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ค าน า / Introduction 
 

มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. เป็นมาตรฐานทีจ่ัดท า
ขึน้โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ของ มกท. ตาม
แนวทางมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์ัน้พืน้ฐานของ

สหพันธเ์กษตรอนิทรยีน์านาชาต ิ(International 
Federation of Organic Agriculture Movements 
หรอื IFOAM) โดยการรับรองของสมชัชาสมาชกิ 

มกท. มาตัง้แต ่พ.ศ. 2542 และตอ่มามกีารแกไ้ข
ปรับปรงุอกีหลายครัง้ ปัจจุบัน มกท. มมีาตรฐาน
ครอบคลมุในเรือ่งการผลติพชือนิทรยี ์ การปฏบิัตหิลงั

การเก็บเกีย่วและการแปรรูปผลติภัณฑอ์นิทรยี ์การเก็บ
ผลติผลจากธรรมชาต ิการผลติปัจจยัการผลติเพือ่
การคา้ การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยี ์รายการอาหาร

อนิทรยี ์การเลีย้งสตัว ์และการเลีย้งผึง้ ซ ึง่ท าให ้มกท. 
สามารถใหบ้รกิารตรวจสอบและรับรองผลติภัณฑ์
อนิทรยีไ์ดใ้นทุกขัน้ตอน ตัง้แตก่ารผลติในระดบัฟารม์ 

การน าผลติผลจากฟารม์มาแปรรูปในโรงงาน และ
จ าหน่ายเป็นผลติภัณฑแ์ปรรูป 
 

มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. มสีว่นประกอบทีส่ าคญั 
ดงัน้ี 

1. ค าจ ากดัความ เป็นความหมายของค าตา่งๆทีใ่ช ้

ในมาตรฐานฉบับนี้ เพือ่ใหผู้ผ้ลติและผูป้ระกอบการ

มคีวามเขา้ใจในความหมายของค าดงักลา่วตรงกนั 
2. หลกัการและความมุง่หมายในการผลติและ
การแปรรปูเกษตรอนิทรยี ์เป็นเป้าหมายในการ

ผลติแบบอนิทรยีท์ีผู่ผ้ลติและผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ค านงึถงึในขณะทีท่ าการผลติแบบอนิทรยีเ์พือ่ใช ้

เป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ

3. แนวทางปฏบิตั ิเป็นแนวทางในการปฏบิัตทิีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่ระบบการผลติแบบอนิทรยี ์ซ ึง่เป็น
ขอ้เสนอแนะที ่มกท. แนะน าใหผู้ผ้ลติและ

ผูป้ระกอบการน าไปปฏบิัต ิแตม่ไิดบ้ังคบัหรอืมผีล
ตอ่การตดัสนิใจรับรองมาตรฐาน 

4. มาตรฐาน เป็นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขขัน้ต า่ที่

ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติามเพือ่ให ้
ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน โดย มกท. จะใช ้

มาตรฐานเหลา่น้ีเป็นเกณฑใ์นการพจิารณาตดัสนิ

รับรองการผลติและการประกอบการของท่าน 
5. ภาคผนวก เป็นสว่นของเน้ือหาเพิม่เตมิ ซึง่แบ่ง

ออกเป็นภาคผนวกตา่งๆ ดงัน้ี  

• ภาคผนวก 1 เป็นรายการปัจจัยการผลติที่
อนุญาตใหใ้ชใ้นกระบวนการผลติอนิทรยี ์ทัง้ปุ๋ ย
และสารปรับปรงุดนิ ผลติภัณฑแ์ละวธิกีาร

ป้องกนัก าจัดศตัรูพชืและศตัรูในโรงเก็บ สารเร่ง
การเจรญิเตบิโต ผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการท าความ
สะอาดและฆ่าเชือ้ และสารปรุงแตง่ทีใ่ชใ้น

ผลติภัณฑป้์องกนัก าจัดศตัรูพชื ซึง่ผูผ้ลติและ
ผูป้ระกอบการตอ้งใชปั้จจัยการผลติเฉพาะตาม
รายการทีร่ะบุไวห้รอืมสีว่นประกอบตามทีร่ะบไุว ้

ในภาคผนวกน้ีเท่านัน้ 

ACT Organic Agriculture Standards are prepared 
by ACT Standards Committee in line with IFOAM 
Basic Standards and approved by ACT General 

Assembly since 1999 and has amendment in 
several times.  ACT Standards now cover crop 
production, handling and processing, wild 

production, input production, aquaculture 
production, organic menu in restaurant, 
livestock and bee keeping which enable ACT to 

give certification service for organic crops 
produced from farm up to organic processed 
products. 

 

ACT Organic Agriculture Standards comprise of 
the following components: 

1. Definitions are meaning of words used in 
these standards which are defined for 
producers/operators to understand the 

meaning of those words in the same way. 

2. The Principles and Aims of Organic 
Farming & Processing are goals of 
organic production which 

producers/operators should realize and use 
as guidelines. 

3. Recommended practices are beneficial 

guidelines for organic production 
recommended by ACT but not enforced. 

4. Standards are basic conditions which 

producers/operators have to follow in order 
to be certified by ACT. 

5. Appendixes are additional explanations. 

Appendixes are divided into: 

• Appendix 1 is the approved list of inputs 

used in organic production, i.e. fertilizers 

and soil conditioners, products and 

measures for pest and disease control, 

plant regulators, cleansing agents and 

disinfectants, and additives used in 

products for pest control. 

Producers/operators must use only 

inputs or components of inputs specified 

in this appendix.  

• Appendix 2 is the approved list of 

additives and processing aids used in 

organic processing. Processors must use 

only additives and processing aids, and 

with products specified in this appendix.  
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• ภาคผนวก 2 เป็นรายการสารปรุงแตง่และสาร
ชว่ยแปรรูปทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นกระบวนการแปร

รูปผลติภัณฑอ์นิทรยี ์โดยผูแ้ปรรูปตอ้งใชส้าร
เฉพาะทีร่ะบไุวใ้นภาคผนวกน้ีเท่านัน้ และตอ้ง
ใชก้บัผลติภัณฑต์ามทีร่ะบไุวด้ว้ย 

• ภาคผนวก 3 เป็นรายการปัจจัยการผลติที่
อนุญาตใหใ้ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยี ์
ทัง้วสัดทุีใ่ชใ้นการป้องกนัก าจัดโรคและศตัรู 

และวสัดทุีใ่ชเ้ป็นสว่นผสมของอาหาร 

• ภาคผนวก 4 เป็นแนวทางการประเมนิปัจจยัการ

ผลติอืน่ๆที ่มกท. อาจอนุญาตใหใ้ชเ้พิม่เตมิได ้
ในกรณีทีปั่จจัยการผลติดงักลา่วมไิดร้ะบุอยู่ใน
ภาคผนวก 1 และ 3 โดยผูผ้ลติและ

ผูป้ระกอบการตอ้งมรีายละเอยีดสว่นประกอบ
ของปัจจยัการผลติดงักลา่วและแจง้ให ้มกท. 
ทราบ เพือ่พจิารณาวา่สามารถอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้

หรอืหรอืไม ่

• ภาคผนวก 5 เป็นแนวทางการประเมนิสารปรุง
แตง่และสารชว่ยแปรรูปอืน่ๆ ที ่มกท. อาจ

อนุญาตใหใ้ชเ้พิม่เตมิไดใ้นกรณีทีส่ารดงักลา่ว
มไิดร้ะบุอยู่ในภาคผนวก 2 และ 3 โดย
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัสาร

ดงักลา่วและชีแ้จงความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชส้าร
ดงักลา่วให ้มกท. พจิารณาตามแนวทางใน
ภาคผนวกน้ี 

• ภาคผนวก 6 เป็นหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงแกไ้ข
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. ซึง่เป็น

กระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้ง
สามารถมสีว่นร่วมในการเสนอขอ้คดิเห็นในการ
ปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐานได ้โดยสง่ขอ้คดิเห็น

มายัง มกท. (ตามแบบฟอรม์ทา้ยเลม่) เพือ่ให ้
อนุกรรมการมาตรฐาน มกท. พจิารณาและ
ปรับปรงุแกไ้ขตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้น

ภาคผนวกน้ี 

 

• Appendix 3 is the approved list of inputs 
used in organic aquaculture production, 

i.e. products and method used for 
cleaning, disinfection and disease and 
pest control, and products used as 

ingredients of feeds.  

• Appendix 4 is a guideline for evaluation 
additional inputs which are not listed in 

appendix 1 and ACT may allow to use 
after examination. Producers/operators 
must provide details of components of 

inputs as such and notify ACT to 
consider whether those inputs can be 
used or not. 

• Appendix 5 is a guideline for evaluation 
of additional additives and processing 

aids which are not listed in appendix 2 
and ACT may allow to use after 
examination. Processors must provide 

details of substances as such and notify 
the necessity to use those substances to 
ACT. 

• Appendix 6 is the procedure for ACT 
Standards revision. It is a procedure that 
is open to all stakeholder and third 

parties to make comments and proposals 
to revise ACT Standards by sending 
comments and proposals to ACT 

Standard Committee. 
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ค าจ ากดัความ / Definition 
 
การปฏบิตัหิลงัการ
เก็บเกีย่ว  
Handling 

ไดแ้ก ่การผึง่แหง้ การตากธัญชาต ิการท า
ความสะอาด การตดัแตง่ การคดัเลอืก การ
บรรจุผลติภัณฑ ์การจัดเก็บ และการขนสง่ 

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

product 

การแปรรปู 
Processing 

ไดแ้ก ่การตม้ การตากแหง้ การอบ การ
ผสม การบด การอดั การส ีการท าใหเ้ป็น

ของเหลว การหมัก การดอง การแชอ่ิม่ การ
เคีย่ว การกวน การทอด ฯลฯ  

e.g. boiling, heat-drying, oven-
drying, mixing, grinding, pressing, 

milling, liquidisation, pickling,  
fermentation, syrup-soaking, 
evaporation, stirring, frying. 

การผลติคูข่นาน 
Parallel 
production 

หมายถงึ การผลติในชว่งเวลาเดยีวกนั ไม่
วา่จะเป็นการปลกู การเก็บเกีย่ว การปฏบิัติ
หลงัการเก็บเกีย่ว และการแปรรูปผลติผล

และผลติภัณฑช์นดิเดยีวกนัหรอืผลผลติที่
ไม่สามารถสงัเกตความแตกตา่งได ้ทัง้แบบ
อนิทรยีแ์ละแบบอืน่ ซึง่การผลติแบบอืน่น้ี

หมายรวมถงึการผลติแบบเคม ีธรรมชาต ิ
อนิทรยีท์ีไ่ม่ขอรับรอง และเกษตรอนิทรยี์
ระยะปรับเปลีย่น 

Simultaneous production of crop 
growing, harvesting, handling, and 
processing of the same products or 

products not visually 
distinguishable both certified 
organic and otherwise. The others 

include non-organic, in conversion, 
self-claimed natural and organic 
but not certified. 

เกษตรท ัว่ไป 
Conventional 
agriculture 

หมายถงึ ระบบการผลติใดๆ ทีไ่ม่ไดผ้่าน
การรับรองเป็นอนิทรยีห์รอือนิทรยีใ์นระยะ
ปรับเปลีย่น 

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

เกษตรอนิทรยี ์  

Organic 
Agriculture 

ระบบการผลติทีไ่ม่มกีารใชปุ้๋ ยเคม ีและ

สารเคมใีนการป้องกนัก าจัดศตัรูพชื และ
เป็นระบบการผลติทีป่ฏบิัตติามเงือ่นไขใน
มาตรฐาน มกท. 

Farming system without the use of 

artificial fertilizer and synthetic 
pesticides and in compliance with 
ACT Organic Agriculture Standard 

ความเป็นธรรมใน
สงัคม 
Social justice 

สทิธทิางสงัคมขัน้พืน้ฐานทีล่กูจา้งและ
คนงานในฟารม์เกษตรอนิทรยีแ์ละการ
ประกอบการพงึไดร้ับจากผูผ้ลติ/

ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนายจา้งอย่างเป็นธรรม 
รวมถงึการทีผู่ผ้ลติ/ผูป้ระกอบการควรไดร้บั
ความเป็นธรรมทางการคา้ เชน่ ราคาทีเ่ป็น

ธรรม จากผูซ้ือ้หรอืผูค้า้ดว้ย 

Basic social rights that employees 
and workers in organic farms and 
operations deserve to get from 

their employers with justice, 
including fair trade, e.g. fair price, 
which producers/ operators 

deserve to get from their buyers or 
traders. 

ผลติผล 

Produce 

ผลติผลทีไ่ดจ้ากการเพาะปลกูหรอืการเก็บ

เกีย่วจากธรรมชาต ิและ/หรอืผ่านการ
ปฏบิัตหิลงัการเก็บเกีย่วแลว้ 

Crops from cultivation or wild 

harvesting and/or have been 
handled. 

ผลติภณัฑ ์ 
Product 

ผลติผลทีผ่่านกระบวนการแปรรูป Produce that has been processed. 

ผูผ้ลติ  

Producer/Farmer 

ผูท้ าการปลกูพชื ดแูลรักษา จนกระทั่งเก็บ

เกีย่ว และจ าหน่าย  

A person who is responsible for 

farming until harvesting and sale. 

ผูป้ระกอบการ 
Operator 

ผูท้ีด่ าเนนิกจิการในการน าผลติผลเกษตร
อนิทรยีม์าท าการแปรรปู และจ าหน่าย  
ทัง้น้ีรวมทัง้ ผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี ผูจ้ัดจ าหน่าย 

ผูส้ง่ออก และผูผ้ลติปัจจัยการผลติดว้ย  

A person who does business in 
processing organic produce and 
sale. This includes  wholesaler, 

retailer, distributor, and exporter  
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ผูร้บัชว่งผลติ 
Sub contractor 

ผูถู้กวา่จา้งใหท้ าการผลติ แปรรูป หรอื
จัดการผลติผลเกษตรอนิทรยีใ์นบาง
ขัน้ตอน  

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

processing organic produce. 

พชืลม้ลุก 
Annual crop 

พชืทีม่วีงจรชวีติสัน้ เก็บเกีย่วเสร็จสิน้
ภายในฤดกูารเพาะปลกูเดยีว 

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

พชืยนืตน้ 
Perennial crop 

พชืทีม่อีายุยาวกวา่ 1 ปี และสามารถเก็บ
เกีย่วผลติผลไดต้อ่เน่ืองมากกว่าฤดกูาร
ผลติเดยีว 

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

year. 

พนัธวุศิวกรรม  
Genetic 

engineering  

กระบวนการตดัตอ่และปรับเปลีย่นสาร
พันธุกรรม (gene) ดว้ยวธิกีารทางชวี

โมเลกลุ โดยท าใหส้ารพันธุกรรมของพชื 
สตัว ์จุลชพี เซลล ์และหน่วยสิง่มชีวีติอืน่ ๆ 
เกดิการเปลีย่นแปลง ซึง่ไม่ใชว่ธิกีารทีไ่ด ้

จากการผสมพันธุ ์การคดัเลอืกพันธุ ์หรอื
การกลายพันธุต์ามธรรมชาต ิเทคนคิในการ
ท าพันธุวศิวกรรมน้ี ไดแ้ก ่การท าดเีอ็นเอ

ลกูผสม (recombinant DNA), การหลอม
ของเซลล ์(cell fusion), ไมโครอนิเจคชัน่ 
(micro injection) และแมคโครอนิเจคชัน่

(macro injection), การมถีงุหุม้ 
(encapsulation), การขาดหายของจนี 
(gene deletion) และการเพิม่จ านวนจนี 

(gene doubling) และไมร่วมถงึสิง่มชีวีติที่
ไดม้าจากเทคนคิตอ่ไปนี้คอื การผสมพันธุ ์
แบบจับคู ่(conjugation), การถ่ายโอนจนี 

(transduction) และ การเกดิลกูผสมตาม
ธรรมชาต ิ(natural hybridization) 

The bio-molecular techniques by 
which the genetic material of 

plants, animals, micro-organisms, 
cells and other biological units are 
altered in the way that could not 

be obtained naturally through 
breeding, selection or mutation. 
The genetic engineering 

techniques include recombinant 
DNA, cell fusion, micro and macro 
injection, encapsulation, gene 

deletion and gene doubling. The 
genetic engineering techniques do 
not include conjugation, 

transduction and natural 
hybridization.  

ปจัจยัการผลติ 
Input  

ผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการผลติเกษตรอนิทรยี ์
ไดแ้ก ่ปุ๋ ย สารปรับปรงุดนิ สารป้องกนั

ก าจัดศตัรูพชื  รวมถงึ สารปรุงแตง่ และสาร
ชว่ยแปรรูปทีใ่ชใ้นการแปรรูปผลติภัณฑ์
อนิทรยี ์

Products used in organic 
production and processing, e.g. 

fertilizers, soil conditioners, plant 
protectants, including additives 
and processing aids used in 

organic processed products. 

ปจัจยัการผลติเพือ่
การคา้ 

Commercial input 

ปัจจยัการผลติซึง่ผ่านกระบวนการผลติและ
ปรุงแตง่เพือ่ประโยชนท์างการคา้  

Input which has been 
manufactured and processed for 

commercial interest. 

แปลง 
Field 

พืน้ทีท่ีท่ าการเพาะปลกูทีม่อีาณาเขตตดิตอ่
เป็นผนืเดยีวกนั  

A piece of cultivated land with 
adjoining space. Sometimes also 

called “plot”. 

ฟารม์ 

Farm 

พืน้ทีท่ีท่ าเกษตรกรรมทัง้หมด(ทัง้

เพาะปลกูและเลีย้งสตัว)์ ซึง่รับผดิชอบการ
ผลติโดยบุคคลคนเดยีวกนั ทัง้ทีเ่ชา่จาก
ผูอ้ืน่เพือ่ท าการผลติหรอืมสีทิธิท์ าการผลติ

โดยมไิดเ้ป็นเจา้ของ  

All agriculture land holding (for 

crop or animal raising) under the 
management of the same person. 
It also includes land rented from 

others for farming purpose which 
the farmer is not the owner.  
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รายการอาหาร
อนิทรยี ์ 
Organic Menu 

อาหารทีม่ ีการปรุงเพือ่การบรโิภคโดยใช ้

วตัถุดบิทีเ่ป็นอนิทรยีแ์ละไดร้ับการรับรอง
จาก มกท. หรอืเทยีบเท่า  

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

ระยะการปรบัเปลีย่น  
Conversion period 

ชว่งเวลานับจากเริม่ตน้ท าเกษตรอนิทรยี ์
ตามมาตรฐาน มกท. จนกระทั่งไดร้ับการ
รับรองผลติผลวา่เป็นเกษตรอนิทรยี ์ 

The beginning of doing organic 
agriculture according to ACT 
standards until the product is 

certified as organic.  

วตัถดุบิ  
Raw material 

สว่นประกอบหลกัของผลติภัณฑแ์ปรรูป ที่
ไม่ใชส่ารปรุงแตง่ 

The main ingredient in processed 
product which is not additive 

สว่นผสม  
Ingredient 

สารใดๆ ก็ตาม รวมทัง้วตัถุดบิและสารปรุง
แตง่ทีใ่ชใ้นการแปรรูป และยังปรากฏอยู่ใน

ผลติภัณฑส์ดุทา้ย โดยอาจเปลีย่นรูปไป
แลว้ก็ตาม 

Any substance including raw 
materials and additive used in 

processing and still can be found in 
the finished product even may 
change its form. 

สารชว่ยในการแปร
รปู 
Processing aid 

สารหรอืวสัดใุดๆทีใ่ชช้ว่ยในการแปรรูป
อาหาร โดยไมไ่ดน้ ามาใสห่รอืใชเ้พือ่
บรโิภคเหมอืนกบัสว่นผสมของอาหาร แต่

ตอ้งการน ามาใชช้ว่ยแปรรูปวตัถุดบิ อาหาร 
หรอืสว่นผสม เพือ่ใหไ้ดผ้ลในทางเทคนคิ
ตามทีต่อ้งการ และอาจพบหลงเหลอืใน

ผลติภัณฑส์ดุทา้ยไดโ้ดยไม่ตัง้ใจหรอืหลกี
เเลีย่งไมไ่ด ้ 

Substances or materials, not used 
for consuming as food ingredients, 
intentionally used in the processing 

of raw materials, foods or its 
ingredients, to fulfill a certain 
technical purpose and their 

residues may be non-intentionally 
and unavoidably present in the 
finished product. 

สารปรงุแตง่  
Food additive  

สารทีช่ว่ยเสรมิ หรอืปรับปรุงคณุภาพ
ผลติภัณฑ ์หรอืสารใดๆ ทีผ่สมเขา้ไปใน
ผลติภัณฑแ์ลว้ มผีลตอ่คณุภาพการเก็บ

รักษา กลิน่ ส ีรสชาต ิความเขา้กนั หรอื
คณุสมบัตอิืน่ๆ ของผลติภัณฑ ์ 

Substance used to enhance or 
improve the quality of finished 
product or substance added into 

the product which has effect on 
storage, flavor, color, taste, 
mixture or other quality of finished 

product. 

สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุ ์ 
Genetically 

modified 
organism 

สิง่มชีวีติ ทัง้พชื สตัว ์และจุลชพีทีไ่ดม้า
จากกระบวนการทางพันธุวศิวกรรม  

Living organisms, either plants, 
animals or micro-organisms, which 

is derived from genetic 
engineering.  

ไฮโดรโปนคิ 

Hydroponics 

วธิกีารปลกูพชืทีไ่ม่ใชด้นิ และใหพ้ชืดดู

สารละลายแร่ธาตเุขา้ทางรากพชืโดยตรง 

A method of growing plants 

without soil, using mineral nutrient 
solutions which the plants absorb 
directly through the roots. 
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หลกัการและความมุง่หมายในการผลติและการแปรรปูเกษตรอนิทรยี ์/ 
Principles and Aims of Organic Farming & Processing 
 

เกษตรอนิทรยี ์หมายรวมถงึ เกษตรธรรมชาต ิและ 
เกษตรนเิวศ ดว้ย มหีลกัการและความมุ่งหมายที่

ส าคญัดงัน้ี 

• พัฒนาระบบการผลติไปสูแ่นวทางเกษตร

ผสมผสานทีม่คีวามหลากหลายของพชืและ
สตัว ์

• พัฒนาระบบการผลติทีพ่ ึง่พาตนเองในเรือ่ง

ของอนิทรยีวตัถุและธาตอุาหารภายในฟารม์ 

• ฟ้ืนฟแูละรักษาความอดุมสมบูรณข์อง

ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยใชท้รัพยากรใน
ฟารม์มาหมุนเวยีนใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

• รักษาความสมดลุของระบบนเิวศในฟารม์

และและความยั่งยนืของระบบนเิวศโดยรวม 

• ป้องกนัและหลกีเลีย่งการปฏบิัตทิีท่ าใหเ้กดิ

มลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

• สนับสนุนระบบการผลติและกระบวนการ

จัดการทุกขัน้ตอน ทีค่ านงึถงึหลกั
มนุษยธรรม  

• ยดึหลกัการปฏบิัตหิลงัการเก็บเกีย่วและการ

แปรรูปทีเ่ป็นวธิกีารธรรมชาต ิประหยัด
พลงังาน และสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
นอ้ยทีส่ดุ 

Organic Agriculture includes natural farming 
and ecological farming which has the following 

basic principles: 

• Develop the production system to 

integrated farming which has diversity 
of plants and animals. 

• Develop the self reliant production 

system in term of organic matters and 
nutrients in the farm. 

• Improve and maintain natural 

resources by trying to use renewable 
resources in the farm. 

• Maintain ecological system in the farm 
and sustainability of the whole ecology. 

• Protect and avoid practices that will 

cause pollution to the environment. 

• Promote the production system and 

management with care of humanity.  

• Adhere principles of handling and 

processing that are natural method, 
conserving energy and having 
minimum impacts on the environment. 
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1. การจดัการฟารม์โดยรวม /       
General Farm Management 
 

 

 

1.1 หลกัการท ัว่ไป / General Principle 

มาตรฐาน 

1.1.1 หา้มใชส้ารเคมทีุกชนดิ ไม่วา่จะเป็นปุ๋ ยเคม ี 
สารเคมป้ีองกนัก าจัดศตัรูพชื และฮอรโ์มน

สงัเคราะห ์

1.1.2 ไม่อนุญาตการผลติพชืดว้ยระบบไฮโดรโปนคิ 

1.1.3 หา้มใชว้สัดนุาโนทุกชนดิในการผลติและแปร

รูปผลผลติเกษตรอนิทรยี ์รวมทัง้ใชก้บับรรจุ
ภัณฑแ์ละวสัดอุปุกรณท์ีส่มัผัสกบัอาหาร 

1.1.4 ในกรณีทีผู่ผ้ลติยังไม่ไดป้รบัเปลีย่นพืน้ทีก่าร

ผลติทุกแปลงใหเ้ป็นเกษตรอนิทรยี ์แปลงที่
ท าเกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรเคม/ีทั่วไปทีไ่ม่
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ตอ้ง
สามารถแบ่งแยกกนัไดอ้ย่างชดัเจน และพืน้ที่

การผลติทุกแปลงทีอ่ยู่ในครอบครองของ
ผูผ้ลติตอ้งไดร้ับการตรวจสอบจาก มกท.  

1.1.5 พืน้ทีก่ารผลติทีไ่ดร้ับการรบัรองเป็นเกษตร

อนิทรยีแ์ลว้ จะตอ้งไม่ปรับเปลีย่นเป็นเกษตร
อนิทรยีแ์ละเกษตรเคมกีลบัไปกลบัมา ทัง้น้ี 
มกท. อาจไมพ่จิารณารับรองพืน้ทีก่ารผลติ

แปลงใหม่ให ้ถา้พืน้ทีก่ารผลติแปลงเดมิเลกิ
ท าเกษตรอนิทรยีโ์ดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร 

1.1.6 พืน้ทีก่ารผลติทีใ่ชท้ าเกษตรอนิทรยีต์อ้งไม่

เป็นพืน้ทีท่ีม่าจากการเปิดป่าชัน้ตน้และระบบ
นเิวศดัง้เดมิ(primary ecosystem)  

1.1.7 มกท. อาจพจิารณาไมร่ับรองผูผ้ลติทีท่ าการ

เปิดพืน้ทีป่่าสาธารณะมาท าการเกษตรอนิทรยี ์
ทัง้น้ี มกท. ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาเป็น
กรณีไป 

1.1.8 ถา้มกีารเปลีย่นแปลงการผลติภายในฟารม์ 
เชน่ การลดหรอืขยายพืน้ทีก่ารผลติ  การ
เปลีย่นชนดิพชืทีป่ลกู การเพิม่ชนดิพชืทีข่อรับ

รอง ฯลฯ ผูผ้ลติ จะตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบ
โดยทันท ี

1.1.9 ผูผ้ลติตอ้งดแูลและชีแ้จงใหล้กูจา้ง หรอื 

ผูร้ับผดิชอบการผลติ หรอื ผูร้ับชว่งการผลติ 
ซึง่มหีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอนิทรยี ์ได ้
เขา้ใจรายละเอยีดการปฏบิัตติามมาตรฐาน

และเงือ่นไขในการรับรองมาตรฐาน 

1.1.10 ผูผ้ลติตอ้งจัดท าบันทกึใหช้ดัเจน ใหท้าง 
มกท. สามารถตรวจสอบได ้
 

1.1.10.1 บันทกึการผลติ ครอบคลมุ การปลกู  
การดแูลรักษา  รายละเอยีดการใช ้

Standards 

1.1.1 All synthetic chemical inputs are 
prohibited, including artificial fertilizers, 

pesticides, and hormones. 

1.1.2 Hydroponic production is prohibited  

1.1.3 The use of nonomaterials in organic 

production and processing, including 
packaging materials and food contact 
surfaces, is prohibited. 

1.1.4 In case the producer does not convert 
all fields to organic farming, the organic 
plots and conventional plots must be 
separate clearly and all fields shall be 

inspected by ACT. 

1.1.5 The certified lands shall not be 
converted back and forth between 

organic and chemical production. ACT 
may not certify new lands if organic 
farming on previously certified lands are 

ceased without appropriate reasons.  

1.1.6 Clearing primary ecosystem for 
practicing organic agriculture is 

prohibited.  

1.1.7 ACT may not certify a producer who 
invades public forest for doing organic 

farming. ACT may reserve the right to 
consider case by case. 

1.1.8 If there is any change of the production 

in the farm, such as increase or 
decrease of the farm land, change of 
crop type, etc., the producer is required 

to inform ACT immediately. 

1.1.9 The producer shall train and inform 
employees, responsible persons or 

subcontracted persons responsible for 
organic production to ensure their 
understanding and compliance with ACT 

Organic Standards and certification 
requirements.  

1.1.10 The producer shall maintain the 

following records that are clear and 
available for inspection by ACT:  
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ปัจจยัการผลติ การเก็บเกีย่ว และ
การปลกูพชืหลงัการเก็บเกีย่ว 

1.1.10.2 บันทกึและ/หรอืเอกสารการซือ้

ปัจจยัการผลติ ทีแ่สดงใหเ้ห็น
แหลง่ทีม่า ชนดิ และปรมิาณ 

1.1.10.3 บันทกึการขายผลผลติเกษตร

อนิทรยี ์จะตอ้งระบุ ”อนิทรยี”์ หรอื 
“มกท.” ก ากบัไวใ้นเอกสารขาย 

1.1.11 ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการจะตอ้งท าบันทกึขอ้

รอ้งเรยีนทีไ่ดร้ับ และการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน 
ให ้มกท. สามารถตรวจสอบได ้

1.1.10.1 Records of all production 
stages from planting, 
maintaining, using of inputs, 

harvesting to post-harvest 
cropping 

1.1.10.2 Records and/or purchasing 

documents that specify the 
origins, types and quantities of 
purchased inputs 

1.1.10.3 Records of sales of organic 
products shall specify “organic” 
or “ACT” on the sale document 

1.1.11 The producer/ operator shall keep a 
register of complaints received and 
corrective action taken so that it can be 

inspected by ACT. 

1.2 ระบบนเิวศภายในฟารม์/ Ecosystem in Organic Farm 

มาตรฐาน 

1.2.1 ผูผ้ลติตอ้งรักษาความหลากหลายทางชวีภาพ
ภายในฟารม์ โดยพยายามรักษาและฟ้ืนฟู
บรเิวณทีเ่ป็นแหลง่อาศยัของพชืและสตัว์

หลากหลายชนดิเอาไวอ้ย่างนอ้ย 5% ของ
พืน้ทีก่ารผลติ บรเิวณดงักลา่ว ไดแ้ก่ ป่าใช ้

สอยในไร่นา ป่าบุ่ง ป่าทาม พุม่ไมห้รอืตน้ไม ้

ใหญ่ในนา แนวพุ่มไมบ้รเิวณเขตแดนพืน้ที ่
สวนไมผ้ลผสมผสาน ร่องน ้าในฟารม์ บ่อปลา
ธรรมชาต ิและพืน้ทีว่า่งเปลา่ทีป่ลอ่ยใหพ้ชืขึน้

ตามธรรมชาต ิ 

Standards 

1.2.1 A producer shall maintain and enhance 
biodiversity in the farm by conserving at 
least 5% of the field to be habitats of 

diversified plants and animals. Such 
areas may be forest land, flooded forest, 
bushes or big trees in the field, hedges 

in the borders, integrated orchards, 
ditches, natural fish ponds, and idle 
areas with natural plants.  

1.3 สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุ/์ Genetically Modified Organisms (GMOs) 

มาตรฐาน 

1.3.1 หา้มใชส้ ิง่มชีวีติดดัแปรพันธุห์รอืผลติภัณฑท์ี่
ไดจ้ากสิง่มชีวีติดดัแปรพันธุใ์นกระบวนการ
ผลติและแปรรูปเกษตรอนิทรยี ์ 

 
1.3.2 ปัจจยัการผลติ สารปรุงแตง่ สารชว่ยแปรรูป 

และสว่นผสมในผลติภัณฑอ์นิทรยีท์ุกชนดิ 

ตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปอกี 1 
ขัน้ตอนของการผลติ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่
แหลง่ทีม่าของวตัถุดบิไม่ไดม้าจากพชื สตัว ์

หรอืจุลนิทรยีท์ีม่าจากกระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 

1.3.3 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการใชผ้ลติภัณฑอ์าหาร
และอาหารสตัวท์ีม่คีวามเสีย่งในเรือ่งสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพันธุวศิวกรรม ผูป้ระกอบการจะตอ้งมี

มาตรการในการยนืยันวา่ ผลติภัณฑอ์าหาร
และอาหารสตัวด์งักลา่วไม่ไดผ้ลติจาก
สิง่มชีวีติดดัแปลงพันธุกรรม โดย

ผูป้ระกอบการอาจขอหนังสอืยนืยันวา่ 

Standards 

1.3.1 Using genetically engineered organisms 
and products thereof is prohibited in 
organic production and processing.  

1.3.2 Inputs, additives, processing aids and all 
ingredients in organic products shall be 
traced back one step of the production 

process in order to verify that they are 
not be produced from plants, animals, or 
microorganisms derived from genetic 

engineering, both direct and indirect 
ways. 

1.3.3 When the operator use food and feed 

products that risk of GMOs, the operator 
must have measure to verify that food 
and feed products are not produced 

from GMOs. The operator may ask for 
declaration that products supplied have 
not been produced from or by GMOs 
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ผลติภัณฑนั์น้ไมไ่ดผ้ลติมาจากกระบวนการ
หรอืโดยใชส้ ิง่มชีวีติดดัแปลงพันธุกรรม (ดู
ตวัอย่างหนังสอืยนืยันในภาคผนวก 7)  

 
1.3.4 ในกรณีทีม่กีารตรวจสอบพบวา่ผลติผลอนิทรยี์

ไดร้ับการปนเป้ือนจากสิง่มชีวีติดดัแปรพันธุ ์

โดยทีผู่ผ้ลติไม่ไดต้ัง้ใจและไม่สามารถควบคมุ
ได ้มกท. อาจพจิารณาไมร่ับรองผลติผล
ดงักลา่ว รวมทัง้ฟารม์ทีท่ าการผลติ 

 
1.3.5 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการไมไ่ดป้รับเปลีย่นฟารม์

ทัง้หมดเป็นเกษตรอนิทรยี ์การผลติในแปลง

เกษตรเคม/ีทั่วไปทีไ่ม่ขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์ตอ้งไม่ใชส้ ิง่มชีวีติดดัแปรพันธุ ์ 

(see sample of GMO declaration form in 
Appendix 7). 

 

1.3.4 If it is found from the examination that 
organic produce is contaminated by 
GMOs, although it is unintentional and 

uncontrollable by the producer, ACT may 
not certify that produce including the 
farm. 

1.3.5 In case the producer does not convert 
the whole farm into organic farming, any 
GMOs shall not be used in the 

conventional production. 
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2. การผลติพชือนิทรยี ์/ 
Organic Crop Production 
 

 

 

2.1 ระยะการปรบัเปลีย่นเป็นเกษตรอนิทรยี/์ Length of Conversion Period  

มาตรฐาน 

2.1.1 พืน้ทีก่ารผลติทีต่อ้งการขอรับรองมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยีต์อ้งผ่าน ระยะปรับเปลีย่น 
โดยชว่งเวลาดงักลา่ว ผูผ้ลติตอ้งปฏบิัติ
ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง มกท. 

และไดร้ับการตรวจและรับรองจาก มกท. 
แตผ่ลติผลทีไ่ดจ้ากพชืทีป่ลกูในชว่งระยะ
ปรับเปลีย่นน้ีจะยงัไม่สามารถจ าหน่ายเป็น

ผลติผลอนิทรยีไ์ด ้ 
วนัทีส่มัครขอใหม้กีารรับรองมาตรฐานฯ 

ใหนั้บเป็นวนัที ่1 ของการเริม่ตน้ของการ
เปลีย่นเป็นเกษตรอนิทรยี ์หรอืเป็นวนั
เริม่ตน้ของระยะการปรับเปลีย่น  โดย
เกษตรกรตอ้งเริม่ปฏบิัตติามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีข์อง มกท. นับตัง้แตว่นั
ดงักลา่ว 

2.1.2 ในกรณีทีเ่ป็นการผลติพชืลม้ลกุ (ผัก และ

พชืไร่ ) ชว่งระยะการปรับเปลีย่นจะใชเ้วลา 
12 เดอืน โดยผลติผลของพชืทีป่ลกูในวนัที่
พน้ระยะการปรับเปลีย่นแลว้ จะสามารถ

จ าหน่ายเป็น "ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี"์ 
และสามารถใชต้รา มกท. ได ้

ยกเวน้ พชืผักหลายฤด ูเชน่ ผักพืน้บา้น 
กลว้ย มะละกอ ฯลฯ อนุญาตใหส้ามารถเก็บ
เกีย่วผลติผลและจ าหน่ายเป็น "ผลติภัณฑ์
เกษตรอนิทรยี"์ ไดห้ลงัจากพน้ระยะการ
ปรับเปลีย่น 12 เดอืนแลว้ 

2.1.3 ในกรณีทีเ่ป็นการผลติไมย้นืตน้ ชว่งระยะ
การปรับเปลีย่นจะใชเ้วลา 18 เดอืน โดย
ผลผลติทีเ่ก็บเกีย่วในวันทีพ่น้ระยะการ

ปรับเปลีย่นแลว้ จะสามารถจ าหน่ายเป็น 
"ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยี"์ และสามารถใช ้

ตรา มกท. ได ้

2.1.4 ในกรณีทีเ่ป็นการผลติพชืเพือ่สง่ออกไปยัง
สหภาพยุโรปก าหนดระยะปรบัเปลีย่นตาม
มาตรฐานการผลติพชื ของสหภาพยุโรป

ดงัน้ี  พชืลม้ลกุมรีะยะปรับเปลีย่น 24 เดอืน 
และ พชืยนืตน้มรีะยะปรับเปลีย่น  36 เดอืน  

2.1.5 ในกรณีทีม่กีารใชปั้จจยัการผลติตอ้งหา้มใน

พืน้ทีฟ่ารม์มากอ่นสมัครขอรับรองกบั มกท. 
ผลผลติทีจ่ะสามารถขายเป็นผลผลติเกษตร
อนิทรยีไ์ด ้จะตอ้งเป็นผลติผลทีเ่ก็บเกีย่ว

หลงัจาก 36 เดอืนนับแตม่กีารใชปั้จจัยการ
ผลติตอ้งหา้มเป็นครัง้สดุทา้ย  

2.1.6 มกท. อาจจะก าหนดระยะการปรับเปลีย่นให ้

Standards 

2.1.1 All fields applied for organic certification 

shall be put into the conversion period. 
In such period, a producer must follow 
ACT Organic Standards, and be 

inspected and certified by ACT but the 
produce grown in conversion period 
cannot be sold as organic. 

The application date is the first date 
of conversion to organic farming and the 
first date of conversion period. The 
producer shall begin following ACT 
Organic Standards from that date. 

 

2.1.2 For annual crop production (vegetable 
and cash crops), the conversion period 
is 12 months. The product of crop sown 

after the conversion period can be 
“organic product” with ACT seal. 

Except biennial crops, e.g. local 
vegetables, bananas, papayas, etc., the 
produce can be harvested and sold as 
“organic product” after the conversion 
period of 12 months has been met. 

2.1.3 For perennial crop production, the 
conversion period is 18 months. The 
produce harvested after the conversion 

period can be sold as “organic product” 
with ACT seal. 

2.1.4 For organic crop production intended to 

export to the European Union, the 
conversion period for annual crops are 
24 months, biennial crops 24 months 

and perennial crops 36 months. 

2.1.5 If prohibited input was applied in the 
farm before date of application with 

ACT, crop to be sold as organic must be 
harvested after 36 months since the last 
use of prohibited input. 

2.1.6 ACT may extend the conversion period 
by considering the history of chemicals 
used in the farm, the contamination 

problem on that land, and the measure 
to manage the contamination of agro-
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เพิม่ขึน้ได ้โดยพจิารณาจากประวตักิารใช ้

สารเคมใีนฟารม์ ปัญหาการปนเป้ือนมลพษิ
ในพืน้ทีนั่น้ และมาตรการในการจัดการ

สารเคมทีางการเกษตรหรอืมลพษิที่
ปนเป้ือนในฟารม์ 

2.1.7 มกท. อาจยกเวน้ระยะการปรับเปลีย่นได ้

หากพืน้ทีก่ารผลตินัน้ไดท้ าการเกษตรตาม
หลกัการในมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
มาเป็นเวลาหลายปีแลว้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

หลกัฐานทีน่ ามายนืยันกบั มกท. เชน่ 
บันทกึการใชปั้จจัยการผลติในฟารม์ บันทกึ
การผลติพชืในพืน้ทีด่งักลา่ว บันทกึจาก

องคก์รทีไ่มม่ผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกบั
ผูผ้ลติทีแ่สดงวา่พืน้ทีด่งักลา่วไม่มกีารใช ้

สารเคมมีาเป็นเวลานานและไดร้ับการฟ้ืนฟู

สภาพดนิโดยธรรมชาต ิบทความในสิง่
ตพีมิพท์ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัผูผ้ลติ ฯลฯ ทัง้น้ี 
มกท. จะตรวจสอบหลกัฐานดงักลา่วและท า

การประเมนิขณะไปตรวจฟารม์ และขอ
สงวนสทิธิใ์นการพจิารณาเป็นกรณีไป  

chemicals and pollution in the farm. 

2.1.7 ACT may grant exception of the 
conversion period if the field has been 

practiced according to the principle of 
ACT Organic Agriculture Standards for 
several years. Such cases have to be 

verified through any evidences 
submitted to ACT, e.g. input records, 
crop production records, statements 

from non-conflict of interest 
organizations indicating that no 
chemicals has been used for a long time 

and the soil has been improved 
naturally, articles in independent 
publications, etc. ACT will verify such 

evidence and do evaluation during field 
inspection and reserve the right to 
consider case by case. 

2.2 ชนดิและพนัธุข์องพชืปลูก/ Type and Variety of Crops 

แนวทางปฏบิตั ิ

ควรเลอืกใชพ้ันธุพ์ชืทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ในทอ้งถิน่ และมคีวามตา้นทานตอ่โรคและแมลง 

มาตรฐาน 

2.2.1  เมล็ดพันธุแ์ละสว่นขยายพันธุพ์ชืทีน่ ามา
ปลกูตอ้งผลติจากระบบเกษตรอนิทรยี ์

 

2.2.2 ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาเมล็ดพันธุห์รอืสว่น
ขยายพนัธุพ์ชืทีไ่ดร้ับการรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีไ์ด ้อนุญาตใหใ้ช ้ 

(ก) เมล็ดพันธุห์รอืสว่นขยายพันธุพ์ชืจากแปลง

ทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์
ในระยะปรับเปลีย่น 

(ข) เมล็ดพันธุห์รอืสว่นขยายพันธุพ์ชื ทีไ่ดร้ับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์ืน่ๆ 
รวมทัง้ในระบบการรับรองแบบมสีว่นร่วม  

2.2.3 ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาเมล็ดพันธุห์รอืสว่น

ขยายพันธุพ์ชืเกษตรอนิทรยีต์ามขา้งตน้ได ้
มกท. อาจอนุญาตใหใ้ชเ้มล็ดพันธุห์รอืสว่น
ขยายพันธุพ์ชืทีไ่ม่ใชเ่กษตรอนิทรยีไ์ด ้โดย
เมล็ดพันธุห์รอืสว่นขยายพันธุพ์ชืทีใ่ชนั้น้ตอ้ง

ไม่คลกุสารทีไ่ม่อนุญาตใหใ้ชใ้นการผลติ
เกษตรอนิทรยี ์ 

2.2.4 เฉพาะการขอรับรองมาตรฐานโปรแกรม 
IFOAM มกท. อาจยกเวน้ใหผู้ป้ระกอบการที่

ใชเ้มล็ดพันธุห์รอืสว่นขยายพันธุท์ีม่กีารคลกุ
สารเคม ีถา้เป็นขอ้ก าหนดตามระเบยีบดว้ย
เหตผุลดา้นสขุอนามัยพชื แตจ่ะตอ้งมี

มาตรการจดัการลา้งท าความสะอาดกอ่นการ

Recommended Practices 

Try to select plant varieties appropriate to local 
ecology and resistant to pest and diseases. 

