production
6.1 การปร ับเปลีย
่ นเป็นการเพาะเลีย
้ งแบบอินทรีย/์ Conversion to Organic
Aquaculture
มาตรฐาน

Requirements

หล ักการ
การปรับเปลีย
่ นระบบการบริหารจัดการฟาร์มเข ้าสูร่ ะบบ
เกษตรอินทรีย ์ เป็ นการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน และ
มีมาตรการในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม

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 The date of application for certification shall
be the start of the conversion period.
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 If the aquaculture production pond cannot be
drained, cleaned and disinfected, a conversion
period of such production units shall be 2 years.

6.1.1 การเริม
่ ต ้นระยะปรับเปลีย
่ น ให ้เริม
่ นับจากวันที่
สมัครขอการรับรอง และเป็ นวันเริม
่ ต ้นระยะปรับเปลีย
่ น
6.1.2 ช่วงระยะปรับเปลีย
่ น ใช ้เวลาไม่น ้อยกว่าวงจรการ
เลีย
้ งแบบอินทรีย ์ 1 รุ่น หรือ 1 ปี ในกรณีทวี่ งจรการเลีย
้ ง
นานกว่า 1 ปี
6.1.3 ในกรณีบอ
่ เพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าไม่สามารถถ่ายน้ าออก
จากบ่อและทาความสะอาดก่อนทีจ
่ ะเปลีย
่ นมาเพาะเลีย
้ ง
สัตว์น้ าอินทรียไ์ ด ้ บ่อดังกล่าวต ้องมีระยะปรับเปลีย
่ นเป็ น
เวลา 2 ปี
6.1.4 การปรับเปลีย
่ นมาทาสัตว์น้ าอินทรียต
์ ้องพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมในพืน
้ ที่ ประวัตก
ิ ารใช ้พืน
้ ทีท
่ ี่
ผ่านมาว่ามีปัญหาในการจัดการของเสีย ตะกอนดิน และ
คุณภาพน้ าหรือไม่ ทัง้ นี้ หน่วยตรวจรับรองจะพิจารณา
รับรองพืน
้ ทีด
่ ังกล่าว รวมถึงการลดและการขยาย
ระยะเวลาในการปรับเปลีย
่ น เป็ นกรณีไป
6.1.5 ฟาร์มทีไ่ ด ้รับการรับรองเป็ นเกษตรอินทรียแ
์ ล ้ว
ต ้องไม่เปลีย
่ นจากเกษตรอินทรียเ์ ป็ นเกษตรเคมีกลับไป
กลับมา
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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 Certified organic farms shall not switch back
and forth between organic and non-organic
management.
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่ นและการผลิตคูข
6.2 การปร ับเปลีย
่ นฟาร์มบางสว
่ นาน/Partial Conversion and Parallel
Production
มาตรฐาน

Requirements

6.2.1 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ผลิตยังไม่สามารถปรับเปลีย
่ นพืน
้ ทีก
่ าร
ผลิตสัตว์น้ าในครอบครองทัง้ หมดให ้เป็ นอินทรียไ์ ด ้
ระบบการผลิตแบบอินทรียก
์ ับระบบการผลิตแบบเคมีต ้อง
แยกกัน โดยมีพน
ื้ ทีก
่ ารผลิตและระบบน้ าทีแ
่ ยกกันอย่าง
ชัดเจน และสามารถป้ องกันไม่ให ้การผลิตจากระบบเคมี
มาปนเปื้ อนการผลิตในระบบอินทรียไ์ ด ้ รวมทัง้ ต ้องมี
ระบบการจัดการ และระบบเอกสารและบัญชีฟาร์มที่
แยกกัน และพืน
้ ทีก
่ ารผลิตสัตว์น้ าทีอ
่ ยูค
่ รอบครองของ
ผู ้ผลิตทัง้ หมดต ้องได ้รับการตรวจประเมิน
6.2.2 สัตว์น้ าทีเ่ ลีย
้ งในระบบเคมี/ทั่วไป ต ้องเป็ นคนละ
ชนิดกับทีเ่ ลีย
้ งในระบบอินทรียแ
์ ละต ้องการจาหน่ายเป็ น
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียท
์ ไี่ ด ้รับการรับรองจาก มกท. โดย
สามารถแยกความแตกต่างได ้โดยง่าย

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.

6.2.3 อาจอนุญาตให ้ทาการผลิตคูข
่ นานสัตว์น้ าชนิด
เดียวกันระหว่างอินทรียแ
์ ละเคมี/ทั่วไปได ้ แต่ระยะเวลา
ในการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าต ้องแตกต่างกัน โดยการเว ้น
ั ว์น้ าให ้สามารถแยก
ระยะห่างการปล่อยลูกพันธุส
์ ต
ช่วงเวลาการจับออกจากกันได ้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ อาจมี
การกาหนดเงือ
่ นไขอืน
่ เพิม
่ เติมให ้ผู ้ผลิตปฏิบัตแ
ิ ละมีการ
ไปตรวจสอบเพิม
่ เติม โดยจะพิจารณาเป็ นกรณีไป

6.2.4 ผู ้ผลิตต ้องมีแผนในการปรับเปลีย
่ นพืน
้ ทีก
่ ารผลิต
สัตว์น้ าในครอบครองทัง้ หมดให ้เป็ นเกษตรอินทรีย ์
ภายใน 5 ปี

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 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 The producer shall have a conversion plan
to convert the entire operation to organic
production within 5 years.

ั นา้ / Location of Production Units
6.3 สถานทีเ่ พาะเลีย
้ งสตว์
มาตรฐาน

Requirements

หล ักการ
ต ้องเป็ นสถานทีท
่ เี่ หมาะสมกับการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ านัน
้
และไม่เป็ นสถานทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามอ่อนไหวทางนิเวศวิทยา
รวมทัง้ เป็ นพืน
้ ทีท
่ ห
ี่ า่ งจากแหล่งมลพิษทีจ
่ ะเป็ นอันตราย
ต่อสัตว์น้ าและผู ้บริโภค

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 The organic production unit’s boundaries
shall be protected by embankments which can
prevent chemical contamination from adjacent
conventional farms.
6.3.2 The organic aquaculture farm shall be
physically and hydrologically separated from nonorganic operations.

6.3.1 พืน
้ ทีก
่ ารผลิตสัตว์น้ าอินทรียต
์ ้องมีคันกัน
้ บ่อที่
สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนของสารเคมีจากฟาร์มทั่วไป
ได ้
6.3.2 ฟาร์มสัตว์น้ าอินทรียต
์ ้องแยกจากฟาร์มสัตว์น้ า
ทั่วไป และมีระบบน้ าแยกจากกันอย่างชัดเจน

CertAll_Std_v 1.0

page 39 of 104

Certification Alliance Organic Standard

มาตรฐาน

Requirements

6.3.3 ระบบการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าอินทรีย ์ ต ้องไม่กอ
่
ผลกระทบทางด ้านสิง่ แวดล ้อมและสังคมต่อพืน
้ ที่
ข ้างเคียงและแหล่งน้ าโดยรอบ ในกรณีทฟ
ี่ าร์มเพาะเลีย
้ ง
สัตว์น้ าทีต
่ ้องการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็ น
ฟาร์มขนาดใหญ่หรือตัง้ อยูใ่ นสถานทีท
่ อ
ี่ าจมีผลกระทบ
ต่อชุมชนในพืน
้ ที่ ฟาร์มดังกล่าวต ้องได ้รับการประเมิน
ด ้านสิง่ แวดล ้อม (environmental assessment) จาก
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือองค์กรทีไ่ ด ้รับอนุญาต และส่ง
รายงานการประเมินด ้านสิง่ แวดล ้อมให ้พิจารณาก่อนทีจ
่ ะ
ทาการรับรอง ในกรณีทฟ
ี่ าร์มดังกล่าวเคยได ้รับการ
ประเมินทีเ่ ทียบเท่ามาก่อน รายงานดังกล่าวสามารถ
นามาใช ้ในการพิจารณาได ้
6.3.4 พืน
้ ทีท
่ ท
ี่ าการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าอินทรียต
์ ้องตัง้ อยู่
ในบริเวณทีส
่ ามารถควบคุมการไหลของน้ าและคุณภาพ
น้ าได ้
6.3.5 ในกรณีทท
ี่ าการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าอินทรียใ์ นแหล่ง
น้ าธรรมชาติ ฟาร์มเพาะเลีย
้ งดังกล่าวต ้องตัง้ อยูใ่ น
บริเวณทีม
่ อ
ี ัตราการไหลของน้ าและการแลกเปลีย
่ นน้ าที่
สามารถช่วยลดปั ญหาการสะสมของของเสียจากการ
เพาะเลีย
้ งทีท
่ ้องน้ าและแหล่งน้ ารอบฟาร์มได ้
่ งต่อการปนเปื้ อนจากแหล่ง
6.3.6 ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเสีย
มลพิษ ผู ้ผลิตต ้องยอมให ้หน่วยตรวจรับรองนาตัวอย่าง
น้ า ดิน หรือผลิตผลไปตรวจวิเคราะห์ในห ้องปฏิบัตก
ิ าร
เพือ
่ ตรวจสอบหาการปนเปื้ อน โดยผู ้ผลิตต ้องรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายในการตรวจ

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 Aquaculture production units shall be
located in areas where water flows and water
quality can be controlled.
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 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 การจ ัดการฟาร์มโดยรวม / General Farm Management
มาตรฐาน

Requirements

หล ักการ
• ระบบการเพาะเลีย
้ งต ้องพิจารณาถึงความต ้องการด ้าน
พฤติกรรมและวิถช
ี วี ต
ิ ของสัตว์น้ านัน
้ แนวทางการจัดการ
ฟาร์มจะต ้องให ้ความสาคัญกับการสร ้างความแข็งแรงและ
สุขอนามัยทีด
่ ข
ี องสัตว์น้ า
• ระบบการเพาะเลีย
้ งต ้องไม่สร ้างผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล ้อม รวมทัง้ หลีกเลีย
่ งในการทาอันตรายต่อสิง่ มีชวี ต
ิ
ทีอ
่ ยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียง รวมทัง้ สัตว์ทก
ี่ น
ิ สัตว์น้ านัน
้ เป็ นอาหาร
• ผู ้ผลิตต ้องพัฒนาระบบการเลีย
้ งสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน
โดยทาการผลิตในพืน
้ ทีเ่ ดิมอย่างต่อเนื่อง และต ้องจัดทา
แผนการจัดการฟาร์มและสิง่ แวดล ้อมอย่างยั่งยืนตาม
รายละเอียดทีก
่ าหนดไว ้ในมาตรฐานนี้ ในกรณีทใี่ นพืน
้ ทีม
่ ี
ผู ้ผลิตหลายรายรวมกลุม
่ กันเพือ
่ ผลิตสัตว์น้ าอินทรีย ์ ผู ้ผลิต
ในกลุม
่ ต ้องจัดทาแผนการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ให ้เป็ นนโยบายของกลุม
่

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 ผู ้ทีร่ ับผิดชอบในการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าในฟาร์มต ้องมี
ความรู ้พืน
้ ฐานและทักษะในการดูแลสัตว์น้ าให ้มีสข
ุ อนามัย
ทีด
่ แ
ี ละอยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์น้ า
ชนิดนัน
้

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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มาตรฐาน

Requirements

6.4.2 ผู ้ผลิตต ้องจัดทาบันทึกการทาฟาร์ม ทีแ
่ สดงให ้เห็น
ื้ หรือนาเข ้ามาในฟาร์มและระยะ
ทีม
่ าของพันธุส
์ ัตว์, วันทีซ
่ อ
ปรับเปลีย
่ นของสัตว์ทเี่ ข ้ามาในฟาร์ม, การเพาะฟั กและ
อนุบาลลูกพันธุ,์ วันทีป
่ ล่อยลูกพันธุ,์ ชนิดและปริมาณ
อาหารและปั จจัยการผลิตทีใ่ ช ้, มาตรการป้ องกันและการ
รักษาโรค, การหลุดรอดของสัตว์น้ าทีเ่ ลีย
้ ง, วันทีจ
่ ับและ
ปริมาณทีจ
่ ับได ้, การขนส่งและล็อตทีส
่ ง่ , การขายและผู ้รับ
้
ซือ

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 ผู ้ผลิตต ้องพัฒนาระบบการผลิตแบบผสมผสาน โดย
ควรมีการเลีย
้ งสัตว์อน
ื่ หรือปลูกพืชสลับหรือร่วมกับการเลีย
้ ง
สัตว์น้ าทีข
่ อรับรอง เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์เกือ
้ กูลกัน หรือ
เพือ
่ ให ้เกิดห่วงโซ่อาหารภายในบ่อ

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 จานวนลูกสัตว์น้ าทีป
่ ล่อยต ้องไม่หนาแน่นจนทาให ้
สัตว์นัน
้ เกิดความเครียด โดยขึน
้ กับชนิดของสัตว์น้ าทีเ่ ลีย
้ ง

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 ผู ้ผลิตต ้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายใน 6.4.5 The producer shall maintain biodiversity on
ฟาร์ม โดยพยายามรักษาและฟื้ นฟูพน
ื้ ทีอ
่ นุรักษ์ให ้เป็ นทีอ
่ ยู่ the farm by preserving and regenerating natural
อาศัยของพืชและสัตว์เอาไว ้อย่างน ้อย 5% ของพืน
้ ทีฟ
่ าร์ม habitats of plants and animals at least 5% of its
total areas.
6.4.6 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานภายในฟาร์ม
เช่น การใช ้ประโยชน์จากน้ าขึน
้ น้ าลงตามธรรมชาติเพือ
่ ลด
การใช ้เครือ
่ งสูบน้ า, การใช ้พลังงานทดแทนกับเครือ
่ งเติม
อากาศ ฯลฯ และต ้องมีมาตรการลดขยะภายในฟาร์มด ้วย
การนาวัสดุกลับมาใช ้ใหม่ และการใช ้วัสดุทม
ี่ าจากการรี
ไซเคิล

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 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการในการป้ องกันไม่ให ้สัตว์น้ าที่
ทาการเพาะเลีย
้ งหลุดรอดออกจากฟาร์ม ในกรณีทพ
ี่ บการ
หลุดรอด ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการในการลดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศภายนอก เช่น การจับกลับมา และต ้องจดบันทึก
ไว ้เพือ
่ ให ้ผู ้ตรวจได ้ตรวจสอบ

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 ผู ้ผลิตอาจใช ้กับดัก ตาข่าย หรือเครือ
่ งมืออืน
่ ๆ ใน
การป้ องกันไม่ให ้สัตว์ทอ
ี่ าศัยอยูใ่ นท ้องถิน
่ เช่น นก หรือ
สัตว์อน
ื่ เข ้ามาทาอันตรายสัตว์น้ าทีเ่ ลีย
้ ง แต่เครือ
่ งมือหรือ
มาตรการดังกล่าวต ้องไม่ทาให ้สัตว์นัน
้ ได ้รับอันตราย

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 ผู ้ผลิตต ้องดูแลรักษาคุณภาพน้ า เช่น ค่าความเค็ม
(salinity) ค่า (pH) อุณหภูม ิ ค่าความเป็ นด่าง (alkalinity)
ฯลฯ รวมทัง้ สภาพการไหลของน้ า ให ้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ 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 สภาพแสงสว่างต ้องเหมาะกับความต ้องการของ
สัตว์น้ า ถ ้าพิสจ
ู น์แล ้วว่าจาเป็ นต ้องใช ้แสงไฟเพือ
่ ช่วยยืด
ระยะเวลาการได ้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ ระยะเวลาได ้รับ
แสงสว่างต ้องไม่เกิน 16 ชัว่ โมงต่อวัน และต ้องหา
มาตรการไม่ให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงความเข ้มของแสง
อย่างฉับพลัน

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 เครือ
่ งมือ อุปกรณ์การเพาะเลีย
้ ง และวัสดุที่
นามาใช ้ในฟาร์ม เช่น โลหะทีใ่ ช ้ทาเครือ
่ งมือ สีทาวัสดุ
เป็ นต ้น ต ้องไม่มส
ี ารทีอ
่ าจก่ออันตราย เช่น โลหะหนั ก ที่
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล ้อมและสุขภาพของสัตว์น้ า
อุปกรณ์การเพาะเลีย
้ ง เช่น กระชัง ต ้องได ้รับการออกแบบ
ให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมโดยรวม

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 ไม่อนุญาตให ้ทาการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าในระบบ
หมุนเวียนน้ าแบบปิ ด ถ ้าการเพาะเลีย
้ งดังกล่าวเป็ นระบบที่
ต ้องพึง่ พาแต่ปัจจัยการผลิตจากภายนอกและใช ้พลังงาน
สูงในเพาะเลีย
้ ง เช่น ระบบการผลิตในบ่อหรือในถังปิ ด
ยกเว ้น การเพาะเลีย
้ งในโรงเพาะฟั กและบ่ออนุบาล

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 ไม่อนุญาตให ้เปิ ดเครือ
่ งเติมอากาศตลอดเวลาเพือ
่
เพิม
่ ปริมาณสัตว์น้ าและผลผลิต ในกรณีทจ
ี่ าเป็ นต ้องใช ้
เครือ
่ งเติมอากาศ ผู ้ผลิตต ้องหาวิธใี ช ้พลังงานอย่าง
ประหยัดหรือเลือกใช ้พลังทดแทนจากธรรมชาติในการ
เดินเครือ
่ ง

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 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการในการจัดการคุณภาพน้ าทิง้
จากฟาร์ม เพือ
่ ไม่ให ้ธาตุอาหารทีเ่ หลือตกค ้างจากการเลีย
้ ง
ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าและสิง่ แวดล ้อมภายนอก รวมทัง้
ต ้องมีมาตรการในการจัดการให ้มีอาหารและของเสียน ้อย
ทีส
่ ด
ุ

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 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันไม่ให ้สิง่ ขับถ่ายใน
ห ้องส ้วมปนเปื้ อนลงในบ่อพักน้ าและบ่อผลิตในฟาร์ม

6.4.15 The producer shall have measures to prevent
faeces from toilets from contaminating reservoirs
and production ponds.

6.4.16 ห ้ามใช ้สารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพช
ื และวัชพืช
ภายในฟาร์ม

6.4.16 The use of chemical pesticides and
herbicides on the farm is prohibited.

่ ใน
6.4.17 อนุญาตให ้ใช ้ปั จจัยการผลิตทีม
่ อ
ี ยูใ่ นรายชือ
ภาคผนวกที่ 1 (ส่วนที่ 1 และ 2) และ ในภาคผนวกที่ 3
(ส่วนที่ 1)

6.4.17 Permit to use only inputs listed in Appendix 1
(Part 1 and 2) and Appendix 3 (Part 1).

ั นา้ / Health and Welfare
6.5 สุขอนาม ัยและสภาพความเป็นอยูข
่ องสตว์
มาตรฐาน

Requirements

หล ักการ
• วิธก
ี ารเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าทีส
่ ร ้างสุขอนามัยทีด
่ ี จะทาให ้
้
สัตว์น้ ามีความแข็งแรง มีภม
ู ต
ิ ้านทานต่อโรคและการติดเชือ
ต่าง ๆ
• การรักษาโรคและการบาดเจ็บของสัตว์ จะต ้องเลือก
วิธก
ี ารทีด
่ ต
ี ่อสุขอนามัย โดยพยายามเลือกใช ้วิธธ
ี รรมชาติ
หรือสารทีไ่ ด ้จากธรรมชาติกอ
่ นเป็ นสาคัญ

Principles
• Aquatic organisms are cultivated with healthpromoting 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 ในการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าให ้มีสข
ุ ภาพแข็งแรง ผู ้ผลิต
้มาตรการป้
ต ้องใช
องกันโรค เช่น การปล่อยลูกพันธุใ์ น
ั ว์น้ าทีป
ปริมาณทีเ่ หมาะสม การใช ้ลูกพันธุส
์ ต
่ ลอดโรคหรือ
ต ้านทานโรค และการควบคุมคุณภาพน้ าให ้เหมาะสมกับ
สัตว์น้ าทีเ่ ลีย
้ งตลอดเวลา เป็ นต ้น และต ้องมีการตรวจ
สุขภาพสัตว์น้ าเป็ นประจา

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 ผู ้ผลิตต ้องทาความสะอาดสถานทีเ่ พาะเลีย
้ งและฆ่า
้ อุปกรณ์ทใี่ ช ้ในฟาร์มอย่างถูกต ้อง และต ้องกาจัดแหล่ง
เชือ
้ โรค เช่น ซากสัตว์ทต
เพาะเชือ
ี่ ายแล ้ว ฯลฯ ออกจากฟาร์ม
้ ไปสูส
่ ัตว์น้ าทีเ่ ลีย
ในทันที เพือ
่ ป้ องกันการติดเชือ
้ ง

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 อนุญาตให ้ใช ้ผลิตภัณฑ์จากจุลน
ิ ทรียเ์ พือ
่ เสริมสร ้าง
ให ้สัตว์น้ ามีสข
ุ ภาพแข็งแรงขึน
้ แต่ต ้องไม่เป็ นจุลน
ิ ทรียท
์ ี่
ได ้มาจากกระบวนการพันธุวศ
ิ วกรรม

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 อนุญาตให ้ใช ้วิธก
ี ารทางชีวภาพในการควบคุมปรสิต
ภายนอก เช่น การใช ้ปลาพยาบาล

6.5.4 Biological control of ectoparasites is allowed,
e.g. use of cleaner fish.

6.5.5 อนุญาตให ้ใช ้พืชสมุนไพรและสารสกัดจากพืชในการ
รักษาสัตว์ แต่ต ้องไม่มผ
ี ลทาให ้สัตว์น้ 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 ห ้ามใช ้ยาทีม
่ าจากสารเคมีสงั เคราะห์ เพือ
่ การ
ป้ องกันและรักษาโรคในการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ า

6.5.6 The use of chemical, synthetic drugs for
prevention and treatment of diseases in the stock is
prohibited.

6.5.7 อนุญาตให ้ใช ้วิธก
ี ารและผลิตภัณฑ์ทก
ี่ าหนดไว ้ใน
้
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 1 ในการทาความสะอาดและฆ่าเชือ
รวมทัง้ ป้ องกันและรักษาโรค

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 สัตว์น้ าทีต
่ ด
ิ โรคต ้องได ้รับการรักษาในทันทีเพือ
่
ไม่ให ้สัตว์ทรมาน ในกรณีทม
ี่ าตรการป้ องกันและวิธก
ี าร
รักษาข ้างต ้นไม่สามารถรักษาสัตว์ได ้ หน่วยตรวจรับรอง
อาจอนุญาตให ้ผู ้ผลิตใช ้ยารักษาโรคทีเ่ ป็ นสารเคมีได ้ แต่
ให ้ใช ้เฉพาะกับสัตว์น้ าทีม
่ ก
ี ระดูกสันหลังเท่านัน
้ โดยการ
รักษาต ้องอยูภ
่ ายใต ้คาแนะนาของนักวิชาการประมงด ้าน
โรคสัตว์น้ า และผู ้ผลิตจะต ้องไม่จาหน่ายสัตว์น้ านัน
้ เป็ น
อินทรียเ์ ป็ นเวลาอย่างน ้อย 2 เท่าของระยะเวลาการปลอด
สารเคมีตกค ้าง (withdrawal period) ทีก
่ าหนดใน
คาแนะนาการใช ้ยาดังกล่าวหรือตามคาแนะนาของ
นักวิชาการประมง และต ้องมีการตรวจว่าไม่มส
ี ารเคมีตกค ้าง
และแจ ้งให ้หน่วยตรวจรับรองทราบก่อนทีจ
่ ะขายสัตว์น้ านัน
้
เป็ นอินทรีย ์

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 อนุญาตให ้ใช ้วิธก
ี ารรักษาด ้วยยาเคมีตามทีก
่ ล่าวใน
ข ้อ 6.5.8 ได ้ 2 ครัง้ ต่อปี แต่ถ ้าวงจรการผลิตของสัตว์น้ า
ชนิดนัน
้ น ้อยกว่า 1 ปี อนุญาตให ้ทาการรักษาได ้เพียงครัง้
เดียวเท่านัน
้ และในกรณีการรักษาโรคจากปรสิต อนุญาต
ให ้ทาการรักษาได ้เพียงครัง้ เดียวถ ้าวงจรการผลิตสัตว์น้ านัน
้
น ้อยกว่า 18 เดือน ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารรักษาด ้วยยาเคมีเกินกว่า
จานวนครัง้ ทีก
่ าหนด สัตว์น้ าดังกล่าวจะไม่สามารถนามา
ขายเป็ นอินทรียไ์ ด ้

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 ผู ้ผลิตต ้องจดบันทึกการรักษาโรคสัตว์น้ าอย่าง
ื่ โรค สาเหตุ และการ
ต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบัน โดยระบุชอ
รักษา เช่น วันทีร่ ักษา อัตราการใช ้ยา วิธก
ี าร และความถี่
ของวิธก
ี ารทีใ่ ช ้รักษาต่อจานวนสัตว์น้ าทีเ่ ป็ นโรค และผู ้ผลิต
ต ้องบันทึกหมายเลขบ่อหรือล็อตของสัตว์น้ าทีไ่ ด ้รับการ
รักษาไว ้ให ้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบย ้อนกลับได ้

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 ห ้ามใช ้ฮอร์โมนสังเคราะห์ และสารกระตุ ้นการ
เจริญเติบโต ในการเพาะเลีย
้ งและขยายพันธุ์

6.5.11 The use of synthetic hormones and growthenhancing substances in the cultivation and
breeding of stock is prohibited.

6.5.12 โปรแกรมสหภาพยุโรป: ในแผนการจัดการ
สุขภาพของสัตว์น้ าทีเ่ พาะเลีย
้ ง ผู ้ประกอบการจะต ้องมี
่ วชาญด ้าน
ข ้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษรกับผู ้เชีย
สุขอนามัยสัตว์น้ า ทีจ
่ ะเยีย
่ มฟาร์มและเข ้ามาให ้คาปรึกษา
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ หรืออย่างน ้อยทุก 2 ปี ครัง้ สาหรับการ
เพาะเลีย
้ งหอยสองฝา

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.

ั นา้ และการผสมพ ันธุ ์ / Breeds and Breeding
6.6 พ ันธุส
์ ตว์
มาตรฐาน

Requirements

หล ักการ
ั ว์น้ าทีเ่ ป็ นพันธุพ
• การเพาะเลีย
้ งควรเลือกพันธุส
์ ต
์ น
ื้ ถิน
่
• การผสมพันธุพ
์ ่อแม่พันธุค
์ วรเป็ นวิธธ
ี รรมชาติ และมี
การแทรกแซงจากมนุษย์น ้อยทีส
่ ด
ุ
ั ว์น้ าทีใ่ ช ้ในการเพาะเลีย
• พันธุส
์ ต
้ งควรเป็ นพันธุท
์ ไี่ ด ้
จากการเพาะเลีย
้ งแบบเกษตรอินทรีย ์

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 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 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 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 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 Natural reproduction shall be ensured
throughout the breeding and spawning processes.
The use of hormones and physical manipulations,
e.g. appendicle cutting, are prohibited.

6.6.1 สัตว์น้ าทีเ่ ลีย
้ งควรเป็ นพันธุท
์ ม
ี่ แ
ี หล่งกาเนิดใน
ท ้องถิน
่ ในกรณีทเี่ ป็ นสัตว์น้ าทีม
่ าจากต่างประเทศ ต ้อง
เป็ นพันธุท
์ ส
ี่ ามารถปรับตัวให ้เข ้ากับสภาพในท ้องถิน
่ ได ้ดี
และผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันมิให ้สัตว์น้ าดังกล่าว
หลุดรอดจากแหล่งเพาะเลีย
้ งออกไปนอกฟาร์ม
6.6.2 ไข่และลูกพันธุส
์ ัตว์น้ าต ้องมาจากพ่อแม่พันธุ์
อินทรีย ์ ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาได ้ อนุญาตให ้ใช ้พ่อแม่
พันธุท
์ จ
ี่ ับจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือพ่อแม่พันธุจ
์ ากการ
เพาะเลีย
้ งทั่วไปมาใช ้ได ้ โดยพ่อแม่พันธุด
์ ังกล่าวต ้อง
ได ้รับการเลีย
้ งแบบอินทรียอ
์ ย่างน ้อย 3 เดือน ก่อนทีจ
่ ะ
นามาใช ้ผสมพันธุใ์ นโรงเพาะฟั กแบบอินทรีย ์
6.6.3 การเพาะเลีย
้ งในโรงเพาะฟั กต ้องปฏิบัตต
ิ าม
หลักการแบบอินทรีย ์ ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาลูกพันธุ์
สัตว์น้ าจากโรงเพาะฟั กแบบอินทรียไ์ ด ้ อนุโลมให ้ใช ้ลูก
ั ว์น้ าทีม
ั ว์น้ าดังกล่าว
พันธุส
์ ต
่ าจากแหล่งทั่วไปได ้ แต่สต
ต ้องได ้รับการเพาะเลีย
้ งตามมาตรฐานเกษตรอินทรียน
์ ี้
เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของระยะเวลาการ
เลีย
้ ง จึงจะสามารถขายเป็ นอินทรียไ์ ด ้ในกรณีของสัตว์
น้ าบางชนิดทีย
่ ังมีข ้อจากัดในการพัฒนาเทคนิคการ
ขยายพันธุแ
์ ละการเพาะฟั กแบบอินทรีย ์ หน่วยตรวจ
รับรองอาจพิจารณากาหนดระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการ
ั ว์น้ าอินทรียข
ปรับเปลีย
่ นมาใช ้ลูกพันธุส
์ ต
์ องสัตว์น้ าชนิด
นัน
้ เมือ
่ มีการพัฒนาเทคโนโลยีทส
ี่ ามารถผลิตลูกพันธุ์
อินทรียใ์ นท ้องถิน
่ ได ้
ั ว์ทม
6.6.4 ห ้ามใช ้พ่อแม่และลูกพันธุส
์ ต
ี่ าจาก
กระบวนการพันธุวศ
ิ วกรรม การเพิม
่ โครโมโซม
(polyploidization), การทาลูกผสมเทียม (artificial
hybridization), การโคลนนิง่ และการทาให ้เป็ นเพศ
เดียว (เช่น การแปลงเพศโดยใช ้ฮอร์โมน)
6.6.5 การขยายพันธุต
์ ้องเป็ นการผสมพันธุแ
์ ละการ
วางไข่ตามวิธธ
ี รรมชาติ ไม่อนุญาตให ้ใช ้ฮอร์โมนหรือตัด
แต่งรยางค์เพือ
่ กระตุ ้นการวางไข่
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มาตรฐาน
6.6.6 อนุญาตให ้มีการใช ้เครือ
่ งเพิม
่ หรือลดอุณหภูมน
ิ ้า
ในการเพาะเลีย
้ ง และแสงอัตราไวโอเล็ตและโอโซนใน
้ เฉพาะในโรงเพาะฟั กและบ่ออนุบาลสัตว์น้ า
การฆ่าเชือ
6.6.7ไม่อนุญาตให ้จับพันธุล
์ ูกสัตว์น้ าจากธรรมชาติมา
เลีย
้ งในฟาร์มอินทรีย ์ ยกเว ้น ลูกพันธุส
์ ัตว์น้ าทีเ่ ข ้ามา
ตอนเปิ ดให ้น้ าจากธรรมชาติไหลเข ้ามาเพือ
่ เติมน้ าในบ่อ

Requirements
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.
6.6.7 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

หล ักการ
• สัตว์น้ าควรได ้อาหารทีม
่ ค
ี วามสมดุลทางโภชนาการ
ตามความต ้องการของสัตว์น้ านั น
้ ๆ
• วัตถุดบ
ิ ทีเ่ ป็ นอาหารสัตว์น้ าต ้องเป็ นอาหารทีไ่ ม่
เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์ เพือ
่ ไม่ให ้เกิดการ
แย่งอาหารระหว่างมนุษย์กับการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ า
• การให ้อาหารสัตว์น้ าต ้องคานึงถึงพฤติกรรมการกิน
ของสัตว์น้ าตามธรรมชาติ และมีการป้ องกันไม่ให ้เกิดผล
กระทบต่อสิง่ แวดล ้อม

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 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 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 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 Feeds for aquatic animals shall contain
certified organic ingredients.
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.