Standards 

2.2.1 Seed and plant propagation shall be 
from organic agriculture 

 
2.2.2 When organic seed or plant propagation 

is not available, the followings are 

allowed:  
(a) seed or plant propagation from certified 

organic in-conversion fields; 
 

(b) seed or plant propagation from other 
organic certifications as well as from 
participatory guarantee system  

 

2.2.3 When the above organic seed or plant 
propagation is not available, ACT may 
allow non-organic seed or plant 

propagation but it must not be treated 
with prohibited substances not allowed 
in organic agriculture 

 

2.2.4 Only for IFOAM Programme, ACT may 
give exception to allow operator to use 

chemically-treated seeds or plant 
propagations in case it is legally required 
for phytosanitary purpose but the 

treated seeds shall be cleaned before 
sowing. 
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ปลกู 
 

2.2.5 มกท. อาจอนุญาตใหใ้ชเ้มล็ดพันธุห์รอืสว่น

ขยายพันธุพ์ชืทีไ่ม่ใชเ่กษตรอนิทรยีต์ามขอ้ 
2.2.3 หรอื 2.2.4 ได ้ในกรณีที ่

(ก) ไมม่ผีูข้าย (ผูท้ีท่ าตลาดขายเมล็ดพันธุ ์
ใหก้บัผูป้ระกอบการอืน่) ทีส่ามารถจัดสง่
เมล็ดพันธุใ์หก้บัผูป้ระกอบการกอ่นชว่งฤดู

ปลกู โดยผูป้ระกอบการไดม้กีารสัง่ซือ้
เมล็ดพันธุด์งักลา่วลว่งหนา้ในระยะเวลาที่
เหมาะสมแลว้ 
 

(ข) ผูป้ระกอบการสามารถพสิจูนไ์ดว้า่ สายพันธุ ์
ทีต่อ้งการเพาะปลกูนัน้ ซึง่มลีกัษณะพเิศษ
เฉพาะนัน้ แตกตา่งไปจากสายพันธุท์ีม่ใีน

ระบบเกษตรอนิทรยี ์และมคีวามจ าเป็น
อย่างมากในการผลติของผูป้ระกอบการ 

 

2.2.6 ผูป้ระกอบการแตล่ะรายจะตอ้งขอและไดร้ับ
อนุญาตในการใชเ้มล็ดพันธุห์รอืสว่น

ขยายพันธุพ์ชืทีไ่ม่ใชเ่กษตรอนิทรยีก์อ่นการ
เพาะปลกู และจะตอ้งขออนุญาตเป็นแตล่ะ
ฤดปูลกูไป และระบุปรมิาณเมล็ดพันธุห์รอื
สว่นขยายพันธุพ์ชืทีข่ออนุญาตใชด้ว้ย 

2.2.7 มกท. อาจอนุญาตใหก้บัผูป้ระกอบการ

โดยรวมทัง้หมด โดยผูป้ระกอบการไม่ตอ้งขอ
อนุญาตเป็นกรณีๆ ไปตามขอ้ 2.2.6 สามารถ
ใชเ้มล็ดพันธุห์รอืสว่นขยายพันธุพ์ชืทีไ่ม่ใช่

เกษตรอนิทรยีไ์ด ้

(ก) ชนดิของพชืหนึง่ๆ ตามเงือ่นไขของขอ้ 
2.2.5 (ก) 
 

(ข) สายพันธุพ์ชืหนึง่ๆ ตามเงือ่นไขของขอ้ 
2.2.6 (ข) 

(ค) ส าหรับปลกูเป็นพชืหมุนเวยีนหรอืปุ๋ ยพชืสด 
ทีไ่มไ่ดป้ลกูเพือ่จ าหน่ายเป็นผลผลติ
เกษตรอนิทรยี ์โดยเมล็ดพันธุด์งักลา่ว
จะตอ้งไม่ใชเ่มล็ดพันธุจ์เีอ็มโอ และตอ้งไป

คลกุสารเคมทีีไ่ม่อนุญาตใหใ้ชใ้นระบบ
เกษตรอนิทรยี ์

2.2.8 ในกรณีทีผู่ผ้ลติใชก้ลา้พันธุพ์ชืลม้ลกุอนิทรยี์
แลว้ประสบกบัเหตสุดุวสิยั (เชน่ น ้าท่วม ฝน

แลง้) จนท าใหก้ลา้พันธุเ์สยีหาย มกท. อาจ
อนุโลมใหผู้ผ้ลติใชก้ลา้พันธุจ์ากแหลง่ทั่วไป
ได ้

2.2.9 อนุญาตใหท้ าการขยายพันธุพ์ชืดว้ยวธิเีพาะ
เมล็ด หรอืใชส้ว่นขยายพันธุท์ีไ่ดจ้ากสว่นตา่ง 

ๆ ของพชื เชน่ ตอนกิง่, แยกหน่อ, เพาะเลีย้ง
เน้ือเยือ่ เป็นตน้ และตอ้งจัดการดว้ยวธิี
เกษตรอนิทรยีเ์ท่านัน้ ยกเวน้ใหเ้ฉพาะวธิกีาร
เพาะเลีย้งเน้ือเยือ่ 

ในโปรแกรมสหภาพยุโรป การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่

ตอ้งด าเนนิการในระบบเกษตรอนิทรยี ์
 

 
 

2.2.5 ACT may grant permission to use non-

organic seeds or plant propagation as 
described in 2.2.3 or 2.2.4 when: 
 

(a) no supplier (meaning a marketer who 

sells seed to other operators) is able to 
deliver the seed before planting season 
which the operator has ordered the seed 

in reasonable advance time; 
 

(b) operator is able to demonstrate that the 
desired variety is not available in the 

markets and the variety is significant for 
her/his production; 
 

 

2.2.6 the operator must individually apply and 
grant a permission to use non-organic 
seed or plant propagation before the 

sowing of the crop. The permission shall 
be requested for each growing season 
and must specify the quantities of seed 
or plant propagation. 

 

2.2.7 ACT may grant a general permission to 
use non-organic seed or plant 

propagation to all operators where the 
individual operator does not need to 
apply for permission as described in 

2.2.6  
(a) for a given species when conditions in 

2.2.5 (a) is fulfilled; 
 

(b) for a given variety when conditions in 
2.2.5 (b) are fulfilled; 
 

(c) for crop rotation or green manure, not 

to be sold as organic product, on the 
conditions that the seeds are not of 
GMOs and not treated with substances 

prohibited substances not allowed in 
organic agriculture. 

 

2.2.8   In case the producer use organic annual 
crop seedlings and encounters disaster 
(e.g. flooding, drought) that the 

seedlings are damaged, ACT may allow 
the producer to use conventional 
seedlings. 

 
2.2.9 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. 
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2.2.10 วสัดทุีใ่ชใ้นการขยายพันธุพ์ชื รวมถงึวสัดุ
เพาะ ตอ้งอยู่ในรายการทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นภาคผนวก 
1 (สว่นที ่1) 

 
2.2.11 ในกรณีไมย้นืตน้ ถา้กิง่พันธุห์รอืสว่น
ขยายพันธุพ์ชืทีน่ ามาปลกูในฟารม์เกษตรอนิทรยี ์

ไมไ่ดม้าจากระบบเกษตรอนิทรยี ์ผลติผลทีไ่ดจ้าก
การปลกูในฟารม์เกษตรอนิทรยีใ์นชว่ง 12 เดอืนแรก 
จะยงัไม่สามารถจ าหน่ายภายใตต้รา มกท.ได ้

 
2.2.12 หา้มใชพ้ันธุพ์ชืและละอองเกสร (pollen) 
ทีม่าจากการปรับปรงุพันธุโ์ดยวธิกีารท าพันธุ

วศิวกรรม (genetic engineering) รวมถงึพชืทีถู่ก
ปลกูถ่ายยนี (transgene plants) 
 

        In the EU Programme, the meristem 
culture must be under organic 
management.  

 
2.2.10 Only propagation materials, bedding 

materials and substrates listed in 

Appendix1 (part 1) are allowed. 
 

2.2.11 For perennial crop, growing plant 

propagation from non-organic agriculture 
in organic farm is permitted but the 
produce of the crop in the first 12 

months cannot be sold as organic 
product with ACT seal. 

 

2.2.12 Plant varieties and pollen from 
genetically modified organisms (GMOs) 
as well as transgene plants are not 

allowed. 
 

2.3 ความหลากหลายของพชืภายในฟารม์/ Diversity of Plants in Organic Farm 

มาตรฐาน 

2.3.1 ในการปลกูพชืลม้ลกุ ผูผ้ลติตอ้งสรา้งความ
หลากหลายของพชืภายในฟารม์ โดยอย่าง

นอ้ยตอ้งปลกูพชืหมุนเวยีน เพือ่ชว่ยลดการ
ระบาดของโรค แมลง และวชัพชื รวมทัง้
การปลกูพชืบ ารุงดนิ เพือ่เป็นการเพิม่

อนิทรยีวตัถุและความอดุมสมบรูณข์องดนิ 
ยกเวน้ ในกรณีทีผู่ผ้ลติไดส้รา้งความ
หลากหลายของพชืภายในฟารม์ไดด้ว้ยวธิี

อืน่ 
2.3.2 ในสวนไมย้นืตน้ ผูผ้ลติตอ้งสรา้งความ

หลากหลายของพชืภายในฟารม์ โดยอย่าง

นอ้ยตอ้งปลกูพชืคลมุดนิ และ/หรอืปลกูพชื
อืน่ๆหลากหลายชนดิ 

Standards 

2.3.1 In annual crop production, the producer 
shall establish diversity of plants in the 

farm by at least practicing crop rotation 
in order to reduce diseases, insects and 
weeds, including rotating leguminous 

crops in order to improve organic matter 
and soil fertility. Exception may be 
considered if the producer can 
demonstrate diversity of plants by other 
means.  

2.3.2 In perennial crop production, the 

producer shall establish diversity of 
plants in the farm by at least growing 
cover crops and/or other diverse plant 

species. 

2.4 การผลติพชืคูข่นาน/ Parallel production  

มาตรฐาน 

2.4.1 พชืทีป่ลกูในแปลงเกษตรทั่วไปทีไ่มไ่ด ้

ขอรับรองและแปลงทีอ่ยู่ในระยะปรับเปลีย่น 
ไม่ควรเป็นพชืชนดิเดยีวกนักบัทีป่ลกูใน
แปลงเกษตรอนิทรยีแ์ละทีต่อ้งการจะ
จ าหน่ายเป็นผลติภัณฑอ์นิทรยีท์ีไ่ดร้ับการ

รับรองจาก มกท.  
ยกเวน้ เป็นพชืคนละพันธุ ์(varieties)  

ซึง่สามารถแยกความแตกตา่งไดโ้ดยง่าย 
เชน่ มลีกัษณะรูปร่าง ส ีฯลฯ แตกต่างกนั 
หรอืมวีนัเก็บเกีย่วทีต่า่งกนั 

 

2.4.2 มกท. อาจอนุญาตใหผู้ผ้ลติท าการผลติพชื
คูข่นานได ้ในกรณีของการปลกูพชืยนืตน้ 

Standards 

2.4.1 Crops grown in conventional field and in 

conversion field may not be the same as 
those in organic field and need to be 
sold as organic product certified by ACT. 

Except they are different varieties 
and easily distinguishable e.g. different 
shape/form, colour etc. or has different 
harvest time. 

2.4.2 ACT may allow parallel production only 
perennial crop and when there is an 
expansion of organic land, leading to a 

parallel production of organic and in-
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และในกรณีทีผู่ผ้ลติขยายพืน้ทีก่ารผลติใหม่  
ซึง่ท าใหเ้กดิการผลติแบบคูข่นานอนิทรยี-์
อนิทรยีป์รับเปลีย่น  โดยผูผ้ลติตอ้ง 

2.4.2.1 แจง้แผนการผลติและมาตรการ
ป้องกนัผลผลติปะปนกนั ให ้มกท. 
ทราบลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะท าการผลติ  
 

2.4.2.2 มรีะบบการบันทกึการเก็บเกีย่ว การ
จัดการผลติผลหลงัการเก็บเกีย่ว 
และการขายทีแ่ยกผลผลติออกจาก

กนัอย่างชดัเจน 
 

2.4.2.3 ตอ้งปรับเปลีย่นแปลงทีม่กีารผลติ

แบบคูข่นานใหเ้ป็นเกษตรอนิทรยี์
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ทัง้น้ี มกท. อาจก าหนดเงือ่นไขอืน่
เพิม่เตมิใหผู้ผ้ลติปฏบิัต ิและอาจมกีารไป
ตรวจสอบเพิม่เตมิ โดย มกท. ขอสงวน
สทิธิใ์นการพจิารณารับรองเป็นกรณีไป 

2.4.3 ในกรณีทีผู่ผ้ลติไดร้ับคา่ตอบแทนจากการ
ใหผู้อ้ืน่เชา่พืน้ที ่เป็นผลติผลพชืชนดิ
เดยีวกบัพชืทีไ่ดร้บัการรับรองจาก มกท. 
ผูผ้ลติตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขในมาตรฐาน

ขอ้ 2.4.2.1 และ 2.4.2.2 เชน่เดยีวกนั และ
ผูผ้ลติตอ้งยนิยอมปฏบิัตติามเงือ่นไขอืน่ที ่
มกท. อาจก าหนดขึน้เพิม่เตมิ 

conversion crop. In these case, the 
producer shall:  

2.4.2.1 Inform ACT of the production 
plan and measures to be 

implemented to prevent 
commingling of the crop before 
production; 
 

2.4.2.2 Implement a record system of 

the harvest, post-harvest 
handling, and sale of the 
products showing a clear 
separation of these products; 
 

2.4.2.3 Convert the non-organic parallel 

production to organic production 
within 5 years; 

ACT may impose additional conditions 
for the producer and require extra 
inspection, and ACT may reserve the 
right to grant certification case by case. 

2.4.3 In case a producer receives farm rent as 
crop which is the same as crop certified 

by ACT, the producer shall also follow 
the standards 2.4.2.1 and 2.4.2.2 and 
ACT may impose additional conditions 

for the producer. 

2.5 การจดัการดนิ น า้ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management  

แนวทางปฏบิตั ิ

• ควรมกีารตรวจวเิคราะหด์นิอย่างนอ้ย 1 ครัง้ เพือ่
วางแผนปรับปรุงดนิ และวางแผนการจัดการธาตุ

อาหารใหเ้หมาะสม รวมทัง้เป็นแนวทางในการ
เลอืกชนดิพชืทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่  

• ควรรักษาระดบัความเป็นกรด-ดา่งของดนิที่

เหมาะสมตอ่พชืปลกู ในกรณีทีจ่ าเป็นอาจใชปู้น
ขาว  โดโลไมท ์ ปูนมารล์  หรอืขีเ้ถา้ไม ้ เป็นตน้  

• ไม่ควรปลอ่ยทีด่นิใหว้า่งเปลา่ ควรปลกูพชื

ตระกลูถั่วคลมุดนิ เชน่ ถั่วแป๋  ถั่วลาย   ถั่วด า   
ถั่วเขยีว   ถั่วแดง   ถั่วพรา้  ไมยราบไรห้นาม  

โสน  ปอเทอืง  เป็นตน้ 

• ควรมกีารปลกูพชืตระกลูถั่วหรอืพชืบ ารงุดนิอืน่ๆ 

เป็นปุ๋ ยพชืสด โดยอาจปลกูกอ่นหรอืหลงัพชื
หลกั หรอืปลกูเป็นพชืหมุนเวยีน 

• หลกีเลีย่งหรอืลดการใชเ้ครือ่งจักรขนาดใหญ่ 

เชน่ รถแทรกเตอร ์เน่ืองจากท าใหเ้น้ือดนิแน่น
แข็ง ดนิไม่ร่วนซยุ การระบายน ้าไม่ด ี

• ควรมมีาตรการอนุรักษ์น ้าทีใ่ชใ้นการท าฟารม์ 

• ควรมมีาตรการในการป้องกนัดนิเค็ม เชน่ การ
ปลกูพชืคลมุดนิ หรอื การจัดการน ้าอย่าง

Recommended Practices 

• There should be an annual soil sampling for 
nutritional assessment for soil improvement 

planning and fertilization programme, as well 
as for determination of appropriate crop 
type. 

• Maintain proper soil pH appropriate to crop 
type through additions of lime, dolomite, 
marl or sawdust ash. 

• Land surface should not be left unprotected.  
Leguminous crop should be sown. 

• Planting of leguminous crop for green 
manure is recommended. This can be done 

before or after the main crop or as crop 
rotation. 

• Avoid or reduce using heavy machinery as it 

will cause soil compaction. 

• Measure for water conservation at farm level 

is recommended. 

• Measure to prevent salination of soil, e.g. 
planting cover crops, appropriate water 
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เหมาะสม management, should be taken. 

มาตรฐาน 

การปรบัปรงุบ ารงุดนิ 

2.5.1 ผูผ้ลติตอ้งพยายามน าอนิทรยีวตัถุทัง้จาก
พชืและสตัวภ์ายในฟารม์มาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุในการปรับปรงุบ ารุงดนิ และ

ลดการใชอ้นิทรยีวตัถุทีน่ ามาจากนอกฟารม์ 
มกท. จะพจิารณาอนุญาตใหผู้ผ้ลติน า
อนิทรยีวตัถุทีน่ ามาจากนอกฟารม์มาใชไ้ด ้

เป็นกรณีไป โดยปรมิาณทีอ่นุญาตใหใ้ชจ้ะ
พจิารณาจากสภาพในทอ้งถิน่และความ
ตอ้งการของพชืทีป่ลกู 
 

2.5.2 การใชปุ้๋ ยอนิทรยีต์อ้งมแีผนการใชอ้ย่าง
ผสมผสาน และใชเ้ท่าทีจ่ าเป็นในปรมิาณที่
เหมาะสม โดยค านงึถงึความสมดลุของธาตุ

อาหารในดนิ และความตอ้งการธาตุอาหาร
ของพชืทีป่ลกู  
 

2.5.3 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยและสารปรับปรงุดนิ เฉพาะ
ตามรายการทีร่ะบุอยู่ในภาคผนวก 1 (สว่นที ่
1) 
 

2.5.4 ปุ๋ ยและสารปรบัปรุงบ ารุงดนิทีไ่มไ่ดร้ะบุไว ้
ในภาคผนวก 1 (สว่นที ่1) จะใชไ้ดต้อ่เมือ่
ไดร้ับการตรวจสอบและอนุมัตจิาก มกท. 

ตามแนวทางการประเมนิปัจจยัการผลติ ใน
ภาคผนวก 4 
 

2.5.5 หา้มใชปุ้๋ ยคอกสดกบัพชืในลกัษณะทีอ่าจ

ปนเป้ือนกบัสว่นของพชืทีใ่ชบ้รโิภค 
 

2.5.6 หา้มใชอ้นิทรยีวตัถุทีม่สีว่นผสมจากอจุจาระ

ของมนุษยม์าใชเ้ป็นปุ๋ ย 
 

2.5.7 หา้มใชปุ้๋ ยหมักจากขยะเมอืง เพราะมปัีญหา
การปนเป้ือนจากโลหะหนัก 
 

2.5.8 ในกรณีทีใ่ชมู้ลสตัวปี์กหรอืผลพลอยไดจ้าก
การเลีย้งสตัวจ์ากฟารม์ ตอ้งมาจากฟารม์ที่
เลีย้งแบบปลอ่ยรวมเป็นฝงูหรอืไมม่กีาร

จ ากดัอาณาเขตจนท าใหส้ตัวนั์น้
เจรญิเตบิโตในสภาพแวดลอ้มทีผ่ดิ
ธรรมชาต ิและตอ้งแจง้แหลง่ผลติให ้มกท. 

ทราบ 
 

2.5.9 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยหมักทัง้ทีผ่ลติเองในฟารม์

และทีน่ ามาจากภายนอกฟารม์ได ้แต่
สว่นประกอบทีใ่ชใ้นการท าปุ๋ ยหมักตอ้งมา
จากอนิทรยีวตัถุตามทีร่ะบุอยู่ในภาคผนวก 

1 (สว่นที ่1) เท่านัน้ และผูผ้ลติตอ้งแจง้
สว่นประกอบของอนิทรยีวตัถุทีใ่ชใ้นการ
หมักและแหลง่ผลติให ้มกท. ทราบ 
 

2.5.10  ในการท าปุ๋ ยหมัก อาจใชปุ้๋ ยแร่ธาตเุสรมิใน
การท าปุ๋ ยหมักเพือ่เพิม่ธาตอุาหารได ้เชน่ 
การใชห้นิฟอสเฟตบดละเอยีดเพือ่เพิม่ธาตุ

Standards 

Soil improvement 

2.5.1 A producer shall try to use organic 
matter from plant and animal produced 
within the farm for soil improvement 

and try to reduce the use of brought-in 
organic materials. ACT will allow on case 
by case basis the maximum amount of 

brought-in organic materials used in the 
farm, taking into account of local 
conditions and specific nature of the 

crop.  

2.5.2 There shall be an organic fertilization 
plan of the use of integrated organic 

fertilizers. The organic fertilizer shall be 
used as necessary and in appropriate 
amount with consideration of nutrient 

balance in the soil and the need of 
nutrient of that crop. 

2.5.3 Only fertilizers and soil conditioners 

listed in Appendix1 (part 1) are allowed. 

2.5.4 Fertilizers and soil conditioners which 
are not listed in Appendix1 (part 1) may 

be allowed after examination by ACT 
according to the Guideline for Evaluation 
Additional Inputs in Appendix 4. 

2.5.5 Prohibit the use of fresh animal manures 
likely to cause contamination on part of 
the plant intended for consumption. 

2.5.6 Organic matter contained excrement 
from human is prohibited. 

2.5.7 Urban waste is not allowed for 
composting due to risk of heavy metal 

contamination. 

2.5.8 In case of using brought-in poultry 
manure or farm animal by-products, 

they shall be brought from farms which 
all animals are raised together in free-
ranged areas. To raise animals in the 

limited areas may let them growing up 
in an unnatural environment. The 
producer shall inform ACT the source of 

the manure. 

2.5.9 Both on farm and brought-in composts 
are allowed but only organic materials 

listed in Appendix 1 (part 1) shall be 
used as ingredients in composting. The 
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ฟอสฟอรัส หรอืการใชห้นิฝุ่นกราไฟตเ์พือ่
เพิม่ธาตโุพแทสเซยีม 
 

2.5.11 อนุญาตใหใ้ชอ้นิทรยีวตัถุทีเ่ป็นขยะมาใช ้

เป็นปุ๋ ยและท าปุ๋ ยหมักได ้ ดเูงือ่นไขและ
ขอ้จ ากดัในภาคผนวก 1 
 

2.5.12 ในกรณีทีปุ่๋ ยและสารปรับปรุงดนิทีน่ ามาใช ้

จากนอกฟารม์ เชน่ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยแร่ธาต ุผล
พลอยไดจ้ากโรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ มี

ความเสีย่งทีจ่ะมสีว่นประกอบของโลหะ
หนักและ/หรอืสารไมพ่งึประสงคอ์ืน่ๆปะปน
อยู่ ทาง มกท. อาจใหผู้ผ้ลติน าปุ๋ ยและสาร

ปรับปรงุดนิดงักลา่วไปตรวจวเิคราะหห์า
ปรมิาณสาร กอ่นทีจ่ะน ามาใชใ้นฟารม์ 
 

2.5.13 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยแร่ธาตเุป็นธาตเุสรมิในดนิ

ได ้เฉพาะในกรณีทีม่แีผนการปรับปรงุบ ารงุ
ดนิในระยะยาว โดยใชร้่วมกบัวธิกีารอืน่ ๆ 
เชน่ การหมุนเวยีนธาตอุาหารภายในฟารม์ 

การปลกูพชืตระกลูถั่วเป็นปุ๋ ยพชืสด การ
ปลกูพชืหมุนเวยีน  และการเพิม่อนิทรยีวตัถุ
ในดนิ 
 

2.5.14 การใชปุ้๋ ยธาตอุาหารรอง (ตามรายการใน
ภาคผนวก 1 สว่นที ่1) อาจอนุญาตให ้
ใชไ้ดใ้นกรณีทีพ่ชืแสดงอาการขาดธาตุ

อาหารรองอย่างชดัเจน ทัง้น้ีผูผ้ลติตอ้ง
ชีแ้จงถงึปัญหาและความพยายามแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวธิกีารอืน่ๆ แลว้ และ/หรอืมผีล

การตรวจดนิและเน้ือเยือ่พชืมาให ้มกท. 
พจิารณา 
 

2.5.15 อนุญาตใหใ้ชเ้ชือ้จุลนิทรยีเ์พือ่ปรับปรงุดนิ 
ท าปุ๋ ยหมัก ก าจัดน ้าเสยี และก าจัดกลิน่ใน
คอกปศสุตัว ์แตห่า้มใชจุ้ลนิทรยีท์ีม่าจาก
กระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 
 

2.5.16 หา้มใช ้Chilean nitrate และปุ๋ ยไนโตรเจน
สงัเคราะหท์ุกชนดิ รวมถงึปุ๋ ยยูเรยี  

producer shall inform ACT the 
ingredients of organic material used in 
the compost and the source of the 

compost.  

2.5.10 In compost production, mineral 
fertilizers may be used to improve 

nutrient of the compost, such as ground 
rock phosphate for phosphorus, or 
graphite dust for potassium. 

2.5.11 Organic waste can be used for 
composting and fertilizer. See condition 
and restriction in Appendix 1. 

2.5.12 In case of risks of contamination of 
heavy metals or other undesirable 
residues in brought-in organic fertilizers 

or soil conditioners such as composts, 
mineral fertilizers, industrial by-
products, etc., ACT may require that the 

producer have them tested before being 
used to ensure that the presence of 
heavy metals.  

2.5.13 Mineral fertilizers may be allowed to use 
as a supplementary role  in a program 
addressing long-term fertility needs 
together with other techniques such as 

the use of nutrient recycling, 
leguminous crops, crop rotation and 
organic matter 

2.5.14 Micro nutrients (listed in the Appendix 1, 
part 1) may be applied to crops if there 
is a clear lack of such nutrients on the 

crops. However, the producer shall 
notify the problem and the effort to 
solve it by other means and/or the 

result of soil and tissue testing to ACT. 

2.5.15 Use of microorganism for soil 
improvement, composting, water 

treatment and waste treatment in 
animal house are allowed but not 
microorganism from genetic 

engineering. 

2.5.16 Prohibit Chilean nitrate and all synthetic 
nitrogenous fertilizers, including urea. 

การอนุรกัษด์นิและน า้ 

2.5.17 ผูผ้ลติตอ้งควบคมุการเผาอนิทรยีวตัถุใน
ฟารม์ใหม้นีอ้ยทีส่ดุ และหา้มใชว้ธิกีารเผา

ตอซงัหรอืพชืในแปลงเพือ่ท าการเตรยีมดนิ
กอ่นการปลกู  ยกเวน้ในกรณี 
2.5.17.1 มเีหตจุ าเป็น เชน่ ก าจัดแหลง่

Soil and water conservation 

2.5.17 Producer shall restrict to the minimum 
the burning of organic materials on 

farm. Producer is prohibited to do land 
preparation by burning vegetation or 
crop residues. Exception is granted in 
case of  



Page 21 of 112 

ระบาดของศตัรูพชื 

2.5.17.2 การท าไร่ขา้วหมุนเวยีนในทีส่งู 
แตค่วรเผาเท่าทีจ่ าเป็น 

2.5.18 ในกรณีทีพ่ืน้ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การพังทลาย
ของดนิ ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัการชะ
ลา้งพังทลายของดนิ เชน่ การปลกูพชื

ป้องกนัการพังทลายของดนิ การปลกูขวาง
แนวลาดเอยีง ฯลฯ 
 

2.5.19 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัมใิหเ้กดิการใช ้

น ้าเกนิควร รวมถงึการรักษาคณุภาพน ้า การ
หมุนเวยีนการใชน้ ้าภายในฟารม์ และการ
บ าบัดน ้าทิง้เพือ่น ามาใชใ้หม ่
 

2.5.20 ในกรณีทีเ่หมาะสม ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการใน
การป้องกนัปัญหาดนิเค็ม 
 

2.5.21 ในกรณีทีม่กีารเลีย้งสตัว ์(รวมถงึสตัวปี์ก) 
ภายในพืน้ทีท่ีข่อรบัรอง ผูผ้ลติตอ้งมี
มาตรการจัดการทุ่งหญา้เลีย้งสตัวท์ีไ่ม่

สง่ผลกระทบท าใหด้นิเสือ่มหรอืแหลง่น ้า
เกดิมลพษิ 
 

2.5.22 ไม่อนุญาตใหข้นยา้ยดนิออกจากฟารม์

เกษตรอนิทรยี ์ยกเวน้เศษดนิทีต่ดิไปกบั
ผลผลติทีเ่ก็บเกีย่ว 

 

2.5.17.1 A necessary condition such as 
to control a serious insect or 
disease infestation  
 

2.5.17.2 Shifting cultivation on high 
land. However, the burning 
should be made only at the 
necessary field. 

2.5.18 If farm has a risk of soil erosion, the 
producer shall institute measure to 

prevent soil erosion such as growing 
preventing soil erosion plants, planting 
crops in contour line, etc. 

2.5.19 The producer shall have measure to 
prevent excessive exploitation of water 
and the preservation of water quality, 

water recycling as well as water 
extraction.  

2.5.20 When appropriate, the producer shall 

institute measure to prevent salination 
of soil.  

2.5.21 In case the certified plant production 

producer has livestock (include poultry) 
on the certified area, the grazing 
management measure not to degrade 

land or pollute water resources shall be 
set. 

2.5.22 Soil removal from farm is prohibited 
except that incidental removal when 
harvesting crops. 

2.6 การป้องกนัก าจดัศตัรูพชื / โรคพชื / วชัพชื/ Prevention and Control of Disease, 

Insect and Weed 

แนวทางปฏบิตั ิ

• ควรสง่เสรมิใหม้กีารแพร่ขยายชนดิของสตัวแ์ละ

แมลงทีเ่ป็นศตัรูธรรมชาตขิองแมลงศตัรูพชื (ตวั
ห ้า ตวัเบยีน) เชน่ การปลกูไมด้อกแซมในไร่นา 

การปลกูพชืใหเ้ป็นทีอ่ยู่ของสตัวแ์ละแมลงทีเ่ป็น
ศตัรูธรรมชาต ิหรอืสรา้งรงัใหน้ก  

• ควรปลกูพชืขบัไลแ่มลงเป็นพชืร่วมในแปลงปลกู

พชื จะชว่ยลดปัญหาแมลงศตัรไูด ้เชน่  ปลกู
หอมใหญ่ร่วมกบักะหล า่ปล ี ตะไครห้อมกบั
ผักคะนา้  เป็นตน้ 

• หลกีเลีย่งการปลกูพชืชนดิเดมิซ ้าบนแปลง
เดยีวกนั เพือ่ลดปัญหาการระบาดของโรคและ

แมลง เชน่ ไม่ควรปลกูผักชนดิเดมิซ ้าบนแปลง
เดยีวกนั แตค่วรปลกูผักหรอืพชือืน่หมุนเวยีนกนั
ในแปลง  

• ใชว้ธิเีขตกรรมเพือ่ควบคมุการเจรญิเตบิโตของ
วชัพชื เชน่ การไถกลบ การปลกูพชืหมุนเวยีน   

Recommended Practices 

• Promoting the distribution of beneficial 

animals and natural pest enemies (predator, 
parasite), such as growing of flowers as 

companion crops, growing plants for their 
habitats or building nests for birds. 

• Growing of insect repellent plants as mixed 

crop can help to reduce pest such as onion 
with cabbage and citronella with kale. 

• Avoid growing the same crop repeatedly on 

the same plot in order to reduce pest 
problem. Crop rotation is recommended. 

• Use of good cultural practices to control 
weed such as plowing, rotation, mixed crop, 

mulching crop, and mulching from natural 
materials. 
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การปลกูพชืร่วม  การปลกูพชืคลมุดนิ  การใช ้

วสัดคุลมุดนิจากธรรมชาต ิ

มาตรฐาน 

2.6.1 ระบบการผลติภายในฟารม์ตอ้งเอือ้ใหเ้กดิ
ความสมดลุของสงิมชีวีติตามธรรมชาตเิพือ่
ชว่ยลดปัญหาการรบกวนจากแมลงศตัรูพชื 

โรคพชื และวชัพชื 

2.6.2 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารและผลติภัณฑใ์นการ
ป้องกนัก าจัดศตัรูพชื รวมทัง้สารปรงุแตง่ที่

ใชใ้นผลติภัณฑป้์องกนัก าจัดศตัรูพชื 
เฉพาะตามรายการทีร่ะบุอยู่ในภาคผนวก 1 
(สว่นที ่2 และสว่นที ่5) 

2.6.3 วธิกีารและผลติภัณฑใ์นการป้องกนัก าจัด
ศตัรูพชืทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นภาคผนวก 1 (สว่น
ที ่2 และสว่นที ่5) อาจอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้มือ่

ไดร้ับการตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทาง
การประเมนิปัจจยัการผลติ ในภาคผนวก 4 

2.6.4 หา้มใชผ้งซกัฟอก หรอืสารจับใบสงัเคราะห์

ทุกชนดิ 

2.6.5 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีล และการควบคมุโดยชวี
วธิใีนการป้องกนัก าจัดศตัรูพชื แตต่อ้งระวงั

มใิหม้ผีลกระทบตอ่สมดลุระหวา่งศตัรูพชื
กบัแมลงและสิง่มชีวีติทีเ่ป็นศตัรูธรรมชาติ
ในฟารม์ 

2.6.6 อนุญาตใชค้วามรอ้นในการอบฆ่าแมลงและ
เชือ้โรคในดนิได ้เฉพาะในเรอืนเพาะช า ใน
กรณีทีต่อ้งการเพาะกลา้หรอืเมล็ดทีม่คีวาม

ออ่นแอตอ่โรคเท่านัน้ 

2.6.7 ในการใชฟ้างขา้วคลมุดนิเพือ่ป้องกนัก าจัด
วชัพชืและรักษาความชืน้ในดนิ ควรใชฟ้าง

ขา้วทีไ่ดจ้ากนาขา้วอนิทรยี ์แตถ่า้หาไม่ได ้
อนุญาตใหใ้ชฟ้างขา้วทีไ่ดจ้ากการท า
เกษตรเคมไีด ้

2.6.8 อนุญาตใหใ้ชพ้ลาสตกิในการคลมุดนิ ห่อ

ผลไม ้และท าเป็นมุง้กนัแมลงได ้เฉพาะที่
ท าจากโพลเีอทลินี และโพลโีพรพลินี หรอื
จากสารประกอบโพลคีารบ์อเนทเท่านัน้ 

โดยตอ้งเก็บออกจากแปลงหลงัการใช ้และ
หา้มเผาทิง้ในพืน้ทีท่ าการเกษตร 

2.6.9 สารทีอ่นุญาตใหใ้ชต้ามมาตรฐาน มกท.ที่

ใชร้่วมกบัอปุกรณก์บัดกั และกาวดักแมลง  
ผูผ้ลติจะตอ้งจัดการมใิหส้ารหรอือปุกรณ์
ดงักลา่วสมัผัสพชืปลกูและปนเป้ือน

สิง่แวดลอ้ม ทัง้ขณะทีใ่ชอ้ยู่ในแปลงและ
หลงัจากเลกิใชแ้ลว้  

Standards 

2.6.1 Production system shall promote the 
balance of natural creatures to reduce 
insect, pest, and weed problem. 

2.6.2 Only methods, products, including 
additive used in pest control products 
listed in Appendix 1 (part 2 and part 5) 

are allowed. 

2.6.3 Methods and products used for plant 
protection which are not listed in 

Appendix 1 (part 2 and part 5) may be 
allowed after examination by ACT 
according to the Guideline for Evaluation 

Additional Inputs in Appendix 4. 

2.6.4 Use of detergent or synthetic sticking 
agents is prohibited. 

2.6.5 Physical and biological pest control are 
allowed but should be careful not to 
affect balance of pest and beneficial 

insects and organisms in the farm. 

2.6.6 Thermal sterilization to combat pest and 
disease in the soil is allowed only in a 

nursery and only for vulnerable seeds or 
seedlings. 

2.6.7 Use of rice straw as mulching to prevent 

weed and maintain soil moisture. 
Preference is given to straw from 
organic farm. But if it is not available, 

straw from conventional farm is 
permitted. 

2.6.8 Use of plastic, based on polyethylene 
and polypropylene or other 

polycarbonates ,for mulching, fruit 
wrapping, insect netting is allowed. The 
plastic shall be removed from a farm 

and shall not be burned on the farmland  

2.6.9 For substances permitted for use in 
traps and dispensers, the producer shall 

take precautions while they are in use 
and after to prevent them from contact 
with crops and being released into the 

environment 

2.7 สารเรง่การเจรญิเตบิโตและสารอืน่ๆ/ Growth Hormones and Others 

มาตรฐาน 

2.7.1 หา้มใชส้ารเคมสีงัเคราะหเ์รง่การ

Standards 

2.7.1 Synthetic growth stimulants are not 
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เจรญิเตบิโตทุกสว่นของพชื เชน่ IBA และ 
NAA ในการขยายพันธุพ์ชื 

2.7.2 หา้มใชส้สีงัเคราะหใ์นการยอ้มสผีลไม ้

เพือ่ใหด้สูวยงาม 

2.7.3 อนุญาตใหใ้ชส้ารเร่งการเจรญิเตบิโตและ
สารปรุงแตง่อืน่ๆ เฉพาะทีร่ะบไุวใ้น

ภาคผนวก 1 (สว่นที ่2) สารอืน่ๆ 
นอกเหนือจากทีร่ะบุไวอ้าจอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
เมือ่ไดร้ับการตรวจสอบจาก มกท. ตาม

แนวทางการประเมนิปัจจยัการผลติ ใน
ภาคผนวก 4 

allowed, e.g. using IBA and NAA for 
plant propagation. 

2.7.2 Synthetic dyes are not allowed for dying 

fruits to be colorful. 

2.7.3 Only growth hormones and other 
substances listed in Appendix 1 (part 2) 

are allowed. Other substances which are 
not listed may be allowed after 
examination by ACT according to the 

Guideline for Evaluation Additional 
Inputs in Appendix 4. 

2.8 การป้องกนัการปนเป้ือน/ Protection of contamination 

มาตรฐาน 

2.8.1 ในกรณีทีแ่ปลงเกษตรอนิทรยีอ์าจไดร้ับการ
ปนเป้ือนจากแปลงขา้งเคยีงทีม่กีารใช ้

สารเคม ีแหลง่มลพษิ และแหลง่ปนเป้ือน 
ผูผ้ลติตอ้งมแีนวกนัชนป้องกนัการปนเป้ือน
สารเคมจีากแปลงขา้งเคยีงโดยมขีนาด

กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร โดยแนวกนัชน
ดงักลา่วตอ้ง 

2.8.1.1 ในกรณีทีม่กีารปนเป้ือนทางอากาศ 

ตอ้งมกีารปลกูพชืเป็นแนวกนัลม 
เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนทีม่าจาก
การฉีดพ่นสารเคมทีางอากาศ โดย

พชืทีป่ลกูเป็นแนวกนัลมไม่สามารถ
จ าหน่ายเป็นผลติภัณฑอ์นิทรยีไ์ด ้
ดงันัน้พชืทีป่ลกูเป็นแนวกนัลมจงึ

ตอ้งเป็นพชืคนละพันธุก์บัพชืที่
ตอ้งการจะขอรับรองจาก มกท. ซึง่
สามารถแยกความแตกตา่งกนัได ้

โดยง่าย ยกเวน้ในกรณีทีพ่ชืที่
ขอรับรองเป็นพชืยนืตน้และปลกูอยู่
ในแนวกนัชนกอ่นทีจ่ะขอรับรอง 
ผูผ้ลติตอ้งแยกผลผลติทีเ่ก็บเกีย่ว
บรเิวณแนวกนัชนออกจากผลผลติ
อนิทรยีใ์นฟารม์ และจัดท าบันทกึ
การเก็บเกีย่ว รวมทัง้การขาย
แยกกนัใหช้ดัเจน  

2.8.1.2 ในกรณีทีม่กีารปนเป้ือนทางน ้า 

จะตอ้งมกีารท าคนัดนิลอ้มรอบ
แปลงหรอืท าร่องน ้า เพือ่ป้องกนั
การปนเป้ือนสารเคมทีีม่าจากน ้า 

ทัง้น้ีในกรณีทีแ่ปลงเกษตรอนิทรยีนั์น้อยู่
ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งตอ่การปนเป้ือนมาก 
ทาง มกท. อาจพจิารณาใหข้ยายขนาดแนว
กนัชนเพิม่ขึน้ 

2.8.2 ในกรณีทีแ่ปลงเกษตรอนิทรยีม์คีวามเสีย่ง
จากการปนเป้ือนสารเคมหีรอืโลหะหนัก ทัง้
ทีเ่กดิจากมลพษิภายนอกหรอืจากประวตัิ

การใชส้ารเคมหีรอืปัจจัยการผลติในฟารม์

Standards 

2.8.1 When organic field could be 
contaminated with chemicals from 

adjoining conventional field and any 
sources of pollution and contamination, 
the producer shall set up buffer area to 

prevent chemical contamination. The 
buffer area shall has at least 1 meter 
width and 

2.8.1.1 If contamination by air-drift, 
there shall be crop grown to 
prevent spray contamination. 

The buffer crop cannot be sold 
as organic product; therefore, 
that crop must be different 

variety with easily distinguishable 
from certified crops. Exception 
when the crops in the buffer 
zone are perennial plants and 
they are grown on the buffer 
zone before applying for 
certification, producer shall 
separate the harvests from the 
buffer zone from organic crops, 
records the harvests, as well as 
their sales. 

2.8.1.2 If contamination by water 

source, earth bund or drainage 
shall be established to prevent 
such contamination 

If there is a high risk of external 
contamination, ACT may require the 
producer to expand such buffer area. 

2.8.2 When there is high risk of chemical or 

heavy metal contamination, both from 
external factors and historical use of 
chemicals or inputs in the farm, the 

producer shall permit ACT to sample 
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ในอดตี ผูผ้ลติตอ้งยอมให ้มกท. น า
ตวัอย่างน ้า ดนิ หรอืผลติผล ไปตรวจ
วเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ตรวจสอบหา

การปนเป้ือน โดยผูผ้ลติตอ้งรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในการตรวจเอง  

2.8.3 ในกรณีทีแ่ปลงเกษตรอนิทรยีม์คีวามเสีย่ง

การปนเป้ือนสิง่มชีวีติดดัแปรพันธุจ์ากการ
ใชปั้จจยัการผลติหรอืจากแปลงขา้งเคยีง 
ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการดงัตอ่ไปนี ้

2.8.3.1 หาหนังสอืรับรองทีส่ามารถยนืยัน
ไดว้า่ปัจจยัการผลติดงักลา่วไม่มี
ความเสีย่งปนเป้ือน 

2.8.3.2 หาขอ้มูลยนืยันวา่ไม่มปีระวตักิาร
ปลกูพชืทีม่คีวามเสีย่งปนเป้ือน
ภายในแปลงเกษตรอนิทรยีแ์ละใน

พืน้ทีข่า้งเคยีง 

2.8.3.3 หากพบความเสีย่งปนเป้ือนสงู 
ผูผ้ลติตอ้งยนิยอมให ้มกท. น า

ตวัอย่างพชืไปวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิัตกิาร โดยผูผ้ลติตอ้ง
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการตรวจ

เอง 

2.8.4 หา้มใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชฉี้ดพ่นสารป้องกนั
ก าจัดศตัรูพชืหรอืสารเคมทีีใ่ชใ้นระบบ
เกษตรเคม ีปะปนกบัเครือ่งมอืฉีดพ่นทีใ่ชใ้น

ระบบเกษตรอนิทรยี ์ 

2.8.5 ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งจักรกลการเกษตร 
เชน่ เครือ่งเก็บเกีย่ว เครือ่งนวด ฯลฯ 

ร่วมกนัทัง้ฟารม์เกษตรเคมแีละอนิทรยี ์
ผูผ้ลติตอ้งท าความสะอาดเครือ่งจักร
ดงักลา่วกอ่นทีจ่ะน าไปใชใ้นแปลงเกษตร

อนิทรยี ์ 

2.8.6 หา้มเก็บปัจจยัการผลติทีไ่ม่อนุญาตไวใ้น
ฟารม์อนิทรยี ์ การเก็บปัจจยัการผลติ

อนิทรยีแ์ละเคมจีะตอ้งแยกกนัชดัเจน 

water, soil or products for verifying a 
contamination at the expense of the 
producer.  

2.8.3 In case organic farm is high risk of 
genetic modified engineering from 
inputs or adjacent conventional farms, 

the producers shall have following 
measures 
2.8.3.1 Having confirmed letters to prove 

that inputs have not a risk of 
contamination. 

2.8.3.2 Finding information that organic 

farm or the neighboring area has 
never had contamination history. 

2.8.3.3 If there is a high risk, the 

producer shall permit ACT to 
sample plants for analysis in a 
laboratory to verifying a 

contamination at the expense of 
the producer. 

2.8.4 Spray equipment used in the 

conventional farming is not allowed to 
use in organic farm. 

2.8.5 In case of agricultural machine, e.g. 
harvesting machine, threshing machine 

etc., is used in both conventional and 
organic farms, the producer shall clean 
the machine before using in organic 

farm. 

2.8.6 Prohibited inputs shall not be kept on 
the organic farm. Organic and chemical 

inputs storage areas shall be clearly 
separate. 

2.9 การเก็บเกีย่วและการปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีย่ว/Harvest and Post Harvest 
Management  

มาตรฐาน 

2.9.1 ทุกขัน้ตอนในการเก็บเกีย่วและการปฏบิัติ

หลงัการเก็บเกีย่วตอ้งไดร้ับการตรวจสอบ
และรับรองจาก มกท. 
 

2.9.2 ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนด

ของมาตรฐานหมวดที ่4. การจัดการและ
การแปรรูป ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.9.3 ในกรณีทีผู่ผ้ลติเป็นผูจ้ัดการบรรจุผลติผล

อนิทรยีจ์ าหน่ายดว้ยตนเอง และ/หรอืท า
การแปรรูปในครัวเรอืนซึง่เป็นการแปรรปู
ขนาดเล็กโดยใชผ้ลติผลเกษตรอนิทรยีข์อง

ตนมาเป็นวตัถุดบิเท่านัน้ (เป็นผลติภัณฑท์ี่

Standards 

2.9.1 All steps of harvesting and post-

harvesting must be inspected and 
certified by ACT. 
 

2.9.2 The operator shall comply with relevant 

part of the standards in section 4. 
Processing and Handling. 
 

2.9.3 In case a producer packs his/her own 

organic product and/or processes only 
his/her own organic raw materials as a 
small processor (the product is not less 

than 95% organic ingredients), this 
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มผีลติผลอนิทรยีไ์ม่ต า่กวา่ 95%) การ
ปฏบิัตหิลงัการเก็บเกีย่วในกรณีน้ีจะไดร้ับ
การตรวจสอบและรับรองพรอ้มกบัการตรวจ

และรับรองฟารม์ โดยผูผ้ลติตอ้งแจง้ให ้
มกท. ทราบวา่จะท าการบรรจุ และ/หรอื
แปรรูป 
 

2.9.4 ในกรณีทีม่กีารจัดการและการแปรรูปทีม่ี
ความสลบัซบัซอ้น หรอืมกีารใชว้ตัถุดบิ
เกษตรอนิทรยีจ์ากภายนอกฟารม์ 

ผูป้ระกอบการตอ้งขอการรับรองมาตรฐาน
ในขอบขา่ยการจัดการและการแปรรูป
เพิม่เตมิกบั มกท. ดว้ย 
 

2.9.5 ในกรณีทีม่กีารใชฉ้ลาก/ตรารับรองเกษตร
อนิทรยี ์ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติาม

ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งในมาตรฐานหมวดที ่
7. ฉลากและการใชต้รารับรองเกษตร
อนิทรยี ์

handling and processing shall be 
simultaneously inspected and certified 
together with the farm inspection and 

certification. The producer shall notify 
ACT if s/he needs to operate his/her 
own handling and/or processing or not. 
 

2.9.4 In case the handling and processing is 
complex or using organic raw materials 
from outside own farm, the operator 

shall apply for the additional scope of 
Processing and Handling with ACT. 
 