6.7.1 การเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าทีก
่ น
ิ อาหารจากแพลงก์ตอน
ในธรรมชาติเป็ นหลัก ต ้องเลีย
้ งในบริเวณทีม
่ อ
ี าหาร
ธรรมชาติทเี่ พียงพอแก่ความต ้องการของสัตว์น้ านัน
้
6.7.2 ผู ้ผลิตต ้องจัดการบ่อเลีย
้ งให ้เกิดห่วงโซ่อาหาร
ตามธรรมชาติ เช่น แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
ั ว์น้ า โดยปั จจัยการผลิตต่างๆ ที่
เป็ นต ้น ให ้แก่สต
นามาใช ้ในการสร ้างอาหารธรรมชาติในบ่อต ้องเป็ นไป
ตามทีก
่ าหนดไว ้ในมาตรฐานส่วนการผลิตพืช ดังระบุไว ้
ในภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1)
6.7.3 ในกรณีทอ
ี่ าหารธรรมชาติไม่เพียงพอ ผู ้ผลิตควร
พยายามปลูกพืชอินทรียไ์ ว ้เป็ นอาหารสัตว์น้ าภายใน
ฟาร์ม หรือปลูกสาหร่ายในบ่อเลีย
้ ง
ั ว์น้ า อาหารทีใ่ ช ้ต ้องมาจาก
6.7.4 ในการให ้อาหารแก่สต
ส่วนผสมทีไ่ ด ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
6.7.5 ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาวัตถุดบ
ิ อินทรียม
์ าเป็ น
ส่วนผสมในอาหารเนื่องจากระบบเกษตรอินทรียใ์ น
ท ้องถิน
่ ยังอยูใ่ นช่วงเริม
่ ต ้นและยังไม่สามารถผลิต
วัตถุดบ
ิ อินทรียไ์ ด ้เพียงพอ อนุโลมให ้ใช ้วัตถุดบ
ิ พืชทีม
่ า
จากการเกษตรทั่วไปหรือเก็บจากธรรมชาติได ้ แต่ต ้อง
ไม่เกิน 5% ของน้ าหนักแห ้ง (โดยคานวณจากน้ าหนั ก
แห ้งของอาหารทัง้ ปี )
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มาตรฐาน
6.7.6 อาหารสาหรับใช ้เลีย
้ งสัตว์น้ าทีก
่ น
ิ เนื้อ จะต ้องมา
จากแหล่งต่อไปนี้ตามลาดับ
1) อาหารสัตว์น้ าเกษตรอินทรียท
์ ไี่ ด ้จากสัตว์น้ า
เกษตรอินทรีย ์
2) ปลาป่ นและน้ ามันปลาจากการตัดแต่งสัตว์น้ า
เกษตรอินทรีย,์
3) ปลาป่ นและน้ ามันปลาและเศษปลา ทีไ่ ด ้จากการ
ตัดแต่งปลาทีจ
่ ับเพือ
่ ใช ้ในการบริโภคของมนุษย์
และเป็ นการจับแบบยั่งยืน,
4) อาหารสัตว์น้ าเกษตรอินทรียท
์ ม
ี่ าจากพืชหรือปศุ
สัตว์
6.7.7 ห ้ามใช ้สัตว์น้ าชนิดเดียวกันมาเป็ นอาหาร
6.7.8 ผู ้ผลิตควรใช ้วัตถุดบ
ิ ทีม
่ าจากพืชเป็ นส่วนประกอบ
ในอาหารสัตว์น้ า แต่ในกรณีของสัตว์น้ ากินเนื้อ
อัตราส่วนของอาหารอาจประกอบด ้วยวัตถุดบ
ิ จากพืช
อินทรียส
์ งู สุด 60% เพือ
่ ไม่ให ้สัตว์มป
ี ั ญหาทาง
โภชนาการ
6.7.9 อาหารสาเร็จรูปหรืออาหารเม็ดทีน
่ ามาใช ้ในฟาร์ม
ต ้องได ้รับการตรวจสอบหรือได ้รับการรับรองตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
6.7.10 ห ้ามใช ้วัตถุดบ
ิ และผลิตภัณฑ์ทม
ี่ าจาก
กระบวนการพันธุวศ
ิ วกรรมเป็ นส่วนผสมในอาหาร
6.7.11 ไม่อนุญาตให ้ใช ้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นสารเคมีและสาร
สังเคราะห์ เช่น ยาปฏิชวี นะ สารเร่งการเจริญเติบโต สาร
กระตุ ้นการกินอาหาร ฮอร์โมน กรดอะมิโน สารให ้สี
(pigment) สารเหนียว (binder) สารกันบูด แอนติออกซิ
แดนท์ เป็ นส่วนผสมในอาหาร และไม่ให ้ใช ้กระบวนการ
สกัดด ้วยตัวทาละลาย (เช่น เฮกเซน)
6.7.12 อนุญาตให ้ใช ้แร่ธาตุ สารปรุงแต่ง และสารช่วย
แปรรูป ทีร่ ะบุไว ้ในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ในอาหารสัตว์
6.7.13 อนุญาตให ้ใช ้วิตามิน ธาตุอาหารรอง และสาร
เสริม ทีม
่ าจากแหล่งธรรมชาติได ้ ในกรณีทม
ี่ ป
ี ริมาณไม่
เพียงพอและไม่ได ้คุณภาพ อาจอนุญาตให ้ใช ้วิตามิน
และแร่ธาตุเสริม ทีม
่ าจากการสังเคราะห์ได ้
6.7.14 ไม่อนุญาตให ้ใช ้น้ าทีป
่ นเปื้ อนสิง่ ขับถ่ายของ
มนุษย์
6.7.15 อนุญาตให ้ใช ้แอสต ้าแซนทิน (Astaxanthin) ที่
ได ้จากแหล่งอินทรีย ์ (เช่น เปลือกหอยอินทรีย)์ เป็ น
ส่วนผสมในอาหารสาหรับปลาแซลมอนและเทร ้าท์ ตาม
ความจาเป็ น กรณีทห
ี่ าจากแหล่งอินทรียไ์ ม่ได ้ อนุโลม
ให ้ใช ้จากแหล่งธรรมชาติ (เช่น ยีส Phaffia)
6.7.16 อนุญาตให ้ใช ้ฮิสทิดน
ี (histidine) ทีไ่ ด ้จาก
กระบวนการหมัก เป็ นส่วนผสมในอาหารสาหรับปลา
ประเภทแซลมอน (salmonid) เพือ
่ ป้ องกันการเกิด
อาการตาขุน
่ /ตาเป็ นฝ้ า ในกรณีทแ
ี่ หล่งอาหารทีร่ ะบุใน
มาตรฐานข ้อ 6.7.6 ให ้ปริมาณฮิสทีดน
ี ไม่เพียงพอต่อ
ความต ้องการของปลาประเภทนี้
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Requirements
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 Use of ingredients from the same species is
prohibited.
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 Brought-in processed feeds or pellet feed
shall be examined or certified organic.
6.7.10 Raw materials and products from genetic
engineering are not permitted for use as feed
ingredients.
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 Only minerals, feed additives, and
processing aids listed in Part 2 of Appendix 3, are
allowed as supplements in animal feed.
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 Use of water contaminated with human
excrement is prohibited.
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 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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ั นา้ / Harvesting, Slaughter and
่ สตว์
6.8 การจ ับ การทาให้ตาย และการขนสง
Transportation
มาตรฐาน

Requirements

หล ักการ
• ไม่สร ้างความเครียด หรือทาให ้สัตว์น้ าบาดเจ็บ ขณะ
จับ คัด และขนส่ง
• พยายามลดการทาให ้สัตว์น้ าเครียด หรือทรมาน
ก่อนทีจ
่ ะตาย
6.8.1 ผู ้ผลิตต ้องมีเครือ
่ งมือทีเ่ หมาะสมในการจับและ
การคัด โดยต ้องไม่เป็ นอันตรายต่อตัวสัตว์หรือทาให ้สัตว์
เครียด และต ้องไม่มผ
ี ลกระทบต่อสภาพแวดล ้อม

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 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 All synthetic substances are not permitted
for use in harvesting, grading and transportation.
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 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 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.
6.8.6 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 If necessary, use of oxygen during sorting
and transportation is allowed.
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.

6.8.2 ห ้ามใช ้สารเคมีสงั เคราะห์ทก
ุ ชนิดช่วยในการจับ
คัดขนาด และการขนส่ง
6.8.3 ในกรณีทต
ี่ ้องมีการคัดแยกหรือคัดขนาดสัตว์น้ าที่
ยังมีชวี ต
ิ อยูภ
่ ายในฟาร์ม ผู ้ผลิตต ้องจัดการให ้มีขน
ั ้ ตอน
ดังกล่าวน ้อยทีส
่ ด
ุ และเร็วทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทาได ้ เพือ
่ ไม่ทา
ให ้สัตว์ได ้รับบาดเจ็บโดยไม่จาเป็ น
6.8.4 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการในการขนย ้ายสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ และไม่ทาให ้สัตว์เกิด
ความเครียดหรือได ้รับบาดเจ็บ
6.8.5 วัสดุอป
ุ กรณ์และภาชนะทีใ่ ช ้ในระหว่างการจับ การ
คัด และการขนส่งต ้องไม่มส
ี ารเคมีทอ
ี่ าจเป็ นอันตรายต่อ
สัตว์น้ า และต ้องสามารถป้ องกันการปนเปื้ อนจาก
ภายนอกได ้ ถังหรือภาชนะทีใ่ ช ้ในการขนส่งสัตว์น้ าต ้อง
้ เป็ นอย่างดีกอ
ทาความสะอาดและฆ่าเชือ
่ นนาใช ้
6.8.8 ในการขนส่งขณะสัตว์น้ ามีชวี ต
ิ ต ้องควบคุม
คุณภาพน้ าให ้เหมาะสมต่อสัตว์น้ า ความหนาแน่นของ
สัตว์น้ าในภาชนะบรรจุต ้องไม่แออัดจนเกินไป ระยะทาง
หรือระยะเวลาทีข
่ นส่งไม่ควรนานเกินไป มีมาตรการ
ป้ องกันไม่ให ้สัตว์น้ าหลุดหนีระหว่างขนส่ง และต ้องมี
ผู ้รับผิดชอบดูแลตลอดระยะเวลาทีข
่ นส่ง รวมทัง้ ต ้องมี
บันทึกการขนส่งสัตว์น้ าทีม
่ รี ายละเอียดให ้สามารถ
ตรวจสอบได ้
6.8.7 ในกรณีทจ
ี่ าเป็ น อนุญาตให ้ใช ้ออกซิเจนในขณะที่
ทาการคัดและการขนส่งได ้
6.8.8 การทาให ้สัตว์ตาย ต ้องทาให ้สัตว์ตายใน
้ ทีส
ระยะเวลาสัน
่ ด
ุ และให ้สัตว์ทรมานน ้อยทีส
่ ด
ุ ในกรณี
ของสัตว์น้ าทีม
่ ก
ี ระดูกสันหลัง ผู ้ผลิตต ้องทาให ้สัตว์น้ า
สลบก่อนตาย อุปกรณ์และภาชนะทีใ่ ช ้ทาให ้สลบต ้องมี
ประสิทธิภาพดี และ อุปกรณ์และภาชนะทีใ่ ช ้ชาแหละ
ต ้องมีสภาพใช ้งานได ้ดี สะอาด และมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
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6.8.9 กรณีทม
ี่ ก
ี ารใช ้สถานที่ เครือ
่ งมือ ภาชนะ และ
เครือ
่ งจักร ในการจับและชาแหละสัตว์น้ าอินทรียร์ ่วมกับ
ทีไ่ ม่ใช่อน
ิ ทรีย ์ ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการทาความสะอาด
ก่อนทีจ
่ ะเปลีย
่ นมาจัดการกับสัตว์น้ าอินทรีย ์ และต ้องมี
ระบบการจัดการและระบบเอกสารทีแ
่ ยกออกจากกันได ้
อย่างชัดเจน
6.8.10 น้ าแข็งทีใ่ ช ้ในการจับและการขนส่งสัตว์น้ า ต ้อง
มีความสะอาดตามมาตรฐานน้ าดืม
่

Requirements
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 The cleanness of ice used for harvesting
and transportation shall meet drinking water
standards.

ั
6.9 มาตรฐานทางสงคม
/ Social Aspects
มาตรฐาน
6.9.1 ผู ้ผลิตต ้องเคารพสิทธิของคนในชุมชนในการเข ้า
ไปใช ้ประโยชน์จากแหล่งน้ าหรือพืน
้ ทีส
่ าธารณะทีอ
่ ยู่
ข ้างเคียงฟาร์มของตน
6.9.2 ผู ้ผลิตต ้องจัดทีพ
่ ักและดูแลความเป็ นอยูข
่ อง
คนงานในฟาร์ม ทัง้ คนงานประจาและคนงานชัว่ คราว
และปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องในข ้อ 10. สภาพ
การทางาน, ความปลอดภัย และสวัสดิการลูกจ ้าง

Requirements
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 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.

ั นา้ อินทรีย ์ / Specific Standards
้ งสตว์
มาตรฐานเฉพาะสาหร ับการเพาะเลีย
for Organic Aquaculture Production
6.10 มาตรฐานการเพาะเลีย
้ งกุง้ อินทรีย ์ / Organic Shrimp Production
มาตรฐาน

Requirements

คาจาก ัดความ
การเลีย
้ งกุง้ แบบธรรมชาติ (Extensive shrimp
farming) หมายถึง การเลีย
้ งกุ ้งภายใต ้การควบคุม
กระบวนการผลิต โดยไม่มก
ี ารให ้อาหาร
การเลีย
้ งกุง้ แบบกึง่ ธรรมชาติ (Semi-extensive
shrimp farming) หมายถึง การเลีย
้ งกุ ้งภายใต ้การควบคุม
กระบวนการผลิต ทีม
่ ก
ี ารปล่อยพันธุก
์ ุ ้งเสริม โดยอาจมีการ
ให ้อาหารหรือไม่ให ้อาหารก็ได ้
การเลีย
้ งกุง้ แบบพ ัฒนา (Intensive shrimp farming)
หมายถึง การเลีย
้ งกุ ้งภายใต ้การควบคุมกระบวนการผลิต
โดยมีการให ้อาหารเป็ นประจา
6.10.1 สถานทีเ่ พาะเลีย
้ งกุง้ อินทรียแ
์ ละการ
อนุร ักษ์ป่าชายเลน
6.10.1.1 ห ้ามตัดและทาลายป่ าชายเลนเพือ
่ ก่อสร ้าง
หรือขยายฟาร์มกุ ้งอินทรีย ์

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.

6.10.1.2 ฟาร์มทีท
่ ากุ ้งอินทรียต
์ ้องไม่อยูใ่ นเขตที่
กฎหมายประกาศห ้ามการเพาะเลีย
้ งกุ ้ง หรือไม่อยูใ่ น
พืน
้ ทีอ
่ นุรักษ์ของชาติและของชุมชนท ้องถิน
่ และต ้องมี
เอกสารสิทธิท
์ ถ
ี่ ก
ู ต ้องตามกฎหมาย
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6.10.1 Organic Shrimp Production and
Preservation of Mangrove Forests
6.10.1.1 The clearing of mangrove forests for
construction and expanding an organic shrimp
farm is prohibited.
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 พืน
้ ทีใ่ นความครอบครองทีม
่ ส
ี ภาพเป็ นป่ าชาย
เลน ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการอนุรักษ์ให ้สภาพป่ ามีความ
สมบูรณ์ตลอดไป หรือหากพืน
้ ทีใ่ นครอบครองเคยมี
สภาพเป็ นป่ าชายเลน ผู ้ผลิตต ้องดาเนินการปลูกไม ้ป่ า
ชายเลนเพิม
่ เพือ
่ ฟื้ นฟูระบบนิเวศโดยรวม

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 The producers shall have measures to
preserve and regenerate mangrove forests in the
farm’s surrounding areas.
6.10.2 Location of Shrimp Production
6.10.2.1 Organic shrimp production systems shall
not cause negative environmental and social
impact.
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 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 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 Ecosystem in the Farm
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 General Farm Management
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 The producer shall prepare and manage
water quality, e.g. salinity, pH, temperature, etc.
in the ponds to suit the needs of the species.

6.10.1.4 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการการอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่า
ชายเลนทีอ
่ ยู่บริเวณใกล ้เคียงฟาร์มของตนด ้วย
6.10.2 สถานทีเ่ พาะเลีย
้ งกุง้
6.10.2.1 ระบบการผลิตในฟาร์มกุ ้งอินทรียต
์ ้องไม่สร ้าง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและทางสังคม
6.10.2.2 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันไม่ให ้พืน
้ ที่
ึ จาก
การเกษตรข ้างเคียงได ้รับผลกระทบจากน้ าเค็มทีซ
่ ม
บ่อเลีย
้ งกุ ้งหรือการกระจายตัวของเกลือ เช่น การทาร่อง
ระบายน้ า การปลูกพืชทนเค็ม เป็ นต ้น
6.10.2.3 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันไม่ให ้น้ าทิง้ จาก
บ่อกุ ้งมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมรอบข ้าง โดยน้ าทิง้ จาก
่ หล่งน้ า
บ่อกุ ้งต ้องได ้รับการบาบัดก่อนปล่อยลงสูแ
ธรรมชาติ
6.10.2.4 ตะกอนเลนจากบ่อกุ ้งอินทรียต
์ ้องได ้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสม ไม่ให ้มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
โดยผู ้ผลิตต ้องไม่สบ
ู ตะกอนเลนทิง้ ลงแหล่งน้ าธรรมชาติ
6.10.3 ระบบนิเวศภายในฟาร์ม
6.10.3 ผู ้ผลิตต ้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในฟาร์ม โดยพืน
้ ทีค
่ ันขอบบ่ออย่างน ้อย 50% ต ้องมี
การปลูกพืชท ้องถิน
่ ทีเ่ หมาะสม หรือปล่อยให ้พืชขึน
้ คลุม
ตามธรรมชาติ
6.10.4 การจ ัดการฟาร์มกุง้ โดยรวม
6.10.4.1 จานวนกุ ้งทีป
่ ล่อยต ้องไม่หนาแน่นจนทาให ้กุ ้ง
เกิดความเครียด โดยในการเลีย
้ งกุ ้งแบบพัฒนา
(intensive) ผู ้ผลิตต ้องควบคุมไม่ให ้มวลรวมของกุ ้งใน
บ่อมากเกินกว่า 500 กก./ไร่ (300 กรัมต่อตารางเมตร)
ตลอดระยะเวลาในการเลีย
้ ง
6.10.4.2 ผู ้ผลิตต ้องเตรียมบ่อเลีย
้ งกุ ้งให ้มีคณ
ุ ภาพน้ า
เช่น ค่าความเค็ม (salinity) pH อุณหภูม ิ ค่าความเป็ น
ด่าง (alkalinity) ฯลฯ ให ้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของกุ ้ง
6.10.4.3 ผู ้ผลิตต ้องพยายามป้ องกันไม่ให ้สารอันตราย
เช่น น้ ามันเครือ
่ ง หรือน้ ามันหล่อลืน
่ ทีใ่ ช ้ในเครือ
่ งสูบน้ า
หรือ ใบพัดเครือ
่ งตีน้ า รั่วไหลปนเปื้ อนคันขอบบ่อและลง
ไปภายในบ่อหรือร่องน้ า
6.10.4.4 ไม่อนุญาตให ้ใช ้พลาสติกรองพืน
้ บ่อ
6.10.4.5 ในกรณีทต
ี่ ้องการกาจัดสัตว์ทเี่ ป็ นอันตรายต่อ
กุ ้งภายในบ่อ เช่น ปลา ควรใช ้อุปกรณ์ดักจับ เช่น แห
หรืออวน แต่ในกรณีทไี่ ม่สามารถทาได ้ อนุญาตให ้ใช ้
สารจากธรรมชาติ เช่น กากชา (tea seed cake หรือ
saponin) หรือ โล่ตน
ิ๊ (หางไหล) ได ้

CertAll_Std_v 1.0

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 Plastic lining at the ponds’ bottoms is
prohibited.
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 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการอนุรักษ์น้ า โดยต ้อง
พยายามหมุนเวียนนาน้ ากลับมาใช ้ใหม่ การหมุนเวียนน้ า
มาใช ้ใหม่ต ้องผ่านการบาบัดทีเ่ หมาะสมในบ่อบาบัด และ
พักในบ่อพักน้ าก่อนนาเข ้ามาใช ้ในบ่อกุ ้งอินทรีย ์
6.10.4.7 ผู ้ผลิตอาจใช ้เครือ
่ งเติมอากาศได ้เป็ นครัง้ คราว
หรือเฉพาะในช่วงทีส
่ ภาพอากาศผิดปกติจนมีผลให ้
ปริมาณออกซิเจนในน้ าลดน ้อยลง และต ้องมีการบันทึก
การใช ้เครือ
่ งเพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบได ้
6.10.5 คุณภาพนา้
่ ง
6.10.5.1 กรณีทใี่ ช ้น้ าจากแหล่งน้ าทีม
่ ค
ี วามเสีย
ปนเปื้ อนสารเคมีและโลหะหนัก ต ้องมีบ่อพักน้ าทีม
่ ข
ี นาด
ไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของพืน
้ ทีร่ วมของฟาร์มเพือ
่ บาบัดน้ า
นัน
้ ก่อนนามาใช ้ในฟาร์ม และควรมีการตรวจวิเคราะห์สาร
ปนเปื้ อนดังกล่าวก่อนนามาใช ้ด ้วย

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 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 Water quality
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 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 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 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 Breeds and Breeding
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 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 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 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 twothirds of the production cycle.

6.10.5.2 ฟาร์มทีเ่ พาะเลีย
้ งกุ ้งแบบธรรมชาติและแบบกึง่
ธรรมชาติอาจไม่จาเป็ นต ้องมีบ่อพักน้ าทิง้ แต่น้ าทิง้ จาก
บ่อกุ ้งต ้องไม่สง่ ผลเสียต่อสภาพแวดล ้อม
6.10.5.3 ฟาร์มเลีย
้ งกุ ้งแบบพัฒนาทีม
่ ก
ี ารให ้อาหารกุ ้ง
เป็ นประจา ต ้องมีการพักน้ าทิง้ และมีวธิ ก
ี ารบาบัดน้ าทิง้
่ หล่งน้ าสาธารณะ โดยน้ าทิง้ จากบ่อกุ ้ง
ก่อนปล่อยลงสูแ
ต ้องไม่สง่ ผลเสียต่อสภาพแวดล ้อม
6.10.5.4 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ผลิตยังไม่ได ้ปรับเปลีย
่ นทุกฟาร์ม
เป็ นอินทรีย ์ บ่อทีท
่ าการผลิตแบบเคมี/ทั่วไปต ้องปฏิบัต ิ
ตามข ้อกาหนดในการจัดการน้ าทิง้ และกากตะกอนเลน
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียด
์ ้วย
6.10.6 พ ันธุก
์ ง
ุ ้ และการผสมพ ันธุ ์
6.10.6.1 กุ ้งทีเ่ ลีย
้ งควรเป็ นพันธุท
์ เี่ กิดท ้องถิน
่ ในกรณีที่
กุ ้งทีเ่ ลีย
้ งทีไ่ ม่ใช่พันธุท
์ ้องถิน
่ และต ้องนาพ่อแม่พันธุ์ เข ้า
มาจากต่างประเทศ ต ้องมีใบรับรองจากกรมประมงว่าไม่
มีโรคติดต่อ และต ้องมีการวิจัยยืนยันว่าเป็ นพันธุท
์ ไี่ ม่มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศในท ้องถิน
่
6.10.6.2 พ่อแม่พันธุก
์ ุ ้งต ้องมาจากฟาร์มอินทรีย ์ ในกรณี
ทีไ่ ม่สามารถหาได ้ อนุญาตให ้ผู ้ผลิตใช ้พ่อแม่พันธุจ
์ าก
ฟาร์มทั่วไปได ้ แต่ผู ้ผลิตต ้องมีแผนในการเพาะเลีย
้ งพ่อ
แม่พันธุก
์ ุ ้งอินทรีย ์
6.10.6.3 ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาพ่อแม่พันธุจ
์ ากฟาร์ม
เพาะเลีย
้ งได ้ อนุญาตให ้ผู ้ผลิตใช ้พ่อแม่พันธุท
์ จ
ี่ ับจาก
ธรรมชาติได ้ โดยการจับดังกล่าวต ้องไม่มผ
ี ลกระทบต่อ
ความยั่งยืนของประชากรกุ ้งในธรรมชาติ และผู ้ผลิตต ้อง
มีแผนในการเลีย
้ งพ่อแม่พันธุอ
์ น
ิ ทรีย ์
6.10.6.4 พันธุก
์ ุ ้งทีใ่ ช ้ต ้องมาจากโรงเพาะฟั กแบบ
อินทรีย ์ ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาพันธุก
์ ุ ้งอินทรียไ์ ด ้ และ
จาเป็ นต ้องใช ้พันธุก
์ ุ ้งจากโรงเพาะฟั กแบบทั่วไป จะต ้อง
มีหลักฐานยืนยันว่ามาจากการเพาะฟั กทีไ่ ม่ใช ้สารเคมี
และยาทีก
่ ฎหมายไม่อนุญาตให ้ใช ้ และกุ ้งต ้องได ้รับการ
เพาะเลีย
้ งและให ้อาหารตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็ น
ระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของระยะเวลาการเลีย
้ ง จึง
จะสามารถขายเป็ นผลผลิตอินทรียไ์ ด ้
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มาตรฐาน

Requirements

6.10.6.5 ไม่อนุญาตให ้ตัดแต่งรยางค์ เพือ
่ กระตุ ้นการ
วางไข่ของกุ ้งเพศเมีย ยกเว ้น ในกรณีของกุ ้งชนิดทีย
่ ัง
ไม่สามารถทาการขยายพันธุไ์ ด ้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ต ้องอาศัยการกระตุ ้น เช่น กุ ้งกุลาดา อาจอนุโลมให ้มี
การตัดตาได ้ โดยผู ้ผลิตและโรงเพาะฟั ก หรือโดยความ
ร่วมมือกับโครงการเพาะพันธุส
์ ัตว์น้ าในท ้องถิน
่ (เช่น
กรมประมง หรือหน่วยงานอืน
่ ) ต ้องทาการเพาะเลีย
้ งพ่อ
แม่พันธุก
์ ุ ้งเพือ
่ ให ้เกิดการผสมพันธุแ
์ ละวางไข่ด ้วยวิธี
ธรรมชาติ
6.10.6.6 ไม่อนุญาตให ้จับพันธุก
์ ุ ้งจากธรรมชาติมา
เพาะเลีย
้ งในฟาร์มเลีย
้ งกุ ้งแบบพัฒนา ยกเว ้น ในระบบ
การเพาะเลีย
้ งแบบธรรมชาติและแบบกึง่ ธรรมชาติที่
อาศัยการเปิ ดน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติให ้เข ้ามาใบบ่อ
เพือ
่ ให ้พันธุก
์ ุ ้งจากธรรมชาติเข ้ามาอาศัยและเติบโต
ภายในบ่อ
6.10.7 สุขอนาม ัยของกุง้
6.10.7.1 ห ้ามใช ้ยารักษาโรคทีเ่ ป็ นสารเคมีสงั เคราะห์
และยาปฏิชวี นะ ในการเพาะเลีย
้ งกุ ้ง
6.10.7.2 อนุญาตให ้ใช ้วิธก
ี ารและผลิตภัณฑ์เฉพาะที่
กาหนดไว ้ในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 1 ในการป้ องกันและ
รักษาโรค
6.10.7.3 ผู ้ผลิตต ้องทาการตรวจสอบสุขภาพและความ
แข็งแรงของกุ ้งเป็ นประจา
6.10.7.4 หลังการจับกุ ้ง ต ้องมีระยะเวลาในการพักบ่อ
หรือตากบ่อ และไถพรวนตามความจาเป็ น

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 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.

6.10.7.5 อนุญาตให ้ใช ้ปูนเผาหรือปูนโชยน้ า ในการฆ่า
้ ในบ่อ และปรับปรุงคุณภาพน้ าให ้เหมาะสมสาหรับ
เชือ
การเลีย
้ งกุ ้ง
6.10.8 อาหารกุง้
6.10.8.1 ผู ้ผลิตต ้องเตรียมการจัดการบ่อให ้เกิดห่วงโซ่
อาหารตามธรรมชาติให ้แก่กุ ้ง เช่น แพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ เป็ นต ้น โดยปั จจัยการผลิตต่าง ๆ ที่
นามาใช ้ต ้องเป็ นไปตามทีก
่ าหนดไว ้ในมาตรฐานส่วนการ
ผลิตพืช ดังระบุไว ้ในภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1) ทัง้ นี้เพือ
่
ลดปริมาณอาหารทีต
่ ้องให ้เพิม
่
6.10.8.2 ส่วนประกอบและแหล่งทีม
่ าของอาหารกุ ้งต ้อง
ได ้รับการรับรองเกษตรอินทรีย ์ และเป็ นไปตาม
ข ้อกาหนด 6.7 ของมาตรฐานนี้
6.10.8.3 อนุญาตให ้ใช ้ปลาป่ นและน้ ามันปลาทีม
่ าจาก
การประมงอย่างยั่งยืน เป็ นส่วนประกอบของอาหาร แต่
ต ้องไม่เกิน 10% ในกรณีของกุ ้งทีก
่ น
ิ ทัง้ สัตว์และพืชเป็ น
อาหารซึง่ จาเป็ นต ้องได ้รับโปรตีนให ้เพียงพอแก่การ
เจริญเติบโต ถ ้าไม่สามารถหาพืชโปรตีนสูงทีไ่ ด ้คุณภาพ
จากในท ้องถิน
่ มาเป็ นส่วนประกอบในอาหารได ้ อาจ
อนุโลมให ้ใช ้ปลาป่ นและน้ ามันปลาทีม
่ าจากการประมง
อย่างยั่งยืน เป็ นส่วนประกอบในอาหารได ้อย่างมาก
20%
6.10.8.4 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารให ้อาหารเป็ นประจา ผู ้ผลิตต ้อง
มีวธิ ก
ี ารควบคุมและตรวจสอบปริมาณอาหารทีใ่ ห ้ เพือ
่
ไม่ให ้มีอาหารเหลือมากจนทาให ้เกิดการสะสมของ
ตะกอนเลนและมลพิษ
6.10.8.5 ผู ้ผลิตต ้องจดบันทึกการให ้อาหารกุ ้งเป็ น
ประจา เพือ
่ ให ้สามารถคานวณอัตราแลกเนื้อ (feed
conversion ratio (FCR) ได ้
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6.10.7 Health and Welfare
6.10.7.1 Treatment of shrimp with chemical,
synthetic drugs and antibiotics is not permitted.
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 The producer shall regularly monitor the
shrimp’ health and growth.
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 Burnt lime (quick lime) may be used to
disinfect the ponds or improve water quality.
6.10.8 Feeding
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 The ingredients and sources of shrimp
feeds shall be certified organic and compliant with
requirement 6.7 of this standard.
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 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 The producer shall keep records on
feeding programs which allow for the calculation
of feed conversion ratio (FCR).
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มาตรฐาน
6.10.8.6 ห ้ามให ้ใช ้เศษกุ ้งทีเ่ ป็ นของเหลือจาก
กระบวนการผลิตทีไ่ ม่ผา่ นกระบวนการแปรรูปด ้วยความ
ร ้อนมาเป็ นอาหารเลีย
้ งกุ ้ง
6.10.9 การจ ับและการขนส่งกุง้
6.10.9.1 ห ้ามใช ้โซเดียม เมตาไบซัลไฟต์ ในการรักษา
สีเปลือกกุ ้ง
่ งในการ
6.10.9.2 น้ าและน้ าแข็งทีใ่ ช ้ ต ้องไม่มค
ี วามเสีย
ปนเปื้ อนสารเคมีหรือสารพิษ และมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานน้ าสาหรับบริโภค
6.10.9.3 ผู ้ผลิตต ้องจัดเตรียมน้ าแข็งในปริมาณที่
เพียงพอสาหรับทาให ้กุ ้งตายอย่างรวดเร็ว ก่อนการคัด
และบรรจุในถังน้ าแข็งเพือ
่ ขนส่ง
6.10.9.4 อุปกรณ์ เครือ
่ งมือ วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ทใี่ ช ้
ระหว่างขนส่งต ้องไม่มส
ี ว่ นผสมของสารเคมีซงึ่ ก่อให ้เกิด
พิษต่อตัวกุ ้ง และบรรจุภัณฑ์ต ้องสามารถป้ องกันการ
ปนเปื้ อนสารเคมี/สารพิษจากสภาวะภายนอกได ้

Requirements
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 Harvesting and Transportation of
Shrimp
6.10.9.1 Treatment of harvested shrimp with
sodium metabisulphite to prevent discoloration of
shell is prohibited.
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 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 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 มาตรฐานการเพาะเลีย
้ งปลานา้ จืด / Freshwater Fish Production
มาตรฐาน
6.11.1 ไม่อนุญาตให ้เลีย
้ งปลาในบ่อหรือถังทีท
่ าจาก
วัสดุสงั เคราะห์ ผู ้ผลิตอาจเลีย
้ งปลาในบ่อคอนกรีตทีก
่ ้น
บ่อเป็ นดินได ้
6.11.2 จานวนปลาทีป
่ ล่อยต ้องไม่หนาแน่นจนทาให ้
ปลาเกิดความเครียดและเกิดการบาดเจ็บจากความ
หนาแน่นภายในบ่อ ผู ้ผลิตต ้องควบคุมอัตราความ
หนาแน่นไม่ให ้มากเกินไป โดยปลานิล1,800 กก./ไร่
(1,125 กรัม/ตรม.) ปลาสลิด 400 กก./ไร่ (250 กรัม/
ตรม.) ปลาสวาย 3,200 กก./ไร่ (2,000 กรัม/ตรม.)

6.11.3 ผู ้ผลิตต ้องพยายามหมุนเวียนน้ ากลับมาใช ้ใหม่
ในฟาร์ม ในกรณีทจ
ี่ าเป็ นต ้องปล่อยน้ าทิง้ น้ าทิง้ จากบ่อ
ปลาต ้องมีคณ
ุ ภาพน้ าตามมาตรฐานน้ าทิง้
6.11.4 อนุญาตให ้ใช ้ยาเคมีได ้ในกรณีทจ
ี่ าเป็ นและต ้อง
ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยจากนั กวิชาการประมงก่อน และปลารุ่น
นัน
้ จะไม่สามารถขายเป็ นอินทรียไ์ ด ้
6.11.5 สาหรับปลาสวาย อนุญาตให ้ใช ้ปลาป่ นและ
น้ ามันปลาทีม
่ าจากการประมงอย่างยั่งยืนเป็ น
ส่วนประกอบของอาหารปลาได ้ แต่ต ้องไม่เกิน 10%
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Requirements
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 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 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 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 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. การร ับรองแบบกลุม
่ / Grower Group Certification
เกณฑ์ขอ
้ กาหนดของการร ับรองแบบกลุม
่

Grower Group Certification Criteria

การรับรองแบบกลุม
่ ใช ้สาหรับการรับรองผู ้ผลิตทีร่ วมกัน
เป็ นกลุม
่ ทีม
่ ล
ี ักษณะตามเกณฑ์ตอ
่ ไปนี้
• มีหน่วย/องค์กรทีท
่ าหน ้าทีเ่ ป็ นกลุม
่ ผู ้ผลิต
• มีการประสานงานการตลาดของสมาชิกร่วมกัน
• สมาชิกผู ้ผลิตของกลุม
่ อยูใ่ นเขตพืน
้ ทีท
่ ใี่ กล ้เคียงกัน
• สมาชิกของกลุม
่ ไม่ได ้มีเฉพาะผู ้ประกอบการแปรรูป
และผู ้ค ้า

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.

กลุม
่ โดยรวมจะได ้รับการรับรองเพียงผู ้เดียว สมาชิกกลุม
่
จะไม่สามารถใช ้ผลการรับรองเป็ นของตัวเอง แยกออก
จากกลุม
่ (ไม่สามารถขายผลผลิตอินทรียใ์ ห ้กับภายนอก
กลุม
่ ได ้)

The group as a whole is treated as one certified
entity. Group members cannot use the organic certification independently from the group (i.e. market organic produce/product as a separate entity
outside of the group entity)

่ ตรวจจะใช ้เฉพาะกับกลุ่มทีม
การสุม
่ ข
ี นาดใหญ่และมี
ทรัพยากรทีเ่ พียงพอในการจัดทาระบบควบคุมภายใน ที่
ทาให ้เกิดความมั่นใจว่า สมาชิกแต่ละคนปฏิบัตต
ิ าม
มาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง และมีการทางานทีเ่ ป็ นกลางและ
โปร่งใส

Sample inspection is only applicable for groups
that are large enough and have sufficient resources to support a functional internal control system (ICS) that assures compliance of individual
members to applicable requirements in an objective and transparent manner.

่ ตรวจ อาจรวมถึงการแปรรูปอย่างง่ายในฟาร์ม
ในการสุม
และฉางเก็บผลผลิต

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

ฟาร์มขนาดใหญ่ รวมทัง้ หน่วยทัง้ จัดการและแปรรูป
ผลผลิตร่วมกัน ทัง้ แบบรวมศูนย์และกึง่ รวมศูนย์ และผู ้ค ้า
อาจเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม
่ ก็ได ้ แต่จะต ้องได ้รับการตรวจ
โดยตรง

Large farming units, centralize and semi-centralized handling and processing units, and traders
may be included as part of a group but shall be inspected directly.

มาตรฐาน

Requirements

กลุม
่ ผูผ
้ ลิตทงที
ั้ ม
่ แ
ี ละไม่มรี ะบบควบคุมภายใน

Grower Group with and without ICS

7.1 ผู ้ประกอบการทีเ่ ป็ นกลุม
่ ผู ้ผลิต จะต ้อง
1) เตรียมข ้อมูลเกีย
่ วกับภาพรวมของกลุม
่ และการ
ประกอบการ
2) จัดทาสัญญา/ข ้อตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษรกับ
สมาชิกทัง้ หมด โดยสัญญา/ข ้อตกลงนี้ะจะต ้องระบุ
ถึงความรับผิดชอบของสมาชิก และหน ้าทีใ่ นการ
ปฏิบัตต
ิ ามของกาหนดมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง,
ข ้อกาหนดของการตรวจรับรองและระเบียบ, รวมทัง้
การอนุญาตให ้เข ้าตรวจในสถานทีผ
่ ลิต
3) จัดหาสาเนาข ้อกาหนดมาตรฐานและการตรวจ
รับรองให ้กับสมาชิกทุกคน หรือข ้อกาหนดเฉพาะที่
เกีย
่ วข ้อง โดยจัดทาให ้เป็ นภาษาทีส
่ มาชิกเข ้าใจ
่ ปั จจัยการ
และรับรู ้โดยง่าย ซึง่ อาจรวมถึงรายชือ
ผลิตทีอ
่ นุญาตให ้ใช ้ในฟาร์มตามมาตรฐานนี้ และ
ปั จจัยการผลิตทีไ่ ม่อนุญาตให ้ใช ้
4) จัดการฝึ กอบรมให ้สมาชิกเกีย
่ วกับเกษตรอินทรีย ์
และข ้อกาหนดมาตรฐานและการตรวจรับรองที่
เกีย
่ วข ้อง ซึง่ จะต ้องมีบันทึกการอบรมดังล่าวไว ้
ด ้วย

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 member and obligations to comply with relevant
standard, regulatory and certification requirements, also to permit on-site inspections.
3) provide all group members with a copy of the
relevant standard and certification requirements or relevant sections of standard and
requirements presented in a way adapted to
their language and knowledge. This may include 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 agriculture, applicable organic standard and certification requirements. Record of such training shall be maintained.
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มาตรฐาน

Requirements

5) จัดทาแผนทีภ
่ าพรวมทีเ่ ป็ นปั จจุบัน ทีแ
่ สดง
ตาแหน่งของฟาร์ม/แปลงของสมาชิก รวมทัง้
สถานทีจ
่ ัดการผลผลิตต่าง ๆ
6) จัดทาข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันเกีย
่ วกับหน่วยการผลิต/
การจัดการผลผลิตของสมาชิกแต่ละคน สาหรับให ้
ตรวจประเมินได ้ตลอดเวลา

5) maintain an updated overview map of the locations of all members' farm/field and organic handling facilities.
6) maintain updated information about each
member's production/handling unit(s) and
made available for inspection at all times.

กลุม
่ ผูผ
้ ลิตทีม
่ รี ะบบควบคุมภายใน

Grower Group ICS

7.2 ผู ้ประกอบการทีเ่ ป็ นกลุม
่ ผู ้ผลิตจะต ้องจัดทาระบบ
ควบคุมภายใน ทีม
่ ท
ี งั ้ ระบบเอกสารและการปฏิบัต ิ

7.2 The Grower Group operator shall implement a
documented Internal Control System (ICS).

7.3 มีการจัดทาคูม
่ อ
ื ระบบควบคุมภายใน ทีม
่ รี ายละเอียด
เกีย
่ วกับ
1) โครงสร ้างองค์กร/ระบบบริหาร
2) หน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของฝ่ ายต่าง ๆ ของระบบ
ควบคุมภายใน
3) การฝึ กอบรมทีจ
่ ะให ้กับทีมงานของระบบควบคุม
ภายใน
4) การจัดการผลประโยชน์เกีย
่ วข ้อง/ทับซ ้อน
่ ง (ประเมินความเสีย
่ งและ
5) การประเมินความเสีย
อันตรายทีอ
่ าจเกิด) สาหรับความเป็ นเกษตรอินทรีย ์
ของการประกอบการ และมาตรการสาหรับการ
่ งเหล่านัน
ป้ องกันและลดความเสีย
้
6) ขัน
้ ตอนปฏิบัตใิ นการรับ/ขึน
้ ทะเบียนสมาชิกรายใหม่
7) การอบรมสมาชิก
8) แนวทางปฏิบัตใิ นการติดตามและประเมินการปฏิบัต ิ
ตามาตรฐานของสมาชิกและความเป็ นเกษตร
อินทรียข
์ องห่วงโซ่ผลผลิต
9) การลงโทษเมือ
่ มีการไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนด

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 operation and provision of preventive and mitigating 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 ขัน
้ ตอนปฏิบัตใิ นการรับ/ขึน
้ ทะเบียนสมาชิกใหม่
จะต ้อง
• สมาชิกได ้ลงนามในสัญญา/ข ้อตกลง
• สมาชิกได ้ส่งข ้อมูลเกีย
่ วกับฟาร์ม, แผนผังฟาร์ม,
ประวัตฟ
ิ าร์ม, พืน
้ ทีก
่ ารผลิต, การใช ้สารต ้องห ้าม
ล่าสุดในแปลง, แผนการผลิต ทีร่ วมถึงชนิดและ
ปริมาณปั จจัยการผลิตทีใ่ ช ้แล ้วและมีแผนทีจ
่ ะใช ้,
ประมาณการผลผลิตทีจ
่ ะเก็บเกีย
่ ว
• มีการตรวจประเมินฟาร์มโดยระบบควบคุมภายใน
• มีการจัดทารายงานตรวจประเมินและบันทึกการ
รับรอง
• มีการติดตามให ้เกษตรกรแก ้ไขเงือ
่ นไขสาคัญทีพ
่ บ
จากการตรวจให ้แล ้วเสร็จก่อน

7.4 Procedure for admission/registration of new
members shall include
• member submission of a signed contract/agreement
• member submission of Farm (Unit) profile;
Farm map; Field(s) history; acreage; last use
of prohibited materials; cultivation plan, including 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 ระบบควบคุมภายในจะต ้องตรวจประเมินหน่วยการ
ผลิตของสมาชิกทัง้ หมด (ฟาร์มและการจัดการ) อย่าง
น ้อยปี ละ 1 ครัง้ ควรมีการตรวจประเมินเพิม
่ ขึน
้ สาหรับ
ระบบการผลิตแบบประณีตทีท
่ าตลอดปี (เช่น ผัก) หรือมี
การปลูกพืชหลายรุ่นหมุนเวียนกันในรอบปี ทัง้ นี้ขน
ึ้ กับ
่ งภายของการผลิต
การประเมินความเสีย

7.5 The ICS shall conduct an assessment/ surveillance visit to all member units (farm & handling) at
least once a year. More visits should be conducted
for intensive year-round productions, e.g. vegetables or multiple cropping in a year, depending on
the risk assessment of the production scenario.

7.6 ขัน
้ ตอนปฏิบัตใิ นการตรวจประเมินของระบบควบคุม
ภายใน จะต ้องครอบคลุม
• การประเมินสภาพนิเวศการเกษตรของฟาร์ม เช่น
การชะล ้าง การอนุรักษ์ถน
ิ่ อาศัย
• การตรวจแปลงทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย์ เพือ่ ยืนยันว่า
ไม่ได ้มีการผลิตแบบคูข
่ นาน

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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มาตรฐาน

• การปรับปรุงข ้อมูลฟาร์ม, แผนผังฟาร์ม, และพืชที่
•
•
•
•

•
•

ปลูกอยูใ่ นแปลง
การประเมินแนวกันชน
การตรวจยืนยันประมาณการผลผลิตและการขาย
การตรวจสอบชนิดและปริมาณปั จจัยการผลิตทีใ่ ช ้
่ งของแปลง/พืช ทีอ
การประเมินความเสีย
่ าจปนเปื้ อน
จากสารต ้องให ้จากแปลงข ้างเคียง (ของเกษตรกร
เอง หรือของคนอืน
่ ), จากแหล่งน้ า, จากปั จจัยการ
ผลิตทีใ่ ช ้, จากเครือ
่ งมืออุปกรณ์ทใี่ ช ้ร่วมกัน, จาก
การจัดการผลผลิต
การตรวจยืนยันการทาความสะอาด (ในกรณีทม
ี่ ี
ประเด็นนี้)
การตรวจการผลิตแบบคูข
่ นานของสมาชิกแต่ละราย
(ปรับเปลีย
่ น-อินทรีย ์ หรืออินทรียต
์ า่ งมาตรฐาน และ
ทีไ่ ม่ใช่อน
ิ ทรีย)์ โดยจะต ้องทาการตรวจเยีย
่ มและ
ติดตามในช่วงเก็บเกีย
่ ว เพือ
่ ให ้มั่นใจว่า สมาชิกมีการ
จัดการแยกผลิตผลอินทรียแ
์ ละไม่ใช่อน
ิ ทรียอ
์ อกจาก
กัน

Requirements

• 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 applicable)
• inspection of fields with parallel production
(e.g. organic in-conversion and organic or organic of different standards), including the
visit at the havesting time to ensure that
member segregate the harvesting and handling of organic and non-oganic products.

7.7 รายงานการตรวจประเมิน (ฟาร์มและการจัดการ
ผลผลิต) จะต ้องมีข ้อมูลทีเ่ พียงพอสาหรับการพิจารณาว่า
มีการปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือไม่ ซึง่ อย่าง
น ้อยต ้องมีข ้อมูลต่อไปนี้
• แปลงและสถานทีจ่ ัดการผลผลิตทีไ่ ปตรวจ
• การประเมินสภาพนิเวศการเกษตรของฟาร์ม เช่น
การชะล ้าง การอนุรักษ์ถน
ิ่ อาศัย
• การเปลีย่ นแปลงของหน่วยการผลิต, แผนที่
• สภาพของพืชในแปลงและแนวกันชน
• การระบาดของโรคและแปลง รวมทัง้ มาตรการทีไ่ ด ้
ทาไปแล ้ว
• ประมาณการผลผลิตและการขาย
• ชนิดและปริมาณปั จจัยการผลิตทีใ่ ช ้ รวมทัง้ เมล็ด
และส่วนขยายพันธุ์
• การประเมินความเสีย่ งของแปลง/พืช ทีอ่ าจปนเปื้ อน
จากสารต ้องให ้จากแปลงข ้างเคียง (ของเกษตรกร
เอง หรือของคนอืน
่ ), จากแหล่งน้ า, จากปั จจัยการ
ผลิตทีใ่ ช ้, จากเครือ
่ งมืออุปกรณ์ทใี่ ช ้ร่วมกัน, จาก
การจัดการผลผลิต

7.7 The ICS visit (farm/handling) report should
contain sufficient information to determine compliance 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 neighbouring fields (internal & external), from water
source, from inputs used, shared use of equipment, handling.

7.8 ระบบควบคุมภายในจะต ้องจัดทารายงานสรุปเกีย
่ วกับ
การจัดการลงโทษสมาชิก ทีม
่ ข
ี ้อมูลเกีย
่ วกับ
• อัตลักษณ์ของสมาชิก/หน่วยการผลิตทีถ่ กู ลงโทษ
• สิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกาหนด
• ลักษณะการลงโทษ
• วันทีท
่ ล
ี่ งโทษและระยะเวลา (ถ ้ามีข ้อมูล)
• การปรับปรุงตัวของสมาชิกเมือ่ ถูกลงโทษ
• การสรุปปิ ดการลงโทษ และวันทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารขึน
้ ทะเบียน
สมาชิกต่อ (ในกรณีทม
ี่ )ี

7.8 The ICS shall maintain case reports of all sanctions applied, including:
• identity of sanctioned member / unit;
• nature of non-conformance;
• nature of sanction;
• implementation date & duration (where applicable);
• member respond to sanction;
• resolution of sanction and date of re-instatement (where applicable).

7.9 ความรุนแรงของการลงโทษจะต ้องสัมพันธ์ระดับการ
ไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนด และมีการดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิผลและยุตธิ รรม

7.9 Sanctions shall be commensurate with severity
of non-compliance and implemented effectively
and fairly.

7.10 ระบบควบคุมภายในจต ้องจัดทาแฟ้ มสมาชิกเป็ นราย
คน โดยมีข ้อมูลต่อไปนี้
• สัญญา/ข ้อตกลงกับกลุม
่ ทีไ่ ด ้ลงนามแล ้ว

7.10 The ICS shall maintain individual members’
files including the following:
• Signed agreement to join the Group;
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• แผนผังฟาร์ม ทีแ
่ สดงให ้ถึงพืน
้ ทีเ่ กษตรอินทรีย ์
ทัง้ หมด ทีส
่ มาชิกเป็ นเจ ้าของ และบริหารจัดการ
้ าคัญของสถานที,่
แผนผังนี้จะต ้องระบุสงิ่ บ่งชีส
้ที
กิจกรรมการใช ด
่ น
ิ ในแปลงข ้างเคียง และแนวกัน
ชน
• ประวัตฟ
ิ าร์ม, พืน
้ ทีก
่ ารผลิต และการใช ้สารต ้องห ้าม
ล่าสุดในแปลง
• แผนการผลิต พืชหมุนเวียน และพืชทีจ
่ ะขอการ
รับรองมาตรฐาน
้ และการใช ้ปั จจัยการผลิต
• บันทึกการซือ
• บันทึกการเก็บเกีย
่ วผลผลิตและการขาย
ข ้อมูลเหล่านี้อาจเก็บในระบบฐานข ้อมูลรวมก็ได ้ แต่
จะต ้องสามารถจัดแยกและดึงข ้อมูลออกมาสาหรับการ
ตรวจประเมินได ้
่ สมาชิกที่
7.11 ระบบควบคุมภายในจะต ้องจัดทารายชือ
่ นี้จะต ้องประกอบด ้วย
ได ้รับการขึน
้ ทะเบียน โดยรายชือ
ข ้อมูล
• ชือ่ ของหน่วย (ผู ้ผลิต, ฟาร์ม, สถานทีป
่ ระกอบการ)
• สถานทีต
่ งั ้ (ทีอ
่ ยู)่
• รหัส
• รหัสแปลง และสถานะ (อินทรีย,์ ปรับเปลีย่ น, ไม่ใช่
อินทรีย)์
• ขนาดของแปลง
• วันทีเ่ ข ้าร่วม (เป็ นสมาชิกกลุม่ )
• วันทีใ่ ช ้สารต ้องห ้ามครัง้ สุดท ้าย และชนิดของสาร
• วันทีร่ ะยะปรับเปลีย่ นสิน้ สุด
• วันทีไ่ ด ้รับการรับรองเป็ นครัง้ แรก
• พืชทีป
่ ลูกในแปลง / จานวนไม ้ยืนตัน
• พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
• สถานะของส่วนขยายพันธุ์ (มีการใช ้สารเคมี/ ไม่มี
การใช ้สารเคมี/ เกษตรอินทรีย)์
• ประมาณการผลผลิต
• ปริมาณผลผลิตทีก่ ารเก็บเกีย่ วล่าสุดหรือทีข่ ายให ้กับ
กลุม
่
• วันทีม่ กี ารตรวจประเมินโดยระบบควบคุมภายใน
ล่าสุด
• วันทีม่ กี ารตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจรับรองล่าสุด

Requirements

• Member site map, including all organic fields

owned and under management. Map shall indicate key landmarks, activity of neighbouring
lands and buffer zones
• Field history; acreage and last use of prohibited 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 collective database as long as they can be extracted or
sorted separately for audit purposes.
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; nonorganic)
• 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.

ข ้อมูลนี้จะต ้องมีให ้หน่วยตรวจรับรองเมือ
่ ร ้องขอ
7.12 ผู ้ประกอบการกลุม
่ ผู ้ผลิตจะต ้องจัดทารายงานสรุป
ประจาปี ทีร่ ะบุข ้อมูลเกีย
่ วกับ
• การเปลีย่ นแปลงและสถานะล่าสุดขององค์กรและ
ฝ่ ายบริหารของกลุม
่
• สถานะล่าสุดและปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับการผลิต การ
จัดการ และการขาย
• การเปลีย่ นแปลงและสถานะล่าสุดของสมาชิกกลุม่
และหน่วยการผลิต รวมทัง้ ปั ญหาเกีย
่ วกับสมาชิก
และการอบรม
• การเปลีย่ นแปลงและสถานะล่าสุดเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการและขัน
้ ตอนปฏิบัตข
ิ องระบบควบคุมภายใน
รวมทัง้ การฝึ กอบรม การจัดการผลประโยชน์
เกีย
่ วข ้อง และปั ญหาของการดาเนินงานของระบบ
ควบคุมภายใน

CertAll_Std_v 1.0

7.12 The Group operator shall compile an annual
report including the following information:
• status update and changes to Group organisation & management;
• status update and issues arising from production, handling, and sales;
• status update and changes to group membership & units, including issues arising from
membership handling and training;
• status update and changes to ICS management & procedures, including training, conflict
of interest management and issues arising
from ICS implementation

page 56 of 104

Certification Alliance Organic Standard

มาตรฐาน

Requirements

• การเปลีย่ นแปลงและสถานะล่าสุดทีเ่ กีย่ วกับการ

• status update and changes to risk assessment,

•

•

่ ง เช่น แหล่งความเสีย
่ งและ
ประเมินความเสีย
อันตราย มาตรการป้ องกันและบรรเทาผลกระทบ
สถานะล่าสุดของการไม่ปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานและการ
ลงโทษ

i.e. identification of potential hazard, risks,
preventive and mitigating measures
status update on non-conformances and sanctions applied

8. การแปรรูปและการจ ัดการ / Processing and Handling
8.1 หล ักการทว่ ั ไป/ General
มาตรฐาน
ว ัตถุประสงค์: ระบบการจัดการหลังการเก็บเกีย
่ ว การแปร
รูป และการจัดการผลผลิตจะต ้องรักษาความเป็ นเกษตร
อินทรียข
์ องผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
8.1.1 จะอนุญาตให ้มีการจัดการหลังการเก็บเกีย
่ วและการ
แปรรูปของผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียแ
์ ละไม่ใช่
เกษตรอินทรียไ์ ด ้ ก็ต่อเมือ
่ ผู ้ประกอบการมีระบบบริหาร
จัดการ ทีส
่ ามารถป้ องกันการปนเปื้ อนของสารต ้องห ้าม
และการปะปนกันของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียก
์ ับ
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์
8.1.2 สถานทีท
่ งั ้ หมดทีใ่ ช ้จัดเก็บ จัดการ และแปรรูป
รวมทัง้ ทีใ่ ช ้จัดเก็บ จัดการ และแปรรูปผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้การบริหารจัดการของ
ผู ้ประกอบการ อยูใ่ นข่ายทีจ
่ ะต ้องได ้รับการตรวจประเมิน
8.1.3 การจัดการหลังการเก็บเกีย
่ ว การจัดการอืน
่ และการ
แปรรูป จะต ้องมีสข
ุ อนมัยทีด
่ ี และ/หรือ มีหลักเกณฑ์
วิธก
ี ารทีด
่ ใี นการในการผลิต ซึง่ ควรจะมีการจัดทาขัน
้ ตอน
ปฏิบัตท
ิ เี่ หมาะสม ตามการวิเคราะห์จุดวิกฤติของการแปร
รูป
8.1.4 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการมีข ้อสงสัย หรือพบว่า
ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ นผลิต แปรรูป นาเข ้า หรือได ้รับมาจากผู ้อืน
่
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ข
ี่ อรับรอง
ผู ้ประกอบการต ้องมีมาตรการจัดการยกเลิกการกล่าวอ ้าง
ความเป็ นอินทรียข
์ องผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
ผู ้ประกอบการมีหน ้าทีต
่ ้องแจ ้งหน่วยตรวจรับรองทันทีทพ
ี่ บ
ข ้อสงสัย ซึง่ หน่วยตรวจรับรองอาจขอให ้ผู ้ประกอบการ
หยุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็ นอินทรีย ์ จนกว่าหน่วย
ตรวจรับรองจะได ้รับข ้อมูลอืน
่ เพิม
่ เติมเพือ
่ ตอบข ้อสงสัยนัน
้
ได ้ก่อน

8.1.5 ผู ้ประกอบการทีเ่ กีย
่ วข ้อกับกิจกรรมในขัน
้ ตอนการ
ผลิต การเตรียม และการกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
รวมทัง้ ผู ้ส่งออและนาเข ้าจะต ้องได ้รับการตรวจรับรอง ผู ้ค ้า
้ สินค ้าเกษตรอินทรีย ์ สาหรับจาหน่ายในประเทศ
ทีเ่ พียงซือ
โดยไม่ได ้เปิ ด หรือบรรจุใหม่ หรือ ปิ ดฉลากใหม่ สินค ้าที่
บรรจุพร ้อมจาหน่ายให ้ผู ้บริโภค (เช่น ผู ้ค ้าปลีก) ไม่
จาเป็ นต ้องขอการรับรอง

Requirements
Objective(s): Post harvest, processing and
handling management systems maintain the
organic integrity of organic produce / products.
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 comingling of organic produce/products with nonorganic produce/products.
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 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 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 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 consumerpacked products (e.g. retailer) is exempt from
certification.

่ นผสม สารปรุงแต่ง และสารช่วยแปรรูป / Raw Materials, Ingredients,
ว ัตถุดบ
ิ สว
Additives, and Processing Aids
8.2
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ว ัตถุประสงค์: ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรียผ
์ ลิตจาก
ส่วนผสมทีเ่ ป็ นเกษตรอินทรีย ์
8.2.1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรียต
์ ้องมาจากส่วนผสมที่
ได ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ ห ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าที่
เป็ นไปได ้ ในกรณีทส
ี่ ว่ นผสมทีไ่ ด ้รับการรับรองเกษตร
อินทรียม
์ ไี ม่เพียงพอ อาจอนุญาตให ้ใช ้ส่วนผสมทีไ่ ม่ใช่
เกษตรอินทรียไ์ ด ้ ตามข ้อกาหนดของการตรารับรองใน
หมวดที่ 11 ผู ้ประกอบการต ้องแสดงให ้เห็นถึงความ
พยายามในการหาส่วนผสมทีไ่ ด ้รับการรับรองมาตรฐาน
ื้ หาจาก
อินทรีย ์ และการไม่มข
ี องส่วนผสม ส่วนผสมทีซ
่ อ
ภายนอกจะต ้องได ้รับการรับรองมาตรฐานทีเ่ หมือนกัน หรือ
เทียบเท่ากัน (ในกรณีเฉพาะทีอ
่ นุญาต)
8.2.2 สาหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป
อนุญาตให ้ใช ้วัตถุดบ
ิ เกษตรทั่วไปได ้เฉพาะทีอ
่ ยูใ่ น Annex
IX ใน Regulations EC no. 889/2008
8.2.3 ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ส
ี ว่ นผสมเพียงอย่างเดียว ส่วนผสมนัน
้
จะต ้องเป็ นส่วนผสมทีไ่ ด ้รับการรับรองมาตรฐานเท่านัน
้
8.2.4 ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดหนึง่ ๆ ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ส่วนผสมชนิดเดียวกันทัง้ จากแหล่งทีไ่ ด ้รับการรับรองและ
ไม่ได ้รับการรับรองมาผสมกัน
8.2.5 ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ อนุญาตให ้ใช ้สาร
ปรุงแต่อาหารและสารช่วยแปรรูปเฉพาะทีอ
่ ยูใ่ นภาคผนวก
2 ผู ้ประกอบการอาจร ้องขอให ้ Certification Alliance
พิจารณาสารปรุงแต่งอาหารและสารช่วยแปรรูปอืน
่ ตาม
แนวทางในการประเมินสารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูป ใน
ภาคผนวก 6
8.2.6 ห ้ามใช ้ส่วนผสม สารปรุงแต่ง หรือสารช่วยแปรรูป
ทีม
่ าจาก หรือปนเปื้ อนสิง่ มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุกรรม และสาร
นาโนสังเคราะห์
้ จุลน
8.2.7 เชือ
ิ ทรีย ์ และเอนไซม์ ทีใ่ ช ้ในการแปรรูป ควร
เลือกทีม
่ าจากการเพาะเลีย
้ งโดยใช ้วัสดุตงั ้ ต ้นทีเ่ ป็ น
อินทรีย ์
8.2.8โปรแรมสหภาพยุโรป: ในการคานวณสัดส่วนของ
ส่วนผสมอินทรีย ์ ให ้นาสารปรุงแต่งทีม
่ เี ครือ
่ งหมายดอกจัน
(*) ในภาคผนวก 2.1 มาคานวณโดยให ้นับเป็ นส่วนผสม
จากภาคการเกษตร ส่วนรายการทีไ่ ม่มเี ครือ
่ งหมายดอกจัน
ไม่ต ้องนามาใช ้คานวณเป็ นส่วนผสมจากภาคการเกษตร
8.2.9 ไม่อนุญาตให ้ใช ้สารเพือ
่ ชดเชยการสูญเสียของ
คุณสมบัตท
ิ างโภชนาการ ทีเ่ กิดขึน
้ เนื่องจากการแปรรูป
และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ ไม่อนุญาตให ้ใช ้แร่ธาตุ
(รวมทัง้ จุลธาตุ), วิตามิน, กรดไขมันจาเป็ น, กรดอะมิโน
จาเป็ น, และธาตุอาหารทีส
่ กัดให ้บริสท
ุ ธิ์ ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ ยกเว ้นแต่มข
ี ้อกาหนดทางกฎหมาย
สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเป็ นข ้อแนะนาสาคัญของ
หน่วยงานรัฐทีร่ ับผิดชอบ ทีป
่ ระเทศทีผ
่ ลิตภัณฑ์อาหารนัน
้
จะจาหน่าย
8.2.10 อนุญาตให ้ใช ้น้ าและเกลือเป็ นส่วนผสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ และไม่ต ้องใช ้ในการคานวณสัดส่วน
ของส่วนผสมเกษตรอินทรีย ์
8.2.11 น้ าทีใ่ ช ้เป็ นส่วนผสม หรือใช ้ในการแปรรูปและ
สัมผัสกับผลิตผลแปรรูปโดยตรง จะต ้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานน้ าดืม
่ และวัสดุอป
ุ กรณ์ทใี่ ช ้ในการกรองจะต ้อง
ไม่มส
ี ว่ นประกอบของสารแอสเบสตอส

Requirements
Objective(s): Organic processed products are
made from organic ingredients
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 EU Equiv scheme: only non-organic raw
materials listed in Annex IX, Regulations EC no.
889/2008 are allowed.
8.2.3 Single ingredient products shall be made up
of only certified organic ingredients.
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 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 No ingredient, additive or processing aid shall
originate from or contain genetically modified
organisms and synthetic nano-material.
8.2.7 Microorganisms and enzymes used in
processing should preferably be cultured or
prepared from organic materials.
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 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 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 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 กระบวนการแปรรูป / Processing Method
CertAll_Std_v 1.0
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ว ัตถุประสงค์: อาหารออร์แกนิคแปรรูปด ้วยกระบวนการ
ชีวภาพและกายภาพ กระบวนการแปรรูปควรรักษา
คุณสมบัตด
ิ ้านโภชนาการของอาหารไว ้อย่างเหมาะสม
รวมทัง้ อนุรักษ์พลังงาน และพยายามให ้มีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล ้อมให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ
8.3.1 อนุญาตให ้ใช ้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี้
1) กระบวนการทางกายภาพ เช่น การให ้ความร ้อน
การทาแห ้ง การระเหยน้ า การรมควัน การสี การบีบ
สกัด
2) กระบวนการทางชีวภาพ เช่น การหมักดอง
3) การสกัด เฉพาะด ้วยน้ า เอทานอล น้ ามัน
น้ าส ้มสายชู ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์
ไนโตรเจน หรือกรดคาร์บอกซิลก
ิ ทีเ่ ป็ นเกรดอาหาร
4) การตกตะกอน
5) การกรอง
6) การกลั่น
7) การใส่น้ าเพือ
่ ทาให ้ฟื้ นตัว หรือการเติมน้ า
8.3.2 สารละลายทีใ่ ช ้สกัดผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียต
์ ้องผลิตจาก
ระบบเกษตรอินทรีย ์ หรือ เป็ นสารทีใ่ ช ้กับอาหารได ้ (food
grade) ตามรายการทีร่ ะบุไว ้ในภาคผนวก 2 และข ้อจากัด
ในการใช ้
8.3.3 ไม่อนุญาตให ้มีการจัดการส่วนผสม สารปรุงแต่ง
และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ด ้วยระบบไมโครเวฟ และการใช ้
รังสีทท
ี่ าให ้เกิดการแตกตัวของไอออน
8.3.4 อนุญาตให ้ใช ้วิธก
ี ารกรองทีไ่ ม่ทาปฏิกริ ย
ิ าทางเคมี
กับตัวผลิตภัณฑ์ หรือ มีผลทาให ้โครงสร ้างโมเลกุล
เปลีย
่ นไป เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการกรองต ้องไม่ทาจากแอส
เบสตอส สารทีใ่ ช ้ในการกรองจะต ้องไม่ปนเปื้ อนผลิตภัณฑ์
สารกรองและสารช่วยถือเป็ นสารช่วยแปรรูป ซึง่ อนุญาตให ้
ใช ้เฉพาะทีอ
่ ยูใ่ นภาคผนวก 2
สถานประกอบการและเครือ
่ งมือ
8.3.5 ภาชนะ เครือ
่ งมือ และกรรมวิธแ
ี ปรรูปต ้องสะอาด ถูก
สุขลักษณะทุกขัน
้ ตอน และมีมาตรการป้ องกันการปนเปื้ อน
จากสิง่ ปนเปื้ อนต่างๆ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และการปนเปื้ อน
จากสารต ้องห ้าม
8.3.6 หากมีการใช ้สถานที่ เครือ
่ งมือ ภาชนะ และ
เครือ
่ งจักร ร่วมกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อน
ื่ ทีไ่ ม่ใช่
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ ผู ้ประกอบการต ้องทาให ้แน่ใจได ้ว่า
ั ผัสกับผลิตภัณฑ์อน
อุปกรณ์และเครือ
่ งมือทีส
่ ม
ิ ทรียน
์ ัน
้ มี
ความสะอาด ไม่มส
ี งิ่ ตกค ้าง หรือ สิง่ ไม่พงึ ประสงค์ และ
สารต ้องห ้าม ก่อนดาเนินการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์
อินทรีย ์ และมีการบันทึกการทาความสะอาดด ้วย และ
จะต ้องดาเนินการแปรรูปอย่างต่อเนื่องจนแล ้วเสร็จ ก่อนที่
จะเปลีย
่ นไปแปรรูปผลผลิตทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์
8.3.7 ห ้ามใช ้ภาชนะอลูมเิ นียมในการแปรรูปอาหารทีเ่ ป็ น
ด่าง
้ และการทาให้ปลอด
การทาความสะอาด การฆ่าเชือ
้
เชือาหร ับสถานทีแ
่ ปรรูปอาหาร
้ และการทา
ว ัตถุประสงค์: การทาความสะอาด การฆ่าเชือ
้ าหรับสถานทีแ
ให ้ปลอดเชือ
่ ปรรูปอาหาร จะต ้องไม่ทาให ้
เกิดการปนเปื้ อนกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์