2.9.5 In case of use of organic seal, the 
operator shall comply with relevant part 
of the standards in section 7. Labelling 

and Use of Organic Seal. 

2.10 การปลูกพชืในโรงเรอืน/ Protected cropping 

มาตรฐาน 

2.9.1 อนุญาตใหเ้ปิดไฟใหแ้สงสวา่งเฉพาะในการ
ขยายพันธุพ์ชื และเปิดทดแทนแสง

ธรรมชาตเิพือ่ขยายเวลารับแสงใหพ้ชืได ้
สงูสดุไม่เกนิ 16 ชัว่โมง/วนั 

2.9.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมบีันทกึการใชพ้ลงังาน

ภายในฟารม์และตดิตามดแูลการใช ้

พลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพ เชน่ การเปิดไฟ
ใหแ้สงสวา่ง และ การควบคมุ

สภาพแวดลอ้มในโรงเรอืน เป็นตน้ 

Standards 

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 The operator shall monitor, records and 

optimise the energy use e.g. artificial 

light and climate control. 

2.11 การปรบัปรุงพนัธุพ์ชือนิทรยี/์ Breeding of organic varieties 

หมายเหตุ: มาตรฐานน้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ประกอบการมีการปรบัปรงุพันธุ์พืชอินทรียเ์ท่าน้ัน ไม่รวมถึงกรณีท่ีน าเมลด็

พันธุ์ท่ัวไปมาปลูกและขยายพันธุ์ใชเ้องภายในฟาร์ม 

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

มาตรฐาน 

2.11.1 ผูป้รับปรงุพันธุต์อ้งเลอืกใชพ้ันธุท์ีเ่พาะปลกู
ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. หรอื

เทยีบเท่า และวธิกีารขยายพันธุต์อ้งไดอ้ยู่
ในระบบเกษตรอนิทรยีแ์ละไดร้ับการตรวจ
รับรองจาก มกท.  ยกเวน้การเพาะเลีย้ง

เน้ือเยือ่ ทีไ่ม่ตอ้งท าในระบบเกษตรอนิทรยี ์
 

2.11.2 ผูป้รับปรงุพันธุต์อ้งใชพ้ันธุพ์ชืทีพ่ันธุกรรม
ไม่ปนเป้ือนจากผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้าก

สิง่มชีวีติดดัแปรพันธุ ์
 

2.11.3 ผูป้รับปรงุพันธุต์อ้งสามารถเปิดเผยวธิกีารที่

ตนใชใ้นการปรับปรุงพันธุใ์หส้าธารณะไดร้ับ
ทราบ  โดยจะตอ้งเริม่เปิดเผยขอ้มูล
ดงักลา่วอย่างชา้สดุเมือ่เริม่ท าการขาย

เมล็ดพันธุ ์
 

Standards 

2.11.1 Organic plant breeders shall select plant 
varieties under organic conditions that 

certified by ACT or equivalence. 
Propagation methods shall be managed 
under organic farming system and 

certified by ACT, except meristem 
culture. 
 

2.11.2 Organic plant breeders shall use the 

genetic material that has not been 
contaminated by products of 
genetic engineering. 
 

2.11.3 Organic plant breeders shall disclose the 
applied breeding techniques.  

Organic plant breeders shall make the 
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2.11.4 ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ทคนคิการแทรกแซง
จโีนมของพชื (เชน่ การฉายรงัสเีพือ่ใหอ้อิอ
นแตกตวั หรอื การยา้ยฝาก DNA, RNA, 

โปรตนี เป็นตน้) 
 

2.11.5 ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ทคนคิในการแทรกแซง

เซลลท์ีค่ดัแยกมาเลีย้งบนอาหารเลีย้งเชือ้
สงัเคราะห ์(เชน่ เทคนคิการดดัแปรพันธุ,์ 
ท าลายผนังเซลลเ์พือ่แยกนวิเคลยีสของ
เซลลด์ว้ยวธิ ีcytoplast fusion) 
 

2.11.6 ผูป้ระกอบการตอ้งใชว้ธิกีารผสมพันธุพ์ชื
แบบทีเ่ป็นธรรมชาต ิทัง้น้ี มกท. อนุโลมให ้

ใชเ้ทคนคิในการลดหรอืการหา้มการงอกได ้
(เชน่ ท าใหเ้มล็ดเป็นหมัน เป็นตน้) 

information about the used methods 
available for the public latest from the 
beginning of marketing of the seeds.  
 

2.11.4 Technical interventions into the genome 
of plants are not allowed (e.g. ionizing 

radiation; transfer of isolated DNA, RNA, 
or proteins).  
 

2.11.5 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).  
 

2.11.6 The operator has to maintain the 
natural reproduction methods, except 

the techniques that reduce or inhibit the 
germination capacities (e.g. terminator 
technologies). 

2.12 การเพาะเห็ด/ Mushroom production 

มาตรฐาน 

2.12.1 วสัดเุพาะตอ้งไดเ้ป็นวสัดทุีไ่ดจ้ากระบบ
เกษตรอนิทรยี ์หรอืผลติภัณฑจ์าก
ธรรมชาตทิีไ่ม่มกีารใชส้ารเคม ีเชน่ พที, 
เศษไม,้ แร่ธาตธุรรมชาต ิน ้า และดนิ 

2.12.2 ในกรณีทีเ่ป็นการผลติพชืเพือ่สง่ออกไปยัง
สหภาพยุโรป มขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิดงัน้ี 

- มูลสตัวแ์ละสิง่ขบัถ่ายจากสตัวเ์ลีย้ง ที่

ใชใ้นการเพาะ ตอ้งไดจ้ากสตัวท์ีเ่ลีย้ง
ในระบบเกษตรอนิทรยี ์ 

- ในกรณีทีห่ามูลสตัวจ์ากระบบเกษตร

อนิทรยีไ์ม่ได ้สามารถใชว้สัดใุน
ภาคผนวก 1 สว่นที ่1.1 ได ้ในสดัสว่น
ไม่เกนิ 25% ของน ้าหนักรวมของวสัดุ

เพาะ โดยไม่นับรวมวสัดคุลมุกองและ
น ้าทีใ่ชร้ด 

Standards 

2.12.1 Substrates must be made from organic 
agriculture or natural products with no 
chemical treatment e.g. peat, wood, 
mineral products, water, and soil. 

2.12.2 In case of certified under the ACT-EU 
equivalent program, the following 
substrates can be use in additional to 

2.12.1: 

- farmyard manure and animal 
excrements from organic agriculture 

- in case the manure above cannot be 
from organic agriculture, the inputs 
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. 
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3. การเก็บผลติผลจากธรรมชาต/ิ 
Wild Products 
 

 

 

มาตรฐาน 

3.1 ผลติผลจากธรรมชาตหิมายถงึ ผลติผลทัง้จาก
พชืและสตัวท์ุกชนดิ (เชน่ เห็ด สมุนไพร 
น ้าผึง้ ฯลฯ) ทีเ่ก็บไดจ้ากธรรมชาต ิโดยมไิด ้

ท าการเพาะปลกูหรอืเพาะเลีย้งขึน้มาเอง 
 
หมายเหต ุส าหรับการขอรับรองมาตรฐาน

สหภาพยุโรป ผลติผลจากธรรมชาตหิมายถงึ 
ผลติผลจากพชื เท่านัน้ ไม่รวมผลติผลจาก
สตัว ์

3.2 ผลติผลทีเ่ก็บไดต้อ้งอยู่ในบรเิวณทีส่ามารถ
ก าหนดขอบเขตไดช้ดัเจน  

3.3 ในบรเิวณทีเ่ก็บเกีย่วผลติผลน้ี ตอ้งไม่เคยมี

การใชส้ารเคมทีีห่า้มใชใ้นเกษตรอนิทรยี ์ 

3.4 ในกรณีทีบ่รเิวณทีเ่ก็บเกีย่วผลติผลมคีวาม
เสีย่งในการปนเป้ือนมลพษิจากฟารม์เคมี

ขา้งเคยีง บรเิวณทีเ่ก็บเกีย่วตอ้งมแีนวกนัชน
ป้องกนัการปนเป้ือนสารเคมจีากพืน้ทีข่า้งเคยีง
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 25 เมตร 

3.5 กรณีสตัวน์ ้า พืน้ทีท่ีท่ าการจับตอ้งอยู่ห่างจาก
แหลง่มลพษิและฟารม์เกษตรเคมทีีอ่าจมี
ผลกระทบใหเ้กดิการปนเป้ือนทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม ตอ่บรเิวณทีจ่ับเป็นระยะทางไม่นอ้ย
กวา่ 1,000 เมตร 

3.6 การเก็บเกีย่วผลติผลจากธรรมชาตติอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มและ
ระบบนเิวศในพืน้ทีด่งักลา่ว รวมทัง้ไมม่ี
ผลกระทบตอ่การสญูพันธุข์องพชืและสตัวใ์น

บรเิวณนัน้  รวมไปถงึ เครือ่งมอื อปุกรณ ์และ
วธิกีารทีใ่ชใ้นการเก็บเกีย่ว ทีต่อ้งค านงึถงึ
ความยั่งยนืของระบบนเิวศ และสง่ผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มและสิง่มชีวีติอืน่นอ้ยทีส่ดุ 

3.7 ผูส้มัครขอรับรองผลติผลจากธรรมชาต ิตอ้ง
เป็นสมาชกิในชมุชนหรอืไดร้ับการรบัรองจาก
องคก์รชมุชนทีด่แูลรักษาพืน้ทีท่ีผู่ส้มัครท า

การเก็บเกีย่วผลติผล วา่เป็นผูม้ศีกัยภาพใน
การเก็บผลติผลจากธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 

3.8 ผูผ้ลติตอ้งจัดท าบันทกึการเก็บเกีย่ว สต็อก

ผลผลติ สต็อกผลติภัณฑ ์และเอกสารการขาย 
ใหท้าง มกท. สามารถตรวจสอบได ้ 

เอกสารการขายผลผลติหรอืผลติภัณฑจ์าก

ธรรมชาต ิเชน่ ใบเสร็จรับเงนิ ใบสง่ของ ให ้
ระบุ “อนิทรยี”์ ในรายการผลติภัณฑ ์หรอืระบุ 
“ไดร้ับการรับรองจากมกท.” ก็ได ้ 

3.9 ผูป้ระกอบการตอ้งดแูลและชีแ้จงใหล้กูจา้ง 

Standards 

3.1 Wild products are produce both from 
plants and animals (e.g. mushroom, 
herb, honey, etc.) harvested from wild 

or nature without any cultivation.  
 
Remark: For the EU Programme, wild 

products are produced only from wild 
plants, not includes products from wild 
animals.  

3.2 The produce must be gathered from 
clearly defined areas. 

3.3 In the harvesting area, prohibited 

chemicals in organic farming have not 
been applied.  

3.4 In case the harvesting area has risk of 

contamination from neighboring 
conventional farms, the harvesting area 
shall have buffer zone from the 

conventional farm at least 25 meter 
wide.  

3.5 In case of wild aquatic organism, the 

collecting area shall be located at least 
1,000 meters far from a source of 
pollution and conventional farms which 

may have direct and indirect 
contamination to the collecting area. 

3.6 The harvesting of wild products shall not 

have impact to the environment and 
ecological system in those areas, 
including endanger to the extinction of 
plant and animal’s species. Equipments 

and methods used in harvesting shall be 
sustainable to the ecosystem. Negative 
impact from harvesting to the 

environment and other living species 
shall be minimized. 

3.7 The person who applies for wild product 

certification shall be either a member of 
the community or has been approved by 
the local group in the community who 

takes care of the harvesting area that 
s/he has potential to harvest the product 
sustainably. 

3.8 The producer shall maintain records of 
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หรอื ผูร้ับผดิชอบ หรอืตวัแทน ซึง่มหีนา้ที่
เกีย่วขอ้งไดเ้ขา้ใจรายละเอยีดการปฏบิัตติาม
มาตรฐานและเงือ่นไขในการรับรองมาตรฐาน 

3.10 ไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารเคมสีงัเคราะหท์ุกชนดิ
ชว่ยในการเก็บเกีย่ว 

harvests, inventories of raw materials 
and products, sales documents for 
inspection by ACT. The status of wild 

products shall be identified in sales 
documents, e.g. receipts and delivery 
notes, as “organic” or “approved by 

ACT”.   

3.9 The operator shall train and inform 
employees, responsible or authorized 

persons so that they understand and 
comply with ACT Organic Standards and 
certification requirements. 

3.10 No synthetic substances are allowed to 
use during harvesting. 
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4. การแปรรปูและการปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีย่ว/ 
Processing and Handling 
 

 

 

แนวทางปฏบิตั ิ 

• การจัดการและกระบวนการแปรรูปผลติภัณฑ์

อนิทรยีจ์ะตอ้งเป็นไปตามแนวทางการปฏบิัตทิีด่ ี
(Good Manufacturing Practice) ถูกสขุลกัษณะ 
และค านงึถงึความปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค 

• ใชก้ารจัดการและกระบวนการผลติทีร่ักษาคณุคา่
ทางอาหารไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  ใชพ้ลงังานนอ้ย 

และมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ 

Recommended Practices  

• Management and processing procedures of 

organic products should respect Good 
Manufacturing Practices and high standards 
of hygiene with utmost consideration for 

consumers’ safety.  
• Management and manufacturing 

procedures that are best in preserving the 
nutritional properties of organic food, 
conserving energy and minimizing 

environmental impact should be preferred.  

4.1 หลกัการท ัว่ไป/ General Principle  

มาตรฐาน 

4.1.1 ทุกขัน้ตอนในการปฏบิัตหิลงัการเก็บเกีย่ว

และการแปรรูปตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและ
รับรองจาก มกท. 

4.1.2 กรณีทีม่กีารยา้ยสถานทีผ่ลติ เปลีย่นแปลง

กระบวนการผลติ และผลติภัณฑ ์
ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้รายละเอยีดให ้
มกท.พจิารณาอนุมัต ิกอ่นจ าหน่าย

ผลติภัณฑเ์ป็นอนิทรยี ์

Standards 

4.1.1 All steps of handling and processing 

must be inspected and certified by 
ACT. 

4.1.2 In case of changes of production sites 

or manufacturing process, the operator 
shall notify ACT of the details and 
receive its approval before the products 

can be sold as organic. 

ผูป้ระกอบการ 

4.1.3 ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้กบักจิกรรมใน
ขัน้ตอนการผลติ การเตรยีม และการกระจาย

ผลผลติเกษตรอนิทรยี ์รวมทัง้ผูส้ง่ออและ
น าเขา้จะตอ้งไดร้ับการตรวจรับรองจาก 
มกท.  ผูค้า้ ทีเ่พยีงซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์

ส าหรับจ าหน่ายในประเทศโดยไม่ไดเ้ปิด 
หรอืบรรจุใหม่ หรอื ปิดฉลากใหม่ สนิคา้ที่
บรรจพุรอ้มจ าหน่ายใหผู้บ้รโิภค (เชน่ ผูค้า้

ปลกี) ไม่จ าเป็นตอ้งขอการรับรองจาก มกท. 
 

4.1.4 ผูป้ระกอบการตอ้งฝึกฝนและชีแ้จงใหล้กูจา้ง 
หรอื ผูท้ีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดเ้ขา้ใจ

รายละเอยีดการปฏบิัตติามมาตรฐาน มกท. 
 

4.1.5 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดท าระบบเอกสาร
ตอ่ไปนี ้และจัดเก็บไว ้ให ้มกท.สามารถ

ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 

4.1.5.1 เอกสารการซือ้วตัถุดบิ ระบุ จ านวน 

วนัทีซ่ ือ้ และชือ่ทีอ่ยู่ผูข้าย 
 

4.1.5.2 เอกสารการผลติ ระบุ วนัทีแ่ละ
เวลาทีผ่ลติ ชนดิและปรมิาณ

วตัถุดบิทีใ่ช ้ ปรมิาณผลติภัณฑท์ี่
ได ้ รหัสงวดการผลติ (lot no.) ให ้
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

Operator 

4.1.3 An operator involved in activities, at 
any stage of production, preparation 
and distribution of organic products, 

including exporter and importer, is 
subjected to ACT certification. A trader 
who just buys organic products for 

domestic sale without opening, re-
packing or re-labeling of the consumer-
packed products (e.g. retailer) is 

exempt from ACT certification. 
 

4.1.4 An operator shall train and inform 
employees or responsible person about 

the requirement of ACT Standards. 

 

4.1.5 The operator shall maintain the 
following records and make them 

available for inspection by ACT at any 
time: 
 

4.1.5.1 Raw material buying records 
that specify the quantities, 
dates and suppliers’ names 
 

4.1.5.2 Production records that state  
the dates, times, types and 
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4.1.5.3 เอกสารการขาย ทีแ่สดงจ านวน
ผลติภัณฑท์ีข่ายออกไป รายรับ
จากการขายผลติภัณฑ ์โดยจะตอ้ง

ระบุ ”อนิทรยี”์ หรอื “มกท.” ก ากบั
ไวใ้นเอกสารขาย 

4.1.5.4 สต็อกวตัถุดบิ และสต็อก

ผลติภัณฑส์ าเร็จ 
 

4.1.6 ผูป้ระกอบการจะตอ้งก าหนด รหัสงวดการ
ผลติ (lot no.) บนผลติภัณฑ ์ เพือ่ให ้

สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัเอกสารการ
ผลติ จนกระทั่งถงึแหลง่ทีม่าของวตัถุดบิได ้
 

4.1.7 การจัดท าระบบเอกสารทีเ่กีย่วกบัผลติภัณฑ์
อนิทรยีจ์ะตอ้งสามารถแยกแยะออกจาก
ผลติภัณฑท์ั่วไปไดทุ้กขัน้ตอน และตอ้งระบุ 

“อนิทรยี”์ ในทุกเอกสารของผลติภัณฑ์
อนิทรยีอ์ย่างชดัเจน 
 

4.1.8 ผูป้ระกอบการตอ้งมเีอกสารทีย่นืยันไดว้า่

วตัถุดบิอนิทรยีท์ีน่ ามาบรรจุ/แปรรูปนัน้ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
หรอืเทยีบเท่า 
 

4.1.9 ส าหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป  
ในการรับวตัถุดบิอนิทรยีเ์ขา้มาในสถานที่
ประกอบการ ผูป้ระกอบการตอ้งตรวจสอบ

ขอ้มูลในฉลากบนวตัถุดบิวา่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลในเอกสารทีส่ง่มาพรอ้มกบัสนิคา้
หรอืไม่ และท าการจดบันทกึการตรวจสอบ

ฉลากดงักลา่วไวใ้หผู้ต้รวจ มกท. ตรวจสอบ
ดว้ย โดยฉลากบนวตัถุดบิจะตอ้งระบุชือ่และ
ทีอ่ยู่ของผูส้ง่วตัถุดบิ รหัสงวดการผลติ (lot 

no.) หรอืรหัสการตรวจสอบยอ้นกลบั 
(traceability code) ของวตัถุดบิ สถานะการ
รับรองอนิทรยี ์และชือ่ และ/หรอืรหัส EU 

ของหน่วยตรวจรับรอง ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่
ถูกตอ้งหรอืครบถว้น ผูป้ระกอบการตอ้งขอ
ขอ้มูลเพิม่จากผูส้ง่วตัถุดบิหรอืไม่ยอมรับ

สนิคา้ดงักลา่ว 
 

4.1.10 ผูป้ระกอบการจะตอ้งเก็บรักษาระบบเอกสาร
ไวอ้ย่างนอ้ย 5 ปี  (รวมทัง้สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัผูร้ับชว่งการผลติดว้ย) 
 

4.1.11 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการมขีอ้สงสยั หรอืพบวา่

ผลติภัณฑท์ีต่นผลติ แปรรูป น าเขา้ หรอืได ้
รับมาจากผูอ้ืน่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีท์ีข่อรับรอง ผูป้ระกอบการ
ตอ้งมมีาตรการจัดการยกเลกิการกลา่วอา้ง

ความเป็นผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีข์อง
ผลติภัณฑด์งักลา่ว  และผูป้ระกอบการมี
หนา้ทีต่อ้งแจง้ มกท. ทันททีีพ่บขอ้สงสยั  

ซึง่ มกท. อาจขอใหผู้ป้ระกอบการหยุด
จ าหน่ายผลติภัณฑด์งักลา่วเป็นอนิทรยี ์
จนกวา่ มกท. จะไดร้บัขอ้มูลอืน่เพิม่เตมิเพือ่

ตอบขอ้สงสยันัน้ไดก้อ่น 

amounts of raw materials 
being used and the quantities 
of finished products, and lot 

numbers for traceability 
 

4.1.5.3 Sales records that show the 

quantities of products sold and 
sales incomes and the sale 
documents shall specify 
“organic” or “ACT” 
 

4.1.5.4 Inventories of raw materials 
and finished products 
 

4.1.6 The operator shall have lot numbers on 
organic products that can be traced 
back to the production records and the 

origins of raw materials 
 

4.1.7 Documentation shall clearly separate 
organic products from non-organic 

ones at all stages of production. The 
organic status shall be identifiable by 
using “organic” in all the records of 

organic products. 
 

4.1.8 An operator shall retain documents 

which notify that the organic raw 
materials used in handling/processing 
have been certified by ACT or equal. 
 

4.1.9 For EU Programme, when receiving 
organic raw materials into the facility, 
the operator shall check the package 

labeling that it correspond with the 
delivery documents and record its own 
inspection for ACT inspector to check. 

The label shall specify name and 
address of the supplier, lot number or 
traceability code of the raw materials, 

and name and/or EU code of the 
certification body. If the information is 
incorrect or incomplete, the operator 

shall ask for more information from the 
supplier or refuse to receive the 
products.  

 

4.1.10 The operator shall retain the records 
(including those related to the sub-
contractors) for at least 5 years. 
 

4.1.11 Where an operator considers or 
suspects that a product which operator 
has produced, prepared, imported or 

that has received from another 
operator, is not in compliance with 
organic standards, the operator shall 
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have measure to withdraw any 
reference to the organic production 
from this product. In case of such 

doubt, the operator shall inform ACT 
immediately. ACT may require that the 
product cannot be placed on the 

market with indications referring to the 
organic production method until it is 
satisfied, by the information received 

from the operator or from other 
sources, that the doubt has been 
eliminated. 

ผูร้บัชว่งผลติ 

4.1.12 ผูร้ับชว่งผลติไม่จ าเป็นตอ้งขอการรับรองจาก 
มกท. แตต่อ้งมกีารจัดท าสญัญากบั
ผูป้ระกอบการ โดยผูร้ับชว่งผลติยนิยอมทีจ่ะ
ด าเนนิการผลติใหไ้ดต้ามมาตรฐานการแปร

รูปและการปฏบิัตหิลงัการเก็บเกีย่วของ 
มกท. และยนิยอมให ้มกท.เขา้ตรวจสอบ
สถานทีท่ าการผลติได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลและ

ความร่วมมอืในทุกขัน้ตอนตามทีร่อ้งขอ ทัง้น้ี
ผูป้ระกอบการ ซึง่เป็นเจา้ของผลติภัณฑ ์
ตอ้งเป็นผูข้อการรับรองจาก มกท. และเป็น

ผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และยังตอ้ง
เป็นผูร้ับผดิชอบใหผู้ร้ับชว่งผลติปฏบิัตติาม
มาตรฐานและเงือ่นไขการรบัรองทีท่าง 

มกท. ก าหนดขึน้ดว้ย 

Sub-contractor 

4.1.12 Sub-contractor is not necessary to 
apply for ACT certification but an 
agreement must be drawn up with the 
contracting operator. Sub-contractor 

shall comply with ACT Processing and 
Handling Standards and allow the 
access to the facilities, information and 

cooperation for inspection. The 
contracting operator, the owner of the 
finished product, shall apply for 

certification and be responsible to pay 
inspection fees as well as responsible 
to ensure that the sub-contractor is in 

compliance with ACT Organic 
Standards and conditions. 

4.2 วตัถุดบิ สว่นผสม สารปรุงแตง่ และสารชว่ยแปรรูป / Raw Materials, Ingredients, 

and Additives 

มาตรฐาน 

4.2.1 วตัถุดบิในผลติภัณฑแ์ปรรูปอนิทรยี ์ตอ้งเป็น
ผลติผลทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์

4.2.2 ในกรณีทีว่ตัถุดบิจากเกษตรอนิทรยีม์ปีรมิาณ
ไม่เพยีงพอ มกท. อาจอนุญาตใหใ้ชว้ตัถุดบิ
จากเกษตรเคมหีรอืเกษตรทั่วไปทีไ่ม่ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานฯ มาเป็นสว่นผสมได ้

ทัง้น้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งรายงานให ้มกท. 
ทราบ เพือ่ท าการตรวจสอบ 
 

ส าหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป 
อนุญาตใหใ้ชว้ตัถุดบิเกษตรทั่วไปได ้
เฉพาะทีอ่ยู่ใน Annex IX ใน Regulations  

EC no. 889/2008   
 

4.2.3 ในการแปรรูปเป็นผลติภัณฑอ์นิทรยีช์นดิหนึง่ 

ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ตัถุดบิชนดิเดยีวกนัทัง้จาก
เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรทั่วไปทีไ่ม่ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานฯ มาผสมกนั 
 

4.2.4 ผลติภัณฑแ์ปรรูปอนิทรยีท์ีไ่ม่ไดม้สีว่นผสม

Standards 

4.2.1 Raw materials shall be organically-
certified products. 

4.2.2 In case organic raw materials are 

insufficient, ACT may allow using raw 
materials from conventional sources as 
ingredients. The operator shall inform 
ACT for examination. 

 
For EU Programme, only conventional 
raw materials listed in Annex IX, 

Regulations  EC no. 889/2008 are 
allowed. 

4.2.3 In each processed product, the same 

kind of raw materials cannot be a 
mixture of both organic and 
conventional produce. 

4.2.4 Finished organic product which all 
ingredients are not organic produce 
may be certified when  proportion of 
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มาจากผลติผลอนิทรยีท์ัง้หมด สามารถขอ
รับรองไดเ้มือ่มสีว่นผสมจากผลติผลอนิทรยี์
เป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

 

4.2.4.1 มสีดัสว่นผลติผลอนิทรยีไ์ม่ต า่กวา่ 
95 % โดยน ้าหนัก ทัง้น้ีไมร่วมน ้า
และเกลอื และมสีว่นผสมอืน่ที่

อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้รวมแลว้ไม่เกนิ 
5 % 
 

4.2.4.2 มสีดัสว่นผลติผลอนิทรยีไ์ม่ต า่กวา่ 
70% โดยน ้าหนัก ทัง้น้ีไม่รวมน ้า
และเกลอื และมสีว่นผสมอืน่ที่

อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้รวมแลว้ไม่เกนิ 
30 % 
 

4.2.5 เฉพาะกรณีทีข่อรับรองมาตรฐานสหภาพ

ยุโรป ในการค านวณสดัสว่นวตัถุดบิอนิทรยี ์
ใหน้ าสารปรุงแตง่ทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน 
(*) ในภาคผนวก 2.1 มาค านวณโดยให ้

นับเป็นวตัถุดบิเกษตร  สว่นรายการทีไ่มม่ี
เครือ่งหมายดอกจัน ไม่ตอ้งน ามาใชค้ านวณ
เป็นวตัถุดบิเกษตร 
 

4.2.6 ควรพยายามใชส้ารปรงุแตง่และสารชว่ยแปร
รูปใหน้อ้ยทีส่ดุ ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้
อนุญาตใหใ้ชส้ารปรุงแตง่และสารชว่ยแปร

รูปเฉพาะทีร่ะบุไวใ้นภาคผนวก 2 ในกรณีที่
ไมม่รีะบุไวใ้นภาคผนวก มกท. อาจอนุญาต
ใหใ้ชไ้ด ้ทัง้น้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งรายงาน

ให ้มกท. ทราบเพือ่ท าการตรวจสอบและ
อนุมัตใิหใ้ช ้ตามแนวทางในการประเมนิสาร
ปรุงแตง่และสารชว่ยแปรรูป ในภาคผนวก 5 
 

4.2.7 ไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารตอ่ไปน้ีในการแปรรูป: 
ขณัฑสกรหรอืซคัคารนิ  สารบอแรกซ ์ ผงชู
รส  สารกนัหนื  สารกนับูดสงัเคราะห ์ สาร

แตง่กลิน่สงัเคราะห ์ สารฟอกสจี าพวก
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และหา้มเตมิวติามนิ
และแร่ธาตใุนผลติภัณฑแ์ปรรูปเกษตร

อนิทรยี ์
 

4.2.8 วตัถุดบิจากเกษตรเคมหีรอืเกษตรทั่วไปที่

ไมไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานฯ สารปรุงแตง่ 
สารชว่ยแปรรปู เชือ้จุลนิทรยี ์และเอนไซม ์ที่
ใชใ้นการแปรรูป ตอ้งไมม่าจากกระบวนการ
ทางพันธุวศิวกรรม 
 

4.2.9 เชือ้จุลนิทรยี ์และเอนไซม ์ทีใ่ชใ้นการแปร
รูป ตอ้งมาจากการเพาะเลีย้งโดยใชว้สัดตุัง้

ตน้ทีเ่ป็นอนิทรยี ์(ในกรณีทีห่าได ้ควร
เลอืกใชท้ีเ่ป็นอนิทรยีก์อ่น) และอนุญาตให ้
ใชส้ารปรุงแตง่และสารชว่ยแปรรูปทีร่ะบไุว ้

ในภาคผนวก 2 เท่านัน้ ทัง้น้ี รวมถงึการ
เพาะเลีย้งในระดบัครัวเรอืน 
 

4.2.10 น ้าทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิ หรอืใชใ้นการแปรรูปและ

สมัผัสกบัผลติผลแปรรูปโดยตรง จะตอ้ง

organic ingredients as follow: 
 

4.2.4.1 Organic produce shall be not 

be less than 95% by weight, 
excluding water and salt and 
other allowed ingredients of 

not more than 5% 
 

4.2.4.2 Organic produce shall not be 
less than 70% by weight, 

excluding water and salt and 
other allowed ingredients of 
not more than 30% 

4.2.5 In case of product certified under the 
ACT-EU equivalent programme, the 
products marked with an asterisk (*) in 

Annex 2.1 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. 

4.2.6 Use of additives and processing aids 
should be as little as possible. When it 

is necessary, only additives and 
processing aids listed Appendix 2 are 
allowed. Additives and processing aids 

which are not listed in Appendix 1 may 
be allowed if the operator reports to 
ACT for examination and approval 

according to Guideline for Evaluation 
Additives and Processing Aids in 
Appendix 5. 

4.2.7 The following substances are not 
allowed for food processing: saccharin, 
borax, mono sodium glutamate, 

synthetic anti-oxidants, synthetic 
preservative, synthetic flavour, 
bleaching agents (sulfur dioxide). 

Vitamins and minerals shall not be used 
in organic processing. 

4.2.8 Raw materials from conventional 

sources, additives, processing aids, 
microorganisms and enzymes used in 
processing shall not be GMOs. 

4.2.9 Microorganisms and enzymes used in 
processing shall be cultured or 
prepared preferably from organic 

materials. This also applies to 
household production.  Only additives 
and processing aids listed in Appendix 

2 can be used. 

4.2.10 Water that is used as ingredient in the 
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เป็นไปตามมาตรฐานน ้าดืม่ และวสัดอุปุกรณ์
ทีใ่ชใ้นการกรองจะตอ้งไมม่สีว่นประกอบของ
สารแอสเบสตอส 

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. 

4.3 กระบวนการแปรรูป / Processing Method  

มาตรฐาน 

4.3.1 อนุญาตใหใ้ชก้ระบวนการแปรรูปผลติภัณฑ์
ดงัตอ่ไปนี้ 

1) กระบวนการทางกายภาพ เชน่ การส ี
การคัน้น ้า การหบีน ้ามัน 

2) กระบวนการทางชวีภาพ เชน่ การหมัก 

การดอง แตต่อ้งไม่ใชเ้ชือ้จุลนิทรยีท์ี่
ไดม้าจากการท าพันธุวศิวกรรม 

3) การผึง่ลมการตากแดด การอบแหง้ดว้ย
ความรอ้น การทอด การกวน การเคีย่ว 
และการรมควนั 

4) การสกดั เฉพาะดว้ยน ้า เอทานอล  

น ้ามัน น ้าสม้สายช ูไนโตรเจน 
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

5) การตกตะกอน 

6) การกรอง 

7) การกลัน่ 

4.3.2 ไม่อนุญาตใหม้กีารจัดการวตัถุดบิ สว่นผสม 
สารปรุงแตง่ ดว้ยระบบไมโครเวฟ และการ

ใชร้ังสทีีท่ าใหเ้กดิการแตกตวัของไอออน 
 

4.3.3 หา้มใชส้ารและเทคนคิตา่งๆ เพือ่ชดเชย
คณุคา่ทางอาหารของผลติภัณฑซ์ึง่สญูเสยี

ไปเน่ืองจากกระบวนการแปรรูปและการเก็บ
รักษา 
 

4.3.4 ไม่อนุญาตใหฉ้ายรงัสกีบัผลติผลและ

ผลติภัณฑ ์
 

4.3.5 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารกรองทีไ่ม่ท าปฏกิริยิา

ทางเคมกีบัตวัผลติภัณฑ ์หรอื มผีลท าให ้
โครงสรา้งโมเลกลุเปลีย่นไป และเครือ่งมอืที่
ใชใ้นการกรองตอ้งไม่ท าจากแอสเบสตอส 
หรอืเป็นวสัดทุีม่ผีลกระทบตอ่ตวัผลติภัณฑ ์
 

4.3.6 อนุญาตใหใ้ชเ้อธลินีในการบ่มผลติผล 
 

4.3.7 ของเสยีทีไ่ดจ้ากการแปรรูปตอ้งไดร้บัการ

จัดการทีเ่หมาะสม เพือ่ใหม้ผีลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ และควรน าของเสยีมา
ใชป้ระโยชนใ์นกรณีทีส่ามารถน ามาใชไ้ด ้
 

4.3.8 ภาชนะ เครือ่งมอื และกรรมวธิแีปรรปูตอ้ง
สะอาด ถูกสขุลกัษณะทุกขัน้ตอน และมี

มาตรการป้องกนัการปนเป้ือนจากสิง่
ปนเป้ือนตา่งๆ (เชน่ จุลนิทรยี,์ พาหะน าโรค, 
สารเคม ีรวมถงึวสัดนุาโน) ทีช่ดัเจน 
 

Standards 

4.3.1 The following processes are allowed: 

1) Physical processes such as milling, 
pressing (liquid extraction), oil 
extraction; 

2) Biological processes such as 

fermentation but must not used 
GMOs  

3) Wind drying and sun drying, drying 
by heat, frying, stir frying, 
evaporation, smoking. 

4) Extraction, only by water, ethanol, 

animal and plant oil, vinegar, 
carbon dioxide, nitrogen 

5) Precipitation 

6) Filtration 

7) Distillation   

4.3.2 Microwaving and ionizing radiation of 
raw materials, ingredients and additives 

are not permitted. 

4.3.3 Substances and techniques that 
compensate the loss of nutritional 
properties due to the processing and 

storage of organic food shall not be 
used. 

4.3.4 Radiation of organic produce and 

products is prohibited. 

4.3.5 Only filtration techniques that have no 
chemically reacted or modify food on a 

molecular basis are allowed. Filtration 
substances shall not be made of 
asbestos nor substances which may 

negatively affect the product. 

4.3.6 Use of ethylene as ripening agent is 
allowed. 

4.3.7 Waste from processing shall be 
managed appropriately to have 
minimum effect to the environment. 

When appropriate, waste should be 
reused. 

4.3.8 All equipments, containers, and 

processing method shall be clean and 
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4.3.9 หา้มใชภ้าชนะอลมูเินียมในการแปรรูปอาหาร
ทีเ่ป็นดา่ง 
 

4.3.10 หากมกีารใชส้ถานที ่เครือ่งมอื ภาชนะ และ
เครือ่งจักร ร่วมกบัการแปรรปูผลติภัณฑอ์ืน่ที่
ไม่ใชผ่ลติภัณฑอ์นิทรยี ์ผูป้ระกอบการตอ้ง 

4.3.10.1 ไม่ด าเนนิการผลติในชว่งเวลา
เดยีวกนั และ 

4.3.10.2 ท าความสะอาดบรเิวณทีแ่ปรรูป 

ภาชนะ เครือ่งมอื และเครือ่งจักร
ใหส้ะอาด ทัง้น้ีหลงัการใชส้ารท า
ความสะอาดจะตอ้งลา้งดว้ยน ้าตาม 

หรอืทิง้ระยะเวลาใหร้ะเหยออกไป
จนหมด และมกีารตรวจเช็คจน
แน่ใจวา่ไม่มสี ิง่ตกคา้ง กอ่น

ด าเนนิการผลติหรอืแปรรูป
ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์และท าบันทกึ
การท าความสะอาดใหท้าง มกท. 

สามารถตรวจสอบได ้
 

4.3.11 การท าความสะอาดภาชนะ เครือ่งมอื 
อปุกรณส์ าหรับการแปรรูป และสถานที ่

อนุญาตใหใ้ชส้ารท าความสะอาดทีร่ะบุอยู่ใน
รายการภาคผนวก 1 (สว่นที ่4) 
 

4.3.12 สารละลายทีใ่ชส้กดัผลติภัณฑอ์นิทรยีต์อ้ง

ผลติจากระบบเกษตรอนิทรยี ์หรอื เป็นสารที่
ใชก้บัอาหารได ้(food grade) ตามรายการ
ทีร่ะบไุวใ้นภาคผนวก 2 และขอ้จ ากดัในการ

ใช ้

hygienic and there shall be measure to 
prevent contaminants (e.g. 
microorganism, pest, and chemicals, 

and nanomaterials.). 

4.3.9 Aluminium containers are not allowed 
for alkali food processing. 

4.3.10 If the same processing equipment, 
machine, and area is used for 
conventional product and organic 
product, the operator shall: 

4.3.10.1 Not process conventional and 

organic products at the same 
time. 

4.3.10.2 After processing conventional 

products, clean the areas, 
containers, equipment and 
machines with cleaning agents 

and rinse with water or allow 
time for them to evaporate. 
The operator shall check and 

make sure that no residue is 
left before starting the 
processing of organic 

products. Cleaning records 
shall be kept for inspection by 
ACT. 

4.3.11 Only cleansing agents listed in 
Appendix 1 (part 4) are allowed to be 
used for cleaning containers, 

equipments, and processing areas. 

4.3.12 Solvents used to extract organic 
products shall be either organically 

produced or food grade substances 
listed in Appendix 2 and consistent with 
limitation. 

4.4 การเก็บรกัษาผลติผลและผลติภณัฑ ์/ Storage of Produce and Product 

มาตรฐาน 

4.4.1 สถานทีเ่ก็บรักษาผลติผลและผลติภัณฑ์

อนิทรยีท์ุกแห่งตอ้งไดร้ับการตรวจสอบจาก 
มกท. ในกรณีสถานทีเ่ก็บอยู่ภายนอกฟารม์
หรอืสถานทีป่ระกอบการ ผูผ้ลติและ

ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบ 
 

4.4.2 ผลติผลและผลติภัณฑอ์นิทรยีต์อ้งเก็บแยก
ออกจากผลติผลและผลติภัณฑเ์กษตรเคมี

หรอืเกษตรทั่วไปทีไ่ม่ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานฯ ใหช้ดัเจน ไม่ปะปนกนั เวน้แตม่ี
การบรรจุในบรรจภุัณฑท์ีม่ลีกัษณะสสีนั

ตา่งกนัหรอืมกีารตดิป้ายแยกแยะไวช้ดัเจน 
ซึง่รวมตลอดถงึชว่งระหวา่งการเคลือ่นยา้ย

Standards 

4.4.1 All storage facilities of produce and 

final product shall be inspected by ACT. 
In case the storage is situated out of 
the farm or processing unit, a 

producer/operator shall notify ACT. 
 

4.4.2 Organic produce/products must be 
stored separately from conventional or 

non-certified produce/products, except 
they are packed in packaging with 
different colour or clear labeling. Such 

separation and identification must be 
made during transportation until it 



Page 35 of 112 

จนถงึมอืผูบ้รโิภค และการจัดเก็บผลติผล
และผลติภัณฑอ์นิทรยี ์จะตอ้งมมีาตรการ
ป้องกนัการปนเป้ือนจากสารตอ้งหา้มได ้

ตลอดเวลา 
 

4.4.3 การเก็บผลติผลเกษตรอนิทรยีท์ีจ่ะน ามาใช ้

เป็นวตัถุดบิในการแปรรูป ตอ้งมป้ีายระบุวา่
เป็นผลติผลเกษตรอนิทรยีอ์ย่างชดัเจนเสมอ 
ยกเวน้กรณีทีใ่นสถานทีเ่ก็บนัน้มแีตผ่ลติผล
เกษตรอนิทรยีท์ีผ่่านการรับรองจาก มกท. 

แลว้ทัง้หมด 
 

4.4.4 อนุญาตใหเ้ก็บรักษาผลติผลและผลติภัณฑ์

ในหอ้งทีค่วบคมุบรรยากาศ โดยใชก้า๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์กา๊ซไนโตรเจน หรอื
กา๊ซออกซเิจน 
 

4.4.5 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารเก็บรักษาผลติภัณฑด์ว้ย
การผนกึสญุญากาศ หรอืใชก้า๊ซอบ คอื กา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์
 

4.4.6 อนุญาตใหเ้ก็บรักษาผลติภัณฑด์ว้ยวธิกีารท า
ความเย็น และการแชแ่ข็ง 
 

4.4.7 อนุญาตใหเ้ก็บรักษาผลติภัณฑด์ว้ยวธิกีาร
ควบคมุความชืน้ 
 

4.4.8 ไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารเคมตีอ่ไปน้ีในการ

รมควนั เชน่ เอทลินีออกไซด,์ เมทลิโบร
ไมด,์ อลมูเินียมฟอสไฟด,์ ไดคลอวอส และ
ผลติภัณฑท์ีไ่ม่อยู่ในภาคผนวก 2 
 

4.4.9 การจัดการแมลงศตัรูและสตัวพ์าหะน าโรคใน
สถานทีแ่ปรรูป และโรงเก็บ มหีลกัเกณฑใ์น
การจัดการตามล าดบัขัน้ดงัน้ี 

 
4.4.9.1 ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามหา

วธิกีารป้องกนักอ่น เชน่ การท า

ความสะอาดโรงเก็บ การก าจัด
แหลง่ทีอ่ยู่อาศยัของศตัรูในโรง
เก็บ ฯลฯ 
 

4.4.9.2 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีล วธิกีารทาง
กายภาพ วธิทีางชวีภาพ และ

ผลติภัณฑเ์ฉพาะทีร่ะบไุวใ้นดชันี
ภาคผนวก 1 (สว่นที ่3) 
 

4.4.9.3 ผลติภัณฑท์ีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้น

ภาคผนวก 1 (สว่นที ่3) อาจ
อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้เมือ่ไดร้ับการ
ตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทาง

การประเมนิปัจจยัการผลติใน
ภาคผนวก 4 โดยผูป้ระกอบการ
จะตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการใชผ้ลติภัณฑ์
ดงักลา่ว 
 

4.4.9.4 ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช ้

สารเคมกี าจัดศตัรูในสถานทีแ่ปรรูป

reaches consumers. Measures shall be 
put in place to prevent stored organic 
produce and products from being 

contaminated by prohibited substances 
at all times. 
 

4.4.3 Organic raw materials must have a 
clear label specifying organic product 
all the time, except when all raw 
materials kept in the storage house are 
ACT certified organic sources. 
 

4.4.4 Storage produce and product in 

controlled atmosphere by using carbon 
dioxide, nitrogen or oxygen is 
permitted. 
 

4.4.5 Vacuum packing and carbon dioxide 
fumigation are permitted. 
 

4.4.6 Cold storage and frozen storage is 

permitted. 
 

4.4.7 Humidity regulation is permitted. 
 

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

products not listed in Appendix 2 is 
prohibited. 
 

4.4.9 Pest control in the storage shall be 
prioritized comply with the following: 

 

4.4.9.1 The operator shall try to use 

preventative methods such as 
cleaning the storage, 
elimination of storage pest 

habitat, etc.  
 

4.4.9.2 Mechanical, physical, biological 
methods and products listed in 

Appendix 1 (part 3) are allowed. 
4.4.9.3 Products which are not listed in 

Appendix 1 (part 3) may be 

allowed after examination by 
ACT according to the Guideline 
for Evaluation Inputs in 

Appendix 4. The 
producer/operator shall report 
ACT before using those 

products. 
4.4.9.4 In case that chemical pest 

control in processing areas or 

warehouses is necessary, the 
operator shall notify ACT of the 
plan and types of chemical 

pesticides to be applied for 
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และโรงเก็บ ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้
ชนดิสารเคมทีีใ่ช ้และแผนการใช ้
ให ้มกท.อนุมัตกิอ่น 

การใชส้ารเคมทีีไ่ดร้ับการอนุมัต ิ
ผูป้ระกอบการตอ้งน าผลติภัณฑ์
อนิทรยีอ์อกจากโรงเก็บใหห้มด

กอ่นการฉีดพ่น และจะน ากลบัเขา้
มาใหม่ไดเ้มือ่มกีารตรวจเช็กจน
แน่ใจวา่ไม่มสีารดงักลา่วตกคา้งมา

ปนเป้ือนกบัผลติภัณฑอ์นิทรยีไ์ด ้
รวมทัง้ตอ้งท าบันทกึทุกครัง้ทีใ่ช ้ 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัวา่อาจมกีาร
ปนเป้ือน มกท. อาจก าหนดใหม้ี
การตรวจสารตกคา้งในผลติภัณฑ์
ได ้โดยผูป้ระกอบการจะตอ้ง
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 

approval before implementing. 
To implement the approved 

synthetic chemicals for pest 

control, those chemicals shall 
not be persistent chemicals and 
all organic products shall be 

removed from the storage 
house before spraying, and 
before moving the organic 

product in, an operator must 
check to assure that no residue 
is left to contaminate in organic 

products. The spray of pesticide 
in storage area must be 
recorded. 

In case there is suspicion of 
contamination, ACT may require 
residual analysis in the products 
at the expense of the operator. 