CertAll_Std_v 1.0

Requirements
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 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 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 Microwaving and ionizing radiation of
ingredients, additives and finished products are not
permitted.
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.
Facilities & Equipment
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 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 Aluminium containers are not allowed for
alkali food processing.
Cleaning, Disinfecting and Sanitizing of Food
Processing Facilities
Objective(s): Cleaning, disinfecting and sanitizing
of food processing facilities do not contaminate
organic products.
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มาตรฐาน
8.3.8 ในการจัดการอินทรีย ์ จะเลือกใช ้การทาความสะอาด
้ บนพืน
และการฆ่าเชือ
้ ผิว บนเครือ
่ งจักร และพืน
้ ทีแ
่ ปรรูป ที่
ไม่ปนเปื้ อนกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์
8.3.9 การทาความสะอาดสถานทีท
่ จ
ี่ ัดการ แปรรูป และ
จัดเก็บ ควรดาเนินการโดยใช ้ไอน้ า น้ า เป่ าลมทีม
่ แ
ี รงดัน
การดูด การขัด การปั ด และวิธก
ี ารทางกายภาพอืน
่ ๆ ที่
เหมาะสม
8.3.10 ในกรณีทไี่ ม่สามารถทาความสะอาดเครือ
่ งมือด ้วย
การล ้างได ้ ให ้ใช ้ส่วนผสมอินทรียท
์ ไี่ ด ้รับการรับรองเป็ นตัว
ล ้าง ก่อนทีจ
่ ะเริม
่ มีการแปรรูปอินทรีย ์ ส่วนผสมอินทรียท
์ ี่
ใช ้ล ้างเครือ
่ งนี้จะไม่ถอ
ื ว่ามีความเป็ นเกษตรอินทรียอ
์ ก
ี
ต่อไป ปริมาณและระยะเวลาในการล ้างเครือ
่ งมือนี้ จะ
พิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
้ และทาความสะอาด ทีอ
8.3.11 สารทีใ่ ช ้ฆ่าเชือ
่ าจสัมผัส
กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์ คือ น้ า และสารทีร่ ะบุไว ้ใน
ภาคผนวก 3 เท่านัน
้
8.3.12 ในกรณีทก
ี่ ารดาเนินการตามข ้อ 8.3.10 และ
8.3.11 ยังไม่ได ้ผลเพียงพอ และจาเป็ นต ้องใช ้สารอืน
่ การ
ั ผัสกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์ อาจ
ใช ้สารอืน
่ จะต ้องไม่สม
อนุญาตให ้ทาความสะอาดด ้วยสารเคมี แต่จะต ้องทาให ้
น ้อยทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ าเป็ น สารทาความสะอาดทีใ่ ช ้กับสิง่ ที่
สัมผัสอาหารจะต ้องเป็ นสารทีใ่ ช ้กับอาหารได ้เท่านัน
้ และ
เมือ
่ มีการใช ้สารนี้กับพืน
้ ผิวทีส
่ ัมผัสอาหาร จะต ้องมีการ
ดาเนินการเพิม
่ เติมเพือ
่ ป้ องกันมิให ้มีสงิ่ ตกค ้างทีจ
่ ะ
ปนเปื้ อนกับผลิตภัณฑ์ เช่น การล ้างด ้วยน้ าดืม
่
8.3.13 จัดทาทะเบียนสารทีใ่ ช ้ รวมทัง้ ฉลากและข ้อมูล
ด ้านเทคนิค
8.3.14 สารเคมีทาความสะอาดจะต ้องจัดเก็บแยกออกจาก
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์
8.3.16 การทาความสะอาดพืน
้ ผิวหรือทีจ
่ ัดเก็บสินค ้า
จะต ้องมีแผนการดาเนินการทีเ่ ป็ นประจา และมีการบันทึ
การทาความสะอาด ภาระหน ้าทีใ่ นการทาความสะอาดอาจ
ใช ้เช็คลีสท์ก็ได ้
8.3.15 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารจ ้างบุคคลภายนอกเพือ
่ ทาความ
สะอาด ผู ้ประกอบมีหน ้าทีท
่ จ
ี่ ะทาระบบบันทึก และ/หรือ
เอกสาร ทีย
่ น
ื ยันได ้ว่า การทาความสะอาดนัน
้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานนี้
การจ ัดการขยะของเสีย
8.3.17 ขยะของเสียทีไ่ ด ้จากการแปรรูปต ้องได ้รับการ
จัดการทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให ้มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมน ้อย
ทีส
่ ด
ุ
8.3.18 การจัดการขยะของเสียต ้องเป็ นไปตาม กฎระเบียบ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องของประเทศ
8.3.19ในกรณีทเี่ หมาะสม ควรนาขยะของเสียอินทรียไ์ ป
ทิง้ ตามช่องทางทีไ่ ด ้มีการจัดไว ้เฉพาะ หรือนากลับไปใช ้
ในฟาร์ม เพือ
่ หมุนเวียนธาตุอาหาร

Requirements
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 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 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 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 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 A register of all substances used shall be
kept, including labels and technical specifications.
8.3.14 Chemical cleaning materials shall be stored
separately from organic products.
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.
8.3.16 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.
Waste management
8.3.17 Waste from processing and handling shall be
managed so as to have minimum effect on the
environment.
8.3.18 Waste handling shall comply with applicable
national regulations.
8.3.19 Where appropriate, organic waste shall be
disposed of through established channels or
systems for nutrient cycling.

8.4 การบรรจุภ ัณฑ์ / Packaging
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วัตถุประสงค์: การบรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ และการชนส่ง
จะต ้องไม่ทาให ้เกิดการปนเปื้ อนกับผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย ์
8.4.1 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียจ
์ ะต ้องไม่เก็บไว ้
ในภาชนะเดียวกันกับทีเ่ คยเก็บผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่
เกษตรอินทรีย ์ ยกเว ้นแต่ได ้มีการความสะอาดอย่าง
เรียบร ้อยแล ้ว
8.4.2 บรรจุภัณฑ์ทใี่ ช ้กับผลิตภัณฑ์อาหารจะต ้องเป็ นวัสดุ
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสาหรับใช ้กับอาหาร สะอาด ถูกสุขอนามัย
้ รา สาร
8.4.3 บรรจุภัณฑ์จะต ้องไม่ผ่านการใช ้สารกาจัดเชือ
กันเสีย หรือมีสว่ นผสมของวัสดุนาโน
8.4.4 บรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารจะต ้องไม่นามาใช ้ซ้า
ยกเว ้นเฉพาะแต่บรรจุภัณฑ์จากแก ้ว
8.4.5 ควรพยายามเลือกใช ้เท่าทีเ่ ป็ นไปได ้ บรรจุภัณฑ์ทรี่ ี
ไซเคิลได ้ หรือย่อยสลายทางชีวภาพได ้ หรือทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
้
สิง่ แวดล ้อม พยายามหลีกเลีย
่ งการใช ้บรรจุภัณฑ์หลายชัน
ยกเว ้นแต่ไม่มท
ี างเลือกอืน
่
8.4.6 ห ้ามใช ้พลาสติคทีท
่ าจากพีวซ
ี ี และสารคลอรีนอืน
่
ยกเว ้นไม่มท
ี างเลือกอืน
่
8.4.7 ไม่อนุญาตให ้ใช ้โฟมเป็ นบรรจุภัณฑ์ ยกเว ้นแต่ไม่มี
ั ผัสกับผลผลิต
ทางเลือกอืน
่ ห ้ามใช ้บรรจุภัณฑ์โฟมทีส
่ ม
เกษตรอินทรียโ์ ดยตรง
8.4.8 ควรเลือกใช ้บรรจุภัณฑ์ทส
ี่ ร ้างขยะทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ ควร
จัดการขยะบรรจุภัณฑ์ให ้มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมให ้
น ้อยทีส
่ ด
ุ และถ ้าเป็ นได ้ ควรจัดการทิง้ ในระบบการรีไซเคิล
ทีม
่ อ
ี ยู่
8.4.9 ห ้ามนาบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะ ทีม
่ ก
ี ารติดฉลากแล ้ว
ทีใ่ ช ้กับผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์ มาใช ้ซ้าในการ
เก็บผลผลิตทีไ่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ หรือสารทีไ่ ม่อนุญาตให ้
ใช ้ในการผลิตและแปรรูปอินทรีย ์

Requirements
Objective(s): Packaging and storage/
transportation containers do not contaminate the
organic product they contain.
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 Packing materials used for food products shall
be food grade quality, clean and hygienic.
8.4.3 Packing materials shall not be treated with
fungicide, preservative or contain nano-material.
8.4.4 Packing material for food shall not be re-used
except for glass containers.
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 PVC and other chlorine based plastics are
prohibited unless alternatives are unavailable
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 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 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 การเก็บร ักษาผลิตผลและผลิตภ ัณฑ์ / Storage of Produce and Product
มาตรฐาน
ว ัตถุประสงค์: ในช่วงจัดเก็บ ความเป็ นเกษตรอินทรียข
์ อง
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จะต ้องได ้รับการดูแลปกป้ องตลอดเวลา
8.5.1 ต ้องมีการจัดทามาตรการทีป
่ ้ องกันผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียท
์ จ
ี่ ัดเก็บไว ้ ไม่ให ้มีโอกาส
ปนเปื้ อนกับสารไม่พงึ ประสงค์และสารต ้องห ้ามได ้
ตลอดเวลา
8.5.2 ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียต
์ ้องเก็บแยกออกจาก
่ งที่
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่อน
ิ ทรีย ์ เว ้นแต่ไม่มค
ี วามเสีย
จะเกิดการปะปน และ/หรือ การปนเปื้ อน หรือมีการจัดทา
มาตรการเพือ
่ ป้ องกันการปะปน และ/หรือการปนเปื้ อน
8.5.3 ในระหว่างการจัดเก็บผลิตผล/ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์
้ ช
ั เจนได ้ตลอดเวลา
จะต ้องมีการบ่งชีท
ี่ ด
8.5.4 สถานทีท
่ ใี่ ช ้ในการจัดเก็บและบรรจุผลิตภัณฑ์เป็ น
ประจา จะต ้องมีการมาตรการทีเ่ พียงพอในการจัดการกับ
ศัตรูพาหะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารจัดการ
ผลผลิต และสถานทีจ
่ ัดเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์
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Requirements
Objective(s): Organic integrity of produce/product
is maintained during storage.
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 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 Organic produce/products shall be clearly
identified at all times during storage.
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
8.5.5 อนุญาตให ้เก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในห ้องที่
ควบคุมบรรยากาศ โดยใช ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจน หรือก๊าซออกซิเจน
8.5.6 อนุญาตให ้ใช ้วิธก
ี ารเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด ้วยการ
ผนึกสุญญากาศ หรือบด ้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
8.5.7 อนุญาตให ้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด ้วยวิธก
ี ารทาความ
เย็น และการแช่แข็ง
8.5.8 อนุญาตให ้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด ้วยวิธก
ี ารควบคุม
้
ความชืน

Requirements
8.5.5 Use of carbon dioxide, nitrogen or oxygen to
control atmosphere during storage is permitted.
8.5.6 Vacuum packing and carbon dioxide
fumigation is permitted.
8.5.7 Cold storage and frozen storage is permitted.
8.5.8 Moisture control for product storage is
permitted.

ั พาหะ / Pest Control management
8.6 การจ ัดการแมลงและสตว์
มาตรฐาน
ว ัตถุประสงค์: ในระหว่างการแปรรูป การจัดเก็บ และการ
จัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์ จะต ้องมีการป้ องกัน
ผลิตภัณฑ์จากแมลงและสัตว์พาหะ โดยทีย
่ ังคงรักษา
สภาพความเป็ นเกษตรอินทรียข
์ องผลิตภัณฑ์
8.6.1 การจัดการแมลงและสัตว์พาหะมีหลักเกณฑ์ในการ
จัดการตามลาดับขัน
้ คือ เริม
่ จากการป้ องกัน ตามมาด ้วย
การใช ้มาตรการทางกายภาพ, วิธก
ี ล, และชีวภาพ
8.6.2มาตรการป้ องกัน อาทิเช่น การทาความสะอาด การ
กาจัดแหล่งทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของแมลงและสัตว์พาหะ เป็ น
มาตรการพืน
้ ฐานขัน
้ ต ้น
8.6.3 อนุญาตให ้ใช ้วิธก
ี ล วิธก
ี ารทางกายภาพ วิธท
ี าง
ชีวภาพ อาทิเช่น การมีสงิ่ กีดขวาง การใช ้เสียง การใช ้
เสียงระดับอุตราซาวน์ แสง กับดักทีใ่ ช ้แสงยูว ี กับดักฟี โร
โมน การควบคุมอุณหภูม ิ การควบคุมสภาพอากาศ
8.6.4 ในกรณีทก
ี่ ารปฏิบัตข
ิ ้างต ้นไม่ได ้ผล อนุญาตให ้ใช ้
สารฉพาะทีร่ ะบุไว ้ในดัชนีภาคผนวก 1.3 ตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุ
ไว ้ของสารแต่ละชนิด
8.6.5 อาจอนุญาตให ้ใช ้สารเคมีสงั เคราะห์ในการควบคุม
แมลงและสัตว์พาหะได ้ ในกรณีที่
1) สารเคมีนัน
้ ต ้องไม่ใช่สารทีค
่ งทน, สะสมทางชีวภาพ
ได ้, เป็ นสารทีเ่ ป็ นพิษ (เช่น PBTs)
2) ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียท
์ งั ้ หมดจะต ้องขนย ้อยออก
จากสถานทีน
่ ัน
้ ก่อนทีจ
่ ะมีการใช ้สาร
3) ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดทามาตรการเพือ
่ ให ้แน่ใจว่า
่ งในการปนเปื้ อนกับผลผลิต/
ไม่มค
ี วามเสีย
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์
4) มีการบันทึกการใช ้สารเคมีในการควบคุมแมลงและ
สัตว์พาหะ
5) ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้งให ้หน่วยตรวจรับรองทราบ
ถึงวิธก
ี ารและชนิดของสารเคมีทจ
ี่ ะใช ้ทราบ
ล่วงหน ้า และได ้รับอนุญาตก่อนการใช ้ หน่วย
ตรวจรับรองอาจกาหนดให ้มีการวิเคราะห์สาร
ตกค ้าง เพือ
่ ยืนยันว่า ไม่มก
ี ารปนเปื้ อนของสารเคมี
กับผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์
8.6.6 ไม่อนุญาตให ้ใช ้สารเคมีตอ
่ ไปนี้ในการรมควัน เช่น
เอทิลน
ี ออกไซด์, เมทิลโบรไมด์, อลูมเิ นียมฟอสไฟด์, ได
คลอวอส
8.6.7 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารจ ้างบุคคลภายนอกเพือ
่ จัดการแมลง
และสัตว์พาหะ ผู ้ประกอบมีหน ้าทีใ่ นการบันทึก และ/หรือ
จัดทาเอกสาร ทีย
่ น
ื ยันได ้ว่า การจัดการแมลงและสัตว์
พาหะนัน
้ เป็ นไปตามมาตรฐานนี้
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Requirements
Objective(s): During processing, storage and
handling – organic products are protected from
pests without compromising the organic integrity of
the product.
8.6.1 Pest control shall be managed according to a
hierarchy of practices starting with prevention, and
then physical, mechanical, biological methods.
8.6.2 Preventative methods such as cleaning,
disruption and elimination of pest habitats, etc.
shall be the primary means to control pest.
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 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 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 organic produce/products.
8.6.6 Fumigation with chemicals e.g. ethylene
oxide, methyl bromide, aluminium phosphide and
dichlorvos is prohibited.
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.

page 62 of 104

Certification Alliance Organic Standard

่ / Transportation
8.7 การขนสง
มาตรฐาน
ว ัตถุประสงค์: ในช่วงขนส่ง ความเป็ นเกษตรอินทรียข
์ อง
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จะต ้องได ้รับการดูแลปกป้ องตลอดเวลา
8.7.1 การขนส่งผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียจ
์ ะต ้องดาเนินการร่วมไป
กับผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ ยกเว ้นแต่วา่ จะ
สามารถจาแนกแยกแยะได ้ชัดเจน รวมทัง้ มีมาตรการทีจ
่ ะ
ป้ องกันการปนเปื้ อน และ/หรือ การปะปนกัน
8.7.2 ผู ้ประกอบการต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบดูแลให ้ผู ้อืน
่ ทีท
่ า
การขนส่งผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียด
์ าเนินการให ้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

Requirements
Objective(s): Organic integrity of produce/product
is maintained during transport.
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 Operators shall ensure that all transportation
work done by others on their behalf meet applicable
requirements.

9. การจ ัดทาบ ันทึกข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกล ับ / Traceability
and Record Keeping
9.1 ทว่ ั ไป / General
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: การจัดทาบันทึกข ้อมูลช่วยทาให ้สามารถ
ตรวจสอบย ้อนกลับความเป็ นเกษตรอินทรียใ์ นตลอดทุก
ขัน
้ ตอนของห่วงโซ่การผลิต ด ้วยการติดตามข ้อมูลการผลิต
(เช่น ข ้อมูลวัตถุดบ
ิ ปั จจัยการผลิต) และปริมาณ การ
จัดทาบันทึกข ้อมูลนี้จะต ้องโปร่งใสและสามารถทีจ
่ ะนา
ข ้อมูลออกมาได ้โดยสะดวก

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 ผู ้ประกอบการต ้องสามารถจาแนกพืน
้ ทีก
่ ารผลิตแต่
่ เฉพาะหรือ
ละแห่งทีแ
่ ยกออกจากกัน โดยการกาหนดชือ
่ หรือรหัสนี้จะต ้องปรากฏอยูบ
รหัส ซึง่ ชือ
่ นแผนผัง/แผนที่
่ หรือรหัสติดทีส
ของสถานทีผ
่ ลิต และมีป้ายบ่งบอกชือ
่ ถาน
ประกอบการด ้วย ในเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ทัง้ หมด
ื่ เฉพาะหรือรหัสนี้ด ้วย
จะต ้องระบุชอ

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 ผู ้ประกอบการต ้องจัดทาระบบข ้อมูลบัญชี ทีแ
่ สดงให ้
้ และการขายทัง้ หมด โดยระบบนี้ควรจะ
เห็นถึงการซือ
้ และการขายผลิตภัณฑ์อน
สามารถแสดงสรุปการซือ
ิ ทรีย ์
และทีไ่ ม่ใช่อน
ิ ทรีย ์ ของช่วงเวลาใด ๆ ตามต ้องการ

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 ระบบเอกสารและบันทึกจะต ้องระบุคา "อินทรีย"์
้ าตรฐานทีข
หรือรหัส และบ่งชีม
่ อการรับรอง ในกรณีทม
ี่ ก
ี าร
จัดการผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึง่ ระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์

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 มีระบบบันทึการผลิต เอกสารการผลิต และบัญชี ที่
สามารถแสดงการตรวจสอบย ้อนกลับ สาหรับให ้ผู ้ตรวจ
สามารถทาการตรวจสอบห่วงโซ่การผลิตและตรวจสอบ
ย ้อนกลับได ้ตลอดเวลา

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 บันทึกต่าง ๆ (รวมทัง้ บันทึกเกีย
่ วกับการว่าจ ้างผู ้รับ
จ ้าง) จะต ้องเก็บรักษาไว ้ไม่น ้อยกว่า 5 ปี

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

9.1.6 ผู ้ประกอบการควรมีขัน
้ ตอนปฏิบัตใิ นการเรียกคืน
สินค ้า ตามความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ

9.1.6 Operators should maintain a recall procedure
commensurate with scale of operation.

9.1.7 มีการจัดทาบันทึกการร ้องเรียนทีไ่ ด ้รับ และการ
แก ้ไขข ้อร ้องเรียน

9.1.7 A complain register and record of corrective
action taken shall be kept.
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9.2 ฟาร์มและการจ ัดการหล ังการเก็บเกีย
่ ว / Farm and Post Harvest
มาตรฐาน

Requirements

9.2.1 ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดทาบันทึกการเพาะปลูก และ 9.2.1 Operators shall maintain production records
เปิ ดเผยต่อผู ้ตรวจในระหว่างการตรวจประเมิน โดยบันทึกนี้ and make them available during inspection. These
จะต ้องครอบคลุม
include:
้
1) ปั จจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์ม ทีไ่ ด ้มาโดยการซือ
1) purchase and/or collection of off-farm inputs;
และ/หรือ เก็บหา
2) application of nutrients and soil amendment
2) การใช ้ธาตุอาหารและสารปรับปรุงดิน
substances;
3) การใช ้สารป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื
3) application of pest control substances;
4) การเก็บเกีย
่ วผลผลิตอินทรีย ์
4) harvest of organic produce;
5) การจัดส่งและการขายผลผลิตอินทรีย ์
5) delivery and sale of organic produce.
9.2.2 ในบันทึกการเก็บเกีย
่ ว จัดส่ง และขายผลผลิตอินทรีย ์ 9.2.2 Records of harvest, delivery, and sale of
จะต ้องระบุสถานะอินทรีย ์ และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ organic produce shall indicate the organic status
ทีข
่ อการรับรอง
and its applicable standards.

9.3 การจ ัดการและการแปรรูป / Handling & Processing
มาตรฐาน

Requirements

้ จัดการ และ
9.3.1 ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดทาบันทึกการซือ
แปรรูปให ้เป็ นปั จจุบัน รวมทัง้ บันทึกสต็อคของส่วนผสมและ
สารช่วยในการแปรรูปทุกชนิด ทีใ่ ช ้ในการแปรรูปและการ
จัดการ ตลอดจนสต็อคของสินค ้าทีพ
่ ร ้อมจาหน่าย

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 เอกสารและบันทึกต่าง ๆ จะต ้องระบุแหล่งทีม
่ า การ
ขนย ้าย การใช ้ และสต็อคของส่วนผสม และผลิตภัณฑ์
อินทรีย ์ ในทุกขัน
้ ตอนการผลิต 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.

่ ของซัพพลายเออร์และข ้อมูล
9.3.3 ต ้องจัดทารายชือ
สาหรับการติดต่อให ้เป็ นปั จจุบัน

9.3.3 List of suppliers and contact information shall
be updated regularly.

9.3.4 เอกสารการรับรองอินทรีย ์ (เช่น ใบรับรองเกษตร
อินทรีย ์ ใบรับรองเพือ
่ การค ้า) ของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
อินทรีย ์ และสินค ้าสาเร็จรูป จะต ้องไม่หมดอายุ ณ ขณะทีร่ ับ
สินค ้านัน
้ เข ้าคลัง

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 ต ้องมีการจัดทาระบบตรวจสอบย ้อนกลับของการ
ผลิต/แปรรูป เช่น รหัสงวดการผลิต เพือ
่ ให ้สามารถ
ตรวจสอบย ้อนกลับการผลิต/แปรรูปในแต่ละครัง้ ไปจนถึง
รหัสงวดของส่วนผสมทีใ่ ช ้

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 โปรแกรมสหภาพยุโรป: ในการรับวัตถุดบ
ิ อินทรีย ์
เข ้ามาในสถานประกอบการ ผู ้ประกอบการต ้องตรวจสอบ
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และฉลาก ว่าสอดคล ้องกับข ้อมูลใน
เอกสารทีส
่ ง่ มาพร ้อมกับสินค ้าหรือไม่ และทาการจดบันทึก
การตรวจสอบฉลากดังกล่าวไว ้ให ้ตรวจสอบด ้วย
ฉลากบนผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ (สินค ้าสาเร็จรูป หรือสินค ้ายัง
ื่ และทีอ
ไม่บรรจุ) จะต ้องระบุชอ
่ ยูข
่ องผู ้ส่งสินค ้า รหัสงวด
การผลิต (lot no.) หรือรหัสการตรวจสอบย ้อนกลับ
่ และ/หรือรหัส EU ของหน่วย
(traceability code) และชือ
ตรวจรับรอง ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อมูลไม่ถก
ู ต ้องหรือครบถ ้วน
ผู ้ประกอบการต ้องขอข ้อมูลเพิม
่ จากผู ้ส่งสินค ้า หรือปฏิเสธ
การรับสินค ้าดังกล่าว

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. เงือ
่ นไขการจ้างงาน ความปลอดภ ัย สว ัสดิการและ
สุขอนาม ัยของลูกจ้าง/ Employment Condition, Safety,
Employee Welfare and Hygiene
10.1 เงือ
่ นไขการจ้างงานและสว ัสดิการของลูกจ้าง / Employment Condition and
Employees' Welfare
มาตรฐาน

Requirements

10.1.1 ผู ้ประกอบการต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฏระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ระดับท ้องถิน
่ และประเทศ ในเรือ
่ งสวัสดิภาพของแรงงาน,
การจ่ายค่าตอบแทนลูกจ ้าง, หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการ
ทางาน, สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

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 เอกสารการจ ้างงานต ้องอย่างน ้อยระบุประเด็นเรือ
่ ง
ค่าจ ้าง และวิธก
ี ารจ่ายค่าจ ้าง, สถานทีแ
่ ละประเภทของ
งาน, ชัว่ โมงทางานปกติและการทางานล่วงเวลา, การจ่าย
ค่าจ ้างในวันหยุด, การจ่ายค่าจ ้างเมือ
่ ลาป่ วย, สิทธิในการ
รักษาพยาบาลเมือ
่ ลูกจ ้างป่ วย, สิทธิอน
ื่ ๆ เช่น สิทธิการลา
คลอดของผู ้ปกครอง เป็ นต ้น

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.

้ เพือ
ในกรณีทเี่ ป็ นการจ ้างแรงงานฉุกเฉินระยะสัน
่ แก ้ปั ญหา
ภาระงานทีเ่ กินกว่าทีค
่ าดการณ์ไว ้ การตกลงด ้วยวาจาเรือ
่ ง
หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขของการจ ้างงานก็อาจเพียงพอ

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 ผู ้ประกอบการต ้องมีหลักประกันทีม
่ ั่นใจได ้ว่า
คนงานเข ้าใจเงือ
่ นไขในสัญญาจ ้าง

10.1.3 Operators shall ensure that workers
understand the terms of their employment contract.

10.1.4 ผู ้ประกอบการปฏิบัตต
ิ ามข ้อตกลงในสัญญาจ ้างงาน 10.1.4 Operators shall honour their contract
รวมถึงการจ่ายค่าจ ้างให ้ตรงเวลา
obligations including timely payment of wages.
ิ ธิได ้รับวันหยุดประจาสัปดาห์ อย่าง
10.1.5 ลูกจ ้างต ้องมีสท
น ้อยสัปดาห์ละ 1 วัน หลังจากทางานติดต่อกันไม่เกิน 6 วัน
ถ ้ามีการทางานเกินกว่านี้ ก็ต ้องจ่ายค่าแรงล่วงเวลา หรือไม่
ก็ให ้หยุดทดแทนวันทีท
่ 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 ลูกจ ้างทีท
่ างานในลักษณะหรือตาแหน่งเดียวกัน
ต ้องได ้รับโอกาสและการปฏิบัตท
ิ เี่ ท่าเทียมกัน โดยไม่มก
ี าร
้ ชาติ,
เลือกปฏิบัตเิ นื่องจากความแตกต่างด ้านเพศ, เชือ
่ ทางการเมือง
ศาสนา, หรือความเชือ

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 ผู ้ประกอบการต ้องไม่บังคับลูกจ ้างทีป
่ ่ วยหรือต ้อง
ได ้รับการรักษาพยาบาล ให ้มาทางาน และต ้องไม่ลงโทษ
ลูกจ ้างทีห
่ ยุดงานเนื่องจากเหตุผลทีล
่ ูกจ ้างป่ วย

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 ผู ้ประกอบการจะต ้องไม่ใช ้แรงงานบังคับ หรือ
แรงงานทีท
่ างานโดยไม่สมัครใจ

10.1.8 Operators shall not use forced or involuntary
labour.

10.1.9 ผู ้ประกอบการต ้องจ ้างแรงงานเด็ก แต่เด็กสามารถ
ทางานในฟาร์มหรือสถานประกอบการของพ่อแม่หรือญาติ
พีน
่ ้อง แต่ต ้องอยูภ
่ ายใต ้การดูแลของผู ้ใหญ่ และงานที่
ได ้รับมอบหมายจะต ้องไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่
กระทบต่อการการเรียนรู ้ ศีลธรรม สังคม 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 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารจ ้างแรงงานเยาวชน ผู ้ประกอบการ
ต ้องเปิ ดโอกาสให ้เยาวชนได ้รับการศึกษาภาคบังคับ หรือมี
โอกาสเข ้ารับการฝึ กอบรมด ้านอาชีพ และ/หรือการ
ฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนาตนเอง

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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มาตรฐาน
10.1.11 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารจัดหาทีพ
่ ักให ้แก่ลูกจ ้าง ณ สถานที่
ผลิต ทีพ
่ ักดังกล่าวจะต ้องเหมาะแก่การพักอาศัย และมีสงิ่
อานวยความสะดวกขึน
้ พืน
้ ฐาน รวมทัง้ น้ าสะอาดสาหรับการ
บริโภค นอกจากนี้ บริเวณทีพ
่ ักควรมีการทาความสะอาด
เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้กลายเป็ นทีเ่ พาะพันธุข
์ องศัตรูพาหะนา
โรค

Requirements
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 หน่วยตรวจรับรองอาจปฏิเสธทีจ
่ ะให ้การรับรองกับ 10.1.12 Certification Agent may refuse to certify an
การประกอบการ ทีม
่ ก
ี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน
operation because of human right violation.