4.5 การบรรจุภณัฑ ์/ Packaging 

แนวทางปฏบิตั ิ 

ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการควรมนีโยบายทีม่ผีลตอ่การ

ลดปรมิาณขยะทีเ่กดิจากบรรจุภัณฑ ์

มาตรฐาน 

4.5.1 บรรจภุัณฑท์ีใ่ชใ้สผ่ลผลติเกษตรอนิทรยีต์อ้ง
ไม่เคยใชบ้รรจสุารเคม ีปุ๋ ยเคม ีหรอืสิง่ทีเ่ป็น
พษิมากอ่น 
 

4.5.2 บรรจภุัณฑท์ีน่ ามาใช ้ตอ้งไม่ผ่านการอบดว้ย
สารฆ่าเชือ้ราหรอืสารเคมอีืน่ๆ 
 

4.5.3 บรรจภุัณฑท์ีน่ ามาใสผ่ลติภัณฑส์ าเร็จทีไ่ด ้
จากการแปรรูป ตอ้งสะอาด ไม่เคยใชใ้ส่

อาหารหรอืวสัดอุืน่มากอ่น เวน้แตภ่าชนะ

บรรจทุีเ่ป็นแกว้ 
 

4.5.4 ควรใชบ้รรจภุัณฑท์ีก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่
สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ โดยควรเลอืกใชบ้รรจุ

ภัณฑท์ีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ หรอืน าไป
ผลติซ ้าใหม่ได ้เชน่ การใชว้สัดจุากกระดาษ
รไีซเคลิ  วสัดทุีย่่อยสลายไดง้่าย เป็นตน้ 
 

4.5.5 ไม่ควรใชบ้รรจภุัณฑห์ลายชัน้เกนิความ
จ าเป็น 
 

4.5.6 ไม่อนุญาตใหใ้ชโ้ฟมเป็นบรรจุภัณฑ ์

Recommended Practices 

The producer/ operator should adopt a policy 

to reduce wastes from packaging. 

Standards 

4.5.1 Packing materials for organic produce 
shall never be used for packing 
chemicals, fertilizer, or any substance 

which may harm consumer’s health. 

4.5.2 Packing materials shall not be treated 
with chemicals or fungicide. 

4.5.3 Packing materials for finished products 
shall be clean, never used for packing 
any other food or materials, except 

glass container. 

4.5.4 Use of packing materials should have 
less pollution to the environment. 

Packaging materials which can be 
recycled should be chosen. 

4.5.5 Multi-layer packaging is not 

recommended. 

4.5.6 Styrofoam is not allowed to use as 
packaging 

4.6 การขนสง่ / Transportation 

มาตรฐาน 

4.6.1 การขนสง่ผลติภัณฑอ์นิทรยีจ์ะตอ้งไม่

ปนเป้ือนหรอืปะปนกบัสนิคา้ทั่วไป ทัง้น้ี หาก
ไม่สามารถหลกีเลีย่งการขนสง่รวมกบัสนิคา้
ทั่วไปได ้ผลติภัณฑอ์นิทรยีจ์ะตอ้งมกีารตดิ

Standards 

4.6.1 Transportation of organic products shall 

not have the contamination or 
commingling with conventional products.  
If it can not do so, the organic products 
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ฉลากไวช้ดัเจน และมภีาชนะบรรจุทีส่ามารถ
ป้องกนัการปนเป้ือนได ้โดยผูผ้ลติและ
ผูป้ระกอบการตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบดแูลให ้

ผูท้ าการขนสง่ผลติภัณฑอ์นิทรยีด์ าเนนิการ
ใหป้ราศจากการปนเป้ือนทุกขัน้ตอน 
 

4.6.2 ในการขนสง่ผลผลติหรอืผลติภัณฑอ์นิทรยีท์ี่
จัดสง่และ/หรอืจ าหน่ายเป็นล็อตใหญ่หรอืคา้
สง่ ผูป้ระกอบการตอ้งจัดท าฉลากทีม่ี
รายละเอยีดตามมาตรฐานขอ้ 7.12 ดว้ย 

shall have a clear labeling and are 
packed in container, which can prevent 
contamination. The producer/operator 

shall take responsible of organic 
products during the transportation. 
 

4.6.2 For organic produce or products 
delivered or sold wholesale or in bulk to 
processors, packers, traders, etc., the 
operator shall label the products as per 

requirement of 7.12. 
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5. ปจัจยัการผลติเพือ่การคา้ /      
Commercial Inputs 
 

 

 

มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานทีใ่ชใ้นการรับรองปัจจยัการ

ผลติเพือ่การคา้ทีผู่ป้ระกอบการปัจจัยการผลติน ามา
สมัครขอรับรองกบั มกท. โดยตรงเท่านัน้  มไิด ้
น ามาใชใ้นการรับรองฟารม์ของเกษตรกร หรอื

พจิารณาปัจจัยการผลติทีเ่กษตรกรใชใ้นฟารม์  
 
มาตรฐาน 

5.1 กระบวนการผลติปัจจัยการผลติ จะตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐาน มกท. ขอ้ 4.3.1 
 

5.2 สว่นประกอบและกระบวนการผลติหรอืไดม้า
ซึง่ปัจจยัการผลติเป็นไปตามมาตรฐาน มกท. 
หรอืแนวทางการประเมนิปัจจัยการผลติส าหรับ
เกษตรอนิทรยีใ์นภาคผนวก 4 และแนวทาง

การประเมนิสารปรุงแตง่และสารชว่ยแปรรูป
ผลติภัณฑอ์นิทรยีใ์นภาคผนวก 5 
 

5.3 ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะมโีลหะหนักเจอืปน 
ผูป้ระกอบการปัจจัยการผลติตอ้งแสดงผลการ
วเิคราะหโ์ลหะหนักในผลติภัณฑด์งักลา่วมาให ้

มกท. พจิารณา โดย มกท. อาจไม่รับรอง
ปัจจยัการผลติทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิปรมิาณโลหะ
หนักสะสม ทัง้น้ีพจิารณาจากปรมิาณและ

ความถีท่ีผู่ป้ระกอบการแนะน าใหใ้ช ้
 

5.4 ผูป้ระกอบการปัจจัยการผลติตอ้งมขีอ้มูลที่
ชดัเจนเกีย่วกบัคณุประโยชนแ์ละประสทิธภิาพ

ในการน าปัจจัยการผลตินัน้ไปใช ้และให ้
มกท. ตรวจสอบได ้
 

5.5 ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดท าระบบเอกสาร ตาม

แนวทางทีร่ะบไุวใ้นมาตรฐาน มกท.ขอ้  
4.1.6, 4.1.7 และ 4.1.8 
 

5.6 ปัจจยัการผลติทีผ่่านการรับรองจากมกท. ตอ้ง
ระบุสว่นประกอบของปัจจัยการผลตินัน้ไวใ้น
ฉลาก รวมทัง้ระบุเงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการ

ใชปั้จจยัการผลติดงักลา่วใหช้ดัเจนดว้ย 
 

5.7 ฉลากปัจจัยการผลติ จะตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน มกท.ขอ้ 7 – ฉลากและการใชต้รา 

These standards are applied only for the input 

certification where the input operator applies 
for ACT certification directly. The standards are 
not applied to farm certification or considering 

inputs used in the farm by the farmer. 
 
Standards 

5.1 The production process of organic inputs 
shall fulfill the requirements in ACT 
Organic Standards 4.3.1. 
 

5.2 Composition and processing or collection 
of the input is in compliance with ACT 
standards or the Guideline for Evaluation 

Additional Inputs to Organic Agriculture in 
Appendix 4 and Guideline for Evaluation 
Additives and Processing Aids for Organic 

Processing in Appendix 5. 
 

5.3 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 ACT consideration. 

ACT 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. 
 

5.4 The input operator shall have clear 

information regarding advantage and 
effectiveness of the input use for ACT 
examination. 
 

5.5 The operator shall maintain records as 
specified by ACT Organic Standards 4.1.6, 
4.1.7 and 4.1.8. 
 

5.6 ACT certified inputs shall clearly indicate 
the composition on the packaging 
including condition and restriction of using 

such inputs. 
 

5.7 The labeling of organic inputs shall comply 

with ACT Organic Standards 7 – Labelling 
and the Use of ACT Seal. 
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6. ความเป็นธรรมในสงัคม / Social Justice 
      

 

 
มาตรฐาน 

6.1 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดท าเอกสารการวา่จา้งกบั
ลกูจา้งทุกคน ทัง้แบบจา้งประจ าและจา้ง
ชัว่คราว ซึง่เอกสารการวา่จา้งน้ีตอ้งแสดง
ขอ้มูลตอ่ไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

- คา่จา้ง  
- ระยะเวลาและวธิจี่ายคา่จา้ง  
- สถานทีแ่ละประเภทของงาน  

- ชัว่โมงท างานปกตแิละลว่งเวลา  
- การจ่ายคา่จา้งในวนัหยุด  
- สทิธใินการรักษาพยาบาลเมือ่ลกูจา้งป่วย  

- สทิธอิืน่ ๆ เชน่ การลาคลอด และสทิธกิาร
ไดค้า่ชดเชยเมือ่เลกิจา้ง เป็นตน้ 

 

ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการตอ้งสือ่สารใหล้กูจา้ง
เขา้ใจเงือ่นไขในสญัญาจา้ง และปฏบิัตติาม
ขอ้ตกลงนัน้ รวมถงึจ่ายคา่จา้งใหต้รงเวลา 

 
มกท.อาจยกเวน้ใหเ้ฉพาะกรณีทีผู่ป้ระกอบการ
เขยีนหนังสอืไม่ได ้หรอื ชว่งเวลาการจา้งงาน

นอ้ยกวา่ 6 วนั หรอื เป็นการวา่จา้งแบบฉุกเฉิน
เพือ่แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ซึง่ในกรณีเชน่น้ี
ผูป้ระกอบการสามารถชีแ้จงเงือ่นไขการ

ท างานแกล่กูจา้งทางวาจาได ้
 

6.2 ผูป้ระกอบการทีม่กีารจา้งแรงงานประจ าตัง้แต่ 
10 คนขึน้ไป ตอ้งมนีโยบายเกีย่วกบัความเป็น

ธรรมในสงัคมทีช่ดัเจนและสามารถตรวจสอบ
ได ้และใหเ้ป็นทีร่ับทราบของลกูจา้งดว้ย 
 

6.3 การจา้งแรงงานตอ้งไม่มกีารบังคบัแรงงาน  
 

6.4 ลกูจา้งมเีสรภีาพในการรวมตวั และสทิธใินการ
รวมกลุม่ และสทิธใินการเจรจาตอ่รองกบั

นายจา้ง  
 

6.5 ลกูจา้งและผูร้ับชว่งการผลติทีท่ างานใน
ลกัษณะหรอืต าแหน่งเดยีวกนัตอ้งไดร้ับ

โอกาสและการปฏบิัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั  
  

6.6 ผูป้ระกอบการตอ้งมขีัน้ตอนการด าเนนิงานทาง

วนัิยกบัลกูจา้ง ทีม่รีะบบการเตอืนกอ่นลงโทษ
แกล่กูจา้ง เชน่ พักงาน หรอื ใหอ้อก ส าหรับ
กรณีใหอ้อก ตอ้งแจง้เหตผุลการใหอ้อกที่

ชดัเจนแกล่กูจา้ง 
 

6.7 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดหาน ้าสะอาดเหมาะแก่
การบรโิภคใหเ้พยีงพอ 
 

6.8 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดอบรมเกีย่วกบัความ
ปลอดภัยในการท างาน พรอ้มทัง้จัดหา

อปุกรณป้์องกนัอนัตรายจากเสยีง ฝุ่น 
แสงแดด และการสมัผัสถูกสารเคม ีหรอืสิง่ที่

Standards 

6.1 Operators shall provide an employment 
contract written to workers/employees, 
both permanent and temporary. The 
contract must specify at least:  

- wages  
- frequency and method of payment,  
- location and type of work,  

- hours of work and overtime,  
- holiday pay,  
- sick pay or sickness benefit  

- other benefits such as maternity and 
paternity leave and workers right to 
terminate employment. 

 
Operators shall ensure that the workers 
understand the terms of their employment 

contract and respect the terms of the 
contract in good faith, including timely 
payment of wages. 

 
Except the cases that: the operator is 
unable to write, or workers are hired for 

periods of less than 6 days, or emergency 
labor is needed to address unpredictable 
problemsม then oral mutual agreements 

on the terms and conditions of 
employment are sufficient. 
 

6.2 Operators who hire at least 10 permanent 
workers shall have a clear and inspectable 
policy on social justice and ensure that 
they are informed about it. 
 

6.3 Hired labor shall not be forced labor. 
 

6.4 Employees shall have the freedom to 

associate, the right to organize and the 
right to bargain collectively. 
 

6.5 Employees and contractors who do the 
same work or position shall get equal 
opportunity and treatment. 
 

6.6 Operator shall have a disciplinary 
procedure with a system of warning 
before any sanction impose e.g. 

suspension or dismissal. Full reasons for 
dismissal has to be notified to the 
dismissed workers. 

6.7 Operators shall provide adequate access 
to potable water. 



Page 40 of 112 

เป็นอนัตรายอืน่ ๆ ในระหวา่งการผลติและแปร
รูป ใหแ้กล่กูจา้ง 
 

6.9 ลกูจา้งตอ้งมสีทิธไิดร้ับวนัหยุดประจ าสปัดาห ์ 
อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 วนั หลงัจากท างาน
ตดิตอ่กนัไม่เกนิ 6 วนั ผูป้ระกอบการตอ้งจัด

เวลาท างานไม่ใหเ้กนิชัว่โมงท างานตามทีต่ก
ลงกนัและตามทีก่ฎหมายก าหนด การจ่ายคา่
ท างานลว่งเวลาสามารถจ่ายเป็นคา่จา้งหรอืให ้
หยุดทดแทนวนัทีท่ างาน 
 

6.10 ผูป้ระกอบการตอ้งไมบ่ังคบัลกูจา้งทีป่่วยหรอื
ตอ้งไดร้ับการรักษา ใหม้าท างาน และตอ้งไม่

ลงโทษลกูจา้งทีห่ยุดงานเน่ืองจากเหตผุลที่
ลกูจา้งป่วย 
 

6.11 ลกูจา้งตอ้งไดร้ับคา่ตอบแทนและสวสัดกิารที่

สอดคลอ้งกบัการด าเนนิชวีติขัน้พืน้ฐานใน
ทอ้งถิน่นัน้ และมสีทิธติามกฎหมายแรงงาน
ของทอ้งถิน่นัน้ๆ  
 

6.12 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการจัดหาทีพ่ักใหแ้ก่
ลกูจา้ง ทีพ่ักดงักลา่วจะตอ้งเหมาะแกก่ารพัก
อาศยั จัดหาน ้าดืม่ หอ้งสขุาและหอ้งครัว 

รวมถงึการรักษาพยาบาลขัน้ตน้ กรณีมี
ครอบครัวของลกูจา้งพักรวมอยู่ดว้ย 
ผูป้ระกอบการตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณป์ฐม

พยาบาลขัน้ตน้ใหแ้กส่มาชกิในครอบครัว 
รวมทัง้จัดหาโรงเรยีนใหเ้ด็กดว้ย 

 

6.13 ในกรณีทีม่กีารจา้งแรงงานเยาวชน 
ผูป้ระกอบการตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดร้ับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอืมโีอกาสไดร้ับการ

เรยีนรูห้รอืการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาตนเอง 
 

6.14 ไม่อนุญาตใหจ้า้งแรงงานเด็ก แตเ่ด็กสามารถ
ท างานในฟารม์หรอืสถานประกอบการของพ่อ

แม่หรอืญาตพิีน่อ้ง แตต่อ้งอยู่ภายใตก้ารดแูล
ของผูใ้หญ่ และเป็นงานทีไ่ม่เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ และไม่กระทบตอ่การพัฒนาการดา้น

การเรยีนรู ้ศลีธรรม สงคม และร่างกายของ
เด็ก  
 

6.15 มกท. จะไมร่ับรองผลติผลหรอืผลติภัณฑท์ี่

ผลติจากการประกอบการทีม่กีารละเมดิสทิธิ
มนุษยชน และแสดงใหเ้ห็นถงึความไม่เป็น
ธรรมโดยเจตนาอย่างชดัเจน 

 

6.8 Operators shall provide appropriate safety 
training and equipment to protect workers 

from noise, dust, sunlight and exposure to 
chemicals or other hazards in all 
production and processing operations. 
 

6.9 Employees shall be granted the right to 
take at least one day off after six 
consecutive days of work. Operators shall 

not require workers to work more than 
the contracted hours and the national law. 
Overtime shall be paid in the form of 

payments or time off in lieu. 
 

6.10 Operators shall not force an employee 
who is ill or requiring medical attention to 

get to work and shall not apply sanction 
on missing employee because of his/her 
illness. 
 

6.11 Employees shall receive wages and 
welfare which are appropriate to their 

basic living based on the locality and shall 
have the right of the labour law locality. 
 

6.12 In case the operator provides residential 

for employee, it shall be habitable housing 
and access to potable water; to sanitary 
and cooking facilities and to basic medical 

care. If families reside on the operation, 
the operator shall also enable access to 
basic medical care for family members 

and to school for children. 
 

6.13 In case there is youth labor, the operators 
shall give them opportunity to finish 

compulsory education or opportunity to 
learn or train for self-improvement. 
 

6.14 Operator shall not employ child labour. 

Child may work in the farm or production 
unit of its own parent or direct relative 
and under supervision of an adult. The 

work does not endanger the child's health 
or jeopardize the child's education, moral, 
social, and physical development. 
 

6.15 ACT may not certify produce/product from 
the operation which is based on violation 

of human right and has a clear indication 
of intentional injustice. 
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7. ฉลากและการใชต้รารบัรองเกษตรอนิทรยี ์/ 
Labeling and Use of Organic Seal  
 

 

 

มาตรฐาน 

7.1 ผลติผลเกษตรอนิทรยีท์ีผ่่านการรับรองจาก 
มกท. จะมสีทิธิใ์ชข้อ้ความ “ผลติภัณฑ์
อนิทรยี”์ หรอื "Organic product" และใสต่รา 
มกท.บนผลติผลและ/หรอืบรรจภุัณฑ ์ได ้
 

7.2 ผลติผลทีย่ังไม่ผ่านการแปรรูป จะมสีทิธิใ์ช ้

ขอ้ความ “ผลติภัณฑอ์นิทรยี”์ หรอื "Organic 
product" และใชต้รา มกท. ไดต้อ่เมือ่ผลติผล
ทัง้หมดทีอ่ยู่ในภาชนะ บรรจภุัณฑ ์หรอื

กระสอบ ไดร้ับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. 
แลว้เท่านัน้ 
 

7.3 ผลติผลและผลติภัณฑท์ีผ่่านการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานจาก มกท. และมสีทิธิใ์ช ้

ตรา มกท. ไดใ้นกรณี  
7.3.1 ผลติภัณฑท์ีม่สีดัสว่นอนิทรยีไ์ม่ต า่กวา่  

95%  ทัง้น้ีไมร่วมน ้าและเกลอื 
7.3.2 ผลติภัณฑท์ีม่สีดัสว่นอนิทรยีไ์ม่ต า่กวา่ 

70% ทัง้น้ีไม่รวมน ้าและเกลอื 
 

7.4 ผลติภัณฑท์ีม่สีดัสว่นอนิทรยีไ์ม่ต า่กวา่ 95%  
จะมสีทิธิใ์ชข้อ้ความ “ผลติภัณฑอ์นิทรยี”์ หรอื 
"Organic product" และใสต่รา มกท. บน

บรรจภุัณฑ ์ 
 

7.5 ผลติภัณฑท์ีม่สีดัสว่นอนิทรยีไ์ม่ต า่กวา่ 70%  
จะไม่เรยีกวา่เป็น “ผลติภัณฑอ์นิทรยี"์ แตม่ี

สทิธิอ์า้งวา่เป็นผลติภัณฑท์ีผ่ลติจากวตัถุดบิ
อนิทรยี ์และใสต่รา มกท. บนฉลากได ้โดย
ตอ้งระบุสว่นผสมผลติผลเกษตรอนิทรยีเ์ป็น

รอ้ยละไวใ้กลก้บัตรา มกท.  เชน่ “82% 
วตัถุดบิอนิทรยี”์ หรอื “82% organic 
materials”   
 

7.6 ผลติผลและผลติภัณฑอ์นิทรยีท์ีผ่่านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก มกท. แต่

ไมม่สีทิธิใ์ชต้รา มกท. ไดแ้ก ่ 
7.6.1 ผลติผลทีอ่ยู่ในระยะปรับเปลีย่น  
7.6.2 ผลติภัณฑท์ีม่สีดัสว่นอนิทรยีต์ า่กวา่ 

70% ทัง้น้ีไม่รวมน ้าและเกลอื 
 

7.7 ผลติภัณฑท์ีม่สีดัสว่นอนิทรยีต์ า่กวา่ 70% จะ
ไม่เรยีกวา่เป็น “ผลติภัณฑอ์นิทรยี"์ และไม่

สามารถไดร้บัการรับรองจาก มกท. หรอืใชต้รา
มกท.ได ้แต ่มกท. อาจอนุญาตใหอ้า้งวา่มี
สว่นผสมของผลติผลเกษตรอนิทรยีท์ีผ่่านการ

รับรองจาก มกท. ในรายการสว่นประกอบบน
ฉลากได ้โดยตอ้งระบุสว่นผสมอนิทรยีเ์ป็นรอ้ย
ละใหช้ดัเจน ทัง้น้ีผลติภัณฑด์งักลา่วตอ้งผ่าน

การตรวจสอบปรมิาณสว่นผสมผลติผลอนิทรยี์
ทีน่ ามาใชใ้นการแปรรูปจาก มกท. กอ่น  

Standards 

7.1 Organic products certified by ACT can be 
labeled as “organic product” with ACT seal 
on them or their packages. 
 

7.2 Unprocessed products can be labeled as 
“organic product” with ACT seal, provided 

that all the ingredients in containers, 
packages, sacks, etc. is certified by ACT. 
 

7.3 Processed products certified and approved 

by ACT can be labeled with ACT seal if 
they are:  
7.3.1 Product containing at least 95% (by 

weight and excluding water and salt) 
of their agricultural ingredients as 
organic. 

7.3.2 Products containing at least 70% (by 
weight and excluding water and salt) 
of their agricultural ingredients as 

organic. 
 

7.4 A product with at least 95% of its 
agricultural ingredients as organic can be 

labeled as “organic product” and use ACT 
seal on its package. 
 

7.5 A product with at least 70% of its 

agricultural ingredients as organic cannot 
be labeled as “organic product”. However, 
its label can include claims of product from 

organic raw materials and shall place the 
percentage of organic ingredients, e.g. 
“82% organic materials”, near ACT seal. 
 

7.6 Produce and products that are certified 
and approved by ACT but cannot be 

labeled with ACT seal are:  
7.6.1 In-conversion products. 
7.6.2 Products with less than 70% of their 

agricultural ingredients as organic 

excluding water and salt. 
 

7.7 A product with less than 70% of its 

agricultural ingredients as organic cannot 
be claimed as “organic product”, certified 
by ACT and labeled with ACT seal. 

However, ACT may allow claims of 
containing organic ingredients certified by 
ACT to be included in its label which shall 

list their percentages as verified by ACT. 
7.8 Using ACT seal or ACT’s name as product 
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7.8 หา้มใชต้รา มกท. หรอืชือ่ มกท. เป็นยีห่อ้ของ
ผลติภัณฑ ์ตรา มกท. จะตอ้งไม่ดโูดดเดน่เกนิ

กวา่ยีห่อ้ผลติภัณฑ ์โดยตวัอกัษรบ่งบอกการ
รับรองมาตรฐาน และสญัลกัษณ ์มกท. ตอ้งมี
ขนาดไม่เกนิ 3/4 ของขนาดยีห่อ้ผลติภัณฑ ์
 

7.9 ปัจจยัการผลติทีผ่่านการรับรองจาก มกท. 
ตอ้งใชต้ราสญัลกัษณ ์มกท. ส าหรับปัจจัยการ
ผลติโดยเฉพาะ 
 

7.10 ฉลากบนผลติภัณฑ ์ตอ้งมชีือ่ผูผ้ลติหรอื
ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการรับรองจาก มกท. 
และสถานทีต่ดิตอ่ ตดิอยู่ดว้ยเสมอ  ส าหรับ

ผลติภัณฑแ์ปรรูป ตอ้งระบุวนัทีผ่ลติ และ/หรอื
วนัทีห่มดอายุ และปรมิาณบรรจุ บนฉลากดว้ย  
 

7.11 ในกรณีทีผ่ลติภัณฑแ์ปรรูปทีม่สีว่นผสมหลาย
ชนดิเป็นสว่นประกอบ ใหร้ะบุสว่นผสมเป็นรอ้ย
ละของน ้าหนักเรยีงตามสดัสว่นใหค้รบถว้น 
และระบุใหช้ดัเจนวา่สว่นผสมใดเป็น "อนิทรยี"์  

ส าหรับสารปรงุแตง่ จะตอ้งระบุชือ่เต็มของสาร
ปรุงแตง่ดว้ย  ส าหรับกรณีทีส่ว่นผสมเป็น
สมุนไพรและ/หรอืเครือ่งเทศทีม่ปีรมิาณรวมไม่

เกนิ 2% ของน ้าหนักผลติภัณฑ ์อาจเขยีนวา่
เป็น “เครือ่งเทศ” หรอื “สมุนไพร” ไดโ้ดยไม่
ตอ้งแสดงสว่นผสมเป็นรอ้ยละ 
 

7.12 ฉลากบนผลติผลหรอืผลติภัณฑ ์ทีจ่ัดสง่และ/
หรอืจ าหน่ายเป็นล็อตใหญ่หรอืคา้สง่ ไปยัง

ลกูคา้ซึง่อาจเป็นโรงงานแปรรูป ผูป้ระกอบการ
บรรจุและจ าหน่าย เป็นตน้ จะตอ้งระบุ ชือ่
ผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการรับรองจาก 

มกท. รหัสงวดการผลติ (lot no.) สถานะ การ
รับรองของผลติผลหรอืผลติภัณฑ ์และ/หรอื
สถานทีต่ดิตอ่ บนฉลากดว้ย และในกรณีทีข่อ
การรับรองมาตรฐานสหภาพยโุรป จะตอ้งระบุ

ขอ้มูลเพิม่เตมิบนฉลาก คอื ทีอ่ยู่ของ
ผูป้ระกอบการ และชือ่ มกท. และรหัส EU 
ของ มกท. 
 

7.13 หา้มใชต้รา มกท. ไปในทางทีแ่อบอา้งวา่
ผลติภัณฑอ์นิทรยีท์ีไ่ดร้ับการรับรองจาก มกท. 
เป็น "ผลติภัณฑป์ลอดจเีอ็มโอ" (GE หรอื GM 

free) ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัการเขา้ใจผดิ คดิวา่เป็น
การรับรองวา่ตวัผลติภัณฑน้ี์ปราศจากจเีอ็มโอ 
 

7.14 ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการทีท่ า “สญัญาการใช ้
ตรา” กบั มกท. แลว้เท่านัน้ จงึมสีทิธิใ์ช ้

ขอ้ความ “ผลติภัณฑอ์นิทรยี”์ หรอื “Organic 
Product” และใส ่ตรา มกท. บนฉลาก 
 

7.15 กอ่นทีจ่ะมกีารจัดพมิพฉ์ลากหรอืบรรจภุัณฑท์ี่
มตีรา มกท. หรอืชือ่ มกท. ตดิอยู่ ผูผ้ลติและ/

หรอืผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบ 
และสง่ส าเนาตน้แบบฉลากและบรรจภุัณฑท์ี่
แสดงใหเ้ห็นขนาดและต าแหน่งของตรา มกท. 

ให ้มกท. ตรวจสอบความถูกตอ้งกอ่นทุกครัง้ 
 

brand name is prohibited. The word 
specifying the organic certification and ACT 
seal shall not exceed 3/4 size of the 

product brand name. 
7.9 Inputs certified by ACT shall use special 

ACT seal particularly for inputs. 

7.10 The labels shall have the names of ACT-
certified producers or operators and 
contacting addresses. For processed 

products, the labels shall include 
manufacturing and/ or expiring dates and 
net weight. 

7.11 For multiple-ingredient processed 
products, the labels shall list the 
ingredients and their percentages of 

weight from more to less and identify 
those which are organic. For additive, it 
shall specify the full name. For herbs 

and/or spices that constitute less than 2% 
of the total product weight, they may be 
listed as “spices” or “herbs” without stating 

the percentage. 
 

7.12 Labels on organic produce or products 
delivered or sold wholesale or in bulk to 

processors, packers, traders, etc., shall 
contain the names of the producers or 
operators certified by ACT, lot numbers, 

organic status and contacting addresses. 
In case of EU certification, the operator 
must add the following information on the 

label: operator address and ACT's name 
and ACT's EU code. 
 

7.13 Using ACT seal as claimed that ACT 

certified organic product is “GM free 
product” is not allowed, for not to be 
misled that this is the certification of GM 

free product. 
 

7.14 Only producers and operators who have 
signed contracts on seal use with ACT are 

allowed to use the phrase “organic 
product” and ACT seal in the labels. 
 

7.15 Before printing product label with ACT seal 
or ACT’s name on the package, producer 
and/or operator must inform ACT and 

submit the lay-out of package indicating 
the size and position of ACT seal for 
approval by ACT. 
 

 

7.16 In case of product certified under the ACT-
EU equivalent programme: 

7.16.1 Processed product is allowed to use 
EU organic seal when at least 95% 
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7.16 ในกรณีขอการรับรองมาตรฐาน EU  
7.16.1 ผลติภัณฑแ์ปรรูปทีจ่ะใชต้รารับรอง

ของสหภาพยุโรปได ้จะตอ้งมี

สว่นประกอบทีไ่ดร้ับรองการรับรอง
เกษตรอนิทรยีท์ีม่นี ้าหนักไม่นอ้ยกวา่ 
95%  

7.16.2 การใชฉ้ลาก ตอ้งมตีราเกษตรอนิทรยี ์
EU ตามขอ้ก าหนดของสหภาพยโุรป 
ซึง่สามารถดรูายละเอยีดไดจ้าก

เว็บไซต ์  

of the product is comprised of 
organic ingredients. 

7.16.2 Product labeling with EU organic 
logo shall follow the relevant EU 
regulations. For full details, please 
refer to this website:  
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8. การเพาะเลีย้งสตัวน์ า้อนิทรยี ์/        
Organic Aquaculture Production 
  

 

 

ขอบเขต 

มาตรฐานการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยีค์รอบคลมุสตัว์

น ้าชนดิตา่งๆ ทัง้ในน ้าจดื น ้ากร่อย และน ้าเค็ม และทัง้
ทีเ่ป็นสตัวก์นิพชื สตัวก์นิเน้ือ  และสตัวท์ีก่นิทัง้พชืและ
เน้ือ  การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยีส์ามารถท าไดท้ัง้ใน

ระบบเปิด หรอืในแหลง่น ้าทีม่นี ้าไหลเวยีนตาม
ธรรมชาต ิเชน่ การเลีย้งในกระชงั เป็นตน้ และในระบบ
ปิด เชน่ บ่อดนิ บ่อปูน เป็นตน้  

มาตรฐานน้ีไม่รวมถงึการจบัสตัวน์ ้าจากแหลง่น ้า
ธรรมชาต ิและสตัวน์ ้าทีว่า่ยอย่างอสิระอยู่ในแหลง่น ้า

ธรรมชาต ิทีไ่ม่สามารถตรวจสอบตามหลกัการผลติ
แบบอนิทรยีไ์ด ้

Scope 

These standards cover the organic production of 

aquatic life including freshwater, brackish and 
saltwater species which are carnivorous, 
herbivorous or omnivorous. Organic aquatic 

organisms can be cultivated in both open 
systems, i.e. in floating enclosures in natural 
open water sources, and closed systems i.e. 
earthen or cement ponds.  

These standards do not cover the harvesting of 

aquatic organisms from natural water sources as 
it cannot be inspected according to general 
procedures for organic production. 

 

มาตรฐานท ัว่ไปส าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้อนิทรยี ์/ General Standards for 

Organic Aquaculture Production 
 

8.1 การปรบัเปลีย่นเป็นการเพาะเลีย้งแบบอนิทรยี/์ Conversion to Organic Aquaculture 

หลกัการ 

การปรับเปลีย่นระบบการบรหิารจัดการฟารม์เขา้สูร่ะบบ
เกษตรอนิทรยี ์เป็นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอย่างยั่งยนื 
และมมีาตรการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม 

 

มาตรฐาน 

8.1.1 การเริม่ตน้ระยะปรบัเปลีย่น ใหเ้ริม่นับจากวนัที่
สมัครขอการรับรอง และเป็นวนัเริม่ปฏบิัตติาม
มาตรฐาน มกท. 

8.1.2 ชว่งระยะปรับเปลีย่น ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่วงจร
การเลีย้งแบบอนิทรยี ์1 รุ่น หรอื 1 ปี ในกรณี
ทีว่งจรการเลีย้งนานกวา่ 1 ปี  

8.1.3 ในกรณีบ่อเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าไม่สามารถถ่ายน ้า
ออกจากบ่อและท าความสะอาดกอ่นทีจ่ะ
เปลีย่นมาเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยีไ์ด ้บ่อ

ดงักลา่วตอ้งมรีะยะปรับเปลีย่นเป็นเวลา 2 ปี  

8.1.4 การปรับเปลีย่นมาท าสตัวน์ ้าอนิทรยีต์อ้ง
พจิารณาถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่

ประวตักิารใชพ้ืน้ทีท่ีผ่่านมาวา่มปัีญหาในการ
จัดการของเสยี ตะกอนดนิ และคณุภาพน ้า
หรอืไม่ ทัง้น้ี มกท.ขอสงวนสทิธิใ์นการ

พจิารณารับรองพืน้ทีด่งักลา่ว รวมถงึการลด
และการขยายระยะเวลาในการปรับเปลีย่น เป็น
กรณีไป 

8.1.5 ฟารม์ทีไ่ดร้ับการรับรองเป็นเกษตรอนิทรยีแ์ลว้ 
ตอ้งไม่เปลีย่นจากเกษตรอนิทรยีเ์ป็นเกษตร

Principles 

Farm management is converted to an organic 

aquaculture system which is sustainable and has 

measures to maintain and improve the 

environment.  

Standards 

8.1.1 The date of application for certification 
shall be the start of conversion periods 

and the first date from which the 
production must comply with ACT 
standards. 

8.1.2 Conversion periods shall be no less than 
one organic production cycle of the 
aquatic organisms. or one year (in case 

that the cycle is longer than one year). 

8.1.3 If the aquaculture production ponds 
cannot be drained, cleaned and 

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

8.1.4 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. 
ACT reserves the right to certify and to 

reduce or lengthen conversion periods 
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เคมกีลบัไปกลบัมา ทัง้น้ี มกท. อาจไม่
พจิารณารับรองฟารม์ใหม่ให ้หากฟารม์เดมิมี
การเปลีย่นกลบัมาผลติแบบเกษตรเคมโีดยไม่

มเีหตผุลอนัสมควร  

on a case by case basis. 

8.1.5 Certified organic farms shall not switch 
back and forth between organic and 

non-organic management. ACT may not 
certify a new farm if the previous organic 
farms dropped out of organic 

certification and returned to non-organic 
production without appropriate reasons. 

8.2 การปรบัเปลีย่นฟารม์บางสว่นและการผลติคูข่นาน/Partial Conversion and Parallel 

Production 

มาตรฐาน 

8.2.1 ในกรณีทีผู่ผ้ลติยังไม่สามารถปรับเปลีย่นพืน้ที่
การผลติสตัวน์ ้าในครอบครองทัง้หมดใหเ้ป็น

อนิทรยีไ์ด ้ระบบการผลติแบบอนิทรยีก์บัระบบ
การผลติแบบเคมตีอ้งแยกกนั โดยมพีืน้ทีก่าร
ผลติและระบบน ้าทีแ่ยกกนัอย่างชดัเจน และ

สามารถป้องกนัไม่ใหก้ารผลติจากระบบเคมมีา
ปนเป้ือนการผลติในระบบอนิทรยีไ์ด ้รวมทัง้
ตอ้งมรีะบบการจัดการ และระบบเอกสารและ

บัญชฟีารม์ทีแ่ยกกนั และพืน้ทีก่ารผลติสตัวน์ ้า
ทีอ่ยู่ครอบครองของผูผ้ลติทัง้หมดตอ้งไดร้บั
การตรวจสอบจาก มกท.  

8.2.2 สตัวน์ ้าทีเ่ลีย้งในระบบเคม/ีทั่วไป ตอ้งเป็นคน
ละชนดิกบัทีเ่ลีย้งในระบบอนิทรยีแ์ละตอ้งการ
จ าหน่ายเป็นผลติภัณฑอ์นิทรยีท์ีไ่ดร้ับการ
รับรองจาก มกท. โดยสามารถแยกความ

แตกตา่งไดโ้ดยง่าย 

8.2.3 มกท. อาจอนุญาตใหท้ าการผลติคูข่นานสตัว์
น ้าชนดิเดยีวกนัระหวา่งอนิทรยีแ์ละเคม/ีทั่วไป

ได ้แตร่ะยะเวลาในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าตอ้ง
แตกตา่งกนั โดยการเวน้ระยะห่างการปลอ่ยลกู
พันธุส์ตัวน์ ้าใหส้ามารถแยกชว่งเวลาการจับ

ออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้น้ี มกท. อาจ
ก าหนดเงือ่นไขอืน่เพิม่เตมิใหผู้ผ้ลติปฏบิัติ
และมกีารไปตรวจสอบเพิม่เตมิ และ มกท. ขอ

สงวนสทิธิใ์นการพจิารณารับรองเป็นกรณีไป 

8.2.4 ผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการปรับเปลีย่นพืน้ทีก่าร
ผลติสตัวน์ ้าในครอบครองทัง้หมดใหเ้ป็น

เกษตรอนิทรยีภ์ายใน 5 ปี 

 

Standards 

8.2.1 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 by ACT. 

8.2.2 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. 

8.2.3 ACT may allow parallel production of the 
same species of aquatic life, 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, 
ACT may impose additional requirements 

for the producer and require extra 
inspection. ACT reserves the right to 
certify produce from the parallel 

production on a case by case basis. 

8.2.4 The producer shall have a conversion 
plan to convert the entire operation to 

organic production within 5 years.  

8.3 สถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน์ า้ / Location of Production Units 

หลกัการ 

ตอ้งเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้านัน้ 

และไม่เป็นสถานทีท่ีม่คีวามออ่นไหวทางนเิวศวทิยา 
รวมทัง้เป็นพืน้ทีท่ีห่่างจากแหลง่มลพษิทีจ่ะเป็น
อนัตรายตอ่สตัวน์ ้าและผูบ้รโิภค 

 

Principles 

The farm is located in an area which is suitable 
to the production of the certified species, not 
ecologically fragile, and far enough away from 

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

8.3.1 พืน้ทีก่ารผลติสตัวน์ ้าอนิทรยีต์อ้งมคีนักัน้บ่อที่
สามารถป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมจีาก

ฟารม์ทั่วไปได ้ 

8.3.2 ฟารม์สตัวน์ ้าอนิทรยีต์อ้งแยกจากฟารม์สตัวน์ ้า
ทั่วไป และมรีะบบน ้าแยกจากกนัอย่างชดัเจน 

8.3.3 ระบบการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยี ์ตอ้งไม่กอ่
ผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมตอ่
พืน้ทีข่า้งเคยีงและแหลง่น ้าโดยรอบ ในกรณีที่

ฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีต่อ้งการขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็นฟารม์ขนาดใหญ่
หรอืตัง้อยู่ในสถานทีท่ีอ่าจมผีลกระทบตอ่

ชมุชนในพืน้ที ่ฟารม์ดงักลา่วตอ้งไดร้ับการ
ประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental 
assessment) จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอื

องคก์รทีไ่ดร้ับอนุญาต และสง่รายงานการ
ประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้มให ้มกท.พจิารณา
กอ่นทีจ่ะท าการรับรอง ในกรณีทีฟ่ารม์

ดงักลา่วเคยไดร้ับการประเมนิทีเ่ทยีบเท่ามา
กอ่น รายงานดงักลา่วสามารถน ามาใชใ้นการ
พจิารณาได ้ 

8.3.4 พืน้ทีท่ีท่ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยีต์อ้ง
ตัง้อยู่ในบรเิวณทีส่ามารถควบคมุการไหลของ
น ้าและคณุภาพน ้าได ้ 

8.3.5 ในกรณีทีท่ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอนิทรยีใ์น

แหลง่น ้าธรรมชาต ิฟารม์เพาะเลีย้งดงักลา่ว
ตอ้งตัง้อยู่ในบรเิวณทีม่อีตัราการไหลของน ้า
และการแลกเปลีย่นน ้าทีส่ามารถชว่ยลด

ปัญหาการสะสมของของเสยีจากการ
เพาะเลีย้งทีท่อ้งน ้าและแหลง่น ้ารอบฟารม์ได ้ 

8.3.6 ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งตอ่การปนเป้ือนจาก

แหลง่มลพษิ ผูผ้ลติตอ้งยอมให ้มกท. น า
ตวัอย่างน ้า ดนิ หรอืผลติผลไปตรวจวเิคราะห์
ในหอ้งปฏบิัตกิาร เพือ่ตรวจสอบหาการ

ปนเป้ือน โดยผูผ้ลติตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ในการตรวจ 

 

Standards 

8.3.1 The organic production unit’s boundaries 
shall be protected by embankments 

which can prevent chemical 
contamination from adjacent 
conventional farms. 

8.3.2 The organic aquaculture farm shall be 
physically and hydrologically separated 
from non-organic operations. 

8.3.3 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 to ACT for evaluation 

before certification. If an equivalent 
assessment has already been done on 
the farm, its report can be used for the 
purpose.  

8.3.4 Aquaculture production units shall be 
located in areas where water flows and 
water quality can be controlled. 

8.3.5 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. 

8.3.6 In case of risks of contamination from 
pollution sources, the producers shall 
allow ACT to take samples of water, soil 

or produce from the farm for laboratory 
analysis for contamination and shall be 
responsible for the expenses incurred. 

8.4 การจดัการฟารม์โดยรวม / General Farm Management 

หลกัการ 

• ระบบการเพาะเลีย้งตอ้งพจิารณาถงึความตอ้งการ
ดา้นพฤตกิรรมและวถิชีวีติของสตัวน์ ้านัน้  แนว

ทางการจัดการฟารม์จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
สรา้งความแข็งแรงและสขุอนามัยทีด่ขีองสตัวน์ ้า  

• ระบบการเพาะเลีย้งตอ้งไม่สรา้งผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้หลกีเลีย่งในการท าอนัตรายตอ่
สิง่มชีวีติทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง รวมทัง้สตัวท์ีก่นิสตัว์

น ้านัน้เป็นอาหาร 

• ผูผ้ลติตอ้งพัฒนาระบบการเลีย้งสตัวน์ ้าอย่างยั่งยนื 

Principles 

• The basic behavioral 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 
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โดยท าการผลติในพืน้ทีเ่ดมิอย่างตอ่เน่ือง และตอ้ง
จัดท าแผนการจัดการฟารม์และสิง่แวดลอ้มอย่าง
ยั่งยนืตามรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานน้ี ใน

กรณีทีใ่นพืน้ทีม่ผีูผ้ลติหลายรายรวมกลุม่กนัเพือ่
ผลติสตัวน์ ้าอนิทรยี ์ผูผ้ลติในกลุม่ตอ้งจัดท า
แผนการจัดการฟารม์อย่างยัง่ยนืร่วมกนัใหเ้ป็น

นโยบายของกลุม่  

 
 

 
 
มาตรฐาน 

8.4.1 ผูท้ีร่ับผดิชอบในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในฟารม์
ตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทักษะในการดแูลสตัว์
น ้าใหม้สีขุอนามัยทีด่แีละอยู่ในสภาพที่

เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองสตัวน์ ้าชนดินัน้  

8.4.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดท าบันทกึการท าฟารม์ ทีแ่สดง
ใหเ้ห็นทีม่าของพันธุส์ตัว,์ วนัทีซ่ ือ้หรอืน าเขา้

มาในฟารม์และระยะปรับเปลีย่นของสตัวท์ีเ่ขา้
มาในฟารม์, การเพาะฟักและอนุบาลลกูพันธุ,์ 
วนัทีป่ลอ่ยลกูพันธุ,์ ชนดิและปรมิาณอาหาร

และปัจจยัการผลติทีใ่ช,้ มาตรการป้องกนัและ
การรักษาโรค, การหลดุรอดของสตัวน์ ้าที่
เลีย้ง, วนัทีจ่ับและปรมิาณทีจ่ับได,้ การขนสง่
และล็อตทีส่ง่, การขายและผูร้ับซือ้  

8.4.3 ผูผ้ลติตอ้งพัฒนาระบบการผลติแบบ
ผสมผสาน  โดยควรมกีารเลีย้งสตัวอ์ืน่หรอื
ปลกูพชืสลบัหรอืร่วมกบัการเลีย้งสตัวน์ ้าที่

ขอรับรอง เพือ่ใหเ้กดิประโยชนเ์กือ้กลูกนั หรอื
เพือ่ใหเ้กดิห่วงโซอ่าหารภายในบ่อ  

8.4.4 จ านวนลกูสตัวน์ ้าทีป่ลอ่ยตอ้งไม่หนาแน่นจน

ท าใหส้ตัวนั์น้เกดิความเครยีด โดยขึน้กบัชนดิ
ของสตัวน์ ้าทีเ่ลีย้ง 

8.4.5 ผูผ้ลติตอ้งรักษาความหลากหลายทางชวีภาพ

ภายในฟารม์ โดยพยายามรักษาและฟ้ืนฟู
พืน้ทีอ่นุรักษ์ใหเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัของพชืและ
สตัวเ์อาไวอ้ย่างนอ้ย 5% ของพืน้ทีฟ่ารม์ ตาม

มาตรฐานขอ้ 1.2.1 

8.4.6 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์พลงังานภายใน
ฟารม์ เชน่ การใชป้ระโยชนจ์ากน ้าขึน้น ้าลง

ตามธรรมชาตเิพือ่ลดการใชเ้ครือ่งสบูน ้า, การ
ใชพ้ลงังานทดแทนกบัเครือ่งเตมิอากาศ ฯลฯ 
และตอ้งมมีาตรการลดขยะภายในฟารม์ดว้ย

การน าวสัดกุลบัมาใชใ้หม่ และการใชว้สัดทุีม่า
จากการรไีซเคลิ  

8.4.7 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการป้องกนัไม่ใหส้ตัว์

น ้าทีท่ าการเพาะเลีย้งหลดุรอดออกจากฟารม์ 
ในกรณีทีพ่บการหลดุรอด ผูผ้ลติตอ้งมี
มาตรการในการลดผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ

ภายนอก เชน่ การจับกลบัมา และตอ้งจด

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. 