10.2 การจ ัดการความปลอดภ ัย / Safety management
มาตรฐาน

Requirements

10.2.1 มีการจัดอบรมให ้กับคนงานทีต
่ ้องปฏิบัตห
ิ น ้าทีท
่ ใี่ ช ้
อุปกรณ์เครือ
่ งมือทีอ
่ าจเป็ นอันตราย หรือมีความ
สลับซับซ ้อน

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

10.2.2 มีมาตรการทีส
่ ง่ เสริมสภาพเงือ
่ นไขการทางานทีด
่ ี
และปลอดภัย

10.2.2 There shall be measures to promote and
provide safe and good working conditions.

10.2.3 มีการจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขัน
้ ต ้น ทีส
่ ามารถ
ใช ้ได ้ ในบริเวณทีท
่ างาน

10.2.3 First aid boxes shall be readily available for
use on site.

่ งอันตราย จะต ้องมีป้ายเตือนอย่าง
10.2.4 จุดทีม
่ ค
ี วามเสีย
ชัดเจนและเหมาะสม

10.2.4 Hazards should be clearly identified by
warning signs where appropriate.

10.2.5 มีการจัดทาขัน
้ ตอนวิธป
ี ฏิบัตเิ มือ
่ เกิดอุบัตเิ หตุและ
เหตุฉุกเฉิน ทีค
่ นงานทัง้ หมดได ้รับทราบ ขัน
้ ตอนปฏิบัตน
ิ ี้
จะต ้องติดแสดงในภาษาทีค
่ นงานสามารถเข ้าใจได ้

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 ลูกจ ้างและคนงานรับจ ้างมีเสรีภาพในการรวมตัว
และสิทธิในการรวมกลุม
่ และสิทธิในการเจรจาต่อรองกับ
นายจ ้าง

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

10.3 การจ ัดการความสุขอนาม ัย / Hygiene management
มาตรฐาน

Requirements

10.3.1 ลูกจ ้างจะต ้องได ้รับการฝึ กอบรมเรือ
่ งสุขอนามัยใน
การทางานกับผลิตภัณฑ์อาหาร ซึง่ รวมถึงข ้อกาหนดว่า
ลูกจ ้างจะต ้องแจ ้งให ้ฝ่ ายบริหารทราบ ถ ้าลูกจ ้างติด
โรคติดต่อ ทีอ
่ าจทาให ้ไม่เหมาะสมา หรืออยู่บริเวณใกล ้กัน
กับผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับการบริโภคของมนุษย์

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 คนงานจะต ้องมีห ้องสุขาและห ้องน้ าทีส
่ ะอาด ทีต
่ งั ้
อยูใ่ กล ้กันกับบริเวณทีท
่ 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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้ ราร ับรองเกษตรอินทรีย ์ / Labelling and Use
11. ฉลากและการใชต
of Organic Seal
มาตรฐาน

Requirements

ว ัตถุประสงค์: ฉลากจะต ้องแสดงความเป็ นผลผลิต
หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียอ
์ ย่างชัดแจน รวมทัง้ มี
ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ให ้ผู ้บริโภคสามารถตัดสินใจได ้
อย่างถูกต ้อง รวมทัง้ จะต ้องไม่ให ้ข ้อมูลทีท
่ าให ้เกิด
ความเข ้าใจผิด

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 ผลิตภัณฑ์จะใช ้ฉลาก "อินทรีย"์ หรือ "ออร์แก
นิค" ได ้ ถ ้ามีสว่ นผสมเกษตรอินทรียไ์ ม่ต่ากว่า 95%
(โดยน้าหนักในกรณีของของแข็ง หรือโดยปริมาณใน
กรณีของเหลว โดยไม่รวมน้ าและเกลือ) ในผลิตภัณฑ์
ทีม
่ ส
ี ว่ นผสมหลายอย่าง
11.2 ผลิตภัณฑ์จะใช ้ฉลาก "ผลิตจากส่วนผสม
อินทรีย"์ หรือ "ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิค" ได ้ ถ ้ามี
ส่วนผสมเกษตรอินทรียต
์ า่ กว่า 95% แต่ไม่น ้อยกว่า
70% (โดยน้าหนักในกรณีของของแข็ง หรือโดย
ปริมาณในกรณีของเหลว โดยไม่รวมน้าและเกลือ) ใน
ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ส
ี ว่ นผสมหลายอย่าง โดยนฉลาก อาจ
ั ส่วนเป็ นร ้อยละได ้ เช่น "85% ส่วนผสมอินทรีย”์
ระบุสด
แต่ต ้องระบุสว่ นผสมทัง้ ทีเ่ ป็ นอินทรียแ
์ ละไม่ใช่อน
ิ ทรีย ์
ไว ้ในฉลากอย่างชัดเจนด ้วย

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 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 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 Labels shall clearly distinguish in-conversion
products or similar terms from organic products.
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 Labels must fully disclose ingredients in the
order of their weight percentages and whether
or not they are organic. For additive, it shall

11.3 ห ้ามใช ้ฉลาก "อินทรีย"์ "ออร์แกนิค" หรือ "ผลิต
จากส่วนผสมอินทรีย"์ "ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิค"
หรือคาทีค
่ ล ้ายคลึงกัน หรือการกล่าวอ ้างเกีย
่ วกับการ
ตรวจรับรองบนผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ส
ี ว่ นผสมอินทรียต
์ ่ากว่า
70% (โดยน้าหนักในกรณีของของแข็ง หรือโดย
ปริมาณในกรณีของเหลว โดยไม่รวมน้าและเกลือ) แต่
่ ส่วนผสม ใน
อาจให ้ "อินทรีย"์ "ออร์แกนิค" กับรายชือ
รายการส่วนประกอบบนฉลากได ้
11.4 ฉลากสาหรับผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียร์ ะยะปรับเปลีย
่ น
จะต ้องแตกต่างอย่างชัดเจนจากผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์
11.5 ฉลากทีใ่ ช ้กับผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ต ้อง
แจ ้งข ้อมูลต่อไปนี้
่ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และคา "อินทรีย"์ "ออร์
1) ชือ
่ ผลผลิต/
แกนิค" ทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของชือ
ผลิตภัณฑ์
2) ส่วนผสม
3) ปริมาณสุทธิ
4) วันหมดอายุ
5) ประเทศผู ้ผลิต (ในกรณีทเี่ กีย
่ วข ้อง)
6) ตรารับรองของหน่วยตรวจรับรอง
7) รหัสงวดการผลิต หรือรหัสสาหรับการตรวจสอบ
ย ้อนกลับ
่ และทีอ
8) ชือ
่ ยูข
่ องผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการรับรอง
่ ผู ้นาเข ้า/ผู ้กระจายสินค ้า ตามที่
และ/หรือ ชือ
เกีย
่ วข ้อง
่ หน่วยตรวจรับรอง
9) ชือ
11.6 ฉลากจะต ้องระบุสว่ นผสมทัง้ หมดเรียงตามลาดับ
สัดส่วนน้าหนัก และระบุวา่ ส่วนผสมใดเป็ น อินทรียห
์ รือ
ื่ เต็มของสาร
ไม่ใช่ สาหรับสารปรุงแต่ง จะต ้องระบุชอ
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มาตรฐาน
ั ส่วน
ปรุงแต่งด ้วย สาหรับกรณีทส
ี่ ว่ นผสมกลุม
่ ใดมีสด
โดยน้ าหนักน ้อยกว่า 2% ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ อาจ
่ กลุม
ระบุในฉลากเป็ นชือ
่ แทนทีจ
่ ะระบุสว่ นผสมเป็ นราย
ชนิด เช่น ถ ้ามีสมุนไพรและ/หรือเครือ
่ งเทศทีม
่ ป
ี ริมาณ
รวมไม่เกิน 2% อาจเขียนว่าเป็ น “เครือ
่ งเทศ” หรือ
“สมุนไพร”
่ ของหน่วยตรวจรับรอง จะต ้องอยูใ่ กล ้กันกับชือ
่
11.7 ชือ
ของผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการรับรอง และระบุวา่ "ได ้รับ
่ หน่วยตรวจรับรอง หรือโล
การรับรองอินทรียจ
์ าก (ชือ
โก ้)"
11.8 ห ้ามกล่าวอ ้างว่า การปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานเกษตร
อินทรียน
์ ี้ทาให ้ผลิตภัณฑ์ปลอดจีเอ็มโอ ยกเว ้นแต่
ผลิตภัณฑ์นัน
้ ได ้รับการตรวจรับรองการปลอดจีเอ็มโอ
เพิม
่ แล ้ว
11.9 นอกจากข ้อกาหนดการใช ้ฉลากอินทรียแ
์ ล ้ว
ผู ้ประกอบการต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดการใช ้ฉลากที่
เกีย
่ วข ้องของประเทศด ้วย
11.10 สาหรับผลิตภัณฑ์ ทีจ
่ ด
ั ส่งแบบล็อตใหญ่ หรือที่
ยังไม่ได ้แปรรูป หรือ ทีย
่ ังไม่ใช่เพือ
่ การขายปลีก ฉลาก
จะต ้องระบุ
่ ของผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการรับรอง
1) ชือ
2) รหัสงวดการผลิตหรือรหัสสาหรับการตรวจสอบ
ย ้อนกลับ
3) สถานะการรับรองอินทรียข
์ องสินค่า
่ หน่วยตรวจรับรอง
4) ชือ
11.11 โปรแกรมสหภาพยุโรป: ฉลากสาหรับการ
ขายแบบล็อตใหญ่ จะต ้องระบุข ้อมูลเพิม
่ คือ ทีอ
่ ยูข
่ อง
่ หน่วยตรวจรับรอง, และรหัส EU
ผู ้ประกอบการ, ชือ
ของหน่วยตรวจรับรอง
11.12 ผู ้ประกอบการต ้องจัดต ้นแบบฉลากและบรรจุ
ภัณฑ์ ทีแ
่ สดงการกล่าวอ ้างอินทรีย ์ หรือผลิตจาก
ส่วนผสมอินทรีย ์ รวมทัง้ การใช ้ตรารับรอง ให ้กับหน่วย
ตรวจรับรองอนุมัต ิ ก่อนทีจ
่ ะใช ้ฉลากดังกล่าว
11.13 ผู ้ประกอบการต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดเพิม
่ เติม
้ตรารั
ทีเ่ กีย
่ วข ้องในใช
บรองและฉลากของผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียแ
์ ต่ละประเภทด ้วย
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Requirements
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 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 Claiming GMO free based on compliance to
this standard is prohibited, unless the product is
additionally certified to be GMO free.
11.9 Besides these organic labelling
requirements, labels shall also comply with all
relevant applicable national regulations and
statutory requirements.
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 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 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 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. ปัจจ ัยการผลิตเพือ
่ การค้า / Commercial Inputs
มาตรฐานนี้เป็ นมาตรฐานทีใ่ ช ้ในการรับรองปั จจัยการผลิต
เพือ
่ การค ้า ทีผ
่ ู ้ประกอบการปั จจัยการผลิตนามาสมัคร
ขอรับรองกับหน่วยตรวจรับรองโดยตรงเท่านัน
้ มิได ้
นามาใช ้ในการรับรองฟาร์มของเกษตรกร หรือพิจารณา
ปั จจัยการผลิตทีเ่ กษตรกรใช ้ในฟาร์ม

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 กระบวนการผลิตปั จจัยการผลิต จะต ้องเป็ นไปตาม
ข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องในมาตรฐานนี้
12.2 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต หรือการได ้มาซึง่
ปั จจัยการผลิตต ้องเป็ นไปตามข ้อกาหนดของมาตรฐานนี้
หรือแนวทางการประเมินปั จจัยการผลิตสาหรับเกษตร
อินทรียใ์ นภาคผนวก 5 และแนวทางการประเมินสารปรุง
แต่งและสารช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียใ์ นภาคผนวก 6

12.1 The production process of organic inputs shall
fulfil the relevant parts of this Standard.
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 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 The input operator shall have clear
information regarding advantage and effectiveness
of the input use for the certification agent's
examination.
12.5 The operator shall maintain records as
specified by the relevant parts of this Standard.
12.6 Certified inputs shall clearly indicate the
composition on the packaging including condition
and restriction of using such inputs.

่ งทีจ
12.3 ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเสีย
่ ะมีโลหะหนักเจือปน
ผู ้ประกอบการปั จจัยการผลิตต ้องแสดงผลการวิเคราะห์
โลหะหนักในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาให ้หน่วยตรวจรับรอง
พิจารณา โดยหน่วยตรวจรับรองอาจไม่รับรองปั จจัยการ
ผลิตทีจ
่ ะก่อให ้เกิดปริมาณโลหะหนักสะสม ทัง้ นี้พจ
ิ ารณา
จากปริมาณและความถีท
่ ผ
ี่ ู ้ประกอบการแนะนาให ้ใช ้
12.4 ผู ้ประกอบการปั จจัยการผลิตต ้องมีข ้อมูลทีช
่ ัดเจน
เกีย
่ วกับคุณประโยชน์และประสิทธิภาพในการนาปั จจัย
การผลิตนัน
้ ไปใช ้ และให ้หน่วยตรวจรับรองตรวจสอบได ้
12.5 ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดทาระบบเอกสาร ตาม
แนวทางทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกาหนดของมาตรฐานนี้
12.6 ฉลากของปั จจัยการผลิตทีผ
่ ่านการรับรองจากต ้อง
ระบุสว่ นประกอบของปั จจัยการผลิตนัน
้ ไว ้ รวมทัง้ ระบุ
เงือ
่ นไขและข ้อจากัดในการใช ้ปั จจัยการผลิตดังกล่าวให ้
ชัดเจนด ้วย
12.7 ฉลากปั จจัยการผลิต จะต ้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ข ้อ 11 ฉลากและการใช ้ตรารับรองเกษตรอินทรีย ์

CertAll_Std_v 1.0

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. รายการอาหารอินทรียใ์ นร้านอาหาร / Organic Menus in
Restaurants
13.1 การร ับรองรายการอาหารอินทรีย ์ / Certification of organic menus
มาตรฐาน

Requirements

13.1.1 ผู ้ประกอบการร ้านอาหารสามารถสมัครขอรับรอง
รายการอาหารทีต
่ ้องการปรุงและจาหน่ายเป็ นรายการ
อาหารอินทรีย ์ เฉพาะรายการใดรายการหนึง่ ได ้ รายการ
ิ ธิใ์ นการ
อาหารทีผ
่ ่านการรับรองอินทรียเ์ ท่านัน
้ จึง จะมีสท
ใช ้ตรารับรองเฉพาะรายการนัน
้ ๆ
13.1.2 ผู ้ประกอบการต ้องมีรายการอาหารอินทรียท
์ ไี่ ด ้รับ
การรับรอง จาหน่ายภายในร ้านทุกวันหรือ อย่างน ้อยวันละ
1 รายการ
13.1.3 ผู ้ประกอบการต ้องมีมภ
ี าชนะสาหรับใช ้เตรียม
อาหารอินทรีย ์ และมีพน
ื้ ทีเ่ ตรียมอาหารอินทรียโ์ ดยเฉพาะ
13.1.4 ลูกจ ้าง หรือผู ้มีหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง ต ้องได ้รับความรู ้
เกีย
่ วกับมาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ เี่ กีย
่ วข ้อง และ
ข ้อกาหนดของการรับรอง

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 Operators shall offer the certified organic
menus every day or at least one organic menu a
day.
13.1.3 Operators shall have dedicated utensils or
preparation space for organic menus.
13.1.4 Staff shall be well trained regarding the
relevant parts of this standard and certification
requirements.

่ นผสม / Raw materials and Ingredients
13.2 ว ัตถุดบ
ิ และสว
มาตรฐาน

Requirements

13.2.1 รายการอาหารอินทรียท
์ ไี่ ด ้รับการรับรองจาก มกท.
ต ้องมีสว่ นผสมหลักเป็ นวัตถุดบ
ิ ทีไ่ ด ้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียท
์ ไี่ ด ้รับการยอมรับจากหน่วยตรวจรับรอง
ยกเว ้นในกรณีทไี่ ม่มวี ัตถุดบ
ิ จากเกษตรอินทรีย ์ อาจ
อนุญาตให ้ใช ้วัตถุดบ
ิ จากเกษตรทั่วไปทีไ่ ม่ได ้รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียม
์ าเป็ นส่วนผสมได ้ แต่ต ้องมี
สัดส่วนวัตถุดบ
ิ เกษตรอินทรียไ์ ม่ต่าว่า 70% โดยน้ าหนัก
ทัง้ นี้ ไม่รวมน้ าและเกลือ
13.2.2 ไม่อนุญาตให ้ใช ้วัตถุดบ
ิ ชนิดเดียวกันทัง้ จาก
เกษตรอินทรียแ
์ ละเกษตรทั่วไปทีไ่ ม่ได ้รับการรับรองฯ มา
ปรุงรวมกันในรายการอาหารอินทรีย ์
13.2.3 ไม่อนุญาตให ้ใช ้วัตถุดบ
ิ ส่วนผสม สารปรุงแต่ง
และสารช่วยแปรรูปทีม
่ าจากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

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 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 Using raw materials, ingredients, food
additives and processing aids from genetic
engineering is not allowed.
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.

13.2.4 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงส่วนผสมในรายการ
อาหาร เพิม
่ เติมชนิด หรือลดชนิดรายการอาหารทีไ่ ด ้รับ
การรับรอง ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้งให ้หน่วยตรวจรับรอง
ทราบโดยทันที

้ ราร ับรองอินทรีย ์ และ ชอ
ื่ หน่วยตรวจร ับรอง / Use of Organic Seal and
13.3 การใชต
certification agent’s name
มาตรฐาน
13.3.1 ผู ้ประกอบการสามารถใช ้ตรารับรองอินทรีย ์ หรือ
่ หน่วยตรวจรับรองกากับเฉพาะรายการอาหารอินทรียท
ชือ
์ ี่
ผ่านการรับรองเท่านัน
้
13.3.2 ผู ้ประกอบการต ้องระบุรายละเอียดส่วนผสมอาหาร
ให ้ชัดเจนว่าวัตถุดบ
ิ ใดได ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ และส่วนผสมใดทีไ่ ม่ใช่อน
ิ ทรีย ์ โดยผู ้ปฏิบัตงิ าน

CertAll_Std_v 1.0

Requirements
13.3.1 Operators shall use organic seal or
certification agent’s name only beside the certified
organic menu items.
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

ในร ้านอาหารต ้องสามารถอธิบายให ้ลูกค ้าเข ้าใจถึงสถานะ
ของวัตถุดบ
ิ และส่วนผสมได ้
13.3.4 ผู ้ประกอบการต ้องแสดงใบประกาศนียบัตรทีไ่ ด ้รับ
การรับรองอินทรียไ์ ว ้ในบริเวณร ้าน เพือ
่ ให ้ผู ้มาใช ้บริการ
ทราบว่ามีรายการอาหารใดทีไ่ ด ้รับการรับรองเป็ นอินทรีย ์

explain and clarify status of ingredients and raw
material to customers.
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 บรรจุภ ัณฑ์ / Packaging
มาตรฐาน
13.4.1 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการจาหน่ายอาหารอินทรียใ์ ห ้
ผู ้บริโภคนากลับบ ้าน บรรจุภัณฑ์ทใี่ ช ้บรรจุอาหารต ้อง
ปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

Requirements
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
13.5.1 ผู ้ประกอบการต ้องจัดทาเอกสารทีแ
่ สดงให ้เห็น
ื้ เข ้ามาใช ้ในการ
ทีม
่ าและปริมาณของวัตถุดบ
ิ อินทรียท
์ ซ
ี่ อ
ทาอาหาร และบันทึกปริมาณทีใ่ ช ้ไปในการทาอาหารทุก
ครัง้ เพือ
่ ให ้ตรวจสอบได ้และเก็บรักษาไว ้อย่างน ้อย 1 ปี
13.5.2 ผู ้ประกอบการต ้องมีหลักฐานยืนยันว่าวัตถุดบ
ิ ที่
นามาใช ้ได ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ไี่ ด ้รับ
การยอมรับ

Requirements
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 Operators shall have evidence to confirm
that the raw materials used is being certified to a
recognized organic standard.

13.6 อืน
่ ๆ / Others
มาตรฐาน
11.6.1 ผู ้ประกอบการร ้านอาหารต ้องมีวธิ จ
ี ัดการเศษ
อาหารและขยะ โดยทีไ่ ม่กอ
่ ให ้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล ้อม

CertAll_Std_v 1.0

Requirements
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: ปัจจ ัยการผลิตทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการผลิตอินทรีย ์ / Appendix 1: List of
approved Inputs Used in Organic Production
ั
สญล
ักษณ์และความหมาย / Symbols
✔
!

ให ้ใช ้ได ้ หมายถึง ปั จจัยการผลิตทีอ
่ นุญาตให ้ใช ้ได ้ตามข ้อกาหนดของมาตรฐาน
Permitted as organic practice and input in organic farming
ใช ้อย่างระมัดระวัง หมายถึง ปั จจัยการผลิตทีอ
่ นุญาตให ้ใช ้ได ้ แต่จะต ้องใช ้อย่างระมัดระวังตามข ้อกาหนดทีร่ ะบุไว ้เท่านัน
้
Use with caution as specified in this Appendix

ส่วนที่ 1.1: ปัจจ ัยการผลิตทีใ่ ชเ้ ป็นปุ๋ยและสารปร ับปรุงดิน /
Appendix 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

ปุ๋ ยคอกและผล
พลอยได ้จาก
ปุ๋ ยคอก

* มูลสัตว์จากฟาร์มเลีย
้ งสัตว์ ทีเ่ ป็ น
ส่วนผสมของสิง่ ขับถ่ายจากสัตว์และ
อินทรียวัตถุจากพืช (ทีใ่ ช ้ปูพน
ื้ คอสัตว์)
* มูลสัตว์แห ้งและมูลสัตว์ปีกแห ้ง
* สิง่ ขับถ่ายจากสัตว์ รวมทัง้ มูลสัตว์ปีก
และมูลสัตว์จากฟาร์มทีผ
่ ่านการหมัก
* สิง่ ขับถ่ายจากสัตว์ทเี่ ป็ นของเหลว
ต ้องมีการหมัก และ/หรือ เจือจางใน
ระดับทีเ่ หมาะสม
* ไม่อนุญาตให้ใช้มูลส ัตว์จากฟาร์ม
ทีเ่ ลีย
้ งแบบอุตสาหกรรมในทุกกรณี
ข้างต้น
* ปริมาณไนโตรเจนของปุ๋ ยคอกที่
นามาใช ้ในฟาร์มไม่ควรเกิน 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 ยมูลสัตว์ (สด)
(ดูเพิม
่ ทีข
่ เี้ ถ ้า)

• ห ้ามใช ้มูลสัตว์ทยี่ ังสดกับพืชใน

!

Animal manure
(fresh)
(also see Ash)

• Application of fresh manure likely

•

•
•

มูลค ้างคาว
เลือดสัตว์แห ้ง
กระดูกป่ น

ลักษณะทีอ
่ าจทาให ้เกิดการปนเปื้ อน
กับส่วนของพืชทีจ
่ ะนามาใช ้บริโภค
ไม่ควรนาปุ๋ ยตากแดดทิง้ ไว ้ เพราะจะ
สูญเสียธาตุไนโตรเจนโดยการระเหิด
ควรเก็บไว ้ในทีร่ ่ม และรองพืน
้ ดินด ้วย
เศษไม ้ใบหญ ้าหรือฟางข ้าว
้ พอเหมาะ
ใส่ปยขณะที
ุ๋
ด
่ น
ิ มีความชืน
ปริมาณไนโตรเจนของปุ๋ ยคอกที่
นามาใช ้ในฟาร์มไม่ควรเกิน 27.2 กก./
ไร่/ปี

Input

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

เป็ นแหล่งปุ๋ ยฟอสเฟตทีส
่ าคัญ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นด่างเล็กน ้อย
ค่า N-P-K=12-1.5-0.6

!

Bat manure

!

Blood Meal

กระดูกสัตว์หรือกระดูกปลาบดละเอียด
ให ้ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุไนโตรเจนแก่
ดินปลูก มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นด่างเล็กน ้อย
ควรใช ้ในปริมาณทีเ่ หมาะสม โดย
คานึงถึงสมดุลของธาตุอาหารในดิน

!

Bone meal

CertAll_Std_v 1.0

Details/Restriction

appropriate moisture content
Total nitrogen from animal
manure used on farm should not
exceed 170 kg/hectare annually.
Good source of phosphorous.
Slightly alkaline
nutrient value N-P-K = 12-1.5-0.6
Animal or fish bone meal as a
source of P and N for soil. Slightly
alkaline.
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ส่วนที่ 1.1: ปัจจ ัยการผลิตทีใ่ ชเ้ ป็นปุ๋ยและสารปร ับปรุงดิน /
Appendix 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

ขยะอินทรียวัตถุ

ผลผลิตและผลพลอยได ้ทีม
่ าจากพืช
อนุญาตให ้ใช ้เป็ นปุ๋ ยและทาปุ๋ ยหมักได ้
เช่น กากเหลือจากการสกัดน้ ามัน,
เปลือกโกโก ้, แกลบ
ผลผลิตและผลพลอยได ้ทีม
่ าจากสัตว์
ได ้แก่
* เลือดแห ้งผง
* กีบเท ้าสัตว์ผง
* เขาสัตว์ผง
* กระดูกผง หรือ กระดูกผงทีส
่ กัดเจ
ลาตินออกไปแล ้ว
* ปลาป่ น
* เนื้อสัตว์ป่น
* ขนสัตว์ปีกป่ น และ ‘chiquette’
* ขนแกะ
* ขนสัตว์เลีย
้ งลูกด ้วยนมป่ น แต่ต ้องไม่มี
โครเมียม (VI) ปนเปื้ อนในระดับทีส
่ ามาร
ตรวจวัดได ้
* เส ้นผม
* ผลผลิตจากนมสัตว์
* โปรตีนทีไ่ ด ้จากการไฮโดรไลซีส แต่
ห ้ามใช ้ ทีส
่ ัมผัสโดยตรงกับส่วนของพืช
ทีน
่ ามาบริโภค
เช่น ไส ้เดือน

สิง่ มีชวี ต
ิ จาก
ธรรมชาติ
ขีไ้ ส ้เดือน
แหนแดง

สาหร่ายสีน้ าเงิน
แกมเขียว
พืชหมุนเวียน

ปุ๋ ยพืชสด
แกลบ

ขีเ้ ลือ
่ ย

มีธาตุไนโตรเจนสูง ย่อยสลายได ้เร็ว
80%ของธาตุอาหารในแหนแดงจะ
ปลดปล่อยออกมาหลังจากไถกลบได ้ 2
เดือน (8 สัปดาห์)
เป็ นแหล่งปุ๋ ยไนโตรเจนจากธรรมชาติ
เหมาะสาหรับนาข ้าวน้ าขัง
ควรหมุนเวียนปลูกพืชต่างตระกูลกัน
เพราะระดับรากต่างกัน การหมุนเวียน
ของธาตุอาหารในดินจะสมบูรณ์ขน
ึ้ การ
ใช ้ธาตุอาหารของพืชชนิดต่าง ๆ จาก
น ้อยไปมาก เป็ นดังนี้ (1) พืชตระกูลถั่ว
(2) พืชกินหัว (3) พืชกินใบ (4) พืชกิน
ผล (5) ธัญพืช
เช่น โสน ปอเทือง พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ
ฯลฯ
ใช ้เป็ นวัสดุคลุมดิน ช่วยปรับปรุงดิน
เหนียวให ้โปร่งขึน
้ แต่ควรใช ้ร่วมกับวัสดุ
อืน
่ เพราะมีธาตุอาหารน ้อยมาก และเก็บ
้ ได ้ไม่ดี ย่อยสลายช ้า
ความชืน
ไม่อนุญาตถ ้ามาจากไม ้ทีม
่ ก
ี ารใช ้สารเคมี
เพือ
่ รักษาเนื้อไม ้
เมือ
่ ผสมกับดินปลูกจะช่วยทาให ้ดินโปร่ง
้ ได ้มากขึน
ขึน
้ และเก็บความชืน
้ แต่ยอ
่ ย
สลายช ้า ควรผ่านการหมักให ้สลายตัว
ก่อนการนาไปใช ้

CertAll_Std_v 1.0

✔

✔

Input

Details/Restriction

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

Naturally
occurring
biological
organisms

e.g. earth worms

✔

Vermicast

✔

Azolla

✔

Blue green
algae

✔

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.

✔

Green Manure

Such as sesbania, sun hemp,
legume crop
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.
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.

!

Rice husks

!

Saw dust

High in nitrogen and is fast to
decompose. 80% of the nutrient is
released within 8 weeks after
ploughing.
Source of natural nitrogen in paddy
rice.

page 73 of 104

Certification Alliance Organic Standard

ส่วนที่ 1.1: ปัจจ ัยการผลิตทีใ่ ชเ้ ป็นปุ๋ยและสารปร ับปรุงดิน /
Appendix 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners
รายการว ัสดุ
วัสดุปรับปรุงดิน

รายละเอียด/ข้อกาหนด
วัสดุจากธรรมชาติทใี่ ส่ลงในดินแล ้วจะ
ช่วยปรับปรุงสภาพกายภาพ/เคมี/ชีวะ
ของดินให ้ดีขน
ึ้ ได ้แก่ เศษไม ้ ขีเ้ ลือ
่ ย
แกลบ ซังข ้าวโพด เปลือกถั่ว ฯลฯ

Input
✔

Soil
improvement
materials

ต ้องใช ้อย่างระวัง เพราะอาจเกิดการแย่ง
ธาตุไนโตรเจนจากพืช
ฟางข ้าว และ
วัสดุคลุมดินจาก
ธรรมชาติ

เช่น หญ ้าแห ้ง ใบไม ้แห ้ง เพือ
่ ลดการ
ระเหยน้ าจากหน ้าดิน ลดความรุนแรง
ของน้ าฝน ลดการชะล ้างหน ้าดิน ควบคุม
วัชพืช ปรับอุณหภูมข
ิ องดินให ้เหมาะสม
และให ้ปุ๋ ยแก่พช
ื อนุโลมให ้ใช ้ฟางทีม
่ า
จากนาเคมีได ้

ขีเ้ ถ ้าไม ้, ขีเ้ ถ ้า
แกลบ

ใช ้เป็ นวัสดุปรับปรุงความเป็ นกรดของดิน
เป็ นแหล่งของธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม ไม่ควรใช ้กับต ้นกล ้าของ
พืช ห ้ามใช ้ขีเ้ ถ ้าทีม
่ าจากการเผาปุ๋ ยมูล
สัตว์ เพราะทาให ้สูญเสียอินทรียวัตถุและ
ธาตุอาหาร
เป็ นอินทรียวัตถุใช ้ในการทาปุ๋ ยหมักได ้
แต่ไม่ได ้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
และต ้องระบุแหล่งทีม
่ า และต ้อง
ตรวจสอบก่อนว่าไม่มก
ี ารปนเปื้ อน
สารเคมี/สารต ้องห ้าม

ผลพลอยได ้ที่
ย่อยสลายได ้
จากการแปรรูป

ปุ๋ ยชีวภาพ

้ จุลน
อินทรียว์ ัตถุทม
ี่ เี ชือ
ิ ทรียช
์ ว่ ยดูดซับ
และช่วยย่อยธาตุอาหารให ้แก่พช
ื

ปุ๋ ยหมัก

การหมักปุ๋ ยช่วยแก ้ปั ญหาวัชพืชทีต
่ ด
ิ มา
กับมูลสัตว์ได ้ อนุญาตให ้ใช ้เมือ
่ มี
ส่วนประกอบเป็ นวัสดุตามทีร่ ะบุอยูใ่ น
ภาคผนวกนี้ แต่ห ้ามใช ้ปุ๋ ยหมักจากขยะ

✔

Straw and
natural
mulching
materials

!

Wood ash, rice
husk ash

!

Biodegradable
processing byproducts

จาพวกจุลน
ิ ทรีย ์ ยกเว ้นจุลน
ิ ทรียท
์ ไี่ ด ้
จากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

ปุ๋ ยหมักจาก

เป็ นกากทีไ่ ด ้จากการผลิตก๊าซชีวภาพ มี
ธาตุอาหารโดยประมาณดังนี้ N=0.13%,
P2O=0.01%, K2O=2-3%

ก๊าซชีวภาพ

ปุ๋ ยจากถุงเห็ด
ปุ๋ ยน้ าชีวภาพ

อนุโลมให ้ใช ้ แม ้ว่าฟางอาจมาจากนา
ข ้าวทีใ่ ช ้สารเคมี แต่ในกองเห็ดฟาง
จะต ้องไม่ใช ้สารต ้องห ้ามในเกษตร
อินทรีย ์
ขีเ้ ลือ
่ ยและเศษวัสดุเหลือทิง้ จากถุงเห็ด
นางฟ้ า นางรม ฯลฯ
ควรผ่านการหมักซ้าอีกครัง้ ก่อนนามาใช ้
ได ้จากการหมักเศษพืช เพือ
่ ให ้เกิด
จุลน
ิ ทรียโ์ ดยธรรมชาติ ใช ้เป็ นปุ๋ ยฉีดพ่น
หรือเติมลงดินเพือ
่ ให ้พืชแข็งแรง
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Care should be taken not to make
nitrogen competition from plant.
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.
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.
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.
Organic Matter rich in microorganisms that help to breakdown
nutrients and make them available
to plants.
Compost help to kill weed seeds in
animal manure. Allow only compost
with ingredients of organic materials
listed in this Appendix. Urban waste

Bio-fertilizer

✔

Compost

✔

Compost
bacteria

Except GMOs

✔

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%.

compost is prohibited.

หากใช ้ปุ๋ ยชนิดนี้โดยลาพัง ควรใช ้ไม่ต่า
กว่า 1 ตัน/ไร่ (ในรูปของปุ๋ ยแห ้ง)

ปุ๋ ยหมักจากกอง
เห็ดฟาง

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.