Standards 

8.4.1 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. 
 

8.4.2 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. 
 

8.4.3 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. 
 

8.4.4 The density of young stocks released 

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

8.4.5 The producer shall maintain biodiversity 
on the farm by preserving and 
regenerating natural habitats of plants 

and animals at least 5% of its total 
areas according to standard 1.2.1. 

8.4.6 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, 
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บันทกึไวเ้พือ่ให ้มกท.ตรวจสอบ  

8.4.8 ผูผ้ลติอาจใชก้บัดกั ตาขา่ย หรอืเครือ่งมอือืน่ๆ 
ในการป้องกนัไม่ใหส้ตัวท์ีอ่าศยัอยู่ในทอ้งถิน่ 

เชน่ นก หรอืสตัวอ์ืน่ เขา้มาท าอนัตรายสตัวน์ ้า
ทีเ่ลีย้ง แตเ่ครือ่งมอืหรอืมาตรการดงักลา่วตอ้ง
ไม่ท าใหส้ตัวนั์น้ไดร้ับอนัตราย  

8.4.9 ผูผ้ลติตอ้งดแูลรักษาคณุภาพน ้า เชน่ คา่ความ
เค็ม (salinity) คา่ (pH) อณุหภูม ิคา่ความเป็น
ดา่ง (alkalinity) ฯลฯ รวมทัง้สภาพการไหล

ของน ้า ใหเ้หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของ
สตัวน์ ้า  

8.4.10 สภาพแสงสวา่งตอ้งเหมาะกบัความตอ้งการ

ของสตัวน์ ้า ถา้พสิจูนแ์ลว้วา่จ าเป็นตอ้งใชแ้สง
ไฟเพือ่ชว่ยยดืระยะเวลาการไดร้ับแสงสวา่ง
จากธรรมชาต ิระยะเวลาไดร้ับแสงสวา่งตอ้ง

ไม่เกนิ 16 ชัว่โมงตอ่วนั และตอ้งหามาตรการ
ไม่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงความเขม้ของแสง
อย่างฉับพลนั  

8.4.11 เครือ่งมอื อปุกรณก์ารเพาะเลีย้ง และวสัดทุี่
น ามาใชใ้นฟารม์ เชน่ โลหะทีใ่ชท้ าเครือ่งมอื 
สทีาวสัด ุเป็นตน้ ตอ้งไม่มสีารทีอ่าจกอ่

อนัตราย เชน่ โลหะหนัก ทีอ่าจสง่ผลกระทบ
ตอ่สภาพแวดลอ้มและสขุภาพของสตัวน์ ้า 
อปุกรณก์ารเพาะเลีย้ง เชน่ กระชงั ตอ้งไดร้ับ
การออกแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม

โดยรวม  

8.4.12 ไม่อนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในระบบ
หมุนเวยีนน ้าแบบปิด ถา้การเพาะเลีย้ง

ดงักลา่วเป็นระบบทีต่อ้งพึง่พาแตปั่จจัยการ
ผลติจากภายนอกและใชพ้ลงังานสงูใน
เพาะเลีย้ง เชน่ ระบบการผลติในบ่อหรอืในถัง

ปิด ยกเวน้ การเพาะเลีย้งในโรงเพาะฟักและ
บ่ออนุบาล  

8.4.13 ไม่อนุญาตใหเ้ปิดเครือ่งเตมิอากาศตลอดเวลา

เพือ่เพิม่ปรมิาณสตัวน์ ้าและผลผลติ ในกรณีที่
จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งเตมิอากาศ ผูผ้ลติตอ้งหา
วธิใีชพ้ลงังานอย่างประหยัดหรอืเลอืกใชพ้ลงั

ทดแทนจากธรรมชาตใินการเดนิเครือ่ง  

8.4.14 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการจัดการคณุภาพน ้า
ทิง้จากฟารม์ เพือ่ไม่ใหธ้าตอุาหารทีเ่หลอื

ตกคา้งจากการเลีย้งสง่ผลกระทบตอ่แหลง่น ้า
และสิง่แวดลอ้มภายนอก รวมทัง้ตอ้งมี
มาตรการในการจัดการใหม้อีาหารและของเสยี

นอ้ยทีส่ดุ 

8.4.15 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัไม่ใหส้ ิง่ขบัถ่าย
ในหอ้งสว้มปนเป้ือนลงในบ่อพักน ้าและบ่อ

ผลติในฟารม์ 

8.4.16 หา้มใชส้ารเคมกี าจัดแมลงศตัรพูชืและวชัพชื
ภายในฟารม์ 

powering mechanical aerators with 
renewable energy, etc., and for waste 
reduction by reusing and using recycled 

materials. 
 

8.4.7 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 ACT 
verification. 
 

8.4.8 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. 
 

8.4.9 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. 
 

8.4.10 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. 
 

8.4.11 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. 
 

8.4.12 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. 
 

8.4.13 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. 
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8.4.17 อนุญาตใหใ้ชปั้จจัยการผลติทีม่อียู่ในรายชือ่
ในภาคผนวกที ่1 (สว่นที ่1 และ 2) และ ใน
ภาคผนวกที ่3 (สว่นที ่1) 

 

8.4.14 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. 
 

8.4.15 The producer shall have measures to 
prevent faeces from toilets from 
contaminating reservoirs and production 

ponds. 
 

8.4.16 The use of chemical pesticides and 

herbicides on the farm is prohibited. 
 

8.4.17 The producer is permitted to use only 
inputs listed in Appendix 1 (Part 1 and 

2) and Appendix 3 (Part 1). 

8.5 สุขอนามยัและสภาพความเป็นอยูข่องสตัวน์ า้ / Health and Welfare 

หลกัการ 

• วธิกีารเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีส่รา้งสขุอนามยัทีด่ ีจะท า

ใหส้ตัวน์ ้ามคีวามแข็งแรง มภีูมติา้นทานตอ่โรคและ
การตดิเชือ้ตา่งๆ  

• การรักษาโรคและการบาดเจ็บของสตัว ์จะตอ้ง

เลอืกวธิกีารทีด่ตี่อสขุอนามัย โดยพยายามเลอืกใช ้

วธิธีรรมชาต ิหรอืสารทีไ่ดจ้ากธรรมชาตกิอ่นเป็น
ส าคญั 

 
มาตรฐาน 

8.5.1 ในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหม้สีขุภาพแข็งแรง 

ผูผ้ลติตอ้งใชม้าตรการป้องกนัโรค เชน่ การ
ปลอ่ยลกูพันธุใ์นปรมิาณทีเ่หมาะสม การใชล้กู
พันธุส์ตัวน์ ้าทีป่ลอดโรคหรอืตา้นทานโรค และ
การควบคมุคณุภาพน ้าใหเ้หมาะสมกบัสตัวน์ ้า

ทีเ่ลีย้งตลอดเวลา เป็นตน้ และตอ้งมกีารตรวจ
สขุภาพสตัวน์ ้าเป็นประจ า 

8.5.2 ผูผ้ลติตอ้งท าความสะอาดสถานทีเ่พาะเลีย้ง

และฆ่าเชือ้อปุกรณท์ีใ่ชใ้นฟารม์อย่างถูกตอ้ง 
และตอ้งก าจัดแหลง่เพาะเชือ้โรค เชน่ ซาก
สตัวท์ีต่ายแลว้ ฯลฯ ออกจากฟารม์ในทันท ี

เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ไปสูส่ตัวน์ ้าทีเ่ลีย้ง  

8.5.3 อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑจ์ากจุลนิทรยีเ์พือ่
เสรมิสรา้งใหส้ตัวน์ ้ามสีขุภาพแข็งแรงขึน้ แต่

ตอ้งไม่เป็นจุลนิทรยีท์ีไ่ดม้าจากกระบวนการ
พันธุวศิวกรรม 

8.5.4 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารทางชวีภาพในการควบคมุ

ปรสติภายนอก เชน่ การใชป้ลาพยาบาล  

8.5.5 อนุญาตใหใ้ชพ้ชืสมุนไพรและสารสกดัจากพชื
ในการรักษาสตัว ์แตต่อ้งไม่มผีลท าใหส้ตัวน์ ้า

สลบ  

8.5.6 หา้มใชย้าทีม่าจากสารเคมสีงัเคราะห ์เพือ่การ

Principles 

• Aquatic organisms are cultivated with health-

promoting methods which keep them healthy 
and resistant to diseases and infection. 

• Natural curative methods and naturally 

occurring substances shall be preferred in 
treating diseases and injuries.  

Standards 

8.5.1 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. 
 

8.5.2 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. 
 

8.5.3 The use of products from health-

promoting microorganisms is permitted 
as long as they are not from genetic 
engineering. 

 
8.5.4 Biological control of ectoparasites is 

allowed, e.g. use of cleaner fish. 
 

8.5.5 The use of medicinal plants or their 
extracts are allowed provided that they 
do not have anaesthetic effects.  
 



Page 50 of 112 

ป้องกนัและรักษาโรคในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า  

8.5.7 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารและผลติภัณฑท์ีก่ าหนด
ไวใ้นภาคผนวก 3 สว่นที ่1 ในการท าความ

สะอาดและฆ่าเชือ้ รวมทัง้ป้องกนัและรักษา
โรค  

8.5.8 สตัวน์ ้าทีต่ดิโรคตอ้งไดร้ับการรักษาในทันที

เพือ่ไม่ใหส้ตัวท์รมาน ในกรณีทีม่าตรการ
ป้องกนัและวธิกีารรักษาขา้งตน้ไม่สามารถ
รักษาสตัวไ์ด ้มกท. อาจอนุญาตใหผู้ผ้ลติใช ้

ยารักษาโรคทีเ่ป็นสารเคมไีด ้ แตใ่หใ้ชเ้ฉพาะ
กบัสตัวน์ ้าทีม่กีระดกูสนัหลงัเท่านัน้  โดยการ
รักษาตอ้งอยู่ภายใตค้ าแนะน าของนักวชิาการ

ประมงดา้นโรคสตัวน์ ้า และผูผ้ลติจะตอ้งไม่
จ าหน่ายสตัวน์ ้านัน้เป็นอนิทรยีเ์ป็นเวลาอย่าง
นอ้ย 2 เท่าของระยะเวลาการปลอดสารเคมี

ตกคา้ง (withdrawal period) ทีก่ าหนดใน
ค าแนะน าการใชย้าดงักลา่วหรอืตามค าแนะน า
ของนักวชิาการประมง และตอ้งมกีารตรวจวา่

ไมม่สีารเคมตีกคา้งและแจง้ให ้มกท. ทราบ
กอ่นทีจ่ะขายสตัวน์ ้านัน้เป็นอนิทรยี ์ 

8.5.9 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารรักษาดว้ยยาเคมตีามที่

กลา่วในขอ้ 8.5.8 ได ้2 ครัง้ตอ่ปี แตถ่า้วงจร
การผลติของสตัวน์ ้าชนดินัน้นอ้ยกว่า 1 ปี 
อนุญาตใหท้ าการรักษาไดเ้พยีงครัง้เดยีว
เท่านัน้ และในกรณีการรักษาโรคจากปรสติ 

อนุญาตใหท้ าการรักษาไดเ้พยีงครัง้เดยีวถา้
วงจรการผลติสตัวน์ ้านัน้นอ้ยกวา่ 18 เดอืน ใน
กรณีทีม่กีารรักษาดว้ยยาเคมเีกนิกวา่จ านวน

ครัง้ทีก่ าหนด สตัวน์ ้าดงักลา่วจะไม่สามารถ
น ามาขายเป็นอนิทรยีไ์ด ้ 

8.5.10 ผูผ้ลติตอ้งจดบันทกึการรักษาโรคสตัวน์ ้าอย่าง

ตอ่เน่ืองและเป็นปัจจุบัน โดยระบุชือ่โรค 
สาเหต ุและการรักษา เชน่ วนัทีร่ักษา อัตรา
การใชย้า วธิกีาร และความถีข่องวธิกีารทีใ่ช ้

รักษาตอ่จ านวนสตัวน์ ้าทีเ่ป็นโรค และผูผ้ลติ
ตอ้งบันทกึหมายเลขบ่อหรอืล็อตของสตัวน์ ้าที่
ไดร้ับการรักษาไวใ้หช้ดัเจนและสามารถ

ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

8.5.11 หา้มใชฮ้อรโ์มนสงัเคราะห ์และสารกระตุน้การ
เจรญิเตบิโต ในการเพาะเลีย้งและขยายพันธุ ์

8.5.12 ในกรณีของการขอรับรองมาตรฐานสหภาพ
ยุโรป ในแผนการจัดการสขุภาพของสตัวน์ ้าที่
เพาะเลีย้ง ผูป้ระกอบการจะตอ้งมขีอ้ตกลงเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้น
สขุอนามัยสตัวน์ ้า ทีจ่ะเยีย่มฟารม์และเขา้มา
ใหค้ าปรกึษาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอือย่าง

นอ้ยทุก 2 ปีครัง้ส าหรับการเพาะเลีย้งหอย
สองฝา 

 

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

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

prevention and treatment of diseases. 
 

8.5.8 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, ACT 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 ACT before 
they can be marketed as organic. 
 

8.5.9 For chemical veterinary treatment 
according to 8.5.8, 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. 
 

8.5.10 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. 
 

8.5.11 The use of synthetic hormones and 
growth-enhancing substances in the 
cultivation and breeding of stock is 

prohibited.  
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8.5.12 In case of operator applying for EU 
certification, the operator shall have, in 
its animal health management plan, 

written agreement with qualified 
aquaculture animal health service 
provider to provide health counseling at 

least once per year or once every two 
years in case of bivalve shellfish. 

8.6 พนัธุส์ตัวน์ า้และการผสมพนัธุ ์/ Breeds and Breeding 

หลกัการ 

• การเพาะเลีย้งควรเลอืกพันธุส์ตัวน์ ้าทีเ่ป็นพันธุพ์ืน้
ถิน่ 

• การผสมพันธุพ์่อแมพ่ันธุค์วรเป็นวธิธีรรมชาต ิและมี
การแทรกแซงจากมนุษยน์อ้ยทีส่ดุ   

• พันธุส์ตัวน์ ้าทีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งควรเป็นพันธุท์ีไ่ด ้

จากการเพาะเลีย้งแบบเกษตรอนิทรยี ์

 

มาตรฐาน 

8.6.1 สตัวน์ ้าทีเ่ลีย้งควรเป็นพันธุท์ีม่แีหลง่ก าเนดิใน
ทอ้งถิน่ ในกรณีทีเ่ป็นสตัวน์ ้าทีม่าจาก

ตา่งประเทศ ตอ้งเป็นพันธุท์ีส่ามารถปรบัตวัให ้
เขา้กบัสภาพในทอ้งถิน่ไดด้ ีและผูผ้ลติตอ้งมี
มาตรการป้องกนัมใิหส้ตัวน์ ้าดงักลา่วหลดุรอด
จากแหลง่เพาะเลีย้งออกไปนอกฟารม์ 

8.6.2 ไขแ่ละลกูพันธุส์ตัวน์ ้าตอ้งมาจากพ่อแมพ่ันธุ ์
อนิทรยี ์ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาได ้อนุญาตให ้
ใชพ้่อแม่พันธุท์ีจ่ับจากแหลง่น ้าธรรมชาตหิรอื

พ่อแม่พันธุจ์ากการเพาะเลีย้งทั่วไปมาใชไ้ด ้
โดยพ่อแมพ่ันธุด์งักลา่วตอ้งไดร้ับการเลีย้ง
แบบอนิทรยีอ์ย่างนอ้ย 3 เดอืน กอ่นทีจ่ะ

น ามาใชผ้สมพันธุใ์นโรงเพาะฟักแบบอนิทรยี ์

8.6.3 การเพาะเลีย้งในโรงเพาะฟักตอ้งปฏบิัตติาม
หลกัการแบบอนิทรยี ์ ในกรณีทีไ่ม่สามารถหา

ลกูพันธุส์ตัวน์ ้าจากโรงเพาะฟักแบบอนิทรยีไ์ด ้
อนุโลมใหใ้ชล้กูพันธุส์ตัวน์ ้าทีม่าจากแหลง่
ทั่วไปได ้ แตส่ตัวน์ ้าดงักลา่วตอ้งไดร้ับการ

เพาะเลีย้งตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ
ระยะเวลาการเลีย้ง จงึจะสามารถขายเป็น

อนิทรยีไ์ดใ้นกรณีของสตัวน์ ้าบางชนดิทีย่งัมี
ขอ้จ ากดัในการพัฒนาเทคนคิการขยายพันธุ ์
และการเพาะฟักแบบอนิทรยี ์มกท. อาจ

พจิารณาก าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการ
ปรับเปลีย่นมาใชล้กูพันธุส์ตัวน์ ้าอนิทรยีข์อง
สตัวน์ ้าชนดินัน้ เมือ่มกีารพัฒนาเทคโนโลยทีี่

สามารถผลติลกูพันธุอ์นิทรยีใ์นทอ้งถิน่ได ้ 

8.6.4 หา้มใชพ้่อแม่และลกูพันธุส์ตัวท์ีม่าจาก
กระบวนการพันธุวศิวกรรม การเพิม่โครโมโซม 

(polyploidization), การท าลกูผสมเทยีม 

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.  

Standards 

8.6.1 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.  
 

8.6.2 Eggs and young stock shall originate 
from organic broodstock. If they are not 

available, wild caught or conventional 
broodstock are permitted provided that it 
is kept under organic management for at 

least three months before using for 
breeding in organic hatchery. 
 

8.6.3 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 ACT organic standards 
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, ACT 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. 
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(artificial hybridization), การโคลนนิง่ และ
การท าใหเ้ป็นเพศเดยีว (เชน่ การแปลงเพศ
โดยใชฮ้อรโ์มน)  

8.6.5 การขยายพันธุต์อ้งเป็นการผสมพันธุแ์ละการ
วางไขต่ามวธิธีรรมชาต ิไม่อนุญาตใหใ้ช ้

ฮอรโ์มนหรอืตดัแตง่รยางคเ์พือ่กระตุน้การ

วางไข ่

8.6.6 อนุญาตใหม้กีารใชเ้ครือ่งเพิม่หรอืลดอณุหภมูิ
น ้าในการเพาะเลีย้ง และแสงอตัราไวโอเล็ต

และโอโซนในการฆ่าเชือ้ เฉพาะในโรงเพาะ
ฟักและบ่ออนุบาลสตัวน์ ้า  

8.6.7 ไม่อนุญาตใหจ้ับพันธุล์กูสตัวน์ ้าจากธรรมชาติ

มาเลีย้งในฟารม์อนิทรยี ์ยกเวน้ ลกูพันธุส์ตัว ์
น ้าทีเ่ขา้มาตอนเปิดใหน้ ้าจากธรรมชาตไิหล
เขา้มาเพือ่เตมิน ้าในบ่อ  

8.6.4 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. 
 

8.6.5 Natural reproduction shall be ensured 
throughout the breeding and spawning 
processes. The use of hormones and 

physical manipulations, e.g. appendicle 
cutting, are prohibited. 
 

8.6.6 The use of artificial heating or cooling of 
water for culture, and ultraviolet and 
ozone for disinfection is allowed only in 

hatcheries and nurseries. 
 

8.6.7 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. 

8.7 อาหาร / Feeding 

หลกัการ 

• สตัวน์ ้าควรไดอ้าหารทีม่คีวามสมดลุทางโภชนาการ 
ตามความตอ้งการของสตัวน์ ้านัน้ๆ  

• วตัถุดบิทีเ่ป็นอาหารสตัวน์ ้าตอ้งเป็นอาหารทีไ่ม่
เหมาะสมตอ่การบรโิภคของมนุษย ์เพือ่ไม่ใหเ้กดิ

การแย่งอาหารระหวา่งมนุษยก์บัการเพาะเลีย้งสตัว์
น ้า 

• การใหอ้าหารสตัวน์ ้าตอ้งค านงึถงึพฤตกิรรมการกนิ

ของสตัวน์ ้าตามธรรมชาต ิและมกีารป้องกนัไม่ให ้
เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
มาตรฐาน 

8.7.1 การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีก่นิอาหารจากแพลงก์
ตอนในธรรมชาตเิป็นหลกั ตอ้งเลีย้งในบรเิวณ
ทีม่อีาหารธรรมชาตทิีเ่พยีงพอแกค่วาม

ตอ้งการของสตัวน์ ้านัน้  

8.7.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดการบ่อเลีย้งใหเ้กดิห่วงโซ่

อาหารตามธรรมชาต ิเชน่ แพลงกต์อนพชืและ

แพลงกต์อนสตัว ์เป็นตน้ ใหแ้กส่ตัวน์ ้า โดย
ปัจจยัการผลติตา่งๆ ทีน่ ามาใชใ้นการสรา้ง
อาหารธรรมชาตใินบ่อตอ้งเป็นไปตามที่

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานสว่นการผลติพชื ดงัระบุ
ไวใ้นภาคผนวก 1 (สว่นที ่1)  

8.7.3 ในกรณีทีอ่าหารธรรมชาตไิม่เพยีงพอ ผูผ้ลติ

ควรพยายามปลกูพชือนิทรยีไ์วเ้ป็นอาหารสตัว์

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 behavior of the 

stocks and mitigates the impact on the 
environment. 

Standards 

8.7.1 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. 

8.7.2 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. 

8.7.3 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. 
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น ้าภายในฟารม์ หรอืปลกูสาหร่ายในบ่อเลีย้ง  

8.7.4 ในการใหอ้าหารแกส่ตัวน์ ้า อาหารทีใ่ชต้อ้งมา
จากสว่นผสมทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยี ์ 

8.7.5 ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาวตัถุดบิอนิทรยีม์าเป็น
สว่นผสมในอาหารเน่ืองจากระบบเกษตร

อนิทรยีใ์นทอ้งถิน่ยงัอยู่ในชว่งเริม่ตน้และยงั
ไม่สามารถผลติวตัถุดบิอนิทรยีไ์ดเ้พยีงพอ 
อนุโลมใหใ้ชว้ตัถุดบิพชืทีม่าจากการเกษตร

ทั่วไปหรอืเก็บจากธรรมชาตไิด ้แตต่อ้งไม่เกนิ 
5% ของน ้าหนักแหง้ (โดยค านวณจาก
น ้าหนักแหง้ของอาหารทัง้ปี)   

8.7.6 อาหารส าหรับใชเ้ลีย้งสตัวน์ ้าทีก่นิเน้ือ จะตอ้ง
มาจากแหลง่ตอ่ไปนี้ตามล าดบั  
1) อาหารสตัวน์ ้าเกษตรอนิทรยีท์ีไ่ดจ้ากสตัว์

น ้าเกษตรอนิทรยี ์ 
 

2) ปลาป่นและน ้ามันปลาจากการตดัแตง่สตัว์
น ้าเกษตรอนิทรยี,์  
 

3) ปลาป่นและน ้ามันปลาและเศษปลา ทีไ่ด ้
จากการตดัแตง่ปลาทีจ่ับเพือ่ใชใ้นการ
บรโิภคของมนุษยแ์ละเป็นการจับแบบ

ยั่งยนื,  
 

4) อาหารสตัวน์ ้าเกษตรอนิทรยีท์ีม่าจากพชื
หรอืปศสุตัว ์

8.7.7 หา้มใชส้ตัวน์ ้าชนดิเดยีวกนัมาเป็นอาหาร 

8.7.8 ผูผ้ลติควรใชว้ตัถุดบิทีม่าจากพชืเป็น
สว่นประกอบในอาหารสตัวน์ ้า แตใ่นกรณีของ

สตัวน์ ้ากนิเน้ือ อตัราสว่นของอาหารอาจ
ประกอบดว้ยวตัถุดบิจากพชือนิทรยีส์งูสดุ 
60% เพือ่ไม่ใหส้ตัวม์ปัีญหาทางโภชนาการ  

8.7.9 อาหารส าเร็จรูปหรอือาหารเม็ดทีน่ ามาใชใ้น
ฟารม์ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบหรอืไดร้ับการ
รับรองจาก มกท.  

8.7.10 หา้มใชว้ตัถุดบิและผลติภัณฑท์ีม่าจาก
กระบวนการพันธุวศิวกรรมเป็นสว่นผสมใน
อาหาร 

8.7.11 ไม่อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์ีเ่ป็นสารเคมแีละ
สารสงัเคราะห ์เชน่ ยาปฏชิวีนะ สารเรง่การ
เจรญิเตบิโต สารกระตุน้การกนิอาหาร 

ฮอรโ์มน กรดอะมโิน สารใหส้ ี(pigment) สาร
เหนียว (binder) สารกนับูด แอนตอิอกซิ

แดนท ์เป็นสว่นผสมในอาหาร และไม่ใหใ้ช ้

กระบวนการสกดัดว้ยตวัท าละลาย (เชน่ เฮ
กเซน) 

8.7.12 อนุญาตใหใ้ชแ้ร่ธาต ุสารปรุงแตง่ และสาร

ชว่ยแปรรูป ทีร่ะบไุวใ้นภาคผนวก 3 สว่นที ่2 
ในอาหารสตัว ์ 

8.7.13 อนุญาตใหใ้ชว้ติามนิ ธาตุอาหารรอง และสาร

8.7.4 Feeds for aquatic animals shall contain 
certified organic ingredients. 

8.7.5 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.  

8.7.6 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. 

8.7.7 Use of ingredients from the same 
species is prohibited.  

8.7.8 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.  

8.7.9 Brought-in processed feeds or pellet 
feed shall be examined or certified by 
ACT.  

8.7.10 Raw materials and products from 
genetic engineering are not permitted 
for use as feed ingredients. 

8.7.11 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.  

8.7.12 Only minerals, feed additives, and 

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



Page 54 of 112 

เสรมิ ทีม่าจากแหลง่ธรรมชาตไิด ้ในกรณีทีม่ี
ปรมิาณไม่เพยีงพอและไม่ไดค้ณุภาพ มกท. 
อาจอนุญาตใหใ้ชว้ติามนิและแร่ธาตเุสรมิ ทีม่า

จากการสงัเคราะหไ์ด ้

8.7.14 ไม่อนุญาตใหใ้ชน้ ้าทีป่นเป้ือนสิง่ขบัถ่ายของ
มนุษย ์

8.7.15 อนุญาตใหใ้ชแ้อสตา้แซนทนิ (Astaxanthin) 
ทีไ่ดจ้ากแหลง่อนิทรยี ์(เชน่ เปลอืกหอย
อนิทรยี)์ เป็นสว่นผสมในอาหารส าหรบั

ปลาแซลมอนและเทรา้ท ์ตามความจ าเป็น 
กรณีทีห่าจากแหลง่อนิทรยีไ์มไ่ด ้อนุโลมให ้
ใชจ้ากแหลง่ธรรมชาต ิ(เชน่ ยสี Phaffia) 

8.7.16 อนุญาตใหใ้ชฮ้สิทดินี (histidine) ทีไ่ดจ้าก
กระบวนการหมัก เป็นสว่นผสมในอาหาร
ส าหรับปลาประเภทแซลมอน (salmonid) 

เพือ่ป้องกนัการเกดิอาการตาขุน่/ตาเป็นฝ้า ใน
กรณีทีแ่หลง่อาหารทีร่ะบุในมาตรฐานขอ้ 
8.7.6 ใหป้รมิาณฮสิทดีนีไม่เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของปลาประเภทนี ้

 

in animal feed. 

8.7.13 Vitamin and mineral supplements of 
natural origin may be used. If they are 

inadequate in availability and quality, 
ACT may allow the use of synthetic 
vitamin and mineral supplements.  
 

8.7.14 Use of water contaminated with human 
excrement is prohibited. 
 

8.7.15 Astaxanthin obtained from organic 
source (such as organic crustacean 
shells) can be used in feed for salmond 

and trout as needed. In case organic 
sources are not available, natural 
sources (such as Phaffia yeast) can be 
used. 
 

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

prevent the formation of cataracts when 
the feed sources listed in 8.7.6 do not 
provide a sufficient amount of histidine 
to meet the dietary needs for the fish. 

8.8 การจบั  การท าใหต้าย  และการขนสง่สตัวน์ า้ / Harvesting, Slaughter and Transportation 

หลกัการ 

• ไม่สรา้งความเครยีด หรอืท าใหส้ตัวน์ ้าบาดเจ็บ 
ขณะจับ คดั และขนสง่ 

• พยายามลดการท าใหส้ตัวน์ ้าเครยีด หรอืทรมาน
กอ่นทีจ่ะตาย 

 
 

มาตรฐาน 

8.8.1 ผูผ้ลติตอ้งมเีครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการจับ

และการคดั โดยตอ้งไม่เป็นอนัตรายตอ่ตวัสตัว์
หรอืท าใหส้ตัวเ์ครยีด และตอ้งไมม่ผีลกระทบ
ตอ่สภาพแวดลอ้ม 

8.8.2 หา้มใชส้ารเคมสีงัเคราะหท์ุกชนดิชว่ยในการ
จับ คดัขนาด และการขนสง่ 

8.8.3 ในกรณีทีต่อ้งมกีารคดัแยกหรอืคดัขนาดสตัว์

น ้าทีย่ังมชีวีติอยู่ภายในฟารม์ ผูผ้ลติตอ้ง
จัดการใหม้ขีัน้ตอนดงักลา่วนอ้ยทีส่ดุและเร็ว
ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้เพือ่ไม่ท าใหส้ตัวไ์ดร้ับ

บาดเจ็บโดยไม่จ าเป็น  

8.8.4 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการขนยา้ยสตัวอ์ย่าง
มปีระสทิธภิาพ ถูกสขุลกัษณะ และไม่ท าให ้

สตัวเ์กดิความเครยีดหรอืไดร้ับบาดเจ็บ 

8.8.5 วสัดอุปุกรณแ์ละภาชนะทีใ่ชใ้นระหวา่งการจับ 
การคดั และการขนสง่ตอ้งไม่มสีารเคมทีีอ่าจ

เป็นอนัตรายตอ่สตัวน์ ้า และตอ้งสามารถ

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. 

Standards 

8.8.1 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. 

8.8.2 All synthetic substances are not 
permitted for use in harvesting, grading 

and transportation. 

8.8.3 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. 

8.8.4 The producer shall have measures for 
transporting the animals with efficiency 
and good hygiene while not causing 

stress or injury to them.  
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ป้องกนัการปนเป้ือนจากภายนอกได ้ถังหรอื
ภาชนะทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวน์ ้าตอ้งท าความ
สะอาดและฆ่าเชือ้เป็นอย่างดกีอ่นน าใช ้ 

8.8.6 ในการขนสง่ขณะสตัวน์ ้ามชีวีติ ตอ้งควบคมุ
คณุภาพน ้าใหเ้หมาะสมตอ่สตัวน์ ้า ความ
หนาแน่นของสตัวน์ ้าในภาชนะบรรจุตอ้งไม่

แออดัจนเกนิไป ระยะทางหรอืระยะเวลาที่
ขนสง่ไม่ควรนานเกนิไป มมีาตรการป้องกนั
ไม่ใหส้ตัวน์ ้าหลดุหนีระหวา่งขนสง่ และตอ้งมี

ผูร้ับผดิชอบดแูลตลอดระยะเวลาทีข่นสง่ 
รวมทัง้ตอ้งมบีันทกึการขนสง่สตัวน์ ้าทีม่ี
รายละเอยีดใหส้ามารถตรวจสอบได ้ 

8.8.7 ในกรณีทีจ่ าเป็น อนุญาตใหใ้ชอ้อกซเิจนใน
ขณะทีท่ าการคดัและการขนสง่ได ้ 

8.8.8 การท าใหส้ตัวต์าย ตอ้งท าใหส้ตัวต์ายใน

ระยะเวลาสัน้ทีส่ดุและใหส้ตัวท์รมานนอ้ยทีส่ดุ 
ในกรณีของสตัวน์ ้าทีม่กีระดกูสนัหลงั ผูผ้ลติ
ตอ้งท าใหส้ตัวน์ ้าสลบกอ่นตาย อปุกรณแ์ละ

ภาชนะทีใ่ชท้ าใหส้ลบตอ้งมปีระสทิธภิาพด ี
และ อปุกรณแ์ละภาชนะทีใ่ชช้ าแหละ ตอ้งมี
สภาพใชง้านไดด้ ีสะอาด และมกีารตรวจสอบ

ประสทิธภิาพอย่างสม ่าเสมอ  

8.8.9 กรณีทีม่กีารใชส้ถานที ่เครือ่งมอื ภาชนะ และ
เครือ่งจักร ในการจับและช าแหละสตัวน์ ้า
อนิทรยีร์่วมกบัทีไ่ม่ใชอ่นิทรยี ์ผูผ้ลติตอ้งมี

มาตรการท าความสะอาดกอ่นทีจ่ะเปลีย่นมา
จัดการกบัสตัวน์ ้าอนิทรยี ์และตอ้งมรีะบบการ
จัดการและระบบเอกสารทีแ่ยกออกจากกนัได ้

อย่างชดัเจน 

8.8.10 น ้าแข็งทีใ่ชใ้นการจับและการขนสง่สตัวน์ ้า 
ตอ้งมคีวามสะอาดตามมาตรฐานน ้าดืม่ 

 

8.8.5 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. 

8.8.6 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. 

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

8.8.8 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.  

8.8.9 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.  

8.8.10 The cleanness of ice used for harvesting 

and transportation shall meet drinking 
water standards. 

8.9 มาตรฐานทางสงัคม / Social Aspects 

มาตรฐาน Standards 
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8.9.1 ผูผ้ลติตอ้งเคารพสทิธขิองคนในชมุชนในการ
เขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่น ้าหรอืพืน้ที่
สาธารณะทีอ่ยู่ขา้งเคยีงฟารม์ของตน 

8.9.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดทีพ่ักและดแูลความเป็นอยู่ของ
คนงานในฟารม์ ทัง้คนงานประจ าและคนงาน
ชัว่คราว และปฏบิัตติามมาตรฐานความเป็น

ธรรมทางสงัคม ของ มกท. 

8.9.1 The producer shall respect the rights of 
local communities to access or use 
public land and water resources adjacent 

to the farm. 

8.9.2 The producer shall provide the farm 
workers – permanent as well as 

temporary – with adequate housing and 
living conditions and comply with ACT 
standards on social justice. 

 
 

มาตรฐานเฉพาะส าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้อนิทรยี ์/ Specific Standards 
for Organic Aquaculture Production 
 

8.10 มาตรฐานการเพาะเลีย้งกุง้อนิทรยี ์/ Standards for Organic Shrimp Production 

ค าจ ากดัความ 

• การเลีย้งกุง้แบบธรรมชาต ิ(Extensive shrimp 
farming) หมายถงึ การเลีย้งกุง้ภายใตก้ารควบคมุ
กระบวนการผลติ โดยไมม่กีารใหอ้าหาร 

• การเลีย้งกุง้แบบกึง่ธรรมชาต ิ(Semi-extensive 
shrimp farming) หมายถงึ การเลีย้งกุง้ภายใตก้าร
ควบคมุกระบวนการผลติ ทีม่กีารปลอ่ยพันธุก์ุง้เสรมิ 
โดยอาจมกีารใหอ้าหารหรอืไม่ใหอ้าหารก็ได ้

• การเลีย้งกุง้แบบพฒันา (Intensive shrimp 
farming) หมายถงึ การเลีย้งกุง้ภายใตก้ารควบคมุ
กระบวนการผลติ โดยมกีารใหอ้าหารเป็นประจ า 

Definitions 

• Extensive shrimp farming: Controlled 
production of shrimp with no external 
feeding  

• Semi-extensive shrimp farming: 
Controlled production of shrimp with 
additional young stocks being released and 
with external feeding as optional.   

• Intensive shrimp farming: Controlled 
production of shrimp with regular external 
feeding. 

8.10.1 สถานทีเ่พาะเลีย้งกุง้อนิทรยีแ์ละการ
อนุรกัษป่์าชายเลน 

8.10.1 Organic Shrimp Production and 
Preservation of Mangrove Forests 

มาตรฐาน 

8.10.1.1 หา้มตดัและท าลายป่าชายเลนเพือ่กอ่สรา้ง

หรอืขยายฟารม์กุง้อนิทรยี ์

8.10.1.2 ฟารม์ทีท่ ากุง้อนิทรยีต์อ้งไม่อยู่ในเขตที่
กฎหมายประกาศหา้มการเพาะเลีย้งกุง้ 

หรอืไม่อยู่ในพืน้ทีอ่นุรักษ์ของชาตแิละของ
ชมุชนทอ้งถิน่ และตอ้งมเีอกสารสทิธิท์ี่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

8.10.1.3 พืน้ทีใ่นความครอบครองทีม่สีภาพเป็นป่า
ชายเลน ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์ให ้
สภาพป่ามคีวามสมบรูณต์ลอดไป หรอืหาก

พืน้ทีใ่นครอบครองเคยมสีภาพเป็นป่าชาย
เลน ผูผ้ลติตอ้งด าเนนิการปลกูไมป่้าชายเลน
เพิม่ เพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศโดยรวม 

8.10.1.4 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ป่าชายเลนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงฟารม์ของ
ตนดว้ย 

Standards 

8.10.1.1 The clearing of mangrove forests for 

construction and expanding an organic 
shrimp farm is prohibited. 

8.10.1.2 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. 

8.10.1.3 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. 

8.10.1.4 The producers shall have measures to 

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



Page 57 of 112 

8.10.2 สถานทีเ่พาะเลีย้งกุง้ 8.10.2 Location of Shrimp Production 

มาตรฐาน 

8.10.2.1 ระบบการผลติในฟารม์กุง้อนิทรยีต์อ้งไม่
สรา้งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและทางสงัคม 

8.10.2.2 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัไม่ใหพ้ืน้ที่
การเกษตรขา้งเคยีงไดร้ับผลกระทบจาก
น ้าเค็มทีซ่มึจากบ่อเลีย้งกุง้หรอืการกระจาย

ตวัของเกลอื เชน่ การท าร่องระบายน ้า การ
ปลกูพชืทนเค็ม เป็นตน้ 

8.10.2.3 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัไม่ใหน้ ้าทิง้จาก

บ่อกุง้มผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มรอบขา้ง 
โดยน ้าทิง้จากบ่อกุง้ตอ้งไดร้ับการบ าบัดกอ่น
ปลอ่ยลงสูแ่หลง่น ้าธรรมชาต ิ

8.10.2.4 ตะกอนเลนจากบ่อกุง้อนิทรยีต์อ้งไดร้ับการ
จัดการอย่างเหมาะสม ไม่ใหม้ผีลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม โดยผูผ้ลติตอ้งไม่สบูตะกอน
เลนทิง้ลงแหลง่น ้าธรรมชาต ิ

Standards 

8.10.2.1 Organic shrimp production systems 
shall not cause negative environmental 

and social impact. 

8.10.2.2 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. 

8.10.2.3 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.  

8.10.2.4 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. 

8.10.3 ระบบนเิวศภายในฟารม์ 8.10.3 Ecosystem in the Farm 

มาตรฐาน 

8.10.3.1 ผูผ้ลติตอ้งรักษาความหลากหลายทาง

ชวีภาพภายในฟารม์ โดยพืน้ทีค่นัขอบบ่อ
อย่างนอ้ย 50% ตอ้งมกีารปลกูพชืทอ้งถิน่ที่
เหมาะสม หรอืปลอ่ยใหพ้ชืขึน้คลมุตาม

ธรรมชาต ิ 

Standards 

8.10.3.1 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. 

8.10.4 การจดัการฟารม์กุง้โดยรวม 8.10.4 General Farm Management 

มาตรฐาน 

8.10.4.1 จ านวนกุง้ทีป่ลอ่ยตอ้งไม่หนาแน่นจนท าให ้
กุง้เกดิความเครยีด  โดยในการเลีย้งกุง้แบบ
พัฒนา (intensive) ผูผ้ลติตอ้งควบคมุไม่ให ้

มวลรวมของกุง้ในบ่อมากเกนิกวา่ 500 กก./
ไร่ (300 กรัมตอ่ตารางเมตร) ตลอด
ระยะเวลาในการเลีย้ง  

8.10.4.2 ผูผ้ลติตอ้งเตรยีมบ่อเลีย้งกุง้ใหม้คีณุภาพน ้า 
เชน่ คา่ความเค็ม (salinity) pH อณุหภูม ิคา่
ความเป็นดา่ง (alkalinity) ฯลฯ ใหเ้หมาะสม

กบัการเจรญิเตบิโตของกุง้ 

8.10.4.3 ผูผ้ลติตอ้งพยายามป้องกนัไม่ใหส้าร
อนัตราย เชน่ น ้ามันเครือ่ง หรอื

น ้ามันหลอ่ลืน่ ทีใ่ชใ้นเครือ่งสบูน ้า หรอื 
ใบพัดเครือ่งตนี ้า รั่วไหลปนเป้ือนคนัขอบบ่อ
และลงไปภายในบ่อหรอืร่องน ้า 

8.10.4.4 ไม่อนุญาตใหใ้ชพ้ลาสตกิรองพืน้บ่อ 

8.10.4.5 ในกรณีทีต่อ้งการก าจัดสตัวท์ีเ่ป็นอนัตราย
ตอ่กุง้ภายในบ่อ เชน่ ปลา ควรใชอ้ปุกรณด์กั

จับ เชน่ แหหรอือวน แตใ่นกรณีทีไ่ม่สามารถ

Standards 

8.10.4.1 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. 

8.10.4.2 The producer shall prepare and 
manage water quality, e.g. salinity, pH, 
temperature, etc. in the ponds to suit 

the needs of the species. 

8.10.4.3 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.  

8.10.4.4 Plastic lining at the ponds’ bottoms is 
prohibited. 

8.10.4.5 To remove predatory animals, e.g. fish, 
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ท าได ้อนุญาตใหใ้ชส้ารจากธรรมชาต ิเชน่ 
กากชา (tea seed cake หรอื saponine) 
หรอื โลต่ิ๊น (หางไหล) ได ้

8.10.4.6 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์น ้า โดยตอ้ง
พยายามหมุนเวยีนน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ การ
หมุนเวยีนน ้ามาใชใ้หม่ตอ้งผ่านการบ าบัดที่

เหมาะสมในบ่อบ าบัด และพักในบ่อพักน ้า
กอ่นน าเขา้มาใชใ้นบ่อกุง้อนิทรยี ์

8.10.4.7 ผูผ้ลติอาจใชเ้ครือ่งเตมิอากาศไดเ้ป็นครัง้

คราวหรอืเฉพาะในชว่งทีส่ภาพอากาศ
ผดิปกตจินมผีลใหป้รมิาณออกซเิจนในน ้าลด
นอ้ยลง และตอ้งมกีารบันทกึการใชเ้ครือ่ง

เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้

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 (saponine) and 
rotenone (from Derris or barbasco) is 
allowed. 

8.10.4.6 The producer shall have measures for 
water conservation by recycling 
wastewater through treatment ponds 

and reservoir ponds before being 
reused in the shrimp ponds.  

8.10.4.7 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. 

8.10.5 คุณภาพน า้ 8.10.5 Water quality 

มาตรฐาน 

8.10.5.1 กรณีทีใ่ชน้ ้าจากแหลง่น ้าทีม่คีวามเสีย่ง
ปนเป้ือนสารเคมแีละโลหะหนัก ตอ้งมบี่อพัก
น ้าทีม่ขีนาดไม่ต า่กวา่ 1 ใน 3 ของพืน้ทีร่วม

ของฟารม์เพือ่บ าบัดน ้านัน้กอ่นน ามาใชใ้น
ฟารม์ และควรมกีารตรวจวเิคราะหส์าร
ปนเป้ือนดงักลา่วก่อนน ามาใชด้ว้ย  

8.10.5.2 ฟารม์ทีเ่พาะเลีย้งกุง้แบบธรรมชาตแิละแบบ
กึง่ธรรมชาตอิาจไม่จ าเป็นตอ้งมบี่อพักน ้าทิง้ 
แตน่ ้าทิง้จากบ่อกุง้ตอ้งไม่สง่ผลเสยีตอ่

สภาพแวดลอ้ม 

8.10.5.3 ฟารม์เลีย้งกุง้แบบพัฒนาทีม่กีารใหอ้าหารกุง้
เป็นประจ า ตอ้งมกีารพักน ้าทิง้และมวีธิกีาร

บ าบัดน ้าทิง้กอ่นปลอ่ยลงสูแ่หลง่น ้า
สาธารณะ โดยน ้าทิง้จากบ่อกุง้ตอ้งไม่สง่ผล
เสยีตอ่สภาพแวดลอ้ม  

8.10.5.4 ในกรณีทีผู่ผ้ลติยังไม่ไดป้รบัเปลีย่นทุกฟารม์
เป็นอนิทรยี ์บ่อทีท่ าการผลติแบบเคม/ีทั่วไป
ตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดในการจัดการน ้า

ทิง้และกากตะกอนเลนตามมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีด์ว้ย 

Standards 

8.10.5.1 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. 

8.10.5.2 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. 

8.10.5.3 Intensive shrimp production systems 

shall have measures for storing and 
treating wastewater to ensure that the 
discharged water does not adversely 

affect the environment. 

8.10.5.4 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.   