✔

เมือง
สารเร่งปุ๋ ยหมัก

Details/Restriction

✔

Compost from
mushroom
straw

✔

Mushroom
manure

✔

Liquid biofertilizer

If bio-gas compost is used alone, a
minimum of 1 ton/rai is
recommended.
Allow to use even though straw may
come from conventional farm but
mushroom production must not use
prohibited substances.
Saw dust and other organic matters
waste after mushroom production
should be composted before use.
Liquid fertilizer from composting
organic residue to create natural
micro-organisms. Apply by spraying
or put into the soil
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รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

กากน้ าตาล หรือ
โมลาส

ใช ้ในการหมักทาปุ๋ ยน้ าชีวภาพ เพือ
่ เป็ น
อาหารของจุลน
ิ ทรีย ์

ปุ๋ ยไนโตรเจน

จากแหล่งธรรมชาติ เช่น กระดูกป่ น
เลือดสัตว์แห ้ง สาหร่ายสีน้ าเงินแกมเขียว
มูลไก่ กากถั่ว กากเมล็ดสะเดา ฯลฯ ควร
ใช ้ในปริมาณทีเ่ หมาะสม โดยคานึงถึง
สมดุลของธาตุอาหารในดิน

เศษพืช, ผัก,
วัสดุการเกษตร,
สารสกัดจาก
การเกษตรชีวพล
วัตร

ใช ้ทาปุ๋ ยหมัก
ไม่เติมสารต ้องห ้าม

สาหร่ายทะเล

ให ้ใช ้เฉพาะทีส
่ กัดด ้วยวิธก
ี ารทาง
ธรรมชาติเท่านัน
้
กากทีเ่ หลือจากการบีบน้ ามัน เช่น ถั่ว
ลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดสะเดา เมล็ดละหุง่
ให ้ธาตุไนโตรเจน ควรใช ้ในสภาพทีผ
่ ่าน
การหมักแล ้ว ถ ้าใช ้ไม่ถก
ู ต ้องอาจทาให ้
พืชไหม ้หรือเน่าตาย

กากเมล็ดพืช

จุลน
ิ ทรีย ์

ไรโซเบียม

ปุ๋ ยแร่ธาตุ

อนุญาตให ้ใช ้จุลน
ิ ทรียท
์ ก
ุ ชนิดกับปุ๋ ย
หมัก พืช เมล็ดพืช และดิน ยกเว ้น
จุลน
ิ ทรียท
์ ไี่ ด ้มาจากกระบวนการทาง
พันธุวศ
ิ วกรรม
้ แบคทีเรียทีใ่ ช ้คลุกเมล็ดพืช
เป็ นเชือ
ตระกูลถั่วก่อนปลูก และเพือ
่ ช่วยให ้เมล็ด
้ ได ้ดีขน
เกาะเชือ
ึ้ สามารถใช ้สารละลาย
น้ าตาลเข ้มข ้น 30% หรือสารละลายนม
้ ได ้
ผง แช่เมล็ดก่อนคลุกเชือ
จากแหล่งธรรมชาติ อนุญาตให ้ใช ้
เฉพาะทีไ่ ม่ได ้ผ่านกระบวนการแปรรูป
ทางเคมี และให ้ใช ้เพือ
่ เป็ นแร่ธาตุเสริม
ในการปรับปรุงดินเท่านัน
้
* อลูมเิ นียม-คัลเซียม ฟอสเฟต ตามที่
ได ้กาหนดไว ้ในข ้อ 6 ภาคผนวก IA.2
ของระเบียบสหภาพยุโรป 2003/2003
ปริมาณแคดเมีย
่ มต ้องไม่เกิน 90 มก/กก.
ของ P2O5
ให ้ใช ้เฉพาะดินทีเ่ ป็ นด่าง (pH>7.5)
* เกลือโปตัสเซียมดิบ หรือ ไคนิต
ตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในข ้อ 6 ภาคผนวก
IA.2 ของระเบียบสหภาพยุโรป
2003/2003
* โปตัสเซียมซัลเฟต ซึง่ น่าจะมี
ส่วนประกอบของเกลือแม็กนีเซียม ได ้
จากเกลือโปรตัสเซียมดิบ โดย
กระบวนการสกัดทางกายภาพ และอาจมี
เกลือแม็กนีเซียมเป็ นส่วนประกอบ
* แคลเซียม คาร์บอเนต (หินชอล์ก,
ดินสอพอง, หินปูนบด, Breton
ameliorant, marl, หินชอล์กฟอสเฟต)
เฉพาะทีม
่ าจากธรรมชาติ
* แมกนีเซียม และ แคลเซียม
คาร์บอเนต เฉพาะทีม
่ าจากธรรมชาติ
เช่น หินชอล์กแมกนีเซียม, หิน
แมกนีเซียมบด, หินปูน
* แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซไรต์) เฉพาะ
ทีม
่ าจากธรรมชาติ

CertAll_Std_v 1.0

Input

Details/Restriction

✔

Molasses

Use in composting green fertilizer as
microorganisms’ food.

!

Nitrogen
fertilizer

Use only those from natural
sources, e.g. blood meal, bluegreen algae, vegetable meals, and
neem cake, green manure, and
chicken manure. Use in appropriate
amount by consideration of nutrient
balance in the soil
Use for composting.
No prohibited substances are
applied.

✔

Plant,
vegetable
residue and
biodynamic
preparations

!

Seaweed

Only natural extracts are allowed.

!

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.
Allow to use with compost, plants,
seeds and soil. Except from GMOs

✔

Micro
organisms

✔

Rhizobium

!

Mineral
fertilizer

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.
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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รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

่ ม คลอ
แคลเซีย
ไรด์

จากแหล่งธรรมชาติเท่านัน
้ ใช ้เป็ นแหล่ง
ธาตุอาหารเสริมแก่พช
ื แต่ต ้องใช ้อย่าง
ระมัดระวังเพราะมีปริมาณธาตุคลอไรด์สงู
มาก อาจเป็ นอันตรายต่อความสมดุลของ
แร่ธาตุในดิน
เช่น เบนโทไนท์, เพอร์ไรท์, เวอร์ม ิ
คูไลท์, ซีโอไลท์, เกาลีน ทีม
่ าจาก
แหล่งธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทาง
เคมี ใช ้เป็ นแร่ธาตุเสริมให ้แก่พช
ื

แร่ดน
ิ เหนียว

โดโลไมท์
(แมกนีเซียม
และ แคลเซียม
คาร์บอเนต)
่
ยิปซัม
่ ม
(แคลเซีย
ซัลเฟต)
่
เกลือยิปซัม
่ ม
(แมกนีเซีย
ซัลเฟต)

• ต ้องมาจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ผ่าน

กระบวนการทางเคมี ใช ้ปรับปรุงความ
เป็ นกรดของดิน
• อาจใช ้เพือ่ เสริมธาตุแมกนีเซียมทีม่ ี
ราคาถูกแก่พช
ื การใช ้เกินความจาเป็ น
อาจเป็ นอันตรายต่อพืช
ต ้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมี ใช ้เป็ นสารปรับปรุง
ดิน และอาจใช ้เพือ
่ เสริมธาตุแคลเซียมที่
มีราคาถูกแก่พช
ื ได ้
จะต ้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่
ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือไม่มาจาก
กระบวนการสังเคราะห์

Input
!

Calcium
Chloride

✔

Clay

✔

Dolomite
(Magnesium
and Calcium
Carbonate)

!
✔

Gypsum
(Calcium
Sulphate)

✔

Gypsum salt
(Magnesium
Sulphate)

Details/Restriction
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.
E.g. bentonite, perlite, vermiculite,
zeolite, kaolin from natural sources
and not treated with chemicals. Use
as supplementary nutrients for
crops.
• 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.
Use only those from natural sources
and not treated with chemicals for
soil improvement and as source of
cheap calcium for plants
Use only those from natural sources
and not come from synthetic or
chemically treated process

่ ม
(แคลเซีย
คาร์บอเนต)

ใช ้เพือ
่ ปรับปรุงความเป็ นกรดด่างของดิน
และควรใช ้ในรูปทีบ
่ ดละเอียดแล ้ว ห ้าม
่ ม ออกไซด์ - CaO2)
ใช ้ปูนเผา (แคลเซีย
เป็ นสารปรับปรุงดิน เนื่องจากออกฤทธิ์
รุนแรง

หินแมกนีเซียม

อนุญาตให ้ใช ้เพือ
่ เสริมธาตุอาหารพืช

!

Magnesium
rock

Use for soil improvement

ปุ๋ ยธาตุอาหาร
รอง (จุลธาตุ)

เป็ นสารสังเคราะห์ ได ้แก่ คอปเปอร์
โคบอลต์ ซัลเฟต เซเลเนียม โบรอน
แมงกานีส โมลิบดินัม สังกะสี เหล็ก
ไอโอดีน อนุญาตให ้ใช ้เมือ
่ จาเป็ น เมือ
่
พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารเท่านัน
้
แต่ไม่อนุญาตให ้ใช ้สารสังเคราะห์ทอ
ี่ ยู่
ในรูปไนเตรตหรือคลอไรด์
จากแหล่งธรรมชาติ เช่น กระดูกป่ น
สาหร่ายทะเล มูลไก่ มูลค ้างคาว ขีเ้ ถ ้าไม ้
กากเมล็ดพืช ฯลฯ

!

Micro nutrients
(Trace
elements)

!

Phosphorous
fertilizer

ปุ๋ ยโพแทสเซียม

จากแหล่งธรรมชาติ เช่น ขีเ้ ถ ้าไม ้ หินบด
ฯลฯ

!

Potassium
fertilizer

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.
Use only those from natural
sources, e.g. bone meal, dried sea
weed, chicken manure, bat manure,
wood ash, vegetable seed meal
Use only those from natural
sources, e.g. wood ash, rock dust.

หินฟอสเฟต

จะต ้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่
ผ่านกระบวนการทางเคมี
ใช ้เป็ นแหล่งให ้ธาตุฟอสเฟต(P) ละลาย
น้ าได ้ยาก ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่าง
ช ้าๆจึงควรบดละเอียดให ้ได ้ประมาณ
100 เมซ และคลุกเคล ้าให ้เข ้ากับดิน
อย่างดี
จากแหล่งธรรมชาติ

!

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.

!

Sulphur

From natural sources

ปูนมาร์ล, หินปูน
บด

ปุ๋ ยฟอสเฟต

กามะถัน

CertAll_Std_v 1.0

✔

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.
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ส่วนที่ 1.1: ปัจจ ัยการผลิตทีใ่ ชเ้ ป็นปุ๋ยและสารปร ับปรุงดิน /
Appendix 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners
รายการว ัสดุ
แร่หน
ิ ภูเขาไฟ

รายละเอียด/ข้อกาหนด
เช่น ภูไมท์ ไดโอไลท์ ทีม
่ าจากแหล่ง
ธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี

CertAll_Std_v 1.0

Input
!

Volcanic rock

Details/Restriction
E.g. pumice, diorite, etc. from
natural sources and not treated with
chemicals. Use in ground form as
supplementary minerals for soil
improvement.

page 77 of 104

Certification Alliance Organic Standard

ั พช
ส่วนที่ 1.2: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
ี ารทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการป้องก ันกาจ ัดศตรู
ื โรคพืช ว ัชพืช และสารเร่งการ
เจริญเติบโต /Appendix 1.2: Products and Methods Used for Pest, Disease, Weed and Growth
Control
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

Input

พืชคลุมดิน

ควรปลูกพืชตระกูลถั่ว เพือ
่ ช่วยกาจัด
วัชพืช ป้ องกันการชะล ้างหน ้าดินและ
้ ของดิน
รักษาความชืน

✔

Cover crops

พืชหมุนเวียน

ช่วยลดการแพร่กระจายของศัตรูพช
ื

✔

Crop Rotation

ดาวเรือง

ควรปลูกไว ้ในไร่นาเพือ
่ เป็ นทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
ของแมลงทีเ่ ป็ นประโยชน์ และช่วย
ป้ องกันไส ้เดือนฝอยศัตรูพช
ื ในดิน
ให ้ใช ้วัสดุคลุมดินจากธรรมชาติ เช่น
หญ ้าแห ้ง ใบไม ้แห ้ง ฟางข ้าว ปุ๋ ยหมัก
ควบคุมวัชพืช
เช่น ตะไคร ้หอม

✔

Marigold

✔

Mulching

วัสดุคลุมดิน
พืชไล่แมลง
พีท
(ห ้ามใช ้เป็ นวัสดุ
ปรับปรุงดิน)
พลาสติก

กาวดักแมลง

บาซิลลัส ธูรงิ
เจียนซิส (บี.ที.)

!

Repellent
plants
Peat
(Prohibited for
soil
conditioning)

ต ้องไม่มก
ี ารเติมสารสังเคราะห์หรือสาร
ต ้องห ้าม
อนุญาตเฉพาะกับพืชสวนเท่านัน
้ (เช่น
การปลูกไม ้ดอก พืชในโรงเรือน พืช
กระถาง)
ใช ้เมือ
่ จาเป็ น เช่น ใช ้ในการห่อไม ้ผล ใช ้
ในการคลุมดินเมือ
่ ปลูกสตรอเบอร์รี่ ฯลฯ

!

ควรใช ้วัสดุสเี หลืองเป็ นวัสดุทากาวเพราะ
สามารถดักแมลงได ้มากกว่าสีอน
ื่ (ดัก
แมลงได ้มากกว่า85%) แต่ต ้องจัดการมิ
ให ้สัมผัสพืชปลูกและปนเปื้ อน
สิง่ แวดล ้อม ทัง้ ขณะทีใ่ ช ้อยูใ่ นแปลงและ
หลังจากเลิกใช ้แล ้ว
้ ทีไ่ ด ้จากกระบวนการทาง
ไม่อนุญาตเชือ
พันธุวศ
ิ วกรรม

✔

Sticky insect
trap

✔

Bacillus
thuringensis

ตัวห้า, ตัวเบียน

เป็ นการควบคุมโดยชีววิธ ี ใช ้ปล่อยเพือ
่
กาจัดแมลงศัตรูพช
ื

จุลน
ิ ทรีย ์

อนุญาตให ้ใช ้จุลน
ิ ทรียท
์ ก
ุ ชนิดในการ
ป้ องกันกาจัดโรคและแมลง แต่ต ้องไม่มา
จากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม
สาหรับ IFOAM โปรแกรม อนุญาตให ้ใช ้
จุลน
ิ ทรียอ
์ ะไรก็ได ้ ยกเว ้นจุลน
ิ ทรียจ
์ าก
การดัดแปลงพันธุกรรม
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป เฉพาะ
จุลน
ิ ทรียข
์ ้างล่างนี้ทอ
ี่ นุญาตให ้ใช ้ได ้

* Bacillus subtilis
* Bacillus thuringiensis subsp.
Aizawai
* Bacillus thuringiensis subsp.
Kurstaki
* Metarhizium anisopliae var.
anisopliae
* Beauveria bassiana
* Trichoderma asperellum
* Trichoderma atroviride
* Trichoderma gamsii (เดิมเรียก T.
viride)
* Trichoderma harzianum
* Trichoderma polysporum
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!

!

✔

Plastic

(Bt)
Beneficial
insect
(predator,
parasite)
Micro
organisms

Details/Restriction
Should be legume crop to control
weed and prevent soil erosion, as
well as to improve water infiltration
and retention.
Helps prevent insect, disease, or
weed infestations.
Companion crop for nematode
control.
Use of natural materials such as rice
straw, dried leaves and grass to
control weeds.
e.g. citronella grass
No synthetic additives or prohibited
inputs added.
Permitted only in horticulture
(floriculture, nursery plants, potting
mixes).
Use when necessary such as
wrapping fruits or soil mulching
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.
Except GMOs
Biological control. Use insect to
control natural pest.
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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ั พช
ส่วนที่ 1.2: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
ี ารทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการป้องก ันกาจ ัดศตรู
ื โรคพืช ว ัชพืช และสารเร่งการ
เจริญเติบโต /Appendix 1.2: Products and Methods Used for Pest, Disease, Weed and Growth
Control
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

Input

* Paecilomyces lilacinus

* Paecilomyces fumosoroseus

* Paecilomyces fumosoroseus
* Isaria fumosorosea Apopka (เดิม
เรียก Paecilomyces fumosoroseus)
ไส ้เดือนฝอย
(ใช ้กาจัด
ศัตรูพช
ื )
สปิ นโนแซด

ไวรัสกาจัดแมลง

* Isaria fumosorosea Apopka
(formerly Paecilomyces
fumosoroseus)

ใช ้ควบคุมแมลงศัตรูในไม ้ผล เช่น หนอน
เปลือกลองกอง ลางสาด ชมพู่ เป็ นต ้น

✔

Nematode (for
pest control)

For control of pests in orchards such
as worm.

่ งทีม
ใช ้ได ้เฉพาะเพือ
่ ลดความเสีย
่ ต
ี อ
่
แมลงเบียนและการการดือ
้ ยาของศัตรูพช
ื
อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะใน IFOAM
โปรแกรม ไม่อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
เช่น ไวรัส NPV ใช ้ควบคุมการระบาด
ของหนอนศัตรูพช
ื ได ้หลายชนิด ห ้ามใช ้
ไวรัสทีไ่ ด ้จากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรมสาหรับ IFOAM โปรแกรม
อนุญาตให ้ใช ้ไวรัสอะไรก็ได ้ ยกเว ้นไวรัส
จากการดัดแปลงพันธุกรรม
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป เฉพาะไวรัส
ข ้างล่างนี้ทอ
ี่ นุญาตให ้ใช ้ได ้
* Cydia pomonella Granulovirus
(CpGV)
*Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirus (HearNPV)
* Pepino mosaic virus strain CH2
isolate 1906
* Spodoptera exigua nuclear

✔

Spinosad

✔

Viruses

Use only where measures are taken
to minimise risk to parasitoids and
development of resistance.
Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme
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,

polyhedrosis virus
* Spodoptera littoralis
nucleopolyhedrovirus
* Zucchini Yellow Mosaic Virus,
สารสกัดจากพืช

Details/Restriction

weak strain
ต ้องใช ้อย่างระมัดระวัง เพราะสารสกัด
จากพืชบางชนิดทาลายแมลงทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ด ้วย
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป อนุญาตให ้ใช ้
เฉพาะ:
* อาซาดิเรซติน ทีส
่ กัดจากต ้นสะเดา
เป็ นสารกาจัดแมลง
* ไพรีทริน สกัดจากต ้นไพรีทรัม เป็ นสาร
กาจัดแมลง
* ควาสเซียจากต ้นประทัดใหญ่/
ประทัดจีน เป็ นสารไล่แมลง

weak strain
!

ไคติน

ต ้องมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกสัตว์
ทะเล เช่น เปลือกกุ ้งและปู และต ้องไม่มี
ส่วนผสมของสารต ้องห ้าม ใช ้สาหรับ
ควบคุมไส ้เดือนฝอยศัตรูพช
ื

✔

โล่ตน
ิ๊ หรือ หาง
ไหล

มีพษ
ิ ต่ากว่ายาสูบ มีพษ
ิ ต่อผิวหนัง ออก
ฤทธิแ
์ บบถูกตัวตาย ใช ้ควบคุมแมลง
จาพวกด ้วง หนอน เพลีย
้ ไฟ และ
แมลงวัน มีสารโรติโนนซึง่ มี LD50=132
ในกรณีทใี่ ช ้กับพืชกินใบต ้องทิง้ ไว ้อย่าง
น ้อย 7 วันก่อนเก็บเกีย
่ ว และต ้องใช ้
อย่างระมัดระวังเนื่องจากเป็ นพิษต่อสัตว์
เลือดเย็น เช่น ปลา

!
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Botanical
extracts

Chitin

Derris spp.
(rotenone)

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
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
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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ี ารทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการป้องก ันกาจ ัดศตรู
ื โรคพืช ว ัชพืช และสารเร่งการ
เจริญเติบโต /Appendix 1.2: Products and Methods Used for Pest, Disease, Weed and Growth
Control
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

Input

ห ้ามใช ้บริเวณใกล ้แหล่งน้ า อนุญาตให ้
ใช ้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
จากพืช เช่น น้ ามันตะไคร ้หอม น้ ามันสน
ฯ ใช ้เป็ นสารกาจัดแมลง กาจัดไร โรค
พืช และสารยับยัง้ การงอก
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

✔

Essential oils

สารเร่งการ
เจริญเติบโต
หรือ ฮอร์โมน
สารล่อแมลง
หรือ ฟี โรโมน

ใช ้ได ้เฉพาะทีเ่ ป็ นสารจากธรรมชาติ เช่น
น้ ามะพร ้าว และไซโตไคนิน

✔

เป็ นสารธรรมชาติทม
ี่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมของสัตว์และแมลง ใช ้ในกับ
ล่อแมลงเพือ
่ ดึงดูดแมลงบางชนิด เช่น
แมลงวันผลไม ้ เป็ นวิธล
ี ดจานวน
ประชากรแมลง ให ้ใช ้ร่วมกับอุปกรณ์กับ
ดักและอุปกรณ์กระจายกลิน
่ (dispenser)
เท่านัน
้ แต่ห ้ามผสมสารฆ่าแมลง
สารล่อ, สารทีม
่ ผ
ี ลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ, อนุญาตให ้ใช ้ได ้เฉพาะในกับดัก
และอุปกรณ์กระจายกลิน
่
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป อนุญาตให ้ใช ้
เฉพาะ ฟี โรโมน Straight Chain
Lepidopteran

✔

Growth
stimulant or
hormone
Insect
attraction
agent or
Pheromone

สะเดา
ไพรีทริน (สกัด
จากไพรีทรัม)

ใช ้ป้ องกันกาจัดแมลงและหนอนศัตรูพช
ื
ใช ้ป้ องกันกาจัดแมลงศัตรูพช
ื
ไม่อนุญาตให ้มี piperonyl butoxide ใน
ผลิตภัณฑ์จากไพรีทรัม

!
!

ยาสูบ

ให ้ใช ้อย่างระมัดระวัง ไม่อนุญาตให ้ใช ้
pure nicotine และอนุญาตให ้ใช ้เฉพาะ
ใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
• ใช ้ควบคุมโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ราและ
แบคทีเรีย เช่น ใบจุด ใบไหม ้ และรา
น้ าค ้าง โดยต ้องใช ้อย่างระมัดระวัง
ไม่ให ้เกิดการสะสมของทองแดง
(คอปเปอร์) ในดิน และต ้องไม่มค
ี ราบ
ตกค ้างให ้เห็นในผลิตผลทีเ่ ก็บเกีย
่ ว
• มีอัตราส่วนผสมแตกต่างกันระหว่าง
จุนสี:ปูนเผา:น้ า (กรัม:กรัม:ลิตร) ดังนี้
พืชทั่วไป = 40:40:4 พืชทีแ
่ พ ้ฤทธิ์
ทองแดง 40:120:4 พืชอายุน ้อย
10:30:4
• เมือ่ ผสมแล ้วต ้องใช ้ทันที และอาจเป็ น
พิษกับพืชอวบน้ า จึงควรผสมจุนสีและ
ปูนเผาแยกกัน เวลาจะใช ้จึงนามาผสม
กัน
ให ้ใช ้ในรูปของ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์,
คอปเปอร์ออกไซด์, คอปเปอร์ออกซี่
ั เฟท, คอปเปอร์
คลอไรด์, คอปเปอร์ซล
ออกตาโนเอท และคิวปรัสออกไซด์
ปริมาณการใช ้ไม่เกิน 960 กรัม./ไร่/ปี (6
กก./เฮกตาร์/ปี )

!

น้ ามันหอมระเหย

บอร์โดมิกซ์เจอร์

ทองแดง
(สารประกอบ)
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Neem
Pyrethrin
(Extract from
natural
Pyrethrums)
Tobacco

!

Bordeaux
mixture

!

Copper
(compound
substance)

Details/Restriction
Must not use near waterways. Only
allowed for IFOAM Programme, not
EU Programme
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
Only natural source is allowed, e.g.
coconut juice and cytokinin
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.
Use for insect control.
Pyrethrum products containing
piperonyl butoxide are not allowed.
Use for insect control
Allow to use with precaution. Except
pure nicotine. Only allowed for
IFOAM Programme, not EU
Programme.
• 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.
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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ั พช
ส่วนที่ 1.2: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
ี ารทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการป้องก ันกาจ ัดศตรู
ื โรคพืช ว ัชพืช และสารเร่งการ
เจริญเติบโต /Appendix 1.2: Products and Methods Used for Pest, Disease, Weed and Growth
Control
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

จุนสี หรือคอป
ั เฟต (ดู
เปอร์ซล
เพิม
่ ที่ ทองแดง)

้
ใช ้แช่เมล็ดพืชก่อนปลูกเพือ
่ กาจัดเชือ
โรคทีต
่ ด
ิ มากับเมล็ด โดยละลายจุนสี 19
กรัม/น้ า 18 ลิตร (ไม่ควรใช ้ภาชนะทีเ่ ป็ น
โลหะ) ในกรณีเมล็ดข ้าว แช่นาน 24 ชม.
แล ้วจึงล ้าง(แช่)น้ าเปล่าก่อนนาไปปลูก

!

Copper
Sulphate
(see also
Copper)

เอทิลน
ี

ใช ้เป็ นสารบ่มผลไม ้สุก อนุญาตให ้ใช ้
เฉพาะจากแหล่งทีไ่ ม่ใช่การสังเคราะห์
ใช ้ฉีดพ่นกาจัดแมลง

!

Ethylene

!

Ethyl alcohol

เอทิลแอลกอฮอ
ล์, เหล ้าขาว

ไอรอนฟอสเฟต
กามะถันปูน
น้ ามันแร่ (ไวท์
ออยล์ น้ ามันแก ้ว
น้ ามันพาราฟิ น)
ด่างทับทิมหรือ
โพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต

่ ม
สบูโ่ พแทสเซีย
หรือสบูอ
่ อ
่ น
่ มไบ
โพแทสเซีย
คาร์บอเนต
โซเดียมไบ
คาร์บอเนต หรือ
ผงฟู
สารจับใบ
กามะถัน

น้ าส ้มสายชู

อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะใน IFOAM
โปรแกรม ไม่อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะใน IFOAM
โปรแกรม ไม่อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะใน IFOAM
โปรแกรม ไม่อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะใน IFOAM
โปรแกรม ไม่อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
้ รา: ใช ้สาหรับ
สารป้ องกันกาจัดเชือ
ป้ องกันกาจัดโรคราน้ าค ้าง โดยใช ้ด่าง
ทับทิม 7 กรัม/น้ า 7 ลิตร คนให ้ละลาย
แล ้วฉีดพ่นทันที ให ้ใช ้ในผลไม ้เท่านัน
้
อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะใน IFOAM
โปรแกรม ไม่อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
ใช ้ควบคุมศัตรูพช
ื จาพวกปากดูด เช่น ไร
เพลีย
้ อ่อน แต่อาจทาให ้ใบพืชไหม ้ ใน
ภาวะทีอ
่ ากาศร ้อนจัด
อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะใน IFOAM
โปรแกรม ไม่อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
ใช ้อัตรา 5 กรัม/น้ า 1 ลิตรสาหรับโรครา
แป้ ง อัตรา 10 กรัม/น้ า 1 ลิตรสาหรับ
โรคราน้ าค ้าง ใช ้สบูอ
่ อ
่ นผสมเป็ นสารจับ
ใบ เตรียมแล ้วใช ้ทันที ไม่ควรเก็บไว ้นาน
ให ้เลือกใช ้น้ าสบูอ
่ อ
่ น หรือลูก
ประคาดีควาย แทนสารจับใบสังเคราะห์
้ ราได ้
ให ้ใช ้ควบคุมโรคพืชทีเ่ กิดจากเชือ
มีความเป็ นกรดสูง จึงไม่ควรใช ้ในช่วงที่
อากาศร ้อนจัด เพราะอาจทาให ้ใบพืช
ไหม ้
จากแหล่งธรรมชาติใช ้ฉีดพ่นป้ องกัน
กาจัดโรคและแมลง โดยเจือจางก่อนใช ้
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Input

Details/Restriction
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.
Used as ripening agent. Only nonsynthetic source is allowed.
Spray for insect control insecticide
Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme

✔

Iron
phosphate

Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme

✔

Lime Sulfur
(Calcium
polysulfide)
Mineral oils
(white oil,
paraffin oil)
Potassium
permanganate

Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme

✔
!

Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme
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

✔

Potassium
soap or
Soft soap

For control of sucking insects such
as aphids. May cause burning of
plants if applied when temperature
is high.
Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme

✔

Potassium
bicarbonate

!

Sodium
bicarbonate

At mixtures between 5-10 gm/l, it
can be used against various fungus
and moulds.

!

Use soft soap or natural soap berry.

!

Sticking
Agents
Sulphur

✔

Vinegar

Use for spraying to control disease
and insect. Dilute before using.

Used to control fungus but is acid
forming and can burn leaves if
applied in hot weather.
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ั และสตว์
ั ในสถานทีแ
ส่วนที่ 1.3: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
ี ารทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการป้องก ันกาจ ัดแมลงศตรู
่ ปรรูปและ
โรงเก็บ /
Appendix 1.3: Products and Methods Used for Pest Control in Processing Unit and Storage
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

Input

แบล็กไลท์

ใช ้ล่อแมลงกลางคืน ช่วงเวลาทีแ
่ มลงเริม
่
ออกหากิน เริม
่ ตะวันตกดินกระทัง่ ประมาณ
20.00 น.

✔

น้ ามันเครือ
่ งใช ้
แล ้ว

ใช ้ร่วมกับกับดักไฟล่อแมลง ดักแมลงทีม
่ า
เล่นไฟ ต ้องจัดการมิให ้ปนเปื้ อนพืน
้ ที่
เพาะปลูก พืชปลูก และผลผลิต
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

!

Black light

Details/Restriction
Attract night insect.

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

กับดักไฟล่อแมลง ใช ้ล่อแมลงไม่ให ้มารบกวน

✔

Light trap

Attract insect

กับดักหนู,
แมลงสาบ

✔

Pest traps

Mechanical pest traps. Proper dispose
of the dead bodies.

✔

Pheromones

Substances used to attract insects
into trap and reduce insect
population. Used with traps or
dispensers only.

✔

Ultra-sound

Use for annoying insect and animal
pest.

Diatomaceous
earth

• Can be sprayed as dust for insect

Wood ash

Mixed with seeds for insect control

ดักโดยวิธก
ี ล ฝั งซากสัตว์ให ้มิดชิด

สารล่อแมลง หรือ ใช ้ในกับดักล่อแมลงเพือ
่ ดึงดูดแมลงบาง
ฟี โรโมน
ชนิดเพือ
่ ลดจานวนประชากรแมลงให ้ใช ้
ร่วมกับอุปกรณ์กับดักและอุปกรณ์กระจาย
กลิน
่ (dispenser)เท่านัน
้
อัลตราซาวน์
ไดอะตอมิเชียส
เอิรธ
์

ใช ้ไล่แมลงและสัตว์ศัตรูพช
ื ทีม
่ ารบกวน

• เป็ นผงสีขาวละเอียด เกิดจากซากของ

!

สิง่ มีชวี ต
ิ ในทะเล
• ใช ้คลุกเมล็ดพันธุเ์ พือ่ ป้ องกันแมลง
ศัตรู
• ใช ้กาจัดแมลงในบ ้าน/โรงเรือน เช่น
แมลงสาบ มด
• เวลาใช ้ควรมีผ ้าปิ ดจมูกเพือ่ ป้ องกัน
ระวังไม่ให ้หายใจเข ้าปอด

ขีเ้ ถ ้าไม ้

ใช ้ขีเ้ ถ ้าแห ้งคลุกเมล็ดพันธุป
์ ้ องกันแมลง

✔

ไพรีทริน (สกัด
จากไพรีทรัม)

อนุญาตให ้ใช ้กาจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ
แต่ต ้องไม่ให ้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์

!

น้ ามันพืช

ใช ้คลุกเมล็ดเพือ
่ ป้ องกันแมลงทาลาย
้ รา,
ใช ้เป็ นสารป้ องกันกาจัดแมลง, ไร, เชือ
และป้ องกันการงอก
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป อนุญาตให ้ใช ้
เฉพาะน้ ามันจากพืชต่อไปนี้
* น้ ามันดอกทานตะวัน
* น้ ามันจากเมล็ดคาโนลา
* น้ ามันสเปี ยร์มน
ิ้ ท์
* น้ ามันกานพูล
* น้ ามันตะไคร ้หอม
* น้ ามันจากส ้ม

CertAll_Std_v 1.0

✔

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

Pyrethrin
Allow for storage insect control. Must
(Extracted from not contact with organic products.
natural
pyrethrum)
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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ั พช
ส่วนที่ 1.4: สารปรุงแต่งทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นผลิตภ ัณฑ์สาหร ับป้องก ันกาจ ัดศตรู
ื /
Appendix 1.4: Additives Used in Products for Pest Control
รายการว ัสดุ
กรดซิตริก

รายละเอียด/ข้อกาหนด
สารกันบูด, สารปรับความเป็ นกรดด่าง

Input

Details/Restriction

✔

Citric acid

เมทธิล พารา
สารกันบูด
ไฮโดรเบนโซเอท อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

✔

Methyl
Preservative
parahydrobezoa Only allowed for IFOAM Programme,
te
not EU Programme

โปรปิ ล พาราเบน
โซเอท

สารกันบูด
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

✔

Propyl
parabezoate

Preservative
Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme

โพลีซ
่ อร์เบท

สารอิมัลซิไฟเออร์
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

✔

Polysorbate

Emulsifier
Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme

สาหรับการใช ้ co-formulant ในผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพช
ื ใน
โปรแกรม IFOAM ให ้ตรวจสอบเพิม
่ เติมกับ
• Canada Pest Management Regulatory Agency
(PMRA) list (COR Table 4.3)
- Formulants classified as List 4A or 4B อาจ
อนุญาตให ้ใช ้ได ้
- Formulants classified as List 3 by PMRA อาจ
อนุญาตให ้ใช ้ได ้กับกับดักล่อทีป
่ ล่อยสารฟี โรโมนแบบ
passive
• USA EPA lists (NOP §205.601)
- EPA List 4 - Inerts of Minimal Concern.
- EPA List 3 - Inerts ทีไ่ ม่รู ้ความเป็ นพิษ – อนุญาต
ให ้ใช ้ได ้เฉพาะในกับดักล่อทีป
่ ล่อยสารฟี โรโมนแบบ
passive

Preservative, pH adjustment

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.

ให ้ใช ้ได ้โดยมีข ้อจากัดในการใช ้ของสารดังกล่าวตามทีร่ ะบุไว ้
ในรายการสาร

CertAll_Std_v 1.0
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ั และการเลีย
่ ปัจจ ัยการผลิตทีอ
ส่วนที่ 1.5: รายชือ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการเลีย
้ งสตว์
้ งผึง้ อินทรีย ์ /
Part 1.5: List of Approved Inputs for Organic Livestock and Bee-Keeping
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

Input

Details/Restriction

แอลกอฮอล์,
ไอโสโปรปิ ล

้ โรค ควรเลือกใช ้ เอทธิล
ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
แอลกอฮอล์กอ
่ น

✔

Alcohol
isopropyl

For disinfection; preferably ethyl
alcohol

แอลกอฮอล์
เอทิล

้ โรค
ใช ้สาหรับฆ่าเชือ

✔

Alcohol Ethyl

For cleaning containers

กรด

กรดซิตริก กรดเปอร์อะซิตก
ิ กรดฟอร์มก
ิ
กรดแลคติก กรดออกซาลิก และ กรดอะซิ
ติก

✔

Acid

Citric acid, peracetic acid, formic acid,
lactic acid, oxalic acid and acetic acid

กรดไนตริก

สาหรับอุปกรณ์และเครือ
่ งมือผลิตนม
เท่านัน
้

✔

Nitric acid

For dairy production equipment only

กรดฟอสฟอริก

สาหรับอุปกรณ์และเครือ
่ งมือผลิตนม
เท่านัน
้

✔

Phosphoric acid

For dairy production equipment only

คลอรีนได
ออกไซด์

้ โรคในอุปกรณ์ทส
ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
ี่ ัมผัส
อาหาร

✔

Chlorine dioxide

For disinfection in equipment in
contact with food

่ มไฮเปอร์ ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
้ โรคในอุปกรณ์ทส
แคลเซีย
ี่ ัมผัส
คลอไรท์
อาหาร

✔

Calcium
hypochlorite

For disinfection in equipment in
contact with food

้
ให ้ใช ้สาหรับฆ่าเชือ

✔

Hydrogen
peroxide

For disinfection of processing
equipment only and must wash with
hot water before begin processing

✔

Lime

✔

Chloride of lime calcium oxychloride, calcium chloride
and calcium hydroxide

✔

Milk of lime

✔

Quick lime

✔

Ozone

✔

Plant
preparations

่ ม
สบูโ่ ปแตสเซีย
(สบูอ
่ อ
่ น)

✔

Potassium soap
(soft soap)

โซเดียม
ไฮดรอกไซด์
(โซดาไฟ)

✔

Sodium
hydroxide
(caustic soda)

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์
หินปูน
เกลือของหินปูน

calcium oxychloride, calcium chloride
and calcium hydroxide

น้ าปูนไลม์
ปูนขาว

รวมทัง้ ปูนเผาโชยน้ า สาหรับใช ้ในโรงงาน
ฆ่า/ชาแหละสัตว์เท่านัน
้

โอโซน
สารสกัดจากพืช

สกัดด ้วยวิธธ
ี รรมชาติเท่านัน
้

Including slaked lime, only in
slaughter houses

use natural extraction method only

โซเดียม
คาร์บอเนต

เฉพาะในโรงฆ่า/ชาแหละสัตว์เท่านัน
้

✔

Sodium
carbonate

Only in slaughter house

โซเดียมไฮเปอร์
คลอไรท์

้ โรค
เช่น น้ ายาฟอกขาว ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
ในอุปกรณ์ทส
ี่ ัมผัสอาหาร
ควรใช ้ด ้วยความระมัดระวัง

✔

Sodium
hypochlorite

e.g. bleach; used for disinfection in
equipment in contact with food; use
with care

สบูโ่ ซเดียม (สบู่
แข็ง/สบูก
่ ้อน)

✔

Sodium soap

น้ า และไอน้ า

✔

Water and
steam
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ภาคผนวก 2: สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปสาหร ับผลิตภ ัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ / Appendix 2: List
of Approved Additive and Processing Aids Used in Food Processing
ในกรณีการขอรับรองมาตรฐาน EU ให ้นาสารทีม
่ เี ครือ
่ งหมายดอกจัน * ในช่องเลขรหัสมาคานวณโดยนับเป็ นส่วนประกอบทีเ่ ป็ นวัตถุดบ
ิ
ทางการเกษตร ส่วนรายการทีไ่ ม่ใส่เครือ
่ งหมายดอกจัน ไม่ต ้องนามาใช ้คานวณเป็ นวัตถุดบ
ิ ทางการเกษตร
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.

ส่วนที่ 2.1: รายการสารปรุงแต่งและ carrier ทีอ
่ นุญาตให้ใช ้ /
Appendix 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers
รายการ

ผลิตภ ัณฑ์ ที่
ใช้

แคลเซียม
คาร์บอเนต

ไม่มข
ี ้อจากัด

ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์

ไวน์

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

Product
E170 Calcium
carbonate

จะต ้องไม่ใส่ในไวน์มาก
E220 Sulphur
เกินกว่า 100 ppm และ
dioxide
ั ไฟต์เหลือเกิน
ต ้องไม่มซ
ี ล
กว่า 35 ppm ใน
ผลิตภัณฑ์สาเร็จ

โพแทสเซียมเม ไวน์
ตาไบซัลไฟต์

Product group

Detail/
Limitation

unrestricted
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.

E224 Potassium
wine
metabisulphite

กรดแลคติก

ผักและผลไม ้ ใช ้เพือ
่ ปรับปรุงรสในน้ า
ผลไม ้/น้ าผักเข ้มข ้น,
ผลิตภัณฑ์ผักดอง

E270 Lactic acid

Fruit/ vegetable Concentrated
fruit/vegetable juice &
fermented vegetable
products

คาร์บอนได
ออกไซด์

ไม่มข
ี ้อจากัด

E290 Carbon
dioxide

unrestricted

กรดมาลิก

ผักและผลไม ้

E296 Malic acid

Fruit/ vegetable

กรด
แอสคอบิก

ผักและผลไม ้

E300 Ascorbic acid Fruit/ vegetable

โทโคฟี รอลส์ ไม่มข
ี ้อจากัด

ต ้องสกัดจากน้ ามันพืช

E306 Tocopherols
*

unrestricted

Must be derived from
vegetable oils

เลซิตน
ิ

ไม่มข
ี ้อจากัด

ได ้มาโดยไม่ใช ้สารฟอก
และตัวทาละลายอินทรีย ์

E322 Lecithin
*

unrestricted

Obtained without use of
bleaches and organic
solvents

กรดซิตริก

ผักและผลไม ้/ •
ไวน์

•

•

โพแทสเซียม
ซิเทรต

E330 Citric acid
ใช ้เพือ
่ ปรับปรุงรสใน
แยม, น้ าผลไม ้/น้ าผัก
เข ้มข ้น, ผักดอง (ใช ้
ไม่เกิน 1 กรัม/ลิตร)
ใช ้ร ้อยละ 0.1-0.5
เพือ
่ ช่วยป้ องกัน
ปฏิกริ ย
ิ าสีน้ าตาลใน
ผักและผลไม ้ตากแห ้ง
ในไวน์ ต ้องใส่ไม่เกิน
1 กรัม/ลิตร

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

แคลเซียมซิเต ผักและผลไม ้
รด
กรดทาร์ทาริก ไวน์

CertAll_Std_v 1.0

E332 Potassium
citrate
E333 Calcium
citrates

ให ้ใช ้ทีม
่ าจากธรรมชาติ

Fruit/ vegetable • Used for taste
/wine
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
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme
Fruit/ vegetable

E334 Tartaric acid wine

Allow only from natural
source
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ส่วนที่ 2.1: รายการสารปรุงแต่งและ carrier ทีอ
่ นุญาตให้ใช ้ /
Appendix 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers
รายการ
โซเดียมทาร์
เตรต

ผลิตภ ัณฑ์ ที่
ใช้

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

ขนมหวาน/
เค ้ก/ขนมปั ง

โพแทสเซียม ธัญพืช/ขนม
ทาร์เตรต
หวาน/เค ้ก/
ขนมปั ง

Product

Product group

E335 Sodium
tartrate

cake/biscuit/
confectionery

E336 Potassium
tartrate

cereal/cake/
biscuit/
confectionery

Detail/
Limitation

โมโน
แคลเซียม
ฟอสเฟต

ธัญพืช

ใช ้กับแป้ ง

E341 Mono
calcium
phosphate

cereal

For raising flour only

แอมโมเนียม
ฟอสเฟต

ไวน์

ให ้ใช ้ไม่เกิน 0.3 กรัม/
ลิตร

E342 Ammonium
phosphate

wine

Restricted to 0.3 gm/l

กรดอัลจินก
ิ

ไม่มข
ี ้อจากัด

E400 Alginic acid

unrestricted

โซเดียมอัลจิ
เนต

ไม่มข
ี ้อจากัด

E401 Sodium
alginate

unrestricted

โพแทสเซียม ไม่มข
ี ้อจากัด
อัลจิเนต

E402 Potassium
alginate

unrestricted

วุ ้น

ไม่มข
ี ้อจากัด

E406 Agar

unrestricted

คาร์ราจีแนน

ไม่มข
ี ้อจากัด

E407 Carrageenan unrestricted

โลคัสบีนกัม

ไม่มข
ี ้อจากัด

E410 Locust bean unrestricted
*
gum

กัวร์ กัม

ไม่มข
ี ้อจากัด

E412 Guar gum
*

ทรากาแคนท์
กัม

ไม่มข
ี ้อจากัด

ไม่อนุญาตให ้ใช ้กับ
E413 Tragacanth
ผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ ออกไป EU
gum

อาราบิกกัม

ขนมหวาน/
นม/ไขมัน/ไข่

E414 Arabic gum
*

confectionery/m
ilk products/fat
products/egg

แซนแทนกัม

ผัก/ผลไม ้/
เค ้ก/ขนมปั ง

E415 Xanthan
gum

Fruit/ vegetable
cake/biscuit

เจลแลนกัม
[CAS#71010
-52-1]

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

กลีเซอรอล

เฉพาะทีไ่ ด ้จากพืช ใช ้เป็ น E422 Glycerol
แคริเออร์ในการสกัดพืช

unrestricted
unrestricted

E418 Gellan gum
[CAS#71010
-52-1]

Not allowed for products
being exported to the EU.

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme
Obtained from plant origin,
used as carrier for plant
extracts

เจลาติน

ผลไม ้/ผัก/
ไวน์

สาหรับใช ้เพือ
่ ทาให ้เนื้อ
แยมเป็ นเนื้อเดียวกัน

E428 Gelatin

Fruit/
Used in jam for texture
Vegetable/ Wine stability

เพคติน

ไม่มข
ี ้อจากัด

ช่วยให ้แยมคงตัว อนุญาต
ให ้ใช ้เฉพาะเพคติน
ธรรมชาติทไี่ ม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมี

E440 Pectin
*

unrestricted

For jam production
Modification is not allowed

ใช ้เป็ นวัสดุทาแคปซูล
และอนุญาตให ้ใช ้เฉพาะ
กับผลิตภัณฑ์ทข
ี่ อรับรอง
มาตรฐานสหภาพยุโรป
เท่านัน
้

E464 Hydroxyprop unrestricted
yl methyl
cellulose

Encapsulation material for
capsules. Allowed only for
EU programme.

ไฮดรอกซี
ไม่มข
ี ้อจากัด
พรอพิลเมทิล
เซลลูโลส

โซเดียม
คาร์บอเนต

ขนมหวาน/
เค ้ก/ขนมปั ง
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E500 Sodium
carbonates
(E500)

cake/biscuit/con
fectionery
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ส่วนที่ 2.1: รายการสารปรุงแต่งและ carrier ทีอ
่ นุญาตให้ใช ้ /
Appendix 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers
รายการ

ผลิตภ ัณฑ์ ที่
ใช้

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

โพแทสเซียม ธัญพืช/ขนม
คาร์บอเนต
หวาน/เค ้ก/
ขนมปั ง
แอมโมเนียม
คาร์บอเนต

ธัญพืช/ขนม
หวาน/เค ้ก/
ขนมปั ง

แมกนีเซียม
คาร์บอเนต

ธัญพืช/ขนม
หวาน/เค ้ก/
ขนมปั ง

ใช ้เป็ นสารทีท
่ าให ้ขนมฟู

Product

Product group

E501 Potassium
carbonates

cereal/cake/
biscuit/
confectionery

E503 Ammonium
carbonates

cereal/cake/
biscuit/
confectionery

E504 Magnesium
carbonates

cereal/cake/bisc
uit/
confectionery

โพแทสเซียม ผักและผลไม ้ ใช ้กับผักและผลไม ้
E508 Potassium
คลอไรด์
กระป๋ องแช่แข็ง ซ ้อส มา
chloride
สตาร์ด
ไม่อนุญาตให ้ใช ้กับ
ผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ ออกไป EU

Fruit and
vegetable

แคลเซียม
คลอไรด์

ผัก/ผลไม ้/ถั่ว
เหลือง

soybean /fruit/
vegetable

แมกนีเซียม
คลอไรด์

ถั่วเหลือง

แคลเซียม
ซัลเฟต

ถั่วเหลือง/
ขนมหวาน/
ยีสต์

แอมโมเนียม
ซัลเฟต

ไวน์

แคลเซียมไฮ
ดรอกไซด์

แป้ ง/น้ าตาล

E509 Calcium
chloride
ไม่อนุญาตให ้ใช ้กับ
E511 Magnesium
ผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ ออกไป EU
chloride

Used as leavening agent

• Only frozen & canned

fruit/vegetable,
vegetable sauces,
ketchup, mustard.
• Not allowed for products
being exported to the
EU.

Not allowed for products
being exported to the EU.

E516 Calcium
sulphate

Soybean
products/
confectionery/b
akers’ yeast

ใช ้ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม/
ลิตร

E517 Ammonium
sulphate

wine

Restricted to 0.3 mg/l

สารเติมในแป้ งข ้าวโพด
tortilla และสารช่วยแปร
รูปในผลิตภัณฑ์น้ าตาล

E526 Calcium
hydroxide

Flour/sugar

Food additive for maize
tortilla flour
Processing aid for sugar

E551 Silicon
dioxide

Fruit/ vegetable Anti-caking agent for herbs
and spices

ซิลก
ิ อนไดออ ผักและผลไม ้ สารป้ องกันการจับตัวแข็ง
กไซด์
ในเครือ
่ งเทศ
ห ้ามใช ้สารนี้ทไี่ ด ้จากการ
ออกซิไดซ์ของ Dglucose กับ bromine
water
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

กลูโคโน
เดลต ้า แลค
โตน

soybean

Detail/
Limitation

E575 Glucono
delta-lactone

E938 Argon

Production by oxidation of
D-glucose with bromine
water is prohibited.
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

อาร์กอน

ไม่มข
ี ้อจากัด

ไนโตรเจน

ไม่มข
ี ้อจากัด

เกรดทีไ่ ม่มน
ี ้ ามัน/เกรด
สาหรับอาหาร

E941 Nitrogen

Oil free grade /Food grade

ออกซิเจน

ไม่มข
ี ้อจากัด

เกรดทีไ่ ม่มน
ี ้ ามัน

E948 Oxygen

Oil free grade

้ จุลน
เชือ
ิ ทรีย ์
จาก
ผลิตภัณฑ์
แปรรูปนม

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

ไลโซไซม์
จากไข่ขาว

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม CAS# Egg white
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้ 9001- lysozyme
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป 63-2
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Dairy
cultures

unrestricted

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

page 87 of 104

Certification Alliance Organic Standard

ส่วนที่ 2.1: รายการสารปรุงแต่งและ carrier ทีอ
่ นุญาตให้ใช ้ /
Appendix 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers
รายการ

ผลิตภ ัณฑ์ ที่
ใช้

เอนไซม์
(Rennet;
Catalase;
Lipase;
Pancreatin;
Pepsin
Trypsin)

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

Product

Product group

Detail/
Limitation

ต ้องมาจากแหล่ง
ธรรมชาติ (บริโภคได ้, พืช
้ ราทีไ่ ม่
ทีไ่ ม่เป็ นพิษ, เชือ
้
ก่อให ้เกิดโรค หรือเชือ
แบคทีเรียทีไ่ ม่กอ
่ ให ้เกิด
โรค) และต ้องไม่ใช่ GMO
(มาจากสัตว์)

Enzyme
[Rennet;
Catalase;
Lipase;
Pancreatin;
Pepsin
Trypsin]

เช่น สีเขียวจากใบเตย สี
แดงจากกระเจี๊ ยบ สีส ้ม
จากเมล็ดคาแสด สีเหลือง
จากขมิน
้ สีมว่ ง/ฟ้ าจาก
ดอกอัญชัญ น้ าตาลไหม ้
เป็ นต ้น

Food
colouring
(Natural
sources)

เฟอร์
รัสซัลเฟต

สาหรับใช ้เสริมธาตุเหล็ก
หรือการเติมสารอาหาร ที่
เป็ นข ้อกาหนดทาง
กฎหมาย
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Ferrous
sulfate

For iron enrichment or
fortification of foods when
required by regulation.
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

โมโนกลีเซอ
ไรด์และไดกลี
เซอไรด์

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Glycerides
(mono and
di)

For use only in drum frying
of food
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

แมกนีเซียม
ซัลเฟต

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Magnesium
sulfate

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

ไม่มข
ี ้อจากัด

ต ้องไม่มาจากกระบวนการ
ทางพันธุวศ
ิ วกรรม

Microorganisms

unrestricted

Must not from GMOs

สารแต่งกลิน
่
ไม่มข
ี ้อจากัด
จากธรรมชาติ

ต ้องไม่ผ่านกระบวนการ
ทางเคมี และไม่ใช ้ตัวทา
ละลายและ carrier
สังเคราะห์ หรือสารกันบูด
สังเคราะห์

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
วิตามิน
และแร่ธาตุ

สาหรับการเติมสารอาหาร
ทีเ่ ป็ นข ้อกาหนดทาง
กฎหมาย
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Nutrients
vitamins and
minerals

For fortification of foods
when required by
regulation.
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

โปแทสเซียม
ไอโอไดด์

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Potassium
iodide

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

สีผสมอาหาร
(จาก
ธรรมชาติ)

จุลน
ิ ทรีย ์

เกลือ

ไม่มข
ี ้อจากัด

ไม่มข
ี ้อจากัด

โซเดียม
ฟอสเฟต

CertAll_Std_v 1.0

Salt
สาหรับใช ้ในผลิตภัณฑ์
จากนม
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Sodium
phosphates

Must be from natural
sources (edible, nontoxic
plants, nonpathogenic
fungi or nonpathogenic
bacteria) and not produced
from GMOs.
[animal derived]
unrestricted

unrestricted

From clean sources no
contamination.
For use only in dairy foods.
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme
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ส่วนที่ 2.1: รายการสารปรุงแต่งและ carrier ทีอ
่ นุญาตให้ใช ้ /
Appendix 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers
รายการ

ผลิตภ ัณฑ์ ที่
ใช้

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

Product

Product group

Detail/
Limitation

เตตระ
โซเดียม ไพ
โรฟอสเฟต

สาหรับใช ้ในการผลิต
CAS# Tetrasodium
เนื้อสัตว์เทียมเท่านัน
้
7722- pyrophospha
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม 88-5 te
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Only for meat analogue
products
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

่ ไม ้
เรซิน

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Wood resin

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

ยีสต์

ในกรณีทใี่ ช ้กับการแปรรูป
อาหารเพือ
่ บริโภค จะต ้อง
เป็ นยีสต์เกษตรอินทรีย ์
อาจอนุญาตให ้ใช ้ยีสต์ท ี่
ไม่ใช่เกษตรอินทรีย ์ ถ ้าไม่
สามารถหายีสต์เกษตร
อินทรียไ์ ด ้ ห ้ามเลีย
้ งยีสต์
ในอาหารเพาะเลีย
้ งจากปิ
โตรเคมีและของเหลือจาก
การผลิตเหล ้าทีม
่ ี sulfite
สาหรับการรมควันยีสต์
จะต ้องมีการบันทึก
กระบวนการรวมควันทีเ่ ป็ น
ไม่ใช่การสังเคราะห์

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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ส่วนที่ 2.2: รายการสารช่วยแปรรูปทีอ
่ นุญาตให้ใช ้ /
Part 2.2 List of Products Used as Processing Aids
รายการ

ผลิตภ ัณฑ์ท ี่ รายละเอียด/ข้อกาหนด
ใช้

แคลเซียม
ไม่มข
ี ้อจากัด
คาร์บอเนต/น้ า
ปูนใส

แทนนิน

ไวน์

กรดแทนนิก

ไวน์

ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์

ไวน์

Product

• สารช่วยให ้คงรูป ใช ้ใน E170 Calcium

carbonate/
Lime water

ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม ้
่ ม แช่อม
เชือ
ิ่ ดอง
• น้ าปูนใสเตรียมได ้จาก
ปูนขาว(ทีใ่ ช ้กินหมาก)
1 ช ้อนชา ต่อน้ า 1
ลิตร คนให ้ทั่ว ตัง้ ทิง้
ไว ้จนตกตะกอน ดูด
เฉพาะน้ าใสไปใช ้

Product group
unrestricted

Detail/
Limitation

• 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.

E181 Tannin

wine

E184 Tannic acid

wine

E220 Sulphur
dioxide

wine

E290 Carbon
dioxide

unrestricted

ช่วยให ้แป้ งลืน
่

E322 Lecithin

cake/biscuit/
confectionery

โซเดียม
ซิเตรท

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

E331 Sodium
iii
citrate

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

แคลเซียม
ซิเตรท

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

E333 Calcium
citrate

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

ตัวช่วยกรอง

คาร์บอนไดออ ไม่มข
ี ้อจากัด
กไซด์
เลซิตน
ิ

กรดและเกลือ
ทาร์ทาริก

ขนมหวาน/
เค ้ก/ขนมปั ง

ไวน์
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

โพแทสเซียม
โซเดียม
ทาร์เทรต
เจลาติน

E334 Tartaric acid
& salt

(L(+)–)

ผักและผลไม ้/ ใช ้เพือ
่ ให ้เกิดความคงตัว
ไวน์
ในแยมบางชนิด

โซเดียมแอซิด
ไพโรฟอสเฟต

ใช ้เป็ นสารทีท
่ าให ้ขนมฟู
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

เซลลูโลส

ใช ้สาหรับการทาไส ้กรอก E460 Cellulose
แบบ regenerative
casings เป็ นสารป้ องกัน
การจับตัวแข็ง (แต่ต ้องไม่
ฟอกขาวด ้วยคลอรีน) และ
เป็ นสารช่วยในการกรอง
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme
fruit/vegetable/
wine

E450 Sodium acid
(i) pyrophospha
te

Use in regenerative
casings, as anti-caking
agent (non-chlorine
bleached) and filtering aid
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

น้ าตาล

E500 Sodium
carbonate

sugar

โพแทสเซียม
คาร์บอเนต

ผักและผลไม ้/
ไวน์

E501 Potassium
carbonate

fruit/vegetable/
wine
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ใช ้เป็ นสารทีท
่ าให ้ขนมฟู
เท่านัน
้

E503 Ammonium
(ii) bicarbonate

Used in jam for texture
stability
Only as leavening agent
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

โซเดียม
คาร์บอเนต

แอมโมเนียม
ไบคาร์บอเนต

Greasing agent

wine

E337 Potassium
sodium
tartrate
E428 Gelatin

Filtration aids

For use only as leavening
agent
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ส่วนที่ 2.2: รายการสารช่วยแปรรูปทีอ
่ นุญาตให้ใช ้ /
Part 2.2 List of Products Used as Processing Aids
รายการ

ผลิตภ ัณฑ์ท ี่ รายละเอียด/ข้อกาหนด
ใช้

Product

Product group

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
แมกนีเซียม
คลอไรด์

ถั่วเหลือง

กรดซัลฟูรก
ิ

น้ าตาล

แคลเซียม
ซัลเฟต

ไม่มข
ี ้อจากัด

โซเดียม
ไฮดรอกไซด์

น้ าตาล/เค ้ก

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme
E511 Magnesium
chloride

soybean

ใช ้ปรับ pH ของน้ า

E513 Sulphuric
acid

sugar

pH adjustment of water

ช่วยในการจับตัว

E516 Calcium
sulphate

unrestricted

Coagulation agent

E524 Sodium
hydroxide

Sugar, Cake

อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

แคลเซียม
ไฮดรอกไซด์

E526 Calcium
hydroxide

Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

ซิลก
ิ อน
ไดออกไซด์

ผักและผลไม ้/
ไวน์

E551 Silicon
dioxide

fruit/vegetable/
wine

ทัลค
์

ไม่มข
ี ้อจากัด

E553 Talc

unrestricted

เบนโทไนท์

ผักและผลไม ้

E558 Bentonite

fruit /vegetable

บีแวกซ์

ไม่มข
ี ้อจากัด

E901 Beeswax

unrestricted

คาร์นอบาร์
แวกซ์

ไม่มข
ี ้อจากัด

E903 Carnauba
wax

unrestricted

ไนโตรเจน

ไม่มข
ี ้อจากัด

E941 Nitrogen

unrestricted

วัสดุกรองทีไ่ ม่ ไม่มข
ี ้อจากัด
มีสารแอสเบส
ตอส

Asbestos
free filter
materials

unrestricted

Activated
carbon

Activated
carbon

unrestricted

ไม่มข
ี ้อจากัด
่ อืน
ชือ
่ Palygorskite หรือ
magnesium aluminium
phyllosilicate
สารช่วยแปรรูปสาหรับ
น้ ามันจากพืชและน้ ามัน
จากสัตว์
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม
IFOAM ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

Attapulgite

Detail/
Limitation

Attapulgite

also known as Palygorskite
or magnesium aluminium
phyllosilicate
Processing aid for plant
and animal oils
Only allowed for IFOAM
Programme, not EU
Programme

เคซีน

ไวน์

Casein

wine

ไดอะตอมมิ
เชียส เอิรท
์

สารช่วยความ
หวาน/ไวน์

Diatomaceo
us earth

Sweetener/
wine

เอนไซม์

ไม่มข
ี ้อจากัด

ต ้องมาจากธรรมชาติ และ
ห ้ามใช ้เอนไซม์ทผ
ี่ ลิตจาก
จุลน
ิ ทรียท
์ ม
ี่ ก
ี ารทาพันธุ
วิศวกรรม

Enzyme

unrestricted

Must be from natural
sources and not produced
from GMOs.

เอทานอล

ไม่มข
ี ้อจากัด

ตัวทาละลาย

Ethanol

unrestricted

Solvent

เอทิลน
ี

ผลไม ้

ใช ้บ่มผลไม ้ ไม่อนุญาตให ้
ใช ้ก๊าซเอทิลน
ี ทีม
่ าจาก
สารสังเคราะห์

Ethylene

Fruit

Used as ripening agent.
Only non-synthetic source
is allowed.
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ส่วนที่ 2.2: รายการสารช่วยแปรรูปทีอ
่ นุญาตให้ใช ้ /
Part 2.2 List of Products Used as Processing Aids
รายการ

ผลิตภ ัณฑ์ท ี่ รายละเอียด/ข้อกาหนด
ใช้

Product

Product group

ไอซิง่ กลาส

ไวน์

Isinglass

wine

คาโอลีน

ไม่มข
ี ้อจากัด

Kaolin

unrestricted

จุลน
ิ ทรีย ์

ไม่มข
ี ้อจากัด

Microorganisms

unrestricted

เพอร์ไรท์

ไม่มข
ี ้อจากัด

Perlite

unrestricted

สารปรับความ
เป็ นกรด-ด่าง

ไม่มข
ี ้อจากัด

น้ ามันพืช

ไม่มข
ี ้อจากัด

CertAll_Std_v 1.0

ต ้องไม่มาจากกระบวนการ
ทางพันธุวศ
ิ วกรรม

ต ้องมาจากธรรมชาติ เช่น
กรดซิตริก โซเดียมไบ
คาร์บอเนต หรือ
น้ าส ้มสายชู

pH adjusters unrestricted

Vegetable
oils

Detail/
Limitation

Must not from GMOs

Must be from natural
sources such as citric acid,
sodium bicarbonate, or
vinegar.

unrestricted
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ั ัส
ื้ บนผิวสมผ
ภาคผนวก 3: ผลิตภ ัณฑ์ทอ
ี่ าจอนุญาตให้ใชใ้ นการทาความสะอาดและฆ่าเชอ
ี้ นะ) / Appendix 3: Products that May be Use as Cleansing
อาหาร (รายการชแ
Agents and Disinfectants on Food Contact Surfaces (indicative list)
รายการว ัสดุ
กรดอาซีตก
ิ
(น้ าส ้มสายชู )
แอลกอฮอล์
เอทิล
แอลกอฮอล์,
ไอโสโปรปิ ล
่ ม
แคลเซีย
คลอไรด์
่ ม
แคลเซีย
ไฮดรอกไซด์
่ ม
แคลเซีย
ไฮเปอร์คลอไรท์

่ ม
แคลเซีย
ออกไซด์
่ ม
แคลเซีย
่ ลอไรด์
ออกซีค
คลอรีน
ไดออกไซด์

รายละเอียด/ข้อกาหนด
มาจากธรรมชาติ ใช ้เป็ นสารทาความ
สะอาด
้ โรค
ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
้ โรค ควรเลือกใช ้ เอ
ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
ทธิลแอลกอฮอล์กอ
่ น
ใช ้เป็ นสารทีท
่ าให ้มีการจับตัวเป็ นก ้อน

✔
✔
!
✔
✔

้ โรคในอุปกรณ์ทส
ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
ี่ ัมผัส
อาหาร
กรณีทใี่ ช ้ทาความสะอาดผลผลิตหรือ
วัตถุดบ
ิ ในการแปรรูป ความเข ้มข ้นของ
คลอรีนอิสระจะต ้องไม่เกิน 5 มก./ลิตร
(ppm.)
ใช ้สาหรับทาความสะอาดอุปกรณ์/เครือ
่ ง
แปรรูปอาหาร และตามด ้วยการล ้างน้ า
อย่างพอเพียง

✔

✔
!

้ โรคในอุปกรณ์ทส
ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
ี่ ัมผัส
อาหาร
กรณีทใี่ ช ้ทาความสะอาดผลผลิตหรือ
วัตถุดบ
ิ ในการแปรรูป ความเข ้มข ้นของ
คลอรีนอิสระจะต ้องไม่เกิน 5 มก./ลิตร
(ppm.)
ไม่อนุญาตให ้ใช ้กับผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ ออก
ไป EU

✔

กรดซิตริก
ไซโคล
เฮกซิลามีน

ให ้ใช ้เฉพาะเป็ นส่วนผสมในน้ าในหม ้อไอ
้ ในการบรรจุผลผลิต
น้ าสาหรับการฆ่าเชือ

ไดเอธิลอะมิโน
เอธานอล

ให ้ใช ้เฉพาะเป็ นส่วนผสมในน้ าในหม ้อไอ
้ ในการบรรจุผลผลิต
น้ าสาหรับการฆ่าเชือ

!