8.10.6 พนัธุก์ุง้และการผสมพนัธุ ์ 8.10.6 Breeds and Breeding 

มาตรฐาน 

8.10.6.1 กุง้ทีเ่ลีย้งควรเป็นพันธุท์ีเ่กดิทอ้งถิน่ ในกรณี

ทีกุ่ง้ทีเ่ลีย้งทีไ่ม่ใชพ่ันธุท์อ้งถิน่และตอ้งน า
พ่อแม่พันธุ ์เขา้มาจากตา่งประเทศ ตอ้งมี
ใบรับรองจากกรมประมงวา่ไมม่โีรคตดิตอ่ 

และตอ้งมกีารวจิัยยนืยันวา่เป็นพันธุท์ีไ่ม่มี

Standards 

8.10.6.1 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 
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ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศในทอ้งถิน่  

8.10.6.2 พ่อแม่พันธุก์ุง้ตอ้งมาจากฟารม์อนิทรยี ์ใน
กรณีทีไ่ม่สามารถหาได ้อนุญาตใหผู้ผ้ลติใช ้

พ่อแม่พันธุจ์ากฟารม์ทั่วไปได ้แตผู่ผ้ลติตอ้ง
มแีผนในการเพาะเลีย้งพ่อแม่พันธุก์ุง้อนิทรยี ์

8.10.6.3 ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาพ่อแม่พันธุจ์ากฟารม์

เพาะเลีย้งได ้อนุญาตใหผู้ผ้ลติใชพ้่อแม่
พันธุท์ีจ่บัจากธรรมชาตไิด ้โดยการจับ
ดงักลา่วตอ้งไม่มผีลกระทบตอ่ความยั่งยนื

ของประชากรกุง้ในธรรมชาต ิและผูผ้ลติตอ้ง
มแีผนในการเลีย้งพ่อแมพ่ันธุอ์นิทรยี ์

8.10.6.4 พันธุก์ุง้ทีใ่ชต้อ้งมาจากโรงเพาะฟักแบบ

อนิทรยี ์ ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาพันธุก์ุง้
อนิทรยีไ์ด ้และจ าเป็นตอ้งใชพ้ันธุก์ุง้จากโรง
เพาะฟักแบบทั่วไป จะตอ้งมหีลกัฐานยนืยัน

วา่มาจากการเพาะฟักทีไ่ม่ใชส้ารเคม ีและยา
ทีก่ฎหมายไม่อนุญาตใหใ้ช ้และกุง้ตอ้ง
ไดร้ับการเพาะเลีย้งและใหอ้าหารตาม

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของระยะเวลาการเลีย้ง จงึ
จะสามารถขายเป็นผลผลติอนิทรยีไ์ด ้ 

8.10.6.5 ไม่อนุญาตใหต้ดัแตง่รยางค ์ เพือ่กระตุน้การ
วางไขข่องกุง้เพศเมยี ยกเวน้ ในกรณีของกุง้
ชนดิทีย่ังไม่สามารถท าการขยายพันธุไ์ด ้
อย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่ตอ้งอาศยัการ

กระตุน้ เชน่ กุง้กลุาด า อาจอนุโลมใหม้กีาร
ตดัตาได ้ โดยผูผ้ลติและโรงเพาะฟัก หรอื
โดยความร่วมมอืกบัโครงการเพาะพันธุส์ตัว ์

น ้าในทอ้งถิน่ (เชน่ กรมประมง หรอื
หน่วยงานอืน่) ตอ้งท าการเพาะเลีย้งพ่อแม่
พันธุก์ุง้เพือ่ใหเ้กดิการผสมพันธุแ์ละวางไข่

ดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

8.10.6.6 ไม่อนุญาตใหจ้ับพันธุก์ุง้จากธรรมชาตมิา
เพาะเลีย้งในฟารม์เลีย้งกุง้แบบพัฒนา 

ยกเวน้ ในระบบการเพาะเลีย้งแบบธรรมชาติ
และแบบกึง่ธรรมชาตทิีอ่าศยัการเปิดน ้าจาก
แหลง่น ้าธรรมชาตใิหเ้ขา้มาใบบ่อ เพือ่ให ้

พันธุก์ุง้จากธรรมชาตเิขา้มาอาศยัและเตบิโต
ภายในบ่อ 

 

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

8.10.6.2 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.  

8.10.6.3 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. 

8.10.6.4 Young stocks shall be from an organic 

hatchery operation. If not available, 
the stocks from conventional sources 
are allowed providing that evidence 

must be shown that no chemicals and 
drugs prohibited by law are used in the 
hatchery. In this case, the stocks can 
be marketed as organic after they are 

reared and fed according to organic 
standards for at least two-thirds of the 
production cycle.   

8.10.6.5 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. 

8.10.6.6 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. 

8.10.7 สุขอนามยัของกุง้ 8.10.7 Health and Welfare 

มาตรฐาน 

8.10.7.1 หา้มใชย้ารักษาโรคทีเ่ป็นสารเคมสีงัเคราะห ์

Standards 

8.10.7.1 Treatment of shrimp with chemical, 
synthetic drugs and antibiotics is not 
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และยาปฏชิวีนะ ในการเพาะเลีย้งกุง้ 

8.10.7.2 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารและผลติภัณฑเ์ฉพาะที่
ก าหนดไวใ้นภาคผนวก 3 สว่นที ่1 ในการ

ป้องกนัและรักษาโรค 

8.10.7.3 ผูผ้ลติตอ้งท าการตรวจสอบสขุภาพและ
ความแข็งแรงของกุง้เป็นประจ า 

8.10.7.4 หลงัการจับกุง้ ตอ้งมรีะยะเวลาในการพักบ่อ
หรอืตากบ่อ และไถพรวนตามความจ าเป็น  

8.10.7.5 อนุญาตใหใ้ชปู้นเผาหรอืปูนโชยน ้า ในการ

ฆ่าเชือ้ในบ่อ และปรับปรุงคณุภาพน ้าให ้
เหมาะสมส าหรับการเลีย้งกุง้  

permitted.   

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

prevention and treatment of diseases. 

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

8.10.7.4 After harvest, the ponds shall be given 
enough time for recovery, with their 
bottom being either dried or plowed as 

appropriate. 

8.10.7.5 Burnt lime (quick lime) may be used to 
disinfect the ponds or improve water 

quality. 

8.10.8 อาหารกุง้ 8.10.8 Feeding 

มาตรฐาน 

8.10.8.1 ผูผ้ลติตอ้งเตรยีมการจัดการบ่อใหเ้กดิห่วง
โซอ่าหารตามธรรมชาตใิหแ้กกุ่ง้ เชน่ แพ
ลงกต์อนพชืและแพลงกต์อนสตัว ์เป็นตน้  

โดยปัจจัยการผลติตา่ง ๆ ทีน่ ามาใชต้อ้ง
เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานสว่นการ
ผลติพชื ดงัระบไุวใ้นภาคผนวก 1 (สว่นที ่1) 

ทัง้น้ีเพือ่ลดปรมิาณอาหารทีต่อ้งใหเ้พิม่ 

8.10.8.2 สว่นประกอบและแหลง่ทีม่าของอาหารกุง้
ตอ้งไดร้ับการรับรองจาก มกท. และเป็นไป

ตามมาตรฐานที ่มกท. ก าหนด ในขอ้ 8.7 

8.10.8.3 อนุญาตใหใ้ชป้ลาป่นและน ้ามันปลาทีม่าจาก
การประมงอย่างยั่งยนื เป็นสว่นประกอบของ

อาหาร แตต่อ้งไม่เกนิ 10% ในกรณีของกุง้
ทีก่นิทัง้สตัวแ์ละพชืเป็นอาหารซึง่จ าเป็นตอ้ง
ไดร้ับโปรตนีใหเ้พยีงพอแกก่ารเจรญิเตบิโต 

ถา้ไม่สามารถหาพชืโปรตนีสงูทีไ่ดค้ณุภาพ
จากในทอ้งถิน่มาเป็นสว่นประกอบในอาหาร
ได ้มกท. อาจอนุโลมใหใ้ชป้ลาป่นและ

น ้ามันปลาทีม่าจากการประมงอย่างยัง่ยนื 
เป็นสว่นประกอบในอาหารไดอ้ย่างมาก 
20%  

8.10.8.4 ในกรณีทีม่กีารใหอ้าหารเป็นประจ า ผูผ้ลติ
ตอ้งมวีธิกีารควบคมุและตรวจสอบปรมิาณ
อาหารทีใ่ห ้เพือ่ไม่ใหม้อีาหารเหลอืมากจน
ท าใหเ้กดิการสะสมของตะกอนเลนและ

มลพษิ 

8.10.8.5 ผูผ้ลติตอ้งจดบันทกึการใหอ้าหารกุง้เป็น
ประจ า เพือ่ใหส้ามารถค านวณอตัราแลกเน้ือ 

(feed conversion ratio (FCR) ได ้

8.10.8.6 หา้มใหใ้ชเ้ศษกุง้ทีเ่ป็นของเหลอืจาก
กระบวนการผลติทีไ่ม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

ดว้ยความรอ้นมาเป็นอาหารเลีย้งกุง้  

 

Standards 

8.10.8.1 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. 

8.10.8.2 The ingredients and sources of shrimp 

feeds shall be approved by ACT and in 
compliance with standards in 8.7. 

8.10.8.3 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, ACT 

may allow the producer to use 
fishmeal and fish oil from sustainable 
fisheries up to 20% of the feed ration 

to meet the species’ protein 
requirement.  

8.10.8.4 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.  

8.10.8.5 The producer shall keep records on 
feeding programs which allow for the 
calculation of feed conversion ratio 

(FCR). 

8.10.8.6 Shrimp processing wastes are not 
allowed for use as feed ingredients 
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unless they are properly processed 
with heat.  

8.10.9 การจบัและการขนสง่กุง้ 8.10.9 Harvesting and Transportation of 

Shrimp 

มาตรฐาน 

8.10.9.1 หา้มใชโ้ซเดยีม เมตาไบซลัไฟต ์ในการ
รักษาสเีปลอืกกุง้ 

8.10.9.2 น ้าและน ้าแข็งทีใ่ช ้ตอ้งไม่มคีวามเสีย่งใน
การปนเป้ือนสารเคมหีรอืสารพษิ และมี

คณุภาพตามมาตรฐานน ้าส าหรับบรโิภค 

8.10.9.3 ผูผ้ลติตอ้งจัดเตรยีมน ้าแข็งในปรมิาณที่
เพยีงพอส าหรับท าใหกุ้ง้ตายอย่างรวดเร็ว 

กอ่นการคดัและบรรจุในถงัน ้าแข็งเพือ่ขนสง่ 

8.10.9.4 อปุกรณ ์เครือ่งมอื วสัด ุและบรรจุภัณฑท์ีใ่ช ้

ระหวา่งขนสง่ตอ้งไม่มสีว่นผสมของสารเคมี

ซ ึง่กอ่ใหเ้กดิพษิตอ่ตวักุง้ และบรรจุภัณฑ์
ตอ้งสามารถป้องกนัการปนเป้ือนสารเคม/ี
สารพษิจากสภาวะภายนอกได ้

 

Standards 

8.10.9.1 Treatment of harvested shrimp with 
sodium metabisulphite to prevent 
discoloration of shell is prohibited. 

8.10.9.2 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. 

8.10.9.3 The producer shall prepare ice in 
amounts sufficient for quick 

slaughtering of shrimp before grading 
and packing in iced boxes for 
transportation.   

8.10.9.4 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.  

 

8.11 มาตรฐานการเพาะเลีย้งปลาน า้จดื / Standards for Freshwater Fish Production 

8.11.1 การจดัการฟารม์โดยรวม 8.11.1 General Farm Management 

มาตรฐาน 

8.11.1.1 ไม่อนุญาตใหเ้ลีย้งปลาในบ่อหรอืถังทีท่ า
จากวสัดสุงัเคราะห ์ผูผ้ลติอาจเลีย้งปลาใน
บ่อคอนกรตีทีก่น้บ่อเป็นดนิได ้ 

Standards 

8.11.1.1 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.  

8.11.2 อตัราความหนาแนน่ในการปลอ่ย 8.11.2 Stocking Density 

มาตรฐาน 

8.11.2.1 จ านวนปลาทีป่ลอ่ยตอ้งไม่หนาแน่นจนท าให ้
ปลาเกดิความเครยีดและเกดิการบาดเจ็บ

จากความหนาแน่นภายในบ่อ ผูผ้ลติตอ้ง
ควบคมุอตัราความหนาแน่นไม่ใหม้ากเกนิไป 
โดยปลานลิ1,800 กก./ไร่ (1,125 กรัม/

ตรม.) ปลาสลดิ 400 กก./ไร่ (250 กรัม/
ตรม.) ปลาสวาย 3,200 กก./ไร่ (2,000 
กรัม/ตรม.) 

Standards 

8.11.2.1 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).  
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8.11.3 การควบคุมคุณภาพน า้ 8.11.3 Water Quality 

มาตรฐาน 

8.11.3.1 ผลติตอ้งพยายามหมุนเวยีนน ้ากลบัมาใชใ้หม่

ในฟารม์ ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งปลอ่ยน ้าทิง้ น ้า
ทิง้จากบ่อปลาตอ้งมคีณุภาพน ้าตาม
มาตรฐานน ้าทิง้ 

Standards 

8.11.3.1 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. 

8.11.4 สุขอนามยัของปลา 8.11.4 Health and Welfare 

มาตรฐาน 

8.11.4.1 อนุญาตใหใ้ชย้าเคมไีดใ้นกรณีทีจ่ าเป็นและ
ตอ้งไดร้ับการวนิจิฉัยจากนักวชิาการประมง

กอ่น และปลารุ่นนัน้จะไม่สามารถขายเป็น
อนิทรยีไ์ด ้

 

Standards 

8.11.4.1 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. 

8.11.5 อาหารปลา 8.11.5 Feeding 

มาตรฐาน 

8.11.5.1 ส าหรับปลาสวาย อนุญาตใหใ้ชป้ลาป่นและ
น ้ามันปลาทีม่าจากการประมงอย่างยัง่ยนืเป็น
สว่นประกอบของอาหารปลาได ้แตต่อ้งไม่

เกนิ 10% 

Standards 

8.11.5.1 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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9. รายการอาหารอนิทรยีใ์นรา้นอาหาร / 
Organic Menus in Restaurants  
 

 

 

9.1 การรบัรองรายการอาหารอนิทรยี ์/ Certification of organic menus 

มาตรฐาน 

9.1.1 ผูป้ระกอบการรา้นอาหารสามารถสมัครขอ

รับรองรายการอาหารทีต่อ้งการปรุงและ
จ าหน่ายเป็นรายการอาหารอนิทรยี ์เฉพาะ
รายการใดรายการหนึง่ได ้รายการอาหารที่

ผ่านการรับรองจาก มกท.เท่านัน้ จงึ จะมสีทิธิ์
ในการใชต้รา มกท. หรอืชือ่ มกท. ก ากบั
เฉพาะรายการอาหาร ทีไ่ดร้ับการรบัรองนัน้ๆ 
 

9.1.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมรีายการอาหารอนิทรยีท์ี่
ไดร้ับการรับรองจาก มกท. จ าหน่ายภายใน
รา้นทุกวนัหรอื อย่างนอ้ยวนัละ 1 รายการ 
 

9.1.3 ผูป้ระกอบการตอ้งมมีภีาชนะส าหรับใชเ้ตรยีม
อาหารอนิทรยี ์และมพีืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร
อนิทรยีโ์ดยเฉพาะ 
 

9.1.4 ลกูจา้ง หรอืผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งไดร้ับ
ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี่

เกีย่วขอ้ง และการรับรองของ มกท. เป็นอย่าง
ด ี
 

9.1.5 ในกรณีทีร่ายการอาหารอนิทรยีท์ีไ่ดร้ับการ

รับรองจาก มกท. ไม่เพยีงพอส าหรับจ าหน่าย 
ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ใหผู้เ้ขา้มาใชบ้รกิาร
และ มกท. ทราบ 

Standards 

9.1.1 Operators may apply for organic 

certification for specific menus that are 
cooked and sold as organic. Only organic 
menus which are certified by ACT may 

have the right to use ACT seal or ACT’s 
name on the menu items. 
 

9.1.2 Operators shall offer ACT certified 

menus everyday or at least one organic 
menu a day. 
 

9.1.3 Operators shall have dedicated utensils 

or preparation space for organic menus. 
 

9.1.4 Staff shall be well trained regarding 

related organic standards and ACT 
certification. 
 

9.1.5 In the case of ACT certified menus are 

insufficient for sale, the operator shall 
inform the customer and ACT. 

9.2 วตัถุดบิและสว่นผสม / Raw materials and Ingredients 

มาตรฐาน 

9.2.1 รายการอาหารอนิทรยีท์ีไ่ดร้ับการรับรองจาก 

มกท. ตอ้งมสีว่นผสมหลกัเป็นวตัถุดบิทีไ่ดร้ับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. หรอื
เทยีบเท่า มทก.  ยกเวน้ ในกรณีทีไ่ม่มวีตัถุดบิ

จากเกษตรอนิทรยี ์อาจอนุญาตใหใ้ชว้ตัถุดบิ
จากเกษตรทั่วไปทีไ่ม่ไดร้ับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีม์าเป็นสว่นผสมได ้แตต่อ้งมี

สดัสว่นวตัถุดบิเกษตรอนิทรยีไ์ม่ต า่วา่ 70% 
โดยน ้าหนัก ทัง้น้ี ไม่รวมน ้าและเกลอื 
 

9.2.2 ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ตัถุดบิชนดิเดยีวกนัทัง้จาก

เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรทั่วไปทีไ่ม่ไดร้ับการ
รับรองฯ มาปรงุรวมกนัในรายการอาหาร
อนิทรยี ์
 

9.2.3 ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ตัถุดบิ สว่นผสม สารปรุงแตง่ 
และสารชว่ยแปรรูปทีม่าจากกระบวนการทาง

พันธุวศิวกรรม 
 

9.2.4 ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสว่นผสมใน
รายการอาหาร เพิม่เตมิชนดิ หรอืลดชนดิ

Standards 

9.2.1 ACT certified menus shall contain only 

ACT certified raw materials or 
equivalence. If organic raw materials are 
not available, conventional raw materials 

may be allowed to use as ingredients but 
the proportion of organic raw materials 
shall not be less than 70 percent by 

weight, excluding water and salt. 
 

9.2.2 Using the same kind of raw materials 
from both organic and conventional 

sources as a mixture in an organic menu 
is not allowed. 
 

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

9.2.4 In case there is any change of the 
recipe, addition or reduction of organic 
menus, the operator shall report to ACT 
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รายการอาหารทีไ่ดร้ับการรับรองจาก มกท. 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบโดย
ทันท ี

immediately. 

9.3 การใชต้รา มกท. หรอืชือ่ มกท / Use of ACT seal and ACT’s name 

มาตรฐาน 

9.3.1 ผูป้ระกอบการสามารถใชต้รา มกท. หรอืชือ่ 
มกท. ก ากบัเฉพาะรายการอาหารอนิทรยีท์ี่
ผ่านการรับรองจากมกท.เท่านัน้ 
 

9.3.2 ผูป้ระกอบการตอ้งระบรุายละเอยีดสว่นผสม
อาหารใหช้ดัเจนวา่วตัถุดบิใดไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์และสว่นผสมใดที่

ไม่ใชอ่นิทรยี ์โดยผูป้ฏบิัตงิานในรา้นอาหาร
ตอ้งสามารถอธบิายใหล้กูคา้เขา้ใจได ้
 

9.3.3 ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงใบประกาศนียบัตรที่

ไดร้ับการรับรองจาก มกท. ไวใ้นบรเิวณรา้น 
เพือ่ใหผู้ม้าใชบ้รกิารทราบวา่มรีายการอาหาร
ใดทีไ่ดร้ับการรับรองเป็นอนิทรยี ์

Standards 

9.3.1 Operators shall use ACT seal or ACT’s 
name only beside the organic menu 
items certified by ACT. 
 

9.3.2 Operators shall clearly specify all 
ingredients that which raw materials are 
certified organic and which ones are not 

organic. The staff has to be able to 
explain and clarify to the customers.  
 

9.3.3 Operators shall present ACT certificate in 

the restaurant so that the customers are 
able to see which menus are certified 
organic. 

9.4 บรรจุภณัฑ ์/ Packaging 

มาตรฐาน 

9.4.1 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารอนิทรยี์
ใหผู้บ้รโิภคน ากลบับา้น บรรจุภัณฑท์ีใ่ชบ้รรจุ
อาหารตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐาน มกท. ขอ้ 4.5 

Standards 

9.4.1 In case operators sell take-away organic 
foods, the packaging used shall be in 
compliance with ACT standards 4.5. 

9.5 ระบบเอกสาร / Documentation 

มาตรฐาน 

9.5.1 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดท าเอกสารทีแ่สดงให ้

เห็นทีม่าและปรมิาณของวตัถุดบิอนิทรยีท์ีซ่ ือ้
เขา้มาใชใ้นการท าอาหาร และบันทกึปรมิาณที่
ใชไ้ปในการท าอาหารทุกครัง้ เพือ่ให ้มกท. 

สามารถตรวจสอบไดแ้ละเก็บรักษาไวอ้ย่าง
นอ้ย 1 ปี 
 

9.5.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมหีลกัฐานยนืยันวา่วตัถุดบิที่

น ามาใชไ้ดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์มกท. หรอืเทยีบเท่า 

Standards 

9.5.1 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 ACT 
inspection at least one year. 
 

9.5.2 Operators shall have evidences to 

confirm that the raw materials used have 
been certified by ACT or equivalence. 

9.6 อืน่ ๆ / Others 

มาตรฐาน 

9.6.1 ผูป้ระกอบการรา้นอาหารตอ้งมวีธิจีัดการเศษ

อาหารทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

Standards 

9.6.1 Operators shall have measure to 

manage food residue with no pollution to 
the environment. 
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10. การเลีย้งสตัว ์/ Organic Livestock 
เฉพาะสัตวด์งัตอ่ไปนี้ คอื โคเนือ้ โคนม สกุร และไกไ่ข ่/  
Applicable to beef cattle, dairy cow, pig and laying hen 

 

 

10.1 การจดัการท ัว่ไป / General Management 

หลกัการ 

เนน้การจัดการความสมัพันธร์ะหวา่ง พืน้ที ่พชื และ
สตัว ์ใหส้อดคลอ้ง โดยค านงึถงึความตอ้งการทางกาย

และความตอ้งการพืน้ฐานของสตัว ์รวมถงึการให ้
อาหารคณุภาพดทีีผ่ลติจากระบบเกษตรอนิทรยี ์

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 
behavioral needs of animals and provide them 

with good-quality organic feed. 

มาตรฐาน 

การจดัการฟารม์โดยรวม 

10.1.1 หา้มใชส้ารเคมทีุกชนดิในการเลีย้งสตัว ์
รวมถงึ ยา และฮอรโ์มนสงัเคราะหท์ุกชนดิ 
 

10.1.2 การจัดการฟารม์และพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว ์ตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. ขอ้ 
1. การจัดการฟารม์โดยรวม, ขอ้ 2. การผลติ

พชือนิทรยี,์ ขอ้ 4. การแปรรูปและการปฏบิัติ
หลงัการเก็บเกีย่ว และ ขอ้ 6. ความเป็นธรรม
ในสงัคม 
 

10.1.3 จัดใหส้ตัวม์สีภาพแวดลอ้ม สถานที ่อตัราการ
เลีย้ง และขนาดฝูง ทีเ่หมาะสมกบัความ
ตอ้งการพืน้ฐานของสตัวนั์น้ๆ ไดแ้ก ่มทีีว่า่ง

เพยีงพอใหส้ตัวเ์คลือ่นไหวอย่างอสิระ, จัดหา
อาหาร น ้า อากาศ และแสงตามธรรมชาตใิห,้ 
จัดท าทีพ่ักหรอืรม่เงาส าหรับกนัฝน แดด ลม, 

ไม่แยกสตัวอ์อกจากฝูงในกรณีทีส่ตัวช์นดินัน้มี
นสิยัชอบอยู่รวมฝูง, วสัดอุปุกรณท์ีใ่ชไ้ม่เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพของคนหรอืสตัว ์และมกีาร

ป้องกนัไม่ใหส้ตัวไ์ดร้ับอนัตรายจากสตัวร์า้ย 
 

10.1.4 ในพืน้ทีฟ่ารม์ตอ้งมทีุ่งหญา้ หรอื พืน้ทีเ่ปิด
โลง่ใหส้ตัวไ์ดอ้อกก าลงั 
 

10.1.5 ไม่อนุญาตใหผู้กลา่มสตัวไ์วต้ลอดเวลา 

Standards 

General Farm Management 

10.1.1 All synthetic chemical inputs including 
veterinary medicines and synthetic 
hormones are prohibited in livestock 

production. 
 

10.1.2 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 ACT 
Organic Agricultural Standards: (1) 

General Farm Management (2) Organic 
Crop Production (4) Processing and 
Handling and (6) Social Justice. 
 

10.1.3 The operator shall provide for the 
environment, the facilities, stocking 

density and flock size to satisfy the 
behavioral 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. 
 

10.1.4 The operator shall maintain and improve 

soil fertility in the cropping–livestock 
system in the long-term in order to 
develop into sustainable production.  
 

10.1.5 Permanent tethering of animals is 
prohibited. 

โรงเรอืนและพืน้ทีเ่ล ีย้งสตัว ์

10.1.6 จ านวนสตัวท์ีป่ลอ่ยในทุ่งหญา้หรอืพืน้ทีค่อก
ขนุทัง้ในหลงัคาโรงเรอืนและลานปลอ่ยนอก
ชายคา ตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัพืน้ที ่และไม่

Housing and Grazing Land 

10.1.6 The number of livestock shall closely 
relate to the areas available for pasture 
or enclosed spaces—housing and 
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กอ่ใหเ้กดิมลภาวะตอ่ดนิและน ้า โดยจ าแนก
ตามชนดิของสตัวด์งัตอ่ไปน้ี 
 

1) โคเนือ้และโคนม มพีืน้ทีค่อกไม่นอ้ยกวา่ 
12 ตารางเมตร/ตวั 
 

2) สุกร ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 50 กก. มพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 0.8 ตารางเมตร/ตวั สว่นสกุรที่
น ้าหนัก 50 กก. ขึน้ไป ใหม้พีืน้ทีค่อกไม่
นอ้ยกวา่ 1.3 ตารางเมตร/ตวั 
 

3) ไกไ่ข ่ใหม้พีืน้ทีค่อกไม่นอ้ยกวา่ 0.2 
ตารางเมตร/ตวั (หรอื ไม่เกนิ 5 ตวัตอ่
ตารางเมตร) และจ านวนเลีย้งโรงเรอืนละ

ไม่เกนิ 3,000 ตวั 
 

10.1.7 ในกรณีทีเ่ลีย้งแบบปลอ่ยในทุ่งหญา้ ตอ้งมนี ้า
สะอาดและทีพ่ักทีส่ามารถกนัแดดกนัฝนอย่าง

เพยีงพอ โดยมขีอ้ก าหนดเรือ่งพืน้ทีเ่ลีย้งตาม
ชนดิของสตัว ์ดงัตอ่ไปนี้ 
 

1) โคเนือ้และโคนม ใหม้พีืน้ทีแ่ทะเล็มไม่
นอ้ยกวา่ 1 ไร่/ตวั 
 

2) ไกไ่ข ่ตอ้งเลีย้งแบบปลอ่ยรวมดว้ย คอื ให ้

มพีืน้ทีน่อกโรงเรอืนไม่นอ้ยกวา่ 1 เท่าของ
พืน้ทีใ่นโรงเรอืน เพือ่ปลอ่ยใหส้ตัวอ์อกไป
คุย้เขีย่และออกก าลงั ยกเวน้กรณีทีม่คี าสัง่

หรอืระเบยีบของทางการทีห่า้มมใิหป้ลอ่ย
ออกนอกโรงเรอืนเพือ่ป้องกนัโรคระบาดที่
รา้ยแรง 
 

10.1.8 ในกรณีทีเ่ลีย้งในโรงเรอืน ตอ้งจัดหาน ้า
สะอาด อาหาร และพืน้ทีว่า่งใหส้ตัว์
เคลือ่นไหวไดป้กตติามธรรมชาต ิและพืน้คอก

ตอ้งไม่เป็นโคลนตม 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัไกไ่ข ่
1) ไม่อนุญาตใหใ้ชก้รงตบั และใหม้คีอนยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 18 เซนตเิมตร/ตวั และมรีงัไข่
อย่างนอ้ย 1 รังตอ่ไก ่8 ตวั (กรณีเป็นรัง
รวม พืน้ทีร่งัรวมไม่นอ้ยกวา่ 120 ตาราง

เซนตเิมตร/ตวั) 
 

2) ตอ้งท าความสะอาดและก าจัดเชือ้โรค
ภายในโรงเรอืนหลงัปลดไกทุ่กรุ่น และพัก

โรงเรอืนไวอ้ย่างนอ้ย 7 วนั หรอืตาม
ประกาศของทางราชการกรณีเกดิโรค
ระบาด 
 

10.1.9 การใหแ้สงสวา่งเพือ่เพิม่ความยาวของวนั 
ระยะเวลาการใหแ้สงไฟรวมกบัแสงสวา่งตาม
ธรรมชาต ิตอ้งไม่เกนิ 16 ชัว่โมง/วนั 

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 diary 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. 
 

10.1.7 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 directives to 

keep all hens in enclosed housing due 
to disease outbreaks. 
 

10.1.8 In case of livestock housed in buildings 
or pens, housing conditions shall ensure 
sufficient space for animal to assume all 

natural postures and movements. 
Housing or stable dirt floor shall be kept 
free of mud. 
For laying hens:  
1) Battery rearing is prohibited. Housing 

shall provide for minimum perching 
space of 18 cm per bird and 

individual nests of one for 8 birds at 
maximum or common nests with at 
least 120 cm2 per bird. 
 

2) Between each batch of laying hens, 
the poultry house shall be cleaned,  
disinfected and rested for at least 7 

days or as required by authority 
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directive in case of disease outbreak. 
 

10.1.9 When artificial light is used to 

supplement natural light, the extended 
day length shall not exceed 16 hours per 
day. 

ระบบการเลีย้งสตัว ์

10.1.10 ดแูลและปรับปรุงความอดุมสมบูรณข์องดนิ
ในระบบการผลติพชือาหารสตัวใ์นระยะยาว 

เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นการผลติแบบยั่งยนื 
 

10.1.11 สตัวท์ุกชนดิทีเ่ลีย้งในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ตอ้ง
เลีย้งในระบบเกษตรอนิทรยีเ์ท่านัน้ 
 

10.1.12 ในกรณีทีต่อ้งการเลีย้งสตัวใ์นระบบทั่วไป
ร่วมกบัระบบอนิทรยี ์ผูผ้ลติตอ้งแจง้
มาตรการป้องกนัการปะปนกนัให ้มกท. 

ทราบ และตอ้งแยกระบบการจัดการและ
ระบบเอกสารออกจากกนั 
 

10.1.13 ตอ้งมกีารจัดการของเสยีภายในฟารม์ โดย
น ามาหมุนเวยีนใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
และป้องกนัไม่ใหเ้กดิมลพษิจากการปนเป้ือน

ของไนเตรทและแบคทเีรยีในดนิและน ้า 

Production System 

10.1.10 The operator shall ensure long-term soil 
fertility is improved in the land cultivated 

with animal feed crop so the production 
becomes sustainable.  
 

10.1.11 All animals regardless of species kept in 

the organic production unit shall be 
reared organically.  
 

10.1.12 If the operator needs to rear organic 

and conventional livestock (parallel   
production), he/she shall notify ACT of 
measures to prevent mixing and shall    

ensure that the management and 
documentation of organic and 
conventional units are clearly separated. 
 

10.1.13 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. 

10.2  ระยะปรบัเปลีย่น / Conversion 

มาตรฐาน 

10.2.1 การเลีย้งสตัวใ์นระบบอนิทรยีต์อ้งผ่านระยะ

ปรับเปลีย่น โดยผลผลติทีไ่ดจ้ากสตัวท์ีเ่ลีย้ง
ในชว่งระยะปรบัเปลีย่นน้ีจะไม่สามารถ
จ าหน่ายเป็นผลติผลอนิทรยี ์
 

10.2.2 ผูผ้ลติสามารถจ าหน่ายผลผลติจากสตัวท์ี่
เลีย้งในระบบอนิทรยีเ์ป็น "ผลติภัณฑเ์กษตร
อนิทรยี"์ ไดห้ลงัจากทัง้สตัวแ์ละพืน้ทีฟ่ารม์

ผ่านระยะปรับเปลีย่นแลว้ 
 

10.2.3 ระยะปรับเปลีย่นของสตัว ์แตกตา่งกนัไปตาม

ชนดิของสตัว ์ดงัน้ี 
1) โคเน้ือ มรีะยะปรับเปลีย่น 12 เดอืน 
2) โคนม มรีะยะปรับเปลีย่น 90 วนั 
3) สกุร มรีะยะปรับเปลีย่น 6 เดอืน  

4) ไกไ่ข ่มรีะยะปรับเปลีย่น 42 วนั 
 

10.2.4 พืน้ทีก่ารผลติ และสตัว ์อาจปรับเปลีย่นเป็น

อนิทรยีพ์รอ้มกนัได ้ขึน้กบัขอ้ก าหนดเรือ่ง
ระยะปรับเปลีย่นของพืน้ทีแ่ละสตัวแ์ตล่ะชนดิ 

Standards 

10.2.1 For organic livestock production to be 

established, it shall go through the 
conversion period. Products from 
livestock in conversion cannot be sold as 

organic. 
 

10.2.2 Livestock products can be sold as 
“organic product” only after the 

completion of conversion period for the 
farm and the animals.  
 

10.2.3 Conversion periods for the relevant 
species are: 
1) Beef cattle: 12 months 

2) Diary cow: 90 days 

3) Pigs: 6 months 

4) Laying hens: 42 days  
 

10.2.4 The farm and the animals can be 
converted simultaneously, and the 
conversion periods depend upon types 

of crop production and animal species. 
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10.3 แหลง่ทีม่าของสตัว ์/ Origin of Animals 

มาตรฐาน 

10.3.1 เลอืกใชพ้ันธุส์ตัวท์ีป่รับตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้ม
ในทอ้งถิน่ แข็งแรงและสามารถตา้นทานโรค
ไดด้ ี
 

10.3.2 สตัวต์อ้งไดร้ับการดแูลในระบบอนิทรยีต์ัง้แต่
แรกเกดิ  ในกรณีทีผู่ผ้ลติไม่สามารถหาพันธุ ์
สตัวอ์นิทรยีเ์น่ืองจากเพิง่เริม่มกีารเลีย้งสตัว์

อนิทรยี ์มกท. อาจอนุโลมใหผู้ผ้ลติน าสตัว์
จากแหลง่ทั่วไปเขา้มาเลีย้งได ้โดยก าหนด
อายุของสตัวท์ีจ่ะน าเขา้ในฟารม์ ดงัน้ี 
 

1) ลกูโคเน้ือ อายุไม่เกนิ 8 เดอืนและหย่านม
แลว้ โดยผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการจัดหาหรอื
ผลติลกูโคอนิทรยีเ์พือ่ใชใ้นฟารม์ของ

ตนเอง 
 

2) ลกูโคนม อายุไม่เกนิ 4 สปัดาห ์ไดร้ับ
น ้านมเหลอืงและเลีย้งดว้ยนมเป็นอาหาร

หลกั 
 

3) ลกูสกุร อายุไม่เกนิ 6 สปัดาห ์
 

4) ลกูไกไ่ข ่อายุไม่เกนิ 18 สปัดาห ์โดย
ผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการพัฒนาหรอืจัดหา
พันธุไ์กอ่นิทรยีเ์พือ่ใชใ้นฟารม์ของตนเอง 
 

10.3.3 ในกรณีทีผู่ผ้ลติจ าเป็นตอ้งน าพ่อแม่พันธุจ์าก
แหลง่ทั่วไปเขา้มาทดแทนสตัวเ์ดมิหรอืกรณีมี
การขยายขนาดฟารม์ สามารถน าเขา้ไดไ้ม่เกนิ 

10% ของจ านวนสตัวโ์ตเต็มวยัชนดินัน้ในแต่
ละปี โดย มกท. อาจอนุญาตใหน้ าเขา้มากกว่า 
10% ไดเ้ฉพาะกรณีทีจ่ าเป็น เชน่  
 

1) เกดิภัยธรรมชาตหิรอืเหตฉุุกเฉินทีส่ง่ผล
กระทบรา้ยแรง หรอื 

2) ขยายพืน้ทีฟ่ารม์ หรอื  

3) ตอ้งการเพิม่ชนดิสตัวเ์ลีย้งภายในฟารม์ 
หรอื 

4) มสีตัวช์นดินัน้ ๆ นอ้ยกวา่ 10 ตวั 

Standards 

10.3.1 The choice of breeds shall take into 
account their capacity to adapt to local 
conditions, vitality, and resistance to 
diseases. 
 

10.3.2 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. 
 

10.3.3 Breeding stock from conventional 

production may be brought in to a 
yearly maximum of 10% of adult 
animals of the same species on the 

farm. With ACT permission, the 
producer 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 

10.4 พนัธุส์ตัวแ์ละการขยายพนัธุ ์/ Breeds and Breeding 

มาตรฐาน 

10.4.1 เลอืกใชพ้ันธุส์ตัวท์ีส่ามารถขยายพันธุไ์ดเ้อง
ตามธรรมชาต ิ 
 

10.4.2 อนุญาตใหม้กีารผสมเทยีม 
 

10.4.3 ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ธิยีา้ยฝากตวัออ่นและโคลน
นิง่ 
 

10.4.4 ไม่อนุญาตใหใ้ชฮ้อรโ์มนเพือ่ชว่ยการตกไข่
และคลอดลกู ยกเวน้ เพือ่รักษาสตัวเ์ป็นกรณี

Standards 

10.4.1 Organic livestock production shall use 
breeds that can reproduce under natural 
conditions. 
 

10.4.2 Artificial insemination is permitted. 
 

10.4.3 Embryo transfer and cloning are 

prohibited. 
 

10.4.4 The use of hormones to induce 
ovulation and birth is not permitted 
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ไปและมสีตัวแพทยเ์ป็นผูด้แูล except when applied to individual 
animals for medical reasons and under 
veterinary supervision.  

10.5 การจดัการอวยัวะสตัว ์/ Mutilations 

มาตรฐาน 

10.5.1 ไม่อนุญาตใหม้กีารจัดการกบัอวยัวะของสตัว ์
 

10.5.2 มกท. อาจอนุโลมใหจ้ัดการกบัอวยัวะของสตัว์
ได ้ หากเป็นประโยชนต์อ่การเลีย้งรวมฝูงและ

ตอ่สขุภาพของสตัวแ์ตล่ะชนดิ ดงัน้ี 

10.5.2.1 โคเน้ือและโคนม 

a) สามารถตอนโคทีม่อีายไุม่เกนิ 12 เดอืน 
และใหใ้ชค้มีตอนโคโดยเฉพาะ  

b) อนุญาตใหท้ าลายเขาโคทีม่อีายุไม่เกนิ 2 
เดอืน 

c) ไม่อนุญาตใหต้เีบอรร์อ้น เพือ่ท า
เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์ 

10.5.2.2 สกุร 

a) อนุญาตใหต้อนลกูสกุรได ้

b) ไม่อนุญาตใหต้ดัหาง หรอืตดัเขีย้ว 

c) ไม่อนุญาตใหต้ดัเบอรห์ู เพือ่ท า

เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์ 

10.5.2.3 ไกไ่ข ่ 
a) อนุญาตใหแ้ตง่ปากดว้ยวธิทีีไ่ม่ท าใหส้ตัว์

ทรมาน เชน่ การจีด้ว้ยความรอ้น 

b) ไม่อนุญาตใหต้ดัปีก หรอืขนปีกสว่น
ส าคญั 

 

Standards 

10.5.1 Mutilations of any body parts of 
livestock are prohibited. 
 

10.5.2 ACT may allow the following exceptions 

only when the welfare and health of the 
animals, flock or herd would be 
benefited.   

10.5.2.1 Beef cattle and diary cow 
a) castration with burdizzos of calves 

up to 12 months old  

b) debudding of calves up to 2 months 
old 

c) marking except hot branding   

10.5.2.2 Pigs 
a) castration of piglets 

b) marking except ear clipping 

c) tail docking and teeth cutting not 
permitted. 

10.5.2.3 Laying hens 

a) Debeaking with method not causing 
animal suffering, e.g. heat 
treatment. 

b) clipping of primary flight feathers 
are not permitted. 

10.6 อาหารสตัว ์/ Animal Feed 

มาตรฐาน 

10.6.1 อาหารทีใ่ชใ้นการเลีย้งสตัว ์ตอ้งเป็นผลติผล

ทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
มกท. 
 

10.6.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดท าแผนการใหอ้าหารสตัว ์และ
สามารถแสดงให ้มกท. ตรวจสอบได ้
ตลอดเวลา 
 

10.6.3 ในกรณีทีอ่าหารอนิทรยี ์หรอืวตัถุดบิจาก
ธรรมชาตใินทอ้งถิน่มไีม่เพยีงพอทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคณุภาพ  หรอื ในพืน้ทีท่ีเ่พิง่

เริม่ตน้ท าเกษตรอนิทรยี ์มกท. อาจอนุญาต
ใหใ้ชว้ตัถุดบิอาหารทั่วไปได ้โดยมสีดัสว่น
แตกตา่งกนัตามชนดิของสตัว ์ดงัน้ี 
 

1) โคเน้ือ อนุญาตในสดัสว่นไม่เกนิ 10% 
ของน ้าหนักแหง้ 

2) โคนม สกุรและไกไ่ข ่อนุญาตในสดัสว่น

ไม่เกนิ 15% ของน ้าหนักแหง้ 
 

Standards 

10.6.1 Animals shall be fed with organic feed 

approved by ACT.  
 

10.6.2 The operator must have a feeding plan 

available for ACT to review. 
 

10.6.3 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, ACT 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 
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10.6.4 กรณีสตัวเ์คีย้วเอือ้ง ตอ้งมอีาหารหยาบให ้
ทุกวนั ปรมิาณเฉลีย่ไม่นอ้ยกวา่ 60% ของ
น ้าหนักแหง้ 
 

10.6.5 อาหารสตัวท์ีผ่ลติขึน้ใชเ้องในฟารม์ทีอ่ยู่ใน
ระยะปรับเปลีย่น ใหนั้บรวมเป็นอาหารสตัว์

อนิทรยีไ์ด ้แตไ่ม่สามารถน าไปจ าหน่ายโดย
อา้งวา่เป็นอาหารสตัวอ์นิทรยี ์
 

10.6.6 ลกูสตัวท์ีเ่ลีย้งลกูดว้ยนมตอ้งไดร้ับน ้านมแม่

หรอืน ้านมอนิทรยีจ์ากแม่สตัวช์นดิเดยีวกนั 
และระยะเวลาการหย่านมตอ้งเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสตัวแ์ตล่ะชนดิ ไดแ้ก ่

1) โคเน้ือและโคนม อายุไม่นอ้ยกวา่ 3 
เดอืน 

2) สกุร อายุไม่นอ้ยกวา่ 35 วนั  
 

10.6.7 กรณีทีห่าน ้านมอนิทรยีไ์มไ่ดอ้าจอนุโลมให ้
ใชน้ ้านมจากแหลง่ทั่วไป  ในกรณีฉุกเฉิน
อาจใหส้ารอาหารอืน่แทนนมแตต่อ้งไมม่ี

สว่นประกอบของสารปฏชิวีนะ, สารปรงุแตง่
สงัเคราะห ์และผลพลอยไดจ้ากสตัวช์นดิ
เดยีวกนั 
 

10.6.8 ไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารดงัตอ่ไปน้ีเป็นสว่นผสม
ในอาหารสตัว ์ไดแ้ก ่ 
1) ผลพลอยไดจ้ากการช าแหละสตัวช์นดิ

เดยีวกนั 
2) ผลพลอยไดจ้ากสตัวเ์ลีย้งทุกชนดิ 

ส าหรับเป็นอาหารสตัวเ์คีย้วเอือ้ง (เชน่ 

จากโรงฆ่าสตัว)์ 
3) สิง่ขบัถ่ายทุกชนดิ 
4) อาหารทีไ่ดจ้ากการสกดัดว้ยตวัท า

ละลาย (เชน่ เฮกเซน) หรอืเตมิสารเคม ี
5) กรดอะมโินสงัเคราะห ์
6) ยูเรยีและสารประกอบไนโตรเจน

สงัเคราะห ์
7) สารสงัเคราะหก์ระตุน้การเจรญิเตบิโต 
8) สารสงัเคราะหก์ระตุน้ความอยากอาหาร 

9) สารกนับูด ยกเวน้กรณีใชเ้ป็นสารชว่ย
แปรรูป 

10) สสีงัเคราะห ์
 

10.6.9 อนุญาตใหใ้ชว้ติามนิ ธาตุอาหารรอง และ
อาหารเสรมิทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิทัง้น้ี มกท. 
อาจอนุโลมใหใ้ชว้ติามนิ แร่ธาต ุและสาร

เสรมิทีเ่ป็นสารสงัเคราะหไ์ดเ้ฉพาะในกรณีที่
ผูป้ระกอบการไม่สามารถหาจากแหลง่
ธรรมชาตไิดเ้พยีงพอทัง้ปรมิาณและคณุภาพ 
 

10.6.10 อนุญาตใหใ้ชส้ารเสรมิและสารชว่ยผลติหญา้
หมัก เชน่ แบคทเีรยี เชือ้รา และเอนไซม,์ 
ผลพลอยไดจ้ากอตุสาหกรรมอาหาร (เชน่ 

กากน ้าตาล) เป็นตน้  
 

10.6.11 อนุญาตใหใ้ชส้ารสงัเคราะหต์อ่ไปนี้เฉพาะใน

กรณีทีเ่กดิสภาพอากาศแปรปรวนผดิ
ธรรมชาต ิเชน่ กรดอะซตีกิ, ฟอรม์กิ, และโพ

10.6.4 For ruminants, roughage shall 
constitute at least 60% of their daily 
diet on a dry matter basis.  
 

10.6.5 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.  
 

10.6.6 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 behavior of the relevant 
species: 

1) Beef cattle and diary cow: 3 
months old 

2) Pigs: 35 days old 
 

10.6.7 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. 
 

10.6.8 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. 

 

10.6.9 The animals may be given vitamins, 

trace elements and supplements from 
natural sources. With ACT permission, 
synthetic vitamins, minerals and 

supplements may be used only when 
those from natural sources are not 
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รพอิอนกิ รวมถงึวติามนิและเกลอืแร่  
 

10.6.12 อาหาร สว่นผสมอาหาร สารปรุงแตง่ และ

สารชว่ยแปรรปูในอาหารสตัวท์ุกชนดิ ตอ้ง
ไมม่าจากกระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

available in sufficient quantity and 
quality. 
 

10.6.10 Fodder and silage additives such as 
bacteria, fungi, and by-products of 
food industry (e.g. molasses) may be 

used.  
 

10.6.11 Synthetic chemical fodder 
preservatives such as acetic, formic 

and propionic acids; vitamins; and 
minerals are permitted in severe 
weather conditions. 
 

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

engineering.  

10.7 การจดัการดา้นสุขภาพสตัว/์ Animal Health 

หลกัการ 

ควรดแูลสขุภาพและความเป็นอยู่ของสตัวโ์ดยการให ้

อาหารทีเ่หมาะสมและมคีวามสมดลุแกส่ตัว ์จัดสภาวะ
แวดลอ้มทีไ่ม่ท าใหส้ตัวเ์กดิความเครยีด และเลอืก
พันธุท์ีส่ามารถตา้นทานโรค พยาธ ิและการตดิเชือ้ได ้

ด ี

มาตรฐาน  

10.7.1 ดแูลสขุภาพและความเป็นอยู่ของสตัวโ์ดยเนน้

ทีก่ารป้องกนั  
 

10.7.2 เมือ่สตัวล์ม้ป่วย หรอืไดร้ับบาดเจ็บ สตัวนั์น้
ตอ้งไดร้ับการรักษาทันท ีโดยใชย้าสมุนไพรที่

เหมาะสมกบัสภาพและชนดิของสตัว ์หาก
จ าเป็นใหแ้ยกสตัวป่์วยออกจากฝูงและจัดให ้
อยู่ในโรงเรอืนเฉพาะ  
 

10.7.3 ในกรณีทีก่ารป้องกนัหรอืการรักษาดว้ยวธิี
ขา้งตน้แลว้จนเห็นวา่ไม่ไดผ้ล สามารถใชย้า
แผนปัจจุบันตามค าแนะน าของสตัวแพทย ์

และตอ้งบันทกึวธิกีารรักษาและการใชย้าไว ้
ทุกครัง้ รวมถงึตอ้งมรีะยะการหยุดใชย้าเพิม่
เป็นสองเท่าของทีร่ะบุในเอกสารก ากบัยา 
 

10.7.4 ในกรณีทีใ่ชย้าแผนปัจจุบันในการรักษาสตัว ์
หากใชเ้กนิกวา่จ านวนครัง้ทีก่ าหนดตอ่ไปน้ี 

ใหส้ตัวนั์น้พน้จากความเป็นอนิทรยี ์
 

1) สตัวท์ีม่อีายุนอ้ยกวา่ 1 ปี อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
ไม่เกนิ 1 ครัง้ตอ่ปี 
 

2) สตัวท์ีม่อีายุมากกวา่ 1 ปี อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
ไม่เกนิ 2 ครัง้ตอ่ปี 
 

3) กรณีสตัวปี์ก อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกนิ 1 ครัง้
ตอ่ชว่งอายุ 
 

10.7.5 หา้มใชย้าแผนปัจจุบันเพือ่เป็นการป้องกนัโรค 

หรอืกระตุน้การเจรญิเตบิโต 

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. 

Standards 

10.7.1 The operator shall ensure the health and 

well-being of the animals through 
preventive measures.  
 

10.7.2 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. 
 

10.7.3 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.  
 

10.7.4 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 
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10.7.6 หา้มใชส้ารสงัเคราะหเ์พือ่กระตุน้การผลติหรอื
ยับยัง้การเจรญิเตบิโตของสตัว ์
 

10.7.7 ในพืน้ทีท่ีม่โีรคระบาด อนุญาตใหใ้ชว้คัซนี
ตามทีห่น่วยงานของรฐัแนะน า และวคัซนีนัน้
ตอ้งไมม่าจากกระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

 

year: one time 
 

2) animal with lifespan of more than one 
year: twice 
 

3) poultry: one time during lifespan  
 

10.7.5 The use of veterinary medicines for 

disease prevention or promoting growth 
is prohibited.  
 

10.7.6 Synthetic substances used to stimulate 

production or suppress natural growth 
are prohibited. 
 

10.7.7 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. 

10.8 การขนสง่ / Transport 

มาตรฐาน 

10.8.1 ระหวา่งการขนสง่ไปยังโรงเชอืดและขณะเขา้
เชอืด ตอ้งใหส้ตัวไ์ดร้ับความกระทบกระเทอืน

นอ้ยทีส่ดุและมภีาวะใกลเ้คยีงสภาพปกต ิ
ไดแ้ก ่ไม่ท าใหส้ตัวเ์กดิความเครยีด, ตอ้นสตัว์
ขึน้และลงรถอย่างนุ่มนวล, ไม่ขนสง่สตัวต์า่ง

ชนดิปะปนกนั, อปุกรณท์ีใ่ชข้นสง่และตอ้น
สตัวม์คีณุภาพและมคีวามเหมาะสม, ควบคมุ
อณุหภูมแิละความชืน้สมัพัทธใ์นรถขนสง่, 

ดแูลไม่ใหส้ตัวห์วิ/กระหาย และควรค านงึถงึ
ความตอ้งการเฉพาะของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 
 

10.8.2 หา้มใชก้ระบองไฟฟ้า หรอือปุกรณอ์ย่าง

เดยีวกนัน้ีในระหวา่งการขนสง่ 
 

10.8.3 หา้มใชส้ารสงัเคราะหเ์พือ่กระตุน้หรอืระงับการ

ตืน่ตวัของสตัว ์ก่อนขนสง่หรอืขณะท าการ
ขนสง่ 
 

10.8.4 ตอ้งสามารถจ าแนกสตัวแ์ตล่ะตวัหรอืแตล่ะ

กลุม่ ตลอดขัน้ตอนการขนสง่จนถงึการเชอืด 

 

10.8.5 การขนสง่สตัวไ์ปยงัโรงเชอืดสตัวต์อ้งใชเ้วลา
ไม่เกนิ 8 ชัว่โมง เวน้แตก่รณีทีไ่ม่มโีรงเชอืดที่

สามารถเดนิทาง ในระยะเวลา 8 ชัว่โมง  
มกท. อาจพจิารณาเพิม่เวลาทีใ่ชเ้ดนิทางมาก
ขึน้เป็นพเิศษได ้ 

Standards 

10.8.1 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. 
 

10.8.2 The use of electric prods or similar 
devices is prohibited.  
 

10.8.3 The animals shall not be given synthetic 
tranquilizers or stimulants before or 
during transport.  
 

10.8.4 Each animal or group of animals shall be 
identifiable at all stages of the transport 
and slaughter process. 
 

10.8.5 Transport to the slaughter house shall 
not exceed 8 hours. When the nearest 
slaughter house cannot be reached 

within 8 hours, ACT may allow the 
addition of extra hours to journey times 
on a case by case basis.  

10.9  การเชอืด การช าแหละ และการแปรรูป / Slaughter and Processing 

มาตรฐาน 

10.9.1 ตอ้งท าใหส้ตัวส์ลบกอ่นท าการเชอืด เวน้แตจ่ะ
เป็นขอ้หา้มทางวฒันธรรม 
 

10.9.2 ในการเชอืด ตอ้งไม่ใชว้ธิทีีท่ าใหส้ตัวท์รมาน 

Standards 

10.9.1 The animals shall be stunned before 
being bled to death. The slaughter of 
animals without stunning is permitted 
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10.9.3 การแปรรูปผลติภัณฑจ์ากสตัวท์ุกขัน้ตอน ตอ้ง
ไดร้ับการตรวจสอบตามมาตรฐานการแปรรปู

และการจัดการของ มกท. 
 

10.9.4 โรงเชอืดทีใ่ช ้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและขึน้
ทะเบยีนตามมาตรฐานของกรมปศสุตัว ์
 

10.9.5 ในการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้สถานทีแ่ละ
อปุกรณ ์ตอ้งใชส้ารที ่มกท. อนุญาต ใน
ภาคผนวกเท่านัน้ (สว่นที ่1.6: รายชือ่ปัจจัย

การผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการเลีย้งสตัวแ์ละ
การเลีย้งผึง้เกษตรอนิทรยี)์ 

only when required in accordance with 
religious beliefs. 
 

10.9.2 Inhumane methods shall not be used to 
stun or kill the animals. 

10.9.3 All stages of the slaughter and 

processing shall be inspected and 
approved against ACT Organic 
Agriculture Standards on handling and 
processing. 
 

10.9.4 The slaughter of organic animals shall 
be done at abattoirs licensed by 

Department of Livestock. 
 

10.9.5 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 
equipments and facilities. 
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11. การเลีย้งผึง้ / Beekeeping 
 
 

 

 

หลกัการท ัว่ไป 

• การเลีย้งผึง้เป็นกจิกรรมทีม่สีว่นชว่ยรักษา

สิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิการผลติดา้นการเกษตรและ
ป่าไม ้อนัเน่ืองมาจากกจิกรรมการผสมเกสร
ดอกไมข้องตวัผึง้ 

 
 
แนวทางปฏบิตั ิ

• รังผึง้ควรประกอบดว้ยวสัดจุากธรรมชาต ิซึง่ไม่
กอ่ใหเ้กดิการปนเป้ือนแกส่ิง่แวดลอ้มหรอื
ผลติภัณฑผ์ึง้ 

• อาจมกีารใหอ้าหารเสรมิทีเ่ป็นอนิทรยีแ์กผ่ึง้ดว้ย 
เฉพาะในชว่งทีข่าดแคลนอาหารอนัเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศหรอืมเีหตจุ าเป็นอืน่ ๆ  

• เมือ่น าผึง้ไปเลีย้งในพืน้ทีท่ีป่ลอ่ยใหพ้ชืขึน้เอง
ตามธรรมชาต ิควรพจิารณาถงึความปลอดภัยและ

ผลกระทบตอ่พันธุข์องแมลงในทอ้งถิน่ รวมถงึ
ความตอ้งการผสมเกสรของพชืพันธุใ์นทอ้งถิน่ 

• การดแูลรักษาและจัดการรังผึง้ ควรปฏบิัตติาม
มาตรฐานปศสุตัวอ์นิทรยี ์มกท. ดว้ย 

• การดแูลผึง้ ควรพจิารณาการปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สิง่แวดลอ้ม, ความอยู่รอด และความตา้นทานตอ่
โรค 

• ในชว่งทีม่กีารบบีน ้าผึง้และการแปรรูปผลติภัณฑ์

จากผึง้ ควรรักษาอณุหภูมขิองน ้าผึง้ใหต้ า่ทีส่ดุอยู่
เสมอ 

• พืน้ทีเ่ลีย้งควรมขีนาดใหญ่เพยีงพอและมคีวาม
หลากหลายใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหม้แีหลง่อาหาร
และน ้าเพยีงพอ 

• ควรดแูลสขุภาพของผึง้ดว้ยการเตรยีมป้องกนัโรค 

ใชเ้ทคนคิการคดัเลอืกสายพันธุ ์จัดหา
สภาพแวดลอ้มทีด่ ีแหลง่อาหารทีส่มดลุ และการ
ปฏบิัตใินการดแูลรักษาทีเ่หมาะสม 

• แหลง่อาหารตามธรรมชาต ิควรมาจากระบบ
เกษตรอนิทรยีห์รอืทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ

 

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 ACT organic livestock 
standards. 

• 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, favorable environment, 
balanced diet and appropriate husbandry 
practices. 

• The sources of forage should be essentially 

organically produced plants or naturally 
occurring vegetation. 

มาตรฐาน 

การจดัการท ัว่ไป 

11.1 รังผึง้ตอ้งตัง้อยู่ในแปลงทีข่อรับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีแ์ละ/หรอื พืน้ทีท่ีป่ลอ่ยใหพ้ชื
ขึน้เองตามธรรมชาตทิีไ่ม่เคยใชส้ารเคมทีีห่า้ม

ใชใ้นเกษตรอนิทรยี ์โดยเป็นพืน้ทีท่ีผ่ ึง้

Standards 

General Management 

11.1 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 
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สามารถหาน ้าหวานและเรณูจากแหลง่ผลติพชื
ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์พยีงพอ
ตอ่ความตอ้งการในรัศม ี3 กม. กรณีทีเ่ปลีย่น

สถานทีเ่ลีย้งตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบทันท ี
  

11.2 เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ตอ้งไม่วางรังผึง้ในบรเิวณ

ทีพ่ืน้ทีบ่นิหาอาหารมคีวามเสีย่งปนเป้ือนสงูใน
รัศม ี5 กโิลเมตร ไดแ้ก ่พืน้ทีก่ารเกษตรทั่วไป
ทีใ่ชว้ธิกีารทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มรุนแรง 

และแหลง่มลพษิ เชน่ เขตชมุชนหนาแน่น, 
ถนนทีม่รีถผ่านไปมาจ านวนมาก, เขตโรงงาน
อตุสาหกรรม, บ่อขยะ, เตาเผาขยะ เป็นตน้ 
 

11.3 เมือ่หมดฤดกูารเลีย้งแตล่ะรุ่น ตอ้งเหลอืรังผึง้
ไวส้ ารองน ้าผึง้และเรณูส าหรับฝูงผึง้อย่าง
เพยีงพอตลอดชว่งระยะเวลาพักรัง การให ้

อาหารเสรมิแกผ่ึง้จะท าไดเ้ฉพาะในชว่ง
รอยตอ่ระหวา่งการเก็บเกีย่วรุ่นทีแ่ลว้จนถงึชว่ง
กอ่นฤดกูารผลติถัดไป ทัง้น้ี ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะ

น ้าผึง้อนิทรยี ์น ้าตาลเหลวอนิทรยี ์หรอืน ้าตาล
อนิทรยีเ์ท่านัน้ (อาจยกเวน้ใหใ้ชจ้ากแหลง่อืน่
ได ้ในกรณีทีห่าน ้าตาลอนิทรยีไ์ม่ได ้แตจ่ะ

อนุญาตใหใ้ชไ้ดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด) 
โดยใหบ้ันทกึขอ้มูลเกีย่วกบัอาหารทีใ่หเ้พิม่ 
ไดแ้ก ่ชนดิ, วนัทีใ่ห,้ ปรมิาณ และระบุรวงผึง้

ทีใ่หไ้วด้ว้ย 
 

11.4 รังผึง้ทุกรังตอ้งมสีว่นประกอบพืน้ฐานเป็นวสัดุ
จากธรรมชาต ิไม่อนุญาตใหใ้ชว้สัดทุ ารังที่

อาจมสีารพษิปนเป้ือน หรอืมผีลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มและผลติภัณฑผ์ึง้ เชน่ กลอ่งบรรจุ
รังผึง้อาจทาสไีด ้แตต่อ้งไมม่สีารตะกัว่เจอืปน 

และอาจใชว้สัดพุืน้ฐานทีเ่ป็นพลาสตกิไดแ้ต่
ตอ้งเคลอืบดว้ยไขผึง้อนิทรยีแ์ละยดึกบัคอน
ไม ้
 

11.5 ในการท าความสะอาดและก าจัดเชือ้โรคใน
วสัด ุอาคารสถานที ่เครือ่งมอื ภาชนะ หรอื
ผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการเลีย้งผึง้ ใหใ้ชส้ารตามที่

อนุญาตในภาคผนวกเท่านัน้ (สว่นที ่1.6: 
รายชือ่ปัจจัยการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการ
เลีย้งสตัวแ์ละการเลีย้งผึง้เกษตรอนิทรยี)์ 

อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑจ์ากธรรมชาต ิเชน่ ไข
ผึง้ และน ้ามันพชื 

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 ACT 
immediately of any changes of 

beekeeping sites.  
 

11.2 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. 

  
11.3 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 
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.  
 

11.4 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.  
 

11.5 For cleaning and disinfecting beekeeping 
materials, buildings, utensils or products, 
permitted substances listed in Appendix 

(Part 1.6: List of Approved Inputs for 
Organic Livestock and Bee-Keeping) may 
be used. Only natural products such as 

wax and plant oils can be used in the 
hives. 

ระยะปรบัเปลีย่น 

11.6 ฝูงผึง้เดมิทีม่อียู่แลว้ สามารถปรบัเปลีย่นเขา้สู่

ระบบเกษตรอนิทรยี ์การน าผึง้ใหม่เขา้มาเพิม่ 
ตอ้งหาจากแหลง่ทีเ่ป็นอนิทรยีก์อ่น 

Conversion   

11.6 Existing bee colonies may be converted 
to organic production. Introduced bees 
shall come from organic production units 
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11.7 กรณีทีพ่บปัญหาผึง้ตายเป็นจ านวนมาก
เน่ืองจากเป็นโรคหรอืเกดิภัยพบิัต ิไมส่ามารถ
หาพันธุผ์ึง้อนิทรยีม์าเลีย้งทดแทน อนุญาตให ้

น าพันธุผ์ึง้ทั่วไปมาเริม่เลีย้งใหม่ได ้
 

11.8 ผลติภัณฑผ์ึง้จะสามารถจ าหน่ายเป็นอนิทรยี์

ไดเ้มือ่การเลีย้งผึง้เป็นไปตามมาตรฐานน้ีอย่าง
นอ้ย 1 ปี  
 

11.9 ในชว่งระยะปรบัเปลีย่นน้ี ตอ้งใชไ้ขผึง้อนิทรยี์

มาแทนไขผึง้เดมิภายในระยะเวลา 1 ปี ใน
กรณีทีไ่ม่สามารถเปลีย่นเป็นไขผึง้อนิทรยีไ์ด ้
ทัง้หมด มกท. อาจขยายระยะปรับเปลีย่น

ออกไป 
 

11.10 ทัง้น้ี การเปลีย่นไขผึง้ใหม่อาจไม่จ าเป็น หาก

ไมม่กีารใชส้ารตอ้งหา้มในรงัผึง้มากอ่น  
 

11.11 กรณีทีม่กีารปรับปรุงรงัผึง้ใหม่ สามารถน า
นางพญาผึง้และฝูงผึง้เขา้ใหมไ่ดไ้ม่เกนิปีละ 

10% โดยใชร้วงผึง้หรอืฐานรวงทีม่าจากระบบ
เกษตรอนิทรยี ์

when available. 
 

11.7 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. 
 

11.8 Bee products shall be sold as organic 
when beekeeping has been managed in 

accordance with this standard for at 
least one year.  
 

11.9 All the wax shall be replaced with 

organic wax during this one-year period. 
Otherwise, ACT may extend the 
conversion period.  
 

11.10 In cases where no prohibited substances 
have previously been used within the 
hive, the replacement of wax is not 

necessary. 
 

11.11 For the renovation of apiaries, 10 % per 

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

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

production units. 

พนัธุส์ตัวแ์ละการขยายพนัธุ ์

11.12 ในการเลอืกพันธุผ์ึง้ ตอ้งใชพ้ันธุท์ีส่ามารถ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพในทอ้งถิน่และตา้นทาน
โรคไดด้ ี

Breeds and Breeding 

11.12 The operator shall select breeds of bees 

that are able to adapt to local conditions 
and resistant to diseases. 

การจดัการดา้นสุขภาพ 

11.13 ในการดแูลสขุภาพของผึง้ ใหย้ดึหลกัในการ
สง่เสรมิใหเ้กดิความตา้นทานและป้องกนัโรค 
เชน่ เปลีย่นนางพญาผึง้เป็นระยะ, มรีะบบ

ตรวจสอบความผดิปกตขิองผึง้, การควบคมุตวั
ออ่นผึง้ผูภ้ายในรัง, ก าจัดเชือ้โรคในวสัดุ
อปุกรณเ์ป็นประจ า, ท าลายวสัดแุละตวัผึง้ทีม่ี

การปนเป้ือนทิง้, เปลีย่นไขผึง้อยู่เสมอ, เก็บ
เรณูและน ้าผึง้ไวใ้หเ้พยีงพอในชว่งพักรงั, ใช ้

ไขผึง้ทีไ่ม่ปนเป้ือนเชือ้โรคหรอืแมลงศตัรู เป็น

ตน้ 
 

11.14 ในกรณีทีม่าตรการดแูลสขุภาพขา้งตน้ไม่เป็น
ผล ฝูงผึง้มอีาการป่วยหรอืตดิเชือ้โรคจะตอ้ง

ไดร้ับการรักษาอย่างทันท่วงท ีและอาจ
อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารรักษาดงัตอ่ไปน้ี 

 

11.14.1 ใชย้าสมุนไพรหรอืวธิกีารรักษาแบบ

ทางเลอืกกอ่น โดยเฉพาะถา้การใช ้

วธิรีักษาแบบน้ีไดม้ปีระสทิธภิาพทีด่ ี

Health care 

11.13 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 beeswax, sufficient 
reserves of pollen and honey in hives 

during the dormancy period, and use of 
beeswax not contaminated with diseases 
or pest.  
 

11.14 Where preventive measures fail, and 
colonies become sick or infested, they 
shall be treated immediately. Treatments 
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11.14.2 ถา้จ าเป็นตอ้งใชย้าแผนปัจจบุันที่
เป็นสารสงัเคราะหห์รอืยาปฏชิวีนะใน
การรักษา โดยการใชย้าตอ้งอยู่

ภายใตค้วามควบคมุของสตัวแพทย ์
และหา้มใชเ้พือ่เป็นการป้องกนัโรค 
 

11.14.3 ตอ้งมกีารบันทกึชนดิยา (รวมถงึสาร
ออกฤทธิท์างยา) และรายละเอยีด
ขอ้บ่งชีข้องโรค, ปรมิาณยาทีใ่ช,้ 
วธิกีารจัดการ, ชว่งเวลาทีใ่ชย้า และ

ระยะเวลาหยุดใชย้าไวอ้ย่างชดัเจน 
 

11.14.4 รังผึง้ทีใ่หก้ารรักษาจะตอ้งถูกแยกไว ้

ตา่งหาก และตอ้งเริม่ระยะ
ปรับเปลีย่นใหมห่นึง่ปี 
 

11.15 ในการควบคมุโรคและแมลงศตัรู อนุญาตให ้

ใชส้ารดงัตอ่ไปนี ้
 

1) กรดแลคตกิ และกรดฟอรม์กิ  
 

2) กรดออกซาลกิ และกรดอะซติกิ 
 

3) ก ามะถัน 
 

4) น ้ามันสกดัจากพชืธรรมชาต ิเชน่ 

เมนทอล, ยูคาลปิตสั และการบูร  
 

5) เชือ้บาซลิลสั (Bacillus thuringiensis) 
 

6) ไอน ้า เปลวไฟ และโซดาไฟ ในการฆ่า
เชือ้ในรัง 
 

11.16 อนุญาตใหก้ าจัดตวัออ่นผึง้ผูไ้ด ้ในกรณีทีม่ี

การเขา้ท าลายของไร Varroa jacobsoni 

shall respect the following principles:   
 

11.14.1 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. 
 

11.14.2 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. 

 

11.14.3 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. 
 

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

11.15 For disease and pest control the 
following are permitted: 
 

1) lactic, formic acid;   

2) oxalic, acetic acid;  
 

3) sulfur; 
 

4) natural essential oils, e.g. menthol, 
eucalyptol, camphor;   
 

5) Bacillus thuringiensis; 
 

6) steam, direct flame and caustic soda 
for hive disinfection. 
 

11.16 The practice of destroying the male 
brood is permitted only to contain 
infestation with Varroa jacobsoni. 

การจดัการอวยัวะสตัว ์

11.17 ไม่อนุญาตใหม้กีารการตดัแตง่อวยัวะ ไดแ้ก ่

Mutilations 

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

การเก็บเกีย่วและแปรรปู 

11.18 ไม่อนุญาตใหท้ าลายผึง้ในคอนรังผึง้เพือ่เก็บ

เกีย่วเอาน ้าผึง้หรอืผลติภัณฑผ์ึง้อืน่ ๆ 
 

11.19 หา้มน ารังผึง้ทีม่ตีวัออ่นอยู่ภายในมาบบีเอา

น ้าผึง้ 
 

11.20 ไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารไลท่ีเ่ป็นสารเคมี
สงัเคราะหเ์พือ่ไลผ่ึง้ ในชว่งบบีน ้าผึง้ 
 

11.21 การใชค้วนัควรใชใ้หน้อ้ยทีส่ดุ อนุญาตใหใ้ช ้

วสัดใุนการรมควนัทีม่าจากธรรมชาตหิรอืที่
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
 

11.22 การน าผลติภัณฑผ์ึง้อนิทรยีม์าจัดการ/แปรรปู
จะตอ้ง 
 

1) ไม่เตมิน ้าลงในน ้าผึง้เพือ่ลดความขน้ 
 

2) ไม่ใชแ้ผ่นกรองทีม่คีวามละเอยีดสงู หรอื
ไดอะตอมมเิชยีส เอริท์ เพือ่แยก seed 

crystals ออกจากน ้าผึง้ 
 

3) ไม่ใชว้ธิกีรองแบบแรงอดัสงู 
 

4) ไม่ใชค้วามรอ้นหรอืจัดการผลติภัณฑ์
อนิทรยีด์ว้ยเครือ่งท าความรอ้นเชือ้เพลงิ
น ้ามันกา๊ด หรอื ระบบท าความรอ้นอืน่ที่

กอ่ใหเ้กดิไอปิโตรเลยีมในหอ้ง หรอื 
 

5) ไม่ใชส้ารก าจัดแมลง, สารไลแ่มลง, หรอื
สารรมทีเ่ป็นสารสงัเคราะห ์เพือ่ควบคมุผึง้

ทีแ่ตกรัง หรอืแมลงศตัรูอืน่ๆ 
 

11.23 ขัน้ตอนการบบีน ้าผึง้, แปรรูป และเก็บรักษา
น ้าผึง้หรอืผลติภัณฑผ์ึง้ ตอ้งมกีารดแูลใกลช้ดิ 

และจดบันทกึวธิกีารปฏบิัตใินทุกขัน้ตอนไว ้

Harvesting and Processing 

11.18 Destruction of bees in the combs as a 

method to harvest honey or other bee 
products is prohibited.  
 

11.19 Extraction of honey from combs that 
contain brood is prohibited.  
 

11.20 Chemical synthetic bee repellents shall 

not be used during honey extraction 
operations.  
 

11.21 The use of smoke should be kept to the 

minimum. Smoking materials that are 
natural or in accordance with ACT 
organic standards are permitted.  
 

11.22 In the handling/processing of bee 
products, the operator shall not:  
 

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 

vapors in the room; or 
 

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

or fumigants. 
 

11.23 All steps of extraction, processing and 
storage of honey or other bee products 

shall be handled with care and 
documented. 
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12. การรบัรองแบบกลุม่ /                    
Grower Group Certification 
 

 

 

กลุม่ผูผ้ลติท ัง้ทีม่แีละไมม่รีะบบควบคุมภายใน  

โครงการผลติเกษตรอนิทรยีท์ัง้ทีม่แีละยังไมม่รีะบบ
ควบคมุภายใน ตอ้งจัดท าเอกสารดงัตอ่ไปนี้ 
 

12.1 ขอ้มูลพืน้ฐานของเกษตรกรผูผ้ลติแตล่ะราย 
เชน่  
 

1) ขอ้ตกลงในการเขา้ร่วมโครงการผลติเกษตร

อนิทรยี,์  
2) แผนการผลติประจ าปี,  

 

3) ประวตัฟิารม์และประวตักิารใชส้ารเคมใีนแต่

ละแปลง,   
 

4) แผนผังฟารม์,  
 

5) จ านวนแปลง และจ านวนพืน้ทีแ่ตล่ะแปลง 
ในครอบครองของเกษตรกร ทัง้แปลงทีท่ า
เกษตรอนิทรยี ์และแปลงทั่วไป,   
 

6) พชืทีข่อรับรอง 

 

12.2 แผนทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นต าแหน่งทีต่ัง้ของฟารม์
ของเกษตรกรในโครงการ โดยเฉพาะในกรณีที่

เกษตรกรในพืน้ทีท่ าเกษตรอนิทรยีท์ัง้หมดและ
ไมม่คีวามเสีย่ง และไมม่แีผนผังฟารม์แตล่ะราย 
 

12.3 รายการปัจจัยการผลติทีท่างโครงการจัดหาให ้
หรอืทีผู่ผ้ลติน าเขา้มาใชใ้นฟารม์ และขอ้มูล
เกีย่วกบัปัจจัยการผลติดงักลา่วทีส่ามารถ

ตรวจสอบไดว้า่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีท์ีข่อการรับรอง 
 

12.4 สรุปรายชือ่สมาชกิของกลุม่ผูผ้ลติ (Approved 

Farmer List) ซึง่ตอ้งมขีอ้มูลชือ่, ทีอ่ยู่, รหัส
ผูผ้ลติ, แปลงอนิทรยี,์ แปลงทั่วไป, วนัที่
เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ, วนัทีใ่ชปั้จจัยการ

ผลติตอ้งหา้มครัง้สดุทา้ย, วนัทีม่กีารตรวจครัง้
ลา่สดุ, พชืทีข่อรับรอง, สถานะการรบัรอง 
(อนิทรยี ์ปรับเปลีย่นปีที ่x) และระยะ

ปรับเปลีย่น, ประมาณการผลผลติ 
 

12.5 สญัญาระหวา่งกลุม่ผูผ้ลติกบัผูร้ับจา้งผลติ 
(sub-contractor) อืน่ๆ เชน่ ผูร้ับจา้งแปรรปู 

(ถา้ม)ี 

Grower Group with and without 

Internal Control System (ICS) 

Organic Grower Group Project (GG) with and 

without Internal Control System (ICS) shall 
develop the following documents: 
 
12.1 Basic information of each producer 

including  
 

1) agreement to join the Grower Group 

(GG),  
 

2) annual production plan,  
 

3) farm history and last use of prohibited 

agro-chemicals in each field,  
 

4) field map,  
 

5) number of field and field acreage for 

all agricultural land (both owning and 
farming) practicing organic and 
conventional farming, 
 

6) crop to be certified. 
 

12.2 Overall farm map of all GG members, 

especially when GG members all practices 
organic farming with low risks and no 
individual field maps. 
 

12.3 List of farm inputs allowed to be used by 
the GG, either provided or farmers obtain 
themselves. Information about the 

allowed inputs whether they are complied 
with relevant organic standards.  
 

12.4 Approved Farmer List containing 
information of farmer name, address, 
farmer code, organic field, conventional 

field, date when farmer start joining 
organic project, date of last use of 
prohibited substances, last inspection, 
certified crops, field status (organic, in-

conversion year xx), conversion period, 
estimate yields. 
 

12.5 Agreement between the GG and sub-
contractor such as processor (if any). 

กลุม่ผูผ้ลติทีม่รีะบบควบคุมภายใน 

 

ส าหรับโครงการทีม่รีะบบบควบคมุภายใน มขีอ้ก าหนด
ทีต่อ้งปฏบิัตเิพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี ้

12.6 จัดท ามาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์ย่างง่ายเผยแพร่

Grower Group with Internal Control 

System (ICS) 

For GG with Internal Control System (ICS), 
additional requirements must be followed: 

12.6 ICS develop a simplified organic 
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ใหก้บัเกษตรกรสมาชกิ เฉพาะในเรือ่งที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติของเกษตรกร โดยกลุม่
ผูผ้ลติจะตอ้งแจกเอกสารมาตรฐานดงักลา่ว

ใหก้บัเกษตรกรสมาชกิทุกราย 
 

12.7 การฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัเกษตรกรสมาชกิ

เกีย่วกบัเกษตรอนิทรยี,์ มาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์(ตามมาตรฐานอย่างง่ายในขอ้ 12.6), 
และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการตรวจรับรองเกษตร
อนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีารจัดท ารายงานการ

ฝึกอบรมดงักลา่วเก็บไวท้ีก่ลุม่ผูผ้ลติดว้ย 
 

12.8 มกีารตรวจเยีย่มฟารม์ของเกษตรกรสมาชกิใน

โครงการทุกรายอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ยกเวน้
กลุม่ผูผ้ลติทีม่กีารผลติพชืแบบประณีตตลอดปี 
(เชน่ ผัก) หรอืมกีารปลกูพชืทีข่อรบัรองหลาย

รุ่นหมุนเวยีนกนัในรอบปี อาจมกีารตรวจเยีย่ม
ฟารม์ของเกษตรกรมากกวา่ปีละ 1 ครัง้ ทัง้น้ี
ขึน้กบัความเสีย่งภายของการผลติและภายใน

กลุม่ โดย มกท. จะพจิารณาเป็นกรณีไป 
 

12.9 กรณีทีโ่ครงการรับสมัครสมาชกิรายใหม่ จะตอ้ง
ท าการตรวจเยีย่มเกษตรกรรายใหม่ทุกราย

พรอ้มทัง้ตดิตามใหเ้กษตรกรแกไ้ขเงือ่นไข
ส าคญัทีพ่บจากการตรวจใหแ้ลว้เสร็จกอ่น จงึจะ
สามารถขึน้ทะเบยีนเป็นสมาชกิได ้
 

12.10 ในการตรวจเยีย่มฟารม์ จะตอ้งมกีารตรวจการ
ผลติแบบคูข่นานของเกษตรกรแตล่ะราย 
(ปรับเปลีย่น-อนิทรยี ์หรอือนิทรยีต์า่งมาตรฐาน 

และทีไ่ม่ใชอ่นิทรยี)์ โดยจะตอ้งท าการตรวจ
เยีย่มและตดิตามในชว่งเก็บเกีย่ว เพือ่ใหม้ั่นใจ
วา่ เกษตรกรสมาชกิมกีารจัดการผลติผลแยกกนั

อย่างชดัเจน   
 

12.11 ในกรณีทีเ่กษตรกรสมาชกิมกีารแปรรูปผลผลติ
กอ่นสง่ขายใหก้บักลุม่ (เชน่ ตาก อบแหง้) 

ระบบควบคมุภายในจะตอ้งท าการตรวจการแปร
รูปในครัวเรอืนของสมาชกิดว้ย  
 

12.12 ในการตรวจเยีย่มฟารม์และการแปรรูปทุกครัง้ 
จะตอ้งมกีารจัดท ารายงานการตรวจทีม่ขีอ้มูล
เพยีงพอ เชน่ แปลงทีต่รวจ, ชนดิพชืทีป่ลกู, 

แหลง่น ้า, การปรับปรุงบ ารุงดนิ, การก าจัด
ศตัรูพชื, เมล็ดพันธุแ์ละปัจจัยการผลติทีใ่ช,้ 
ระบบนเิวศในฟารม์, การป้องกนัการปนเป้ือน

จากภายนอก (ประเมนิแนวกนัชน), การจด
บันทกึในฟารม์, การเก็บเกีย่วและการจัดการ
ผลติผลหลงัเก็บเกีย่ว, ปรมิาณผลติผลทีไ่ดห้รอื
ประมาณการ การจัดการพชืคูข่นาน (ถา้ม)ี ฯลฯ 
 

12.13 มมีาตรการในการจัดการลงโทษเกษตรกร
สมาชกิเมือ่มกีารละเมดิมาตรฐานหรอืไมป่ฏบิัติ

ตามเงือ่นไขการรับรองมาตรฐาน และบันทกึการ
จัดการดงักลา่ว โดยระบบควบคมุภายในตอ้ง
จัดท ารายชือ่เกษตรกรทีถู่กลงโทษ พรอ้ม

เหตผุลและระยะเวลาการลงโทษ รวมทัง้
เกษตรกรทีล่าออกจากกลุม่และเหตผุลการ

standards, easily accessible by the for the 
GG farmer members. These standards 
shall contain relevant part of the organic 

production requirements of applicable 
standards. All farmer members must have 
a copy of these simplified standards. 
 

12.7 ICS organize training for GG members on 
organic agriculture, requirements of 
organic standards (as per the simplified 

standards in 12.6), and certification 
requirements. Records of each training 
shall be maintained and kept at the GG 

office. 
 

12.8 ICS must do internal farm visit at least 

once a year. Exception when the 
productions are very intensive whole year 
round (e.g. vegetables) or growing 

multiple crop rotations within one year, 
the ICS internal farm visit to GG shall be 
more than once a year depending on the 
risks of the productions and the grower 

group which ACT will decide on case by 
case basis. 
 

12.9 ICS must ensure that new GG farmer 
members are visited by the ICS and all 
major NCs from the visit are resolved 

before he/she can be approved and listed 
in the Approved Farmer List. 
 

12.10 For the ICS internal farm visit, an 

inspection of fields with parallel 
production (e.g. organic in-conversion 
and organic or organic of different 

standards) shall be conducted, including 
the visit at the harvesting time to ensure 
that GG farmer members clearly separate 

the harvesting and handling of organic 
and non-organic products.  
 

12.11 If GG farmer members do process the 

organic produce for delivering to the GG 
(e.g. drying, cutting), the ICS must 
inspect such processing activities of the 

GG farmer members.  
 

12.12 Every time when do the ICS do farm or 
processing internal visit, there shall be 

report of the visit containing sufficient 
information as required by the standards, 
e.g. field visited, crop, irrigation source, 

soil fertility management, pest 
management, seed and farm inputs, farm 
agro-ecology, prevention of external 

contamination (evaluating of buffer 
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ลาออก ไวใ้ห ้มกท. ตรวจสอบ 
 

12.14 มกีารจัดท าคูม่อืระบบควบคมุภายใน ทีแ่สดง

รายละเอยีดเกีย่วกบัการด าเนนิงานของระบบ
ควบคมุภายใน, ผูร้ับผดิชอบและเจา้หนา้ทีใ่น
สว่นตา่งๆ, การประเมนิความเสีย่งภายใน

โครงการ เพือ่ระบบควบคมุภายในไดร้ับทราบ
แนวโนม้ของปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้และหา
มาตรการลดความเสีย่งใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

12.15 เจา้หนา้ทีข่องระบบควบคมุภายในจะตอ้งมี

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเกษตรอนิทรยี,์ 
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ีข่อการรับรอง, ไม่มี
ผลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกบัผูท้ีไ่ปตรวจโดยตรง 

(เชน่ ไม่ตรวจฟารม์ของตวัเอง หรอืผูผ้ลติทีเ่ป็น
เครอืญาต ิหรอืทีอ่าจมผีลใหเ้กดิความล าเอยีง
ในการตรวจได ้แต ่มกท. อาจมขีอ้ยกเวน้

ส าหรับบางกรณี ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการประเมนิความ
เสีย่ง ซึง่ มกท. จะพจิารณาเป็นกรณีไป), และ
จะตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบัการตรวจเยีย่ม

ฟารม์จากวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละความ
เชีย่วชาญ 

12.16 รายงานสรุปประจ าปี ระบรุายละเอยีดส าคญัๆ 

เชน่ จ านวนเกษตรกรและจ านวนพืน้ทีท่ี่
เปลีย่นแปลง, จ านวนเกษตรกรทีล่ะเมดิ
มาตรฐานและการลงโทษ, ปัญหาและเงือ่นไข

โดยรวมส าหรับเกษตรกรสมาชกิ, สรปุการรับซือ้
ผลติผล การขายผลติภัณฑอ์นิทรยี ์ฯลฯ 

areas), farm records, harvest and post-
harvest activities, harvested yields or 
estimated yields to be harvested, etc. 
 

12.13 ICS has sanction measures to impose on 
GG farmer members who do not comply 

with the organic standards or certification 
conditions. The sanction shall be 
documented. The ICS shall compile the 
list, for ACT to verify, of sanctioned GG 

members together with reason and time 
period of the sanctions as well as list of 
GG who resigned from the group and the 

reasons.  
 

12.14 An ICS manual shall be developed. The 

manual shall include information about 
the ICS works, responsible persons, staff, 
the overall risk assessment so that the 

ICS know what preventive measures shall 
be employed to reduce the risks. 
 

12.15 The ICS staff shall have a good 

knowledge on organic agriculture, the 
relevant part of the applicable standards, 
no direct conflict of interests with 

inspected GG members (e.g. not 
inspecting own farm, direct family 
members which may have bias in the ICS 

inspection but ACT may grant exception 
for some GG on case by case basis by 
evaluating possible risks), and shall be 

trained on ICS farm visit and inspection 
for competent trainer. 
 

12.16 An ICS annual report shall be submitted 

to ACT including relevant information 
such as changes of GG farmer members 
and farmlands, problems and approval 

conditions for GG members, the annual 
purchase of the products, sale of organic 
products, etc. 
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ภาคผนวก / Appendixes 
 

 

ภาคผนวก 1: ปจัจยัการผลติทีอ่นญุาตใหใ้ชใ้นการผลติอนิทรยี ์/  
Appendix 1: List of approved Inputs Used in Organic Production  
 

สญัลกัษณแ์ละความหมาย / Symbols 
 

✔  ใหใ้ชไ้ด ้หมายถงึ ปัจจัยการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
Permitted as organic practice and input in organic farming 

! ใชอ้ย่างระมัดระวงั หมายถงึ ปัจจัยการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชไ้ด ้แตจ่ะตอ้งใชต้ามขอ้ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด และใชอ้ย่างระมัดระวงั 
Use with caution as specified in this Appendix 

 
 

สว่นที ่1.1: ปัจจยัการผลติทีใ่ชเ้ป็นปุ๋ยและสารปรบัปรุงดนิ /  
Part 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners 
 

รายการ
วสัด ุ

รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

กระดกูป่น  กระดกูสตัวห์รอืกระดกูปลาบดละเอยีด 
ใหธ้าตฟุอสฟอรสัและธาตไุนโตรเจนแก่
ดนิปลกู มคีณุสมบัตเิป็นดา่งเล็กนอ้ย 
ควรใชใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสม โดย
ค านงึถงึสมดลุของธาตอุาหารในดนิ 

! Bone meal Animal or fish bone meal as a 
source of P and N for soil.  
Slightly alkaline. 

กากน ้าตาล 
หรอืโมลาส 

ใชใ้นการหมกัท าปุ๋ ยน ้าชวีภาพ เพือ่เป็น
อาหารของจลุนิทรยี ์

✔  Molasses Use in composting green fertilizer 
as microorganisms’ food. 

กากเมล็ด
พชื 

กากทีเ่หลอืจากการบบีน ้ามนั เชน่ ถั่ว
ลสิง ถั่วเหลอืง เมล็ดสะเดา เมล็ดละหุง่ 
ใหธ้าตไุนโตรเจน ควรใชใ้นสภาพที่
ผ่านการหมกัแลว้ ถา้ใชไ้มถู่กตอ้งอาจ
ท าใหพ้ชืไหมห้รอืเน่าตาย 

! 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. 

แกลบ ใชเ้ป็นวสัดคุลมุดนิ ชว่ยปรับปรงุดนิ
เหนียวใหโ้ปร่งขึน้ แตค่วรใชร้่วมกบัวสัดุ
อืน่ เพราะมธีาตอุาหารนอ้ยมาก และ
เก็บความชืน้ไดไ้มด่ ียอ่ยสลายชา้ 

! Rice husks Good for mulching. Can be used 
to improve clay soil but should be 
mixed with other materials 
because it is low in nutrients, has 
poor water retention, and is slow 
to decompose. 

ก ามะถัน 
 

-- ! Sulphur -- 

เกลอืยปิซัม่  
(แมกนีเซีย่ม 
ซัลเฟต) 

จะตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและไม่
ผ่านกระบวนการทางเคมหีรอืไมม่าจาก
กระบวนการสงัเคราะห ์

✔  Gypsum 
salt 
(Magnesiu
m 
Sulphate) 

Use only those from natural 
sources and not come from 
synthetic or chemically treated 
process  

ขยะ

อนิทรยีวตัถุ 

ผลผลติและผลพลอยไดท้ีม่าจากพชื 

อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นปุ๋ ยและท าปุ๋ ยหมัก
ได ้เชน่ กากเหลอืจากการสกดัน ้ามัน, 
เปลอืกโกโก,้ แกลบ 

 
ผลผลติและผลพลอยไดท้ีม่าจากสตัว ์
ไดแ้ก ่

* เลอืดแหง้ผง 

✔  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 
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รายการ
วสัด ุ

รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

* กบีเทา้สตัวผ์ง 

* เขาสตัวผ์ง 
* กระดกูผง หรอื กระดกูผงทีส่กดัเจ
ลาตนิออกไปแลว้ 

* ปลาป่น 
* เน้ือสตัวป่์น 
* ขนสตัวปี์กป่น และ ‘chiquette’ 

* ขนแกะ 
* ขนสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมป่น แตต่อ้ง
ไมม่โีครเมยีม (VI) ปนเป้ือนในระดบั

ทีส่ามารตรวจวดัได ้
* เสน้ผม 
* ผลผลติจากนมสตัว ์

* โปรตนีทีไ่ดจ้ากการไฮโดรไลซสี 
แตห่า้มใช ้ทีส่มัผัสโดยตรงกบัสว่น
ของพชืทีน่ ามาบรโิภค 

 

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 
* hydrolyzed proteins: Not to 

be applied to edible parts of the 
crop 

ขีเ้ถา้ไม,้ 
ขีเ้ถา้แกลบ 

ใชเ้ป็นวสัดปุรบัปรงุความเป็นกรดของ
ดนิ เป็นแหลง่ของธาตฟุอสฟอรสัและ
โพแทสเซยีม ไมค่วรใชก้บัตน้กลา้ของ
พชื หา้มใชข้ีเ้ถา้ทีม่าจากการเผาปุ๋ ยมลู
สตัว ์เพราะท าใหส้ญูเสยีอนิทรยีวตัถุ
และธาตอุาหาร 

! Wood ash, 
rice husk 
ash 

Use to raise soil pH and as a 
source of potassium and 
phosphorous.  Don’t use with 
seedling. Use of ash from 
burning animal manure is 
prohibited because of loss of 
organic matter and nutrients. 

ขีเ้ลือ่ย ไมอ่นุญาตถา้มาจากไมท้ีม่กีารใช ้

สารเคมเีพือ่รักษาเนื้อไม ้
เมือ่ผสมกบัดนิปลกูจะชว่ยท าใหด้นิ
โปรง่ขึน้ และเก็บความชืน้ไดม้ากขึน้ 
แตย่อ่ยสลายชา้ ควรผ่านการหมกัให ้
สลายตวักอ่นการน าไปใช ้

! Saw dust Saw dust from treated wood is 
not allowed. 
Mix with soil to improve aeration 
and water retention but slow to 
decompose. Should be composed 
before using. 