น้ ายาล ้างจาน

ให ้ใช ้ในการทาความสะอาดอุปกรณ์และ
สถานที่ ควรเลือกใช ้สารชาระล ้างทีย
่ อ
่ ย
สลายทางชีวภาพได ้ (bio-degradable)
และมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมน ้อย

[CAS#108-91-8]

[CAS#100-37-8]

กรดฟอร์มก
ิ หรือ
กรดมด
ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์
Octadecylamine
[CAS#124-30-1]

กรดออกซาลิก

[CAS#144-62-7]

โอโซน
กรดฟอสฟอริก

้ อุปกรณ์ทใี่ ช ้การแปร
ให ้ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
รูป และต ้องล ้างด ้วยน้ าร ้อนก่อนเริม
่ การ
แปรรูป
ให ้ใช ้เฉพาะเป็ นส่วนผสมในน้ าในหม ้อไอ
้ ในการบรรจุผลผลิต
น้ าสาหรับการฆ่าเชือ
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรม IFOAM ไม่
อนุญาตให ้ใช ้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
สาหรับอุปกรณ์และเครือ
่ งมือผลิตนม
เท่านัน
้

่ ม
สบูโ่ ปแตสเซีย
(สบูอ
่ อ
่ น)
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✔
!

Input
Acetic acid
(vinegar)
Alcohol Ethyl

Details/Restriction
Natural substance used as cleaning
agent
For cleaning containers

Alcohol
isopropyl
Calcium
chloride
Calcium
hydroxide
Calcium
hypochlorite

For disinfection; preferably ethyl
alcohol
Use as coagulant

Calcium oxide
Calcium
oxychloride
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)
For cleaning food processing
equipment and machines; when
used must be sufficiently rinsed

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

Citric acid
Cyclohexylamine
[CAS#108-91-8]

Use only as boiler water additive for
packing sterilization

Diethylaminoet
hanol

Use only as boiler water additive for
packing sterilization

✔

Dish washing
detergent

For cleaning of containers and
equipment used in food processing.
Preference is to be given to biodegradable detergent and less
impact to environment.

✔

Formic acid

[CAS#100-37-8]

!

Hydrogen
peroxide

!

Octadecylamine
[CAS#124-30-1]

Oxalic acid

[CAS#144-62-7]

✔
✔
✔

Ozone
Phosphoric
acid
Potassium
soap (soft soap)

For disinfection of processing
equipment only and must wash with
hot water before begin processing
Only as boiler water additive for
package sterilization
Only allowed for IFOAM Programme,
not EU Programme
For dairy production equipment only
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รายการว ัสดุ
กรดอาซีตก
ิ
(น้ าส ้มสายชู )
กรดเพอร์อาซีตก
ิ
หรือ กรดเพอร์
่ าซิตก
ออกซีอ
ิ

รายละเอียด/ข้อกาหนด
มาจากธรรมชาติ ใช ้เป็ นสารทาความ
สะอาด
่ โรคในอุปกรณ์ทส
ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
ี่ ัมผัส
อาหาร

✔
✔

[CAS#79-21-0]

โซเดียม
ไฮดรอกไซด์
(โซดาไฟ)
โซเดียมไฮเปอร์
คลอไรท์

Input
Acetic acid
(vinegar)
Peracetic acid
or Peroxyacetic
acid

Details/Restriction
Natural substance used as cleaning
agent
Use as sanitizer on food contact
surfaces

[CAS#79-21-0]

✔
้ โรค
เช่น น้ ายาฟอกขาว ใช ้สาหรับฆ่าเชือ
ในอุปกรณ์ทส
ี่ ัมผัสอาหาร ควรใช ้ด ้วย
ความระมัดระวัง
กรณีทใี่ ช ้ทาความสะอาดผลผลิตหรือ
วัตถุดบ
ิ ในการแปรรูป ความเข ้มข ้นของ
คลอรีนอิสระจะต ้องไม่เกิน 5 มก./ลิตร
(ppm.)

สบูโ่ ซเดียม (สบู่
แข็ง/ สบูก
่ ้อน)
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!

✔

Sodium
hydroxide
(caustic soda)
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)

Sodium soap
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ั นา้ อินทรีย ์ / Appendix 4: List
ภาคผนวก 4: ปัจจ ัยการผลิตทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการผลิตสตว์
of Approved Inputs Used in Organic Aquaculture Production
้ ป้องก ัน และควบคุมโรคและ
ส่วนที่ 4.1: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
ี ารทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการทาความสะอาด ฆ่าเชือ
ั ในฟาร์ม /
ศตรู
Part 4.1: Products and methods used for cleaning, disinfection, and pest and disease control
รายการ

รายละเอียด/ข้อกาหนด

Input

แอลกอฮอล์
วิธท
ี างชีวภาพ

Details/Restriction

Alcohol
เช่น การใช ้ปลาพยาบาลควบคุมปรสิต
ภายนอกตัวสัตว์น้ า

แคลเซียมไฮโปคลอ
ไรด์

Bio control
methods
Ca(ClO)2

โดโลไมท์

หรือแคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์
ใช ้ปรับสภาพดินและน้ าในระหว่างการ
เลีย
้ งได ้

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

้ โรค
ใช ้ควบคุมเชือ

ไอโอดีน

E.g. use of cleaner fish to control
ectoparasite.

Calcium
hypochlorite
Dolomite

Calcium magnesium oxide. Use
for improving soil and water
condition during cultivation of
aquatic animals

Hydrogen
peroxide

For disease control

้ โรค
ใช ้ควบคุมเชือ

Iodine

For disease control

หินปูน ปูนมาร์ล

หรือแคลเซียมคาร์บอเนต ใช ้ปรับปรุง
คุณภาพดินและน้ าในระหว่างการเลีย
้ ง

Lime stone,
marl

Calcium carbonate. Use for soil
and water improvement during
cultivation of aquatic animals.

ปูนขาว (quicklime)

หรือแคลเซียมออกไซด์ เป็ นปูนทีไ่ ด ้
จากการเผาปูนแคลเซียมคาร์บอเนต
่ อืน
หรือโดโลไมท์ อาจเรียกในชือ
่ เช่น
ปูนไฮเดรต ปูนร ้อน ปูนเผาโชยน้ า ใช ้
้ ในบ่อ และปรับปรุงคุณภาพ
เพือ
่ ฆ่าเชือ
น้ 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.

จุลน
ิ ทรีย ์

ใช ้ควบคุมโรคหรือศัตรู แต่ต ้องไม่มา
จากกระบวนการพันธุวศ
ิ วกรรม

Microorganisms

Use for disease or pest control.
Must not come from genetic
engineering.

แร่ธาตุจากธรรมชาติ

ใช ้ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยให ้ใช ้ในรูป
ธรรมชาติเท่านัน
้

Minerals

Use to improve water quality.
Only natural form is allowed.

กรดอินทรีย ์

เช่น กรดอาซีตก
ิ (น้ าส ้มสายชู) กรดซิ
ตริก กรดแลกติก

Organic acid

E.g. acetic acid, citric acid, lactic
acid

โอโซน

้ ในโรงเพาะฟั กและบ่อ
ใช ้ฆ่าเชือ
อนุบาล

Ozone

For disinfection in hatcheries and
nurseries.

วิธท
ี างกายภาพ

เช่น การตากแห ้ง ใช ้ตาข่าย กับดัก

Physical method e.g. drying, net, trap

สารเตรียมจากพืช

ใช ้ควบคุมโรคหรือศัตรู เช่น โล่ตน
ิ๊
(จากหางไหล) ไพรีทรัม สะเดา

Plant materials

Use for disease or pest control,
e.g. rotenone (from Derris or
tuba root, barbasco), neem,
pyrethrum,

โปตัสเซียมเปอร์แมง
กาเนต

้
หรือด่างทับทิม ใช ้ฆ่าเชือ

Potassium
permanganate

Use as disinfectant

H2O2

KMnO4

เกลือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ใช ้เป็ นสารทาความสะอาด
(โซดาไฟ)
โซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์

CertAll_Std_v 1.0

Salt
NaOH

Sodium
hydroxide
(caustic soda)

NaOCl

Sodium
hypochlorite

A cleaning agent
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้ ป้องก ัน และควบคุมโรคและ
ส่วนที่ 4.1: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
ี ารทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นการทาความสะอาด ฆ่าเชือ
ั ในฟาร์ม /
ศตรู
Part 4.1: Products and methods used for cleaning, disinfection, and pest and disease control
รายการ
กากชา

รายละเอียด/ข้อกาหนด
เป็ นผลพลอยได ้จากการหีบน้ ามันชา
จากเมล็ดพันธุไ์ ม ้ดอกในตระกูลชาหรือ
เมีย
่ งจีน (camellia oil) ซึง่ ในเมล็ดมี
สาร saponin ทีเ่ ป็ นพิษต่อสัตว์
เลือดเย็น ใช ้กาจัดปลาทีเ่ ป็ นศัตรูใน
บ่อกุ ้ง
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Input
Tea seed cake

Details/Restriction
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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ั นา้ /
ส่วนที่ 4.2 : แร่ธาตุ และสารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปทีอ
่ นุญาตให้ใชใ้ นอาหารสตว์
Part 4.2: Minerals, additives, and processing aids permitted for use in aquaculture animal
feeds
รายการ
สารแอนติออกซิ
แดนท์

รายละเอียด/ข้อกาหนด
สารสกัด Tocopherol จากธรรมชาติ และ
สารแอนติออกซิแดนท์จากธรรมชาติ

Input
Antioxidant
substances

สารเหนียว (Binder)
และสาร anticaking
เอนไซม์และ
จุลน
ิ ทรีย ์

จากแหล่งธรรมชาติ และรายการตามที่
ระบุใน Annex VI ของ EC 889/2008

Binders and anticaking agents

Details/Restriction
Tocopherol-rich extracts of natural
origin and natural antioxidant
substances.
Of natural origin and as listed in
Annex VI of EC889/2008

เพือ
่ รักษาคุณภาพอาหาร แต่ต ้องไม่เป็ น
จุลน
ิ ทรียท
์ ผ
ี่ ่านกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม
ตามรายการทีร่ ะบุใน Annex V ของ EC
889/2008
กรดอินทรียจ
์ ากธรรมชาติ ได ้แก่ กรดซิ
ตริก กรดซอร์บก
ิ กรดแลคติก
ใช ้เป็ นสารปรุงแต่ง ตามรายการทีร่ ะบุใน
Annex VI ของ EC 889/2008
ใช ้เป็ นสารปรุงแต่ง ควรใช ้จากแหล่ง
ธรรมชาติ ในกรณีทไี่ ม่เพียงพอ อาจ
อนุญาตให ้ใช ้วิตามินสังเคราะห์ท ี่
เลียนแบบวิตามินธรรมชาติได ้

Enzymes and
microorganisms

For maintaining feed quality. Must
not come from genetic engineering.

Minerals

As listed in Annex V of EC889/2008

Preservatives

Organic acids from natural sources,
i.e. citric acid, sorbic acid, lactic acid
Use as feed additives and as listed
in Annex VI of EC889/2008
Use as feed additives and preferably
from natural sources. If not
adequate, synthetic vitamins
identical to natural vitamins may be
allowed.

แร่ธาตุ
สารกันบูด
ธาตุอาหารรอง
วิตามิน
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Trace minerals
Vitamins
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ภาคผนวก 5: แนวทางการประเมินปัจจ ัยการผลิตสาหร ับเกษตรอินทรีย ์ /
Appendix 5: Guideline for Evaluation Additional Inputs to Organic
Agriculture
หล ักการ
ผู ้ผลิตทีต
่ ้องการใช ้ปั จจัยการผลิตจะต ้องทาการตรวจสอบ
ั ก่อนว่าปั จจัยการผลิตนัน
และประเมินให ้แน่ชด
้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานมกท.หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทป
ี่ ั จจัย
การผลิตนัน
้ มิได ้ระบุในมาตรฐานหรือในรายการปั จจัยการ
ผลิตทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้ใช ้จากมกท. แต่ผู ้ผลิตมีความ
จาเป็ นต ้องใช ้ปั จจัยการผลิตนั น
้ ทัง้ นี้ปัจจัยการผลิตที่
เป็ นไปตามแนวทางนี้เท่านัน
้ ทีม
่ กท.อาจจะอนุญาตให ้
ใช ้ได ้
คาจาก ัดความ
ปั จจัยการผลิต หมายถึง ปั จจัยการผลิตทีใ่ ช ้ในระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ ย, สารป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื
และสารเพิม
่ ประสิทธิภาพอืน
่ ๆที่ ได ้มาจากธรรมชาติ
แนวทางการปฏิบ ัติ
1. ข้อมูลหรือเอกสาร ผู ้ผลิตจะต ้องเก็บรวบรวมข ้อมูลที่
เกีย
่ วกับวัตถุดบ
ิ /องค์ประกอบ กรรมวิธก
ี ารผลิต และ
ข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องของปั จจัยการผลิตนัน
้ ไว ้เพือ
่ ให ้
ทางมกท.ตรวจสอบได ้ หากข ้อมูลไม่เพียงพอ มกท.
อาจไม่อนุญาตให ้ใช ้ปั จจัยการผลิตนัน
้ ๆ ได ้

2. การประเมินปัจจ ัยการผลิต

ปั จจัยการผลิตทีเ่ ตรียมขึน
้ ภายในฟาร์มตนเอง จาก
้
ชินส่วนของพืช สัตว์ และจุลน
ิ ทรีย ์ ทัง้ ทีม
่ อ
ี ยูฟ
่ าร์ม
ตนเองและทีไ่ ด ้จากภายนอก อนุญาตให ้ใช ้ได ้ในกรณี
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนดังนี้
2.1 มีความจาเป็ นต ้องใช ้ เพือ
่ รักษาคุณภาพของ
ผลผลิต
2.2 ใช ้วัตถุดบ
ิ หรือมีองค์ประกอบทีม
่ าจากธรรมชาติ
ตลอดจนกรรมวิธก
ี ารผลิตเป็ นไปตามมาตรฐาน
มกท.
2.3 สามารถย่อยสลายได ้ตามธรรมชาติ
2.4 ไม่เป็ นพิษหรือไม่กอ
่ ผลเสียต่อมนุษย์ สัตว์
แมลงทีม
่ ป
ี ระโยชน์ สิง่ มีชวี ต
ิ ในดิน และ
สิง่ แวดล ้อม
2.5 ไม่กอ
่ ผลกระทบต่อผลผลิตอินทรียท
์ งั ้ ในแง่
คุณภาพและความปลอดภัย

ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามซับซ ้อนหรือยากแก่การพิจารณา อาจต ้อง
ใช ้ "หลักเกณฑ์การประเมินปั จจัยการผลิตสาหรับเกษตร
อินทรียข
์ อง IFOAM " เป็ นแนวทางในการพิจารณา

3. การประเมินปัจจ ัยการผลิตทีผ
่ ลิตเป็นการค้า

อนุญาตให ้ใช ้ได ้ในกรณีทม
ี่ ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนดังนี้
3.1 มีความจาเป็ นต ้องใช ้ เพือ
่ รักษาคุณภาพของ
ผลผลิต
3.2 ใช ้วัตถุดบ
ิ หรือมีองค์ประกอบทีม
่ าจากธรรมชาติ
เช่น วัสดุอน
ิ ทรีย ์ และหินแร่ทเี่ กิดขึน
้ ตาม
ธรรมชาติ และไม่มส
ี ว่ นประกอบของวัสดุ
อินทรียท
์ ม
ี่ าจากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม
3.3 วิธก
ี ารเก็บเกีย
่ วและรวบรวมวัตถุดบ
ิ ทีใ่ ช ้ใน
ปั จจัยการผลิต และกรรมวิธก
ี ารผลิต จะต ้องไม่

CertAll_Std_v 1.0

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.
Definition
Input means product used in organic production
such as fertilizer, pesticide and other effective
substances that are natural origin.
Method of evaluation
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. 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. 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.

page 98 of 104

Certification Alliance Organic Standard

สร ้างผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของ
สภาพแวดล ้อม
3.4 สามารถย่อยสลายได ้ตามธรรมชาติ
3.5 ไม่เป็ นพิษหรือไม่กอ
่ ผลเสียต่อมนุษย์ สัตว์
แมลงทีม
่ ป
ี ระโยชน์ สิง่ มีชวี ต
ิ ในดิน และ
สิง่ แวดล ้อม
3.6 ไม่กอ
่ ผลกระทบต่อผลผลิตอินทรียท
์ งั ้ ในแง่
คุณภาพและความปลอดภัย
ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามซับซ ้อนหรือยากแก่การพิจารณา อาจต ้อง
ใช ้ "หลักเกณฑ์การประเมินปั จจัยการผลิตสาหรับเกษตร
อินทรียข
์ อง IFOAM" เป็ นแนวทางในการพิจารณา
สาหรับโปรแกรมสหภาพยุโรป เกณฑ์เพิม
่ เติมในการ
อนุญาตให ้ใช ้ผลิตภัณฑ์หรือสารใดในการผลิตเกษตร
อินทรียข
์ องโปรแกรมสหภาพยุโรป
* เป็ นไปตามข ้อกาหนดสหภาพยุโรป 889/2008 และ
ภาคผนวกทีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือมีความเท่าเทียม
* อนุญาตให ้ใช ้ตามกฎหมายของประเทศนัน
้ ๆ
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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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่ ยในการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์อน
ภาคผนวก 6: แนวทางการประเมินสารปรุงแต่งและสารชว
ิ ทรีย ์ /
Appendix 6: Guideline for Evaluation Additive and Processing Aids for Organic
Processing
หล ักการ
ในการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ ควรเลือกวิธก
ี ารแปร
รูปทีส
่ ามารถคงคุณค่าทางโภชนาการให ้มากทีส
่ ด
ุ โดยไม่
ต ้องใช ้สารปรุงแต่งหรือใช ้เท่าทีจ
่ าเป็ น หากผู ้ประกอบการ
ต ้องการใช ้สารปรุงแต่งหรือสารช่วยในการแปรรูปจะต ้อง
ั ก่อนว่ามีคณ
ทาการตรวจสอบและประเมินให ้แน่ชด
ุ สมบัต ิ
เป็ นไปตามมาตรฐานมกท.หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กรณีทส
ี่ ารปรุงแต่งหรือสารช่วยในการแปรรูปนัน
้ มิได ้ระบุ
ในมาตรฐานหรือในรายการทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้ใช ้จากมกท.
ทัง้ นี้สารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูปทีเ่ ป็ นไปตาม
แนวทางนี้เท่านัน
้ ที่ มกท. อาจจะอนุญาตให ้ใช ้ได ้
คาจาก ัดความ
• สารปรุงแต่ง (Additives) หมายถึง สารช่วยเสริมหรือ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือ สารใดๆทีผ
่ สมเข ้าไป
ในผลิตภัณฑ์แล ้วมีผลต่อคุณภาพการเก็บรักษา กลิน
่
สี รสชาติ ความเข ้ากัน หรือคุณสมบัตอ
ิ น
ื่ ๆทีม
่ ผ
ี ลต่อ
การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอาจกลายเป็ น
ส่วนผสมหนึง่ ของผลิตภัณฑ์
• สารช่วยในการแปรรูป (processing aids) หมายถึง
สารทีใ่ ส่ลงไปเพือ
่ ช่วยในระหว่างการแปรรูปอาหาร
และถูกนาออกไปก่อนทีจ
่ ะเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จ ไม่จัด
ว่าเป็ นส่วนผสมของอาหาร และมักจะไม่พบว่าเหลือ
ตกค ้างอยูใ่ นผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายหรือเหลือตกค ้างใน
ปริมาณทีน
่ ้อยมาก เช่น สารช่วยกรอง(filtration
aid) ,ตัวทาละลาย (solvent) เป็ นต ้น
แนวทางการปฏิบ ัติ
1. ข้อมูลและเอกสาร ผู ้ประกอบการจะต ้องเก็บรวบรวม
ข ้อมูล/เอกสารทีเ่ กีย
่ วกับแหล่งทีม
่ าของวัตถุดบ
ิ /
องค์ประกอบ กรรมวิธก
ี ารผลิต และข ้อมูลของสารอืน
่ ๆ
ทีใ่ ช ้ในการผลิตสารปรุงแต่งหรือสารช่วยในการแปรรูป
นัน
้ ไว ้ เพือ
่ ให ้ทางมกท.ตรวจสอบได ้ หากข ้อมูลไม่
เพียงพอ มกท.อาจไม่อนุญาตให ้ใช ้สารปรุงแต่งหรือ
สารช่วยในการแปรรูปนัน
้ ๆ ได ้
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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.
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.
Method of evaluation
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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หล ักการ
ในการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ ควรเลือกวิธก
ี ารแปร
รูปทีส
่ ามารถคงคุณค่าทางโภชนาการให ้มากทีส
่ ด
ุ โดยไม่
ต ้องใช ้สารปรุงแต่งหรือใช ้เท่าทีจ
่ าเป็ น หากผู ้ประกอบการ
ต ้องการใช ้สารปรุงแต่งหรือสารช่วยในการแปรรูปจะต ้อง
ั ก่อนว่ามีคณ
ทาการตรวจสอบและประเมินให ้แน่ชด
ุ สมบัต ิ
เป็ นไปตามมาตรฐานมกท.หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กรณีทส
ี่ ารปรุงแต่งหรือสารช่วยในการแปรรูปนัน
้ มิได ้ระบุ
ในมาตรฐานหรือในรายการทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้ใช ้จากมกท.
ทัง้ นี้สารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูปทีเ่ ป็ นไปตาม
แนวทางนี้เท่านัน
้ ที่ มกท. อาจจะอนุญาตให ้ใช ้ได ้

2. สารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูป ทีอ
่ นุญาต

ให ้ใช ้ได ้ในกรณีทม
ี่ ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนดังนี้
2.1 มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาจไม่สามารถแปรรูปหรือเก็บรักษาผลผลิตบาง
ประเภทได ้หากไม่มส
ี ารปรุงแต่ง/สารช่วยในการ
แปรรูปดังกล่าว
2.2 ใช ้วัตถุดบ
ิ หรือมีองค์ประกอบทีม
่ าจากธรรมชาติ
2.3 กรรมวิธใี นการผลิตสารปรุงแต่ง/สารช่วยในการ
แปรรูปเป็ นไปตามมาตรฐานมกท.
2.4 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ าจากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม
2.5 ต ้องไม่เป็ นอันตรายต่อผู ้บริโภค
2.6 ไม่ทาให ้สูญเสียคุณสมบัตท
ิ แ
ี่ ท ้จริงของ
ผลิตภัณฑ์
2.7 ไม่กอ
่ ผลเสียต่อสภาพแวดล ้อม

ในบางกรณีทม
ี่ ค
ี วามซับซ ้อน หรือยากแก่การพิจารณา
หรือมิใช่วัตถุดบ
ิ หรือองค์ประกอบทีม
่ าจากธรรมชาติ
เนื่องจากสารธรรมชาติมค
ี ณ
ุ ภาพและปริมาณไม่เพียง
พอทีจ
่ ะใช ้ทดแทน อาจต ้องใช ้ "หลักเกณฑ์การประเมิน
สารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูป สาหรับผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียข
์ อง IFOAM" เป็ นแนวทางในการพิจารณา
สาหรับโปรแกรมสหภาพยุโรป เกณฑ์เพิม
่ เติมในการ
อนุญาตให ้ใช ้ผลิตภัณฑ์หรือสารใดในการผลิตเกษตร
อินทรียข
์ องโปรแกรมสหภาพยุโรป
* เป็ นไปตามข ้อกาหนดสหภาพยุโรป 889/2008 และ
ภาคผนวกทีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือมีความเท่าเทียม
* อนุญาตให ้ใช ้ตามกฎหมายของประเทศนัน
้ ๆ

CertAll_Std_v 1.0

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.
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: หล ักเกณฑ์การปร ับปรุงแก้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ /
Appendix 7: Procedure for Standard Revision
หล ักการและเหตุผล
ในการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง มกท.
จะต ้องมีกระบวนการทีม
่ ค
ี วามโปร่งใสและเปิ ดให ้บุคคลที่
เกีย
่ วข ้องได ้มีสว่ นร่วมในการเสนอข ้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงแก ้ไข ดังนัน
้ กรรมการบริหาร มกท. จึงได ้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ของ มกท. นี้ขน
ึ้ เพือ
่ เป็ นแนวทางในการทางาน
ขอบเขต
1. การระดมข ้อคิดเห็น
2. การสรุปข ้อคิดเห็นขัน้ ต ้น
3. การพิจารณาข ้อคิดเห็นขัน้ ต ้นโดยอนุกรรมการ
มาตรฐาน
4. การจัดทาร่างมาตรฐานฉบับใหม่
5. การระดมข ้อคิดเห็นเพิม่ เติมต่อร่างมาตรฐานฉบับ
ใหม่
6. การปรับปรุงแก ้ไขร่างมาตรฐานขัน้ สุดท ้าย
7. การอนุมัตริ ่างมาตรฐานฉบับใหม่โดยกรรมการบริหาร
8. ระยะเวลาในการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐาน
หล ักเกณฑ์
1. การระดมข้อคิดเห็น
การระดมข ้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ มกท. จะเปิ ดให ้ทุกคนมีสว่ นร่วม ไม่วา่ บุคคลนัน
้ จะ
เป็ นสมาชิก มกท.หรือไม่ รวมทัง้ เจ ้าหน ้าที่ มกท., ผู ้ตรวจ
ของ มกท. และ อกก.รับรอง
ข ้อคิดเห็นดังกล่าวจะต ้องส่งมายังสานั กงาน มกท. เป็ น
ื่ ผู ้เสนอและเหตุผลประกอบ
ลายลักษณ์อักษร โดยระบุชอ
ในการเสนอข ้อคิดเห็นดังกล่าว
2. การสรุปข้อคิดเห็ นขนต้
ั้ น
เจ ้าหน ้าทีส
่ านั กงาน มกท. ทาการรวบรวมและสรุป
ข ้อคิดเห็นทัง้ หมดก่อนทีจ
่ ะนาเสนออนุกรรมการมาตรฐานฯ
โดยข ้อคิดเห็นทัง้ หมดควรจาแนกเนื้อหาออกเป็ น 2 กลุม
่
ดังนี้
2.1 ข ้อคิดเห็นทีข
่ ัดแย ้งกับหลักการในการทาเกษตร
อินทรีย ์
2.2 ข ้อคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข ้องกับมาตรฐานเกษตร
อินทรียข
์ อง มกท.
ข ้อคิดเห็นทัง้ หมดควรแยกออกเป็ น 2 แฟ้ ม โดยแต่ละแฟ้ ม
อาจทาใบสรุปปะหน ้าอีกที
3. การพิจารณาข้อคิดเห็นขนต้
ั้ นโดยอนุกรรมการ
มาตรฐาน
อกก.มาตรฐานฯ พิจารณาข ้อคิดเห็นทัง้ หมดและทาการ
ตัดสินเบือ
้ งต ้น โดยอาจมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้
3.1 ตัดข ้อคิดเห็นทีข่ ัดแย ้งกับหลักการในการทา
เกษตรอินทรีย ์ หรือไม่สามารถปฏิบัตไิ ด ้ออกไป
3.2 รวบรวมข ้อคิดเห็นต่าง ๆ เพือ่ จัดทาเป็ นร่าง
มาตรฐานฉบับใหม่
3.3 ในกรณีทมี่ ขี ้อคิดเห็นทีน่ ่าสนใจ แต่ไม่สามารถ
ตัดสินได ้ และต ้องการข ้อคิดเห็นหรือข ้อมูล
เพิม
่ เติม อกก.มาตรฐานฯ อาจ มอบหมายให ้
เจ ้าหน ้าที่ มกท. นาไปดาเนินการหาข ้อมูล
เพิม
่ เติมดังต่อไปนี้
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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.
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
Procedure
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. 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. 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 สาหรับประเด็นทีย่ ังไม่ชัดเจนเพียงพอ

ให ้ทาหนังสือขอข ้อมูลเพิม
่ เติมจากผู ้
เสนอ แล ้วนามาผ่านการดาเนินตาม
ขัน
้ ตอนที่ 2 และ 3 ใหม่
3.3.2 สาหรับประเด็นทีต
่ ้องการข ้อคิดเห็น
เพิม
่ เติม ให ้ปรึกษากับผู ้ชานาญการใน
สาขาทีเ่ กีย
่ วข ้องเป็ นรายบุคคล
4. การจ ัดทาร่างมาตรฐานฉบ ับใหม่
อกก.มาตรฐานฯ นาข ้อคิดเห็นต่างๆ และข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
ได ้ใหม่ มาจัดทาเป็ นร่างมาตรฐานเกษตรอินทรียฉ
์ บับใหม่
5. การระดมข้อคิดเห็นเพิม
่ เติมต่อร่างมาตรฐานฉบ ับ
ใหม่
ในขัน
้ ตอนการระดมข ้อคิดเห็นเพิม
่ เติม ควรจากัดวงให ้อยู่
ในเฉพาะกลุม
่ บุคคลต่อไปนี้
5.1 สมาชิก มกท.
5.2 องค์กรทีเ่ กีย่ วข ้อง (ทีไ่ ม่ใช่สมาชิก มกท.) เช่น
กลุม
่ ผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ, กลุ่มนักวิชาการ,
กลุม
่ ผู ้บริโภค, ร ้านค ้าสีเขียว, หน่วยงานของรัฐ,
่ มวลชน ฯลฯ โดยควรมีตัวแทนอย่างน ้อย 1
สือ
องค์กร ในแต่ละกลุม
่
5.3 ผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ ทีข่ อรับรองกับ มกท.
5.4 ผู ้สนใจทีส่ ง่ ข ้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก ้ไข
มาตรฐาน ในข ้อ 1.1
6. การปร ับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานครงสุ
ั้ ดท้าย
อกก.มาตรฐานฯ พิจารณาข ้อคิดเห็นเพิม
่ เติมทัง้ หมดแล ้ว
นามาปรับปรุงแก ้ไขเป็ นร่างมาตรฐานฯฉบับสุดท ้าย เพือ
่
เตรียมนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมกรรมการบริหาร
7. การอนุม ัติรา
่ งมาตรฐานฉบ ับใหม่โดย
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารจะเป็ นผู ้พิจารณาร่างมาตรฐานฯฉบับ
สุดท ้ายและทาการอนุมัต ิ ก่อนทีจ
่ ะประกาศใช ้อย่างเป็ น
ทางการ โดยจะเป็ นผู ้กาหนด :
7.1 วันทีเ่ ริม่ บังคับใช ้มาตรฐานฉบับใหม่
7.2 ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงมาตรฐานในข ้อที่
สาคัญ อาจกาหนดช่วงเวลาให ้ผู ้ประกอบการมี
ระยะเวลาในการปรับตัวเพือ
่ ปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน
ข ้อทีเ่ ปลีย
่ นแปลงใหม่ดังกล่าวได ้ดังนี้
7.2.1 ผู ้ประกอบการยังสามารถใช ้วัตถุดบิ
อินทรียท
์ ผ
ี่ ลิตและได ้รับการรับรองตาม
มาตรฐานเดิมต่อไปได ้ ไม่เกิน 1 ปี
หลังจากวันทีเ่ ริม
่ บังคับใช ้มาตรฐานใหม่
7.2.2 ผู ้ประกอบการสามารถจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรียท
์ ไี่ ด ้รับการ
รับรองตามมาตรฐานเดิมต่อไปได ้
จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหมดอายุ
วันทีบ
่ ังคับใช ้มาตรฐานฉบับใหม่ และวันทีผ
่ ู ้ประกอบการ
ต ้องเริม
่ ปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานข ้อทีเ่ ปลีย
่ นแปลงใหม่ ตามที่
กาหนดในข ้อ 7.2 ต ้องระบุไว ้ให ้ชัดเจนในมาตรฐานทีแ
่ จก
ให ้แก่ผู ้ประกอบการ
8. ระยะเวลาในการปร ับปรุงแก้ไขมาตรฐาน
การดาเนินงานปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานทัง้ 7 ขัน
้ ตอนนี้ จะ
ใช ้เวลาประมาณ 2 ปี
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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. First draft of standard revision

SC shall draft the first revised standards from all
comments and additional information.
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. 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. 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. 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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ื ยืนย ันเรือ
ภาคผนวก 8: ต ัวอย่างหน ังสอ
่ งสงิ่ มีชวี ต
ิ ด ัดแปรพ ันธุ ์ / Appendix 8: Sample of
GMO declaration form
่ ผู ้ขาย
ชือ
Name of supplier
ทีอ
่ ยู่
Address
่ ผลิตภัณฑ์
ชือ
Product name
ส่วนประกอบ 100%ของ
ผลิตภัณฑ์
100% ingredients of
product

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

้
ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ข ้างต ้นไม่ได ้ผลิตมาจากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม และยินดีจะแจ ้งให ้ผู ้ซือ
ทราบหากมีการเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขหรือยกเลิกเอกสารยืนยันนี้
พร ้อมกันนี้ ได ้ลงนามไว ้เพือ
่ เป็ นการยืนยันความถูกต ้อง
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

ตราประทับ (ถ ้ามี)

Signature

Company stamp (if appropriate)

CertAll_Std_v 1.0

page 104 of 104