ขีไ้สเ้ดอืน 
 

 ✔  Vermi-
castle 

 

แคลเซีย่ม 
คลอไรด ์ 

จากแหลง่ธรรมชาตเิท่านัน้ ใชเ้ป็น
แหลง่ธาตอุาหารเสรมิแกพ่ชื  แตต่อ้ง
ใชอ้ยา่งระมดัระวงัเพราะมปีรมิาณธาตุ
คลอไรดส์งูมาก อาจเป็นอนัตรายตอ่
ความสมดลุของแร่ธาตใุนดนิ 

! Calcium 
Chloride  

Use only those from natural 
sources to supply trace elements 
to plants;  
Use with care for its high 
contents of chloride could affect 
mineral balances in the soil. 

จลุนิทรยี ์ อนุญาตใหใ้ชจ้ลุนิทรยีท์ุกชนดิกบัปุ๋ ย
หมกั พชื เมล็ดพชื และดนิ   ยกเวน้
จลุนิทรยีท์ีไ่ดม้าจากกระบวนการทาง
พันธุวศิวกรรม 

✔  Micro 
organisms 

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

โดโลไมท ์
(แมกนีเซยีม 
และ 
แคลเซยีม

คารบ์อเนต) 
 
 
 
 
 

• ตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิไมผ่่าน
กระบวนการทางเคม ีใชป้รับปรุงความ
เป็นกรดของดนิ 

• อาจใชเ้พือ่เสรมิธาตแุมกนเีซยีมทีม่ี
ราคาถูกแกพ่ชื การใชเ้กนิความ
จ าเป็นอาจเป็นอนัตรายตอ่พชื 

✔  
 
 
! 

Dolomite 
(Magnesium 
and Calcium 
Carbonate) 
 
 

 
 
 

• Use only those from natural 
sources and not chemically 
treated. Use to adjust soil pH. 

• If used to correct magnesium 
deficiencies avoid over 
application and possible 
toxicity. 
 



Page 84 of 112 

รายการ
วสัด ุ

รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

ปุ๋ ยจากถุง
เห็ด 

ขีเ้ลือ่ยและเศษวสัดเุหลอืทิง้จากถุงเห็ด
นางฟ้า นางรม ฯลฯ 
ควรผ่านการหมกัซ ้าอกีครัง้กอ่นน ามาใช ้

✔  Mushroom 
manure 

Saw dust and other organic 
matters waste after mushroom 
production should be composted 
before use. 

ปุ๋ ยชวีภาพ อนิทรยีว์ตัถทุีม่เีชือ้จลุนิทรยีช์ว่ยดดูซบั
และชว่ยยอ่ยธาตอุาหารใหแ้กพ่ชื  

✔  Bio-
fertilizer 

Organic Matter rich in micro-
organisms that help to 
breakdown nutrients and make 
them  available to  plants. 

ปุ๋ ยธาตุ
อาหารรอง 

เป็นสารสงัเคราะห ์ไดแ้ก ่คอปเปอร ์
โคบอลต ์ซลัเฟต เซเลเนียม โบรอน 
แมงกานีส โมลบิดนัิม สงักะส ีเหล็ก 
ไอโอดนี อนุญาตใหใ้ชเ้มือ่จ าเป็น เมือ่
พชืแสดงอาการขาดธาตอุาหารเท่านัน้ 
แตไ่มอ่นุญาตใหใ้ชส้ารสงัเคราะหท์ีอ่ยู่
ในรูปไนเตรตหรอืคลอไรด ์

! Micro 
nutrients 

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 form are not 
permitted.  

ปุ๋ ยน ้า
ชวีภาพ 

ไดจ้ากการหมกัเศษพชื เพือ่ใหเ้กดิ
จลุนิทรยีโ์ดยธรรมชาต ิใชเ้ป็นปุ๋ ยฉีดพ่น
หรอืเตมิลงดนิเพือ่ใหพ้ชืแข็งแรง 

✔  Liquid bio-
fertilizer 

Liquid fertilizer from composting 
organic residue to create natural 
micro-organisms. Apply by 
spraying or put into the soil 

ปุ๋ ยคอกและ
ผลพลอย

ไดจ้ากปุ๋ ย
คอก 
 

* มูลสตัวจ์ากฟารม์เลีย้งสตัว ์ทีเ่ป็น
สว่นผสมของสิง่ขบัถ่ายจากสตัวแ์ละ

อนิทรยีวตัถุจากพชื (ทีใ่ชปู้พืน้คอ
สตัว)์ แตห่า้มใชมู้ลสตัวจ์ากฟารม์ที่
เลีย้งแบบอตุสาหกรรม 

* มูลสตัวแ์หง้และมูลสตัวปี์กแหง้ 
ยกเวน้มูลสตัวจ์ากฟารม์ทีเ่ลีย้งแบบ
อตุสาหกรรม 

* สิง่ขบัถ่ายจากสตัว ์รวมทัง้มูลสตัว์
ปีก และมูลสตัวจ์ากฟารม์ทีผ่่านการ
หมัก ยกเวน้มูลสตัวจ์ากฟารม์ทีเ่ลีย้ง
แบบอตุสาหกรรม 

* สิง่ขบัถ่ายจากสตัวท์ีเ่ป็นของเหลว 
ตอ้งมกีารหมัก และ/หรอื เจอืจางใน
ระดบัทีเ่หมาะสม  และหา้มมูลสตัว์

จากฟารม์ทีเ่ลีย้งแบบอตุสาหกรรม 
* ปรมิาณไนโตรเจนของปุ๋ ยคอกที่
น ามาใชใ้นฟารม์ไม่ควรเกนิ 27.2 

กก./ไร่/ปี 
 

! Animal 
Manure 

and by 
products 

* Farmyard manure - product 
comprising a mixture of animal 

excrements and vegetable 
matter (animal bedding). But 
prohibit manure form factory 

farming origin 
* Dried farmyard manure and 
dehydrated poultry manure - 

prohibit manure form factory 
farming origin 
* Composted animal 
excrements, including poultry 

manure and composted 
farmyard manure included - 
prohibit manure form factory 

farming origin 
* Liquid animal excrements 
Use after controlled 

fermentation and/or appropriate 
dilution - prohibit manure form 
factory farming origin 

* Total nitrogen from animal 
manure used on farm should 
not exceed 170 kg/hectare 

annually. 
 

ปุ๋ ยพชืสด เชน่ โสน ปอเทอืง พชืตระกลูถั่วตา่งๆ 
ฯลฯ 

✔  Green 
Manure 

Such as sesbania, sun hemp, 
legume crop 

ปุ๋ ยแร่ธาต ุ * อลมูเินียม-แคลเซยีม ฟอสเฟต 
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6 ภาคผนวก 

IA.2 ของระเบยีบสหภาพยโุรป 
2003/2003 

! Mineral 
fertilizer 

* Aluminium-calcium phosphate 
- product as specified in point 6 

of Annex IA.2. of Regulation 
2003/2003, 
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ปรมิาณแคดเมีย่มตอ้งไม่เกนิ 90 มก/

กก. ของ P2O5 
ใหใ้ชเ้ฉพาะดนิทีเ่ป็นดา่ง (pH>7.5) 
* เกลอืโปตสัเซยีมดบิ หรอื ไคนติ 

ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6 ภาคผนวก 
IA.2 ของระเบยีบสหภาพยโุรป 
2003/2003 

* โปตสัเซยีมซลัเฟต ซึง่น่าจะมี
สว่นประกอบของเกลอืแม็กนีเซยีม ได ้
จากเกลอืโปรตสัเซยีมดบิ โดย

กระบวนการสกดัทางกายภาพ และ
อาจมเีกลอืแม็กนีเซยีมเป็น
สว่นประกอบ 

* แคลเซยีม คารบ์อเนต (หนิชอลก์, 
ดนิสอพอง, หนิปูนบด, Breton 
ameliorant, (maerl), หนิชอลก์

ฟอสเฟต) เฉพาะทีม่าจากธรรมชาต ิ
*  แมกนีเซยีม และ แคลเซยีม
คารบ์อเนต  เฉพาะทีม่าจากธรรมชาต ิ

เชน่ หนิชอลก์แมกนีเซยีม, หนิ
แมกนีเซยีมบด, หนิปูน 
* แมกนีเซยีมซลัเฟต (คเีซไรต)์ เฉพาะ
ทีม่าจากธรรมชาต ิ

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, (maerl), 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 

ปุ๋ ยหมกั การหมกัปุ๋ ยชว่ยแกปั้ญหาวชัพชืทีต่ดิมา
กบัมลูสตัวไ์ด ้อนุญาตใหใ้ชเ้มือ่มี
สว่นประกอบเป็นวสัดตุามทีร่ะบุอยูใ่น
ภาคผนวกนี้ แตห่า้มใชปุ้๋ ยหมกัจากขยะ
เมอืง 

✔  
 

Compost Compost help to kill weed seeds 
in animal manure. Allow only 
compost with ingredients of 
organic materials listed in this 
Appendix. Urban waste compost 
is prohibited. 

ปุ๋ ยหมกัจาก 
กา๊ซชวีภาพ 

• เป็นกากทีไ่ดจ้ากการผลติกา๊ซชวีภาพ 
มธีาตอุาหารโดยประมาณดงันี้ 
N=0.13%, P2O=0.01%, K2O=2-
3% 

• หากใชปุ้๋ ยชนดินี้โดยล าพัง ควรใชไ้ม่
ต า่กวา่ 1 ตนั/ไร่ (ในรปูของปุ๋ ยแหง้) 

✔  Compost 
from Bio-
gas waste 

• The waste product from bio-gas 
production has average nutrient 
contents of N = 0.13%; P2O5 = 
0.01%; K2O = 2-3%. 

• If bio-gas compost is used 
alone, a minimum of 1 ton/rai is 
recommended. 

ปุ๋ ยหมกัจาก
กองเห็ดฟาง 

อนุโลมใหใ้ช ้แมว้า่ฟางอาจมาจากนา
ขา้วทีใ่ชส้ารเคม ีแตใ่นกองเห็ดฟาง
จะตอ้งไมใ่ชส้ารตอ้งหา้มในเกษตร
อนิทรยี ์

✔  Compost 
from 
mushroom 
straw 

Allow to use even though straw 
may come from conventional 
farm  but mushroom production 
must not use prohibited 
substances.  

ปูนมารล์, 
หนิปูนบด  
(แคลเซีย่ม 
คารบ์อเนต) 

ใชเ้พือ่ปรบัปรุงความเป็นกรดดา่งของ
ดนิ และควรใชใ้นรูปทีบ่ดละเอยีดแลว้ 
หา้มใชปู้นเผา (แคลเซีย่ม ออกไซด ์- 
CaO2) เป็นสารปรับปรุงดนิ เนื่องจาก
ออกฤทธิร์นุแรง 

✔  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. 

พชื
หมนุเวยีน 

ควรหมนุเวยีนปลกูพชืตา่งตระกลูกนั 
เพราะระดบัรากตา่งกนั การหมนุเวยีน
ของธาตอุาหารในดนิจะสมบรูณ์ขึน้ การ
ใชธ้าตอุาหารของพชืชนดิตา่งๆจาก
นอ้ยไปมาก เป็นดงันี้  1.พชืตระกลูถั่ว  
2.พชืกนิหวั  3.พชืกนิใบ  4.พชืกนิผล  
5.ธัญพชื  

✔ Crop 
Rotation 

Rotations should use different 
crop types to a balanced nutrient 
uptake. Crop with low to high 
nutrient uptake is as follow: (1) 
legumes, (2) root, (3) leaf, (4) 
fruit and (5) cereal. 
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ฟางขา้ว 
และวสัดุ
คลมุดนิจาก
ธรรมชาต ิ

เชน่ หญา้แหง้ ใบไมแ้หง้ เพือ่ลดการ
ระเหยน ้าจากหนา้ดนิ ลดความรุนแรง
ของน ้าฝน ลดการชะลา้งหนา้ดนิ 
ควบคมุวชัพชื ปรบัอณุหภมูขิองดนิให ้
เหมาะสม และใหปุ้๋ ยแกพ่ชื อนุโลมให ้
ใชฟ้างทีม่าจากนาเคมไีด ้

✔  Straw and 
natural 
mulching 
materials 

Use of natural materials such as 
rice straw, dried leaves and 
grass.  Helps to reduce the 
impact of rain on soil surface, 
control weeds, reduce 
evaporation, control soil erosion, 
maintain soil temperature, and 
may add to soil fertility. Straw 
from conventional farm may be 
used. 

มลูคา้งคาว  เป็นแหลง่ปุ๋ ยฟอสเฟตทีส่ าคญั มี
คณุสมบตัเิป็นดา่งเล็กนอ้ย 

! Bat 
manure 

Good source of phosphorous. 
Slightly alkaline 

ไรโซเบยีม  เป็นเชือ้แบคทเีรยีทีใ่ชค้ลกุเมล็ดพชื
ตระกลูถั่วกอ่นปลกู และเพือ่ชว่ยให ้
เมล็ดเกาะเชือ้ไดด้ขี ึน้ สามารถใช ้

สารละลายน ้าตาลเขม้ขน้ 30% หรอื
สารละลายนมผง แชเ่มล็ดกอ่นคลกุเชือ้
ได ้

✔  Rhizobium Mixed with legume seed before 
planting.  Dissolve in a 30% 
sugar solution of water or water 
with milk powder and soak with 
the seed before planting. 

เลอืดสตัว์
แหง้ 

คา่ N-P-K=12-1.5-0.6 ! Blood 
Meal 

nutrient value N-P-K = 12-1.5-0.6  

ยปิซัม่  
(แคลเซีย่ม
ซลัเฟต) 

ตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและไมผ่่าน
กระบวนการทางเคม ีใชเ้ป็นสารปรบัปรงุ
ดนิ และอาจใชเ้พือ่เสรมิธาตแุคลเซยีม
ทีม่รีาคาถูกแกพ่ชืได ้

✔  Gypsum 
(Calcium 
Sulphate) 

Use only those from natural 
sources and not treated with 
chemicals for  soil improvement 
and as source of cheap calcium 
for plants 

สาหร่าย
ทะเล 

ใหใ้ชเ้ฉพาะทีส่กดัดว้ยวธิกีารทาง
ธรรมชาตเิท่านัน้ 

! Seaweed Only natural extracts are allowed. 

สาหร่ายสนี ้า
เงนิแกม
เขยีว 

เป็นแหลง่ปุ๋ ยไนโตรเจนจากธรรมชาต ิ
เหมาะส าหรับนาขา้วน ้าขงั 

✔  Blue green 
algae 

Source of natural nitrogen in 
paddy rice. 

สารเรง่ปุ๋ ย
หมกั 

จ าพวกจลุนิทรยี ์ยกเวน้จลุนิทรยีท์ีไ่ด ้
จากกระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

✔  Compost 
bacteria 

Except GMOs 

เศษพชื, 
ผัก, วสัดุ
การเกษตร, 
สารสกดัจาก
การเกษตร
ชวีพลวตัร 

ใชท้ าปุ๋ ยหมกั 
ไมเ่ตมิสารตอ้งหา้ม 

✔  Plant,  
vegetable 
residue 
and 
biodynami
c 
preparatio
ns 

Use for composting. 
No prohibited substances are 
applied. 

หนิฟอสเฟต จะตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและไม่
ผ่านกระบวนการทางเคม ี
ใชเ้ป็นแหลง่ใหธ้าตฟุอสเฟต(P) ละลาย
น ้าไดย้าก ปลดปลอ่ยธาตอุาหารอยา่ง
ชา้ๆจงึควรบดละเอยีดใหไ้ดป้ระมาณ 
100 เมซ และคลกุเคลา้ใหเ้ขา้กบัดนิ
อยา่งด ี

! Rock 
phosphate  

Use only those from natural 
sources and not treated with 
chemicals.  
Use as phosphate source (P) but 
difficult to dissolve and slow to 
release nutrient. Better grind to 
100 mesh and mix well in soil. 

แร่ดนิเหนียว  เชน่ เบนโทไนท,์ เพอรไ์รท,์ เวอรม์ ิ
คไูลท,์ ซโีอไลท,์ เกาลนี  ทีม่าจาก
แหลง่ธรรมชาต ิ ไมผ่่านกระบวนการ
ทางเคม ี ใชเ้ป็นแร่ธาตเุสรมิใหแ้กพ่ชื 

✔  
 

Clay E.g. bentonite, perlite, 
vermiculite, zeolite, kaolin from 
natural sources and not treated 
with chemicals. Use as 
supplementary nutrients for 
crops. 
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แร่หนิภเูขา
ไฟ 

เชน่ ภไูมท ์ไดโอไลท ์ทีม่าจากแหลง่
ธรรมชาต ิไมผ่่านกระบวนการทางเคม ี

! Volcanic  
rock 

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

หนิ
แมกนีเซยีม 

อนุญาตใหใ้ชเ้พือ่เสรมิธาตอุาหารพชื ! Magnesiu
m rock 

Use for soil improvement 

แหนแดง มธีาตไุนโตรเจนสงู ยอ่ยสลายไดเ้ร็ว 
80%ของธาตอุาหารในแหนแดงจะ
ปลดปลอ่ยออกมาหลงัจากไถกลบได ้2 
เดอืน  (8 สปัดาห)์ 

✔  Azolla High in nitrogen and is fast to 
decompose.  80% of the nutrient 
is released within 8 weeks after 
plowing. 

 
 

สว่นที ่1.2: ผลติภณัฑแ์ละวธิกีารทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการป้องกนัก าจดัศตัรูพชื/โรคพชื/

วชัพชืและสารเรง่การเจรญิเตบิโต /  
Part 1.2: Products and Methods Used for Pest, Disease, Weed Control and 

Growth Regulators 
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กาวดกัแมลง ควรใชว้สัดสุเีหลอืงเป็นวสัดทุา
กาวเพราะสามารถดกัแมลงได ้
มากกวา่สอีืน่(ดกัแมลงได ้
มากกวา่85%) แตต่อ้งจดัการมิ
ใหส้มัผัสพชืปลกูและปนเป้ือน
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ขณะทีใ่ชอ้ยูใ่น
แปลงและหลงัจากเลกิใชแ้ลว้ 

✔  Sticky insect 
trap 

Apply with yellow color 
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. 

ก ามะถัน ใหใ้ชค้วบคมุโรคพชืทีเ่กดิจาก
เชือ้ราได ้มคีวามเป็นกรดสงู จงึ
ไมค่วรใชใ้นชว่งทีอ่ากาศรอ้นจดั 
เพราะอาจท าใหใ้บพชืไหม ้

! Sulfur Used to control fungus but is 
acid forming and can burn 
leaves if applied in hot 
weather. 

ไคตนิ ตอ้งมาจากธรรมชาต ิเชน่ 
เปลอืกสตัวท์ะเล เชน่ เปลอืกกุง้
และปู  และตอ้งไมม่สีว่นผสม
ของสารตอ้งหา้ม  ใชส้ าหรับ
ควบคมุไสเ้ดอืนฝอยศตัรูพชื 

✔  Chitin Must be from natural sources 
such as sea animals, e.g. 
shrimp and crab shell and not 
contain prohibited substances. 
Use to control nematodes that 
are plant pest 

จลุนิทรยี ์ ส าหรับ IFOAM โปรแกรม 

อนุญาตใหใ้ชจุ้ลนิทรยีอ์ะไรก็
ได ้ยกเวน้จุลนิทรยีจ์ากการ
ดดัแปลงพันธุกรรม 

 
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป 
เฉพาะจุลนิทรยีข์า้งลา่งน้ีที่

อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
* Bacillus subtilis  
* Bacillus thuringiensis 
subsp. Aizawai  
* Bacillus thuringiensis 
subsp. Kurstaki  
* Metarhizium anisopliae 

var. anisopliae  
* Beauveria bassiana  

✔ Micro 
organisms 

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  
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* Trichoderma asperellum  
* Trichoderma atroviride  

* Trichoderma gamsii (เดมิ
เรยีก T. viride) 
* Trichoderma harzianum  

* Trichoderma polysporum  
* Paecilomyces lilacinus  
* Paecilomyces 
fumosoroseus  
* Isaria fumosorosea Apopka 
(เดมิเรยีก Paecilomyces 
fumosoroseus) 

* Trichoderma atroviride  
* Trichoderma gamsii 
(formerly T. viride) 
* Trichoderma harzianum  
* Trichoderma polysporum  

* Paecilomyces lilacinus  
* Paecilomyces 
fumosoroseus  
* Isaria fumosorosea Apopka 
(formely Paecilomyces 
fumosoroseus) 

จนุส ีหรอืคอป
เปอรซ์ลัเฟต (ดู
เพิม่ที ่ทองแดง) 

ใชแ้ชเ่มล็ดพชืกอ่นปลกูเพือ่
ก าจดัเชือ้โรคทีต่ดิมากบัเมล็ด 
โดยละลายจนุส ี19 กรัม/น ้า 18 
ลติร (ไมค่วรใชภ้าชนะทีเ่ป็น
โลหะ) ในกรณีเมล็ดขา้ว แชน่าน 
24 ชม. แลว้จงึลา้ง(แช)่น ้าเปลา่
กอ่นน าไปปลกู  

! Copper 
Sulfate 
(see also 
Copper) 

Mixed 19 gm/18 liter 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. 

โซเดยีมไบ
คารบ์อเนต หรอื
ผงฟ ู

ใชอ้ตัรา 5 กรัม/น ้า 1 ลติร
ส าหรับโรคราแป้ง อตัรา 10 
กรัม/น ้า 1 ลติรส าหรับโรครา
น ้าคา้ง ใชส้บู่ออ่นผสมเป็นสาร
จบัใบ เตรยีมแลว้ใชท้ันท ีไมค่วร
เก็บไวน้าน 

! Sodium 
bicarbonate 

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

ดา่งทับทมิหรอื
โพแทสเซยีมเปอร์
แมงกาเนต 

สารป้องกนัก าจัดเชือ้รา 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้น
โปรแกรมสหภาพยโุรป 

! Potassium 
permanganate 

Fungicide 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

ดาวเรอืง ควรปลกูไวใ้นไร่นาเพือ่เป็นทีอ่ยู่
อาศยัของแมลงทีเ่ป็นประโยชน ์
และชว่ยป้องกนัไสเ้ดอืนฝอย
ศตัรูพชืในดนิ 

✔  Marigold Companion crop for nematode 
control. 

ตวัห ้า, ตวัเบยีน เป็นการควบคมุโดยชวีวธิ ีใช ้

ปลอ่ยเพือ่ก าจดัแมลงศตัรูพชื 
! Beneficial 

insect 
(predator, 
parasite) 

Biological control. Use insect 
to control natural pest.  

ทองแดง 
(สารประกอบ) 

ใหใ้ชใ้นรูปของ คอปเปอรไ์ฮดร
อกไซด,์ คอปเปอรอ์อกไซด,์ 
คอปเปอรอ์อกซีค่ลอไรด,์ คอป
เปอรซ์ลัเฟท, คอปเปอรอ์อกตา
โนเอท และควิปรสัออกไซด ์
ปรมิาณการใชไ้มเ่กนิ 960 กรัม./
ไร่/ปี (6 กก./เฮกตาร/์ปี) 

! Copper 
(compound 
substance) 

Use only in the forms of 
copper hydroxide, copper 
oxide, copper oxychloride, 
copper sulfate, copper 
octanoate, cuprous oxide; 
maximum limit of use per year 
= 960 gram/rai (6 kg/ha). 

น ้ามนัหอมระเหย จากพชื เชน่ น ้ามนัตะไครห้อม 
น ้ามนัสน ฯ ใชเ้ป็นสารก าจดั
แมลง ก าจดัไร โรคพชื และสาร
ยบัยัง้การงอก 
 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม 
IFOAM ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้น
โปรแกรมสหภาพยโุรป 

✔  Essential oils From plants such as 
citronella, pine, etc; used 
against insects, mite, plant 
diseases and also as 
germination inhibitor   
 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme unless specifically 
allowed 
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น ้าสม้สายช ู จากแหลง่ธรรมชาตใิชฉี้ดพ่น
ป้องกนัก าจดัโรคและแมลง โดย
เจอืจางกอ่นใช ้

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

บอรโ์ดมกิซเ์จอร ์ • ใชค้วบคมุโรคทีเ่กดิจากเชือ้รา
และแบคทเีรยี เชน่ ใบจดุ ใบ
ไหม ้และราน ้าคา้ง โดยตอ้งใช ้

อยา่งระมดัระวงั ไมใ่หเ้กดิการ
สะสมของทองแดง (คอป
เปอร)์ ในดนิ และตอ้งไมม่ี
คราบตกคา้งใหเ้ห็นในผลติผล
ทีเ่ก็บเกีย่ว 

• มอีตัราสว่นผสมแตกตา่งกนั
ระหวา่ง จนุส:ีปูนเผา:น ้า 
(กรัม:กรัม:ลติร) ดงันี้ พชื
ทั่วไป = 40:40:4  พชืทีแ่พ ้
ฤทธิท์องแดง 40:120:4  พชื
อายนุอ้ย 10:30:4 

• เมือ่ผสมแลว้ตอ้งใชท้ันท ีและ
อาจเป็นพษิกบัพชือวบน ้า จงึ
ควรผสมจนุสแีละปูนเผา
แยกกนั เวลาจะใชจ้งึน ามา
ผสมกนั 

! Bordeaux 
mixture 

• Used as a control for 
fungus and bacteria. Be 
careful about excessive 
copper accumulation in the 
soil. No visible residue is 
allowed on harvested 
produce. 

• The ratio of copper 
sulfate: 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. 

บาซลิลสั ธรูงิ
เจยีนซสิ (บ.ีท.ี) 

ไมอ่นุญาตเชือ้ทีไ่ดจ้าก
กระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

✔  Bacillus 
thuringensis 
(Bt) 

Except GMOs 

พลาสตกิ ใชเ้มือ่จ าเป็น เชน่ ใชใ้นการหอ่
ไมผ้ล ใชใ้นการคลมุดนิเมือ่ปลกู
สตรอเบอรร์ี ่ฯลฯ 

! Plastic Use when necessary such as 
wrapping fruits or soil 
mulching  

พที 
(หา้มใชเ้ป็นวสัดุ
ปรับปรุงดนิ) 

ตอ้งไมม่กีารเตมิสารสงัเคราะห์
หรอืสารตอ้งหา้ม 
อนุญาตเฉพาะกบัพชืสวนเท่านัน้ 
(เชน่ การปลกูไมด้อก พขืใน
โรงเรอืน พชืกระถาง) 

! Peat 
(Prohibited for 
soil 
conditioning) 

No synthetic additives or 
prohibited inputs added. 
Permitted only in horticulture 
(floriculture, nursery plants, 
potting mixes). 

พชืคลมุดนิ ควรปลกูพชืตระกลูถั่ว เพือ่ชว่ย
ก าจดัวชัพชื ป้องกนัการชะลา้ง
หนา้ดนิและรักษาความชืน้ของ
ดนิ 

✔  Cover crops Should be legume crop to 
control weed and prevent soil 
erosion, as well as to improve 
water infiltration and 
retention. 

พชืหมนุเวยีน ชว่ยลดการแพร่กระจายของ
ศตัรูพชื  

✔  Crop Rotation Helps prevent insect, disease, 
or weed infestations.  

พชืไลแ่มลง เชน่ ตะไครห้อม ! Repellent 
plants 

e.g. citronella grass 

ไพรทีรนิ (สกดั
จากไพรทีรัม) 

ใชป้้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพชื 
ไมอ่นุญาตใหม้ ีpiperonyl 
butoxide ในผลติภณัฑจ์ากไพรี
ทรัม  

! Pyrethrin 
(Extract from 
natural 
Pyrethrums) 

Pyrethrum products 
containing piperonyl butoxide 
are not allowed. Use for 
insects control  

ยาสบู ใหใ้ชอ้ยา่งระมดัระวงั ไมอ่นุญาต

ใหใ้ช ้pure nicotine และ
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 

โปรแกรม ไม่อนุญาตใหใ้ชใ้น
โปรแกรมสหภาพยโุรป 

! Tobacco Allow to use with precaution. 

Except pure nicotine. Only 
allowed for IFOAM 

Programme, not EU 
Programme. 

โลต่ ิ๊น หรอื หาง
ไหล 

หา้มใชบ้รเิวณใกลแ้หลง่น ้า 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้น

! Derris spp. 
(rotenone) 

Must not use near waterways. 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
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โปรแกรมสหภาพยโุรป Programme 
วสัดคุลมุดนิ ใหใ้ชว้สัดคุลมุดนิจากธรรมชาต ิ

เชน่ หญา้แหง้ ใบไมแ้หง้ ฟาง
ขา้ว ปุ๋ ยหมกั ควบคมุวชัพชื  

✔  Mulching Use of natural materials such 
as rice straw, dried leaves and 
grass to control weeds. 

ไวรัส ส าหรับ IFOAM โปรแกรม 
อนุญาตใหใ้ชไ้วรัสอะไรก็ได ้
ยกเวน้ไวรัสจากการดดัแปลง

พันธุกรรม 
 
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป 
เฉพาะไวรัสขา้งลา่งน้ีทีอ่นุญาต

ใหใ้ชไ้ด ้
* 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 Mosaik 
Virus, weak strain 

✔  Viruses 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 Mosaik 
Virus, weak strain 

สบู่โพแทสเซีย่ม  
หรอืสบู่ออ่น 

ใชค้วบคมุศตัรูพชืจ าพวกปากดดู 
เชน่ ไร เพลีย้ออ่น แตอ่าจท าให ้
ใบพชืไหม ้ในภาวะทีอ่ากาศรอ้น
จดั 

✔  Potassium 
soap or 
Soft soap 

For control of sucking insects 
such as aphids.  May cause 
burning of plants if applied 
when temperature is high. 

สารจบัใบ ใหเ้ลอืกใชน้ ้าสบู่ออ่น หรอืลกู
ประค าดคีวาย แทนสารจบัใบ
สงัเคราะห ์

! Sticking 
Agents 

Use soft soap or natural soap 
berry. 

ฟีโรโมน สารลอ่, สารทีม่ผีลตอ่

พฤตกิรรมทางเพศ, อนุญาตให ้
ใชไ้ดเ้ฉพาะในกบัดกัและ
อปุกรณก์ระจายกลิน่ 
 
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะ ฟีโรโมน 
Straight Chain Lepidopteran  

✔  Pheromone Attractant; sexual behaviour 

disrupter; only in traps and 
dispensers 
 
In the EU Programme, only 
Straight Chain Lepidopteran 
Pheromones is allowed. 

สารเรง่การ
เจรญิเตบิโต หรอื 
ฮอรโ์มน 

ใชไ้ดเ้ฉพาะทีเ่ป็นสารจาก
ธรรมชาต ิเชน่ น ้ามะพรา้ว และ
ไซโตไคนนิ 

✔  Growth 
stimulant or 
hormone 

Only natural source is 
allowed, e.g. coconut juice 
and cytokinin 

สารสกดัจากพชื ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั เพราะ
สารสกดัจากพชืบางชนดิท าลาย
แมลงทีเ่ป็นประโยชน์ดว้ย 
 

ในโปรแกรมสหภาพยุโรป 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะ: 

* อาซาดเิรซตนิ ทีส่กดัจากตน้
สะเดา เป็นสารก าจัดแมลง 
* ไพรทีรนิ สกดัจากตน้ไพรี

ทรัม เป็นสารก าจัดแมลง 

! Botanical 
extracts 

Must use with caution 
because some botanical 
extracts may harm beneficial 
insects. 
 

For EU Programme, only 
allow: 

* Azadirachtin extracted 
from Azadirachta indica 
(Neem tree) as insecticide 



Page 91 of 112 

รายการวสัดุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

* ควาสเซยีจากตน้ประทัดใหญ่/
ประทัดจนี เป็นสารไลแ่มลง 

* Pyrethrins extracted from 
Chrysanthemum 

cinerariaefolium as 
insecticide 
* Quassia extracted from 
Quassia amara as insecticide, 
repellent 

สะเดา ใชป้้องกนัก าจดัแมลงและหนอน
ศตัรูพชื 

! Neem Use for insect control. 

ไสเ้ดอืนฝอย 
(ใชก้ าจดัศตัรูพชื) 

ใชค้วบคมุแมลงศตัรูในไมผ้ล 
เชน่ หนอนเปลอืกลองกอง 
ลางสาด ชมพู่ เป็นตน้ 

✔  Nematode 
(for pest 
control) 

For control of pests in 
orchards such as worm. 

เอทลิแอลกอฮอล,์ 
เหลา้ขาว 

สารก าจัดแมลง 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้น
โปรแกรมสหภาพยโุรป 

✔  Ethyl alcohol  Insecticide 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU 
Programme 

 
 

สว่นที ่1.3: ผลติภณัฑแ์ละวธิกีารทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูและสตัวใ์น
สถานทีแ่ปรรูปและโรงเก็บ /  

Part 1.3: Products and Methods Used for Pest Control in Processing Unit and 

Storage 
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กบัดกัหนู, 
แมลงสาบ 

ดกัโดยวธิกีล ฝังซากสตัวใ์หม้ดิชดิ ✔  Pest traps Mechanical pest traps. Proper 
dispose of the dead bodies. 

กบัดกัไฟลอ่
แมลง 

ใชล้อ่แมลงไมใ่หม้ารบกวน ✔  Light trap Attract insect 

ขีเ้ถา้ไม ้ ใชข้ีเ้ถา้แหง้คลกุเมล็ดพันธุป้์องกนั
แมลง 

✔  Wood ash Mixed with seeds for insect 
control 

ไดอะตอมเิชยีส
เอริธ์ 

• เป็นผงสขีาวละเอยีด เกดิจาก
ซากของสิง่มชีวีติในทะเล  

• ใชค้ลกุเมล็ดพันธุเ์พือ่ป้องกนั
แมลงศตัรู   

• ใชก้ าจดัแมลงในบา้น/โรงเรอืน 
เชน่ แมลงสาบ มด   

• เวลาใชค้วรมผีา้ปิดจมกูเพือ่
ป้องกนัระวงัไมใ่หห้ายใจเขา้ปอด 

 Diatomaceous 
earth 

• Can be sprayed as dust for 
insect control but avoids 
breathing in the dust. 

• Mixed with seed for insect 
control 

• Used in the home and 
storage areas to control ants 

• To avoid inhaling, nose 
should be covered while 
spraying   

น ้ามนัเครือ่งใช ้

แลว้ 
ใชร้่วมกบักบัดกัไฟลอ่แมลง ดกั
แมลงทีม่าเลน่ไฟ ตอ้งจดัการมใิห ้
ปนเป้ือนพืน้ทีเ่พาะปลกู พชืปลกู 
และผลผลติ 
 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM 
ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพ
ยโุรป 

 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 

น ้ามนัพชื ใชเ้ป็นสารป้องกนัก าจัดแมลง, ไร, 
เชือ้รา, และป้องกนัการงอก 

✔   Plant oil Insecticide, acaricide, fungicide 
and sprout inhibitor. 
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ในโปรแกรมสหภาพยุโรป อนุญาต
ใหใ้ชเ้ฉพาะน ้ามันจากพชืตอ่ไปน้ี 
* น ้ามันดอกทานตะวนั 

* น ้ามันจากเมล็ดคาโนลา 
* น ้ามันสเปียรม์ิน้ท ์
* น ้ามันกานพูล 

* น ้ามันตะไครห้อม 
* น ้ามนัจากสม้ 

 

For EU Programme, only the 
following plant oils are allowed: 
* Sunflower oil 

* Rape seed oil 
* Spear mint oil 
* Clove oil 

* Citronella oil 
* Orange oil 

แบล็กไลท ์ ใชล้อ่แมลงกลางคนื ชว่งเวลาที่
แมลงเริม่ออกหากนิ เริม่ตะวนัตกดนิ
กระทัง่ประมาณ 20.00 น. 

✔  Black light Attract night insect. 

ไพรทีรนิ (สกดั
จากไพรทีรัม) 

อนุญาตใหใ้ชก้ าจดัแมลงศตัรูในโรง
เก็บ แตต่อ้งไมใ่หส้มัผัสกบั
ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์

 Pyrethrin 
(Extracted 
from natural 
pyrethrum) 

Allow for storage insect control. 
Must not contact with organic 
products. 

สารลอ่แมลง 
หรอื ฟีโรโมน  

ใชใ้นกบัดกัลอ่แมลงเพือ่ดงึดดูแมลง
บางชนดิเพือ่ลดจ านวนประชากร
แมลงใหใ้ชร้่วมกบัอปุกรณ์กบัดกัและ
อปุกรณ์กระจายกลิน่
(dispenser)เท่านัน้ 

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

อลัตราซาวน์ ใชไ้ลแ่มลงและสตัวศ์ตัรูพชืทีม่า
รบกวน 

✔  Ultra-sound Use for annoying insect and 
animal pest.  

 
 

สว่นที ่1.4: ผลติภณัฑท์ีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ /  

Part 1.4: Products Used as Cleansing Agents and Disinfectants 
 

รายการวสัดุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

กรดซติรกิ  ✔  Citric acid  

กรดฟอสฟอรกิ ส าหรับอปุกรณ์และเครือ่งมอืผลติ
นมเท่านัน้   

✔  Phosphoric 
acid  

For dairy production equipment 
only  

กรดอาซตีกิ 
(น ้าสม้สายช ู) 

มาจากธรรมชาต ิ ใชเ้ป็นสารท า
ความสะอาด 

✔  Acetic acid 
(vinegar) 

Natural substance used as 
cleaning agent 

คลอรนี 
ไดออกไซด ์

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณ์ที่
สมัผัสอาหาร 
กรณีทีใ่ชท้ าความสะอาดผลผลติ
หรอืวตัถุดบิในการแปรรูป ความ
เขม้ขน้ของคลอรนีอสิระจะตอ้งไม่
เกนิ 5 มก./ลติร (ppm.)  

ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้บัผลติภณัฑท์ี่
สง่ออกไป EU 

✔  Chlorine 
dioxide 

For disinfection in equipment in 
contact with food  
In case used for cleaning 
product or raw material, the 
concentration of free chlorine 
shall not exceed 5 mg/l (ppm)  

Not allowed for products 
being exported to the EU 

แคลเซีย่ม 
คลอไรด ์

ใชเ้ป็นสารทีท่ าใหม้กีารจบัตวัเป็น
กอ้น 

✔  Calcium 
chloride 

Use as coagulant  

แคลเซีย่ม 
ออกซีค่ลอไรด ์

  Calcium 
oxychloride  

 

แคลเซีย่ม 
ออกไซด ์

ใชส้ าหรับท าความสะอาดอปุกรณ์/
เครือ่งแปรรปูอาหาร และตามดว้ย
การลา้งน ้าอยา่งพอเพยีง 

✔  Calcium 
oxide  

For cleaning food processing 
equipment and machines; when 
used must be sufficiently rinsed 
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รายการวสัดุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

แคลเซีย่ม 
ไฮดรอกไซด ์

 ✔  Calcium 
hydroxide  

 

แคลเซีย่ม
ไฮเปอรค์ลอ
ไรท ์

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณ์ที่
สมัผัสอาหาร 
กรณีทีใ่ชท้ าความสะอาดผลผลติ
หรอืวตัถุดบิในการแปรรูป ความ
เขม้ขน้ของคลอรนีอสิระจะตอ้งไม่
เกนิ 5 มก./ลติร (ppm.) 

✔  Calcium 
hypochlorite 

For disinfection in equipment in 
contact with food   
In case used for cleaning 
product or raw material, the 
concentration of free chlorine 
shall not exceed 5 mg/l (ppm) 

โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด ์
(โซดาไฟ) 

 ✔  Sodium 
hydroxide 
(caustic 
soda) 

 

โซเดยีมไฮเปอร์
คลอไรท ์ 

เชน่ น ้ายาฟอกขาว ใชส้ าหรับฆ่า
เชือ้โรคในอปุกรณ์ทีส่มัผสัอาหาร 
ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
กรณีทีใ่ชท้ าความสะอาดผลผลติ
หรอืวตัถุดบิในการแปรรูป ความ
เขม้ขน้ของคลอรนีอสิระจะตอ้งไม่
เกนิ 5 มก./ลติร (ppm.) 

✔  Sodium 
hypochlorite  

E.g. bleach; used for 
disinfection in equipment in 
contact with food; use with care  
In case used for cleaning 
product or raw material, the 
concentration of free chlorine 
shall not exceed 5 mg/l (ppm) 

น ้ายาลา้งจาน ใหใ้ชใ้นการท าความสะอาด
อปุกรณ์และสถานที ่ควรเลอืกใช ้

สารช าระลา้งทีย่อ่ยสลายทาง
ชวีภาพได ้(bio-degradable) และ
มผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ย 

✔  Dish 
washing 
detergent 

For cleaning of containers and 
equipments used in food 
processing. Preference is to be 
given to bio-degradable 
detergent and less impact to 
environment. 

สบู่โซเดยีม 
(สบู่แขง็/ สบู่
กอ้น) 

 ✔  Sodium soap  

สบู่โปแตส 
เซีย่ม  
(สบู่ออ่น) 

 ✔  Potassium 
soap (soft 
soap)  

 

แอลกอฮอล ์
เอทลิ 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค ✔  Ethyl alcohol For cleaning containers 

แอลกอฮอล,์ 
ไอโสโปรปิล 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค ควรเลอืกใช ้
เอทธลิแอลกอฮอลก์อ่น 

 Alcohol 
isopropyl 

For disinfection; preferably ethyl 
alcohol  

โอโซน  ✔  Ozone  

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์

ใหใ้ชส้ าหรับฆ่าเชือ้อปุกรณ์ทีใ่ช ้

การแปรรูป และตอ้งลา้งดว้ยน ้า
รอ้นกอ่นเริม่การแปรรปู 

 Hydrogen 
peroxide 

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

กรดเพอรอ์าซี

ตกิ หรอื 
กรดเพอรอ์อกซี่

อาซติกิ 

 ✔  peracetic 
acid or 
peroxyacetic 
acid 

 

 
 

สว่นที ่1.5: สารปรุงแตง่ทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นผลติภณัฑส์ าหรบัป้องกนัก าจดัศตัรูพชื /  
Part 1.5: Additives Used in Products for Pest Control 
 

รายการวสัดุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

กรดซติรกิ สารกนับูด, สารปรบัความเป็นกรด ✔  Citric acid Preservative, pH adjustment 
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รายการวสัดุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

ดา่ง 

เมทธลิ พารา
ไฮโดรเบนโซ
เอท 

สารกนับูด 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM 
ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพ
ยโุรป 

✔  Methyl 
parahydrobezoate 

Preservative 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU Programme 

โปรปิล พารา
เบนโซเอท 

สารกนับูด 
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM 
ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพ
ยโุรป 

✔  Propyl 
parabezoate 

Preservative 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU Programme 

โพลีซ่อรเ์บท  สารอมิลัซไิฟเออร ์
อนุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม IFOAM 
ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพ
ยโุรป 

✔  Polysorbate Emulsifier 
Only allowed for IFOAM 
Programme, not EU Programme 

 
 

สว่นที ่1.6: รายชือ่ปัจจยัการผลติทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการเลีย้งสตัวแ์ละการเลีย้งผ ึง้อนิทรยี ์/  
Part 1.6: List of Approved Inputs for Organic Livestock and Bee-Keeping  
 

รายการวสัดุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

น ้า และไอน ้า  ✔  Water and 
steam 

 

สารสกดัจากพชื สกดัดว้ยวธิธีรรมชาตเิท่านัน้ ✔  Plant 
preparation 

use natural extraction method 
only 

น ้าปูนไลม ์  ✔  Milk of lime  

หนิปูน  ✔  Lime  

ปูนขาว รวมทัง้ปูนเผาโชยน ้า ส าหรับใช ้

ในโรงงานฆ่า/ช าแหละสตัว์
เท่านัน้ 

✔  Quick lime Including slaked lime, only in  

slaughter house 

เกลอืของหนิปูน calcium oxychloride, calcium 

chloride and calcium 
hydroxide 

✔  Chloride of 

lime 
calcium oxychloride, calcium 

chloride and calcium hydroxide 

กรดไนตรกิ ส าหรับอปุกรณแ์ละเครือ่งมอื

ผลตินมเท่านัน้ 
✔  Nitric acid For dairy production 

equipment only 

กรดฟอสฟอรกิ ส าหรับอปุกรณแ์ละเครือ่งมอื
ผลตินมเท่านัน้   

✔  Phosphoric 
acid  

For dairy production 
equipment only  

กรด กรดซติรกิ กรดเปอรอ์ะซติกิ กรด
ฟอรม์กิ กรดแลคตกิ กรดออกซา
ลกิ และ กรดอะซติกิ 

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

คลอรนีได
ออกไซด ์

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณท์ี่
สมัผัสอาหาร 

✔  Chlorine 
dioxide 

For disinfection in equipment 
in contact with food   

แคลเซีย่มไฮเปอร์

คลอไรท ์
ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณท์ี่

สมัผัสอาหาร 
✔  Calcium 

hypochlorite 
For disinfection in equipment 

in contact with food   

โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด ์

(โซดาไฟ) 

 ✔  Sodium 
hydroxide 

(caustic soda) 
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รายการวสัดุ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

โซเดยีมไฮเปอร์
คลอไรท ์ 

เชน่ น ้ายาฟอกขาว ใชส้ าหรับฆ่า
เชือ้โรคในอปุกรณท์ีส่มัผัส
อาหาร  

ควรใชด้ว้ยความระมัดระวงั 

✔  Sodium 
hypochlorite  

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

care  

โซเดยีม
คารบ์อเนต 

เฉพาะในโรงฆ่า/ช าแหละสตัว์
เท่านัน้ 

✔  Sodium 
carbonate 

Only in slaughter house 

สบู่โซเดยีม (สบู่

แข็ง/ สบู่กอ้น) 
 ✔  Sodium soap  

สบู่โปแตสเซีย่ม 
(สบู่ออ่น) 

 ✔  Potassium 
soap  
(soft soap)  

 

แอลกอฮอล ์
เอทลิ 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค ✔  Ethyl alcohol For cleaning containers 

แอลกอฮอล,์  
ไอโสโปรปิล 

ใชส้ าหรับฆ่าเชือ้โรค  ควร

เลอืกใช ้เอทธลิแอลกอฮอลก์อ่น 
✔  Alcohol 

isopropyl 
For disinfection; preferably 

ethyl alcohol  

โอโซน  ✔  Ozone  

ไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด ์
ใหใ้ชส้ าหรับฆ่าเชือ้ ✔  Hydrogen 

peroxide 
For disinfection of processing 

equipment only and must 
wash with hot water before 
begin processing 
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ภาคผนวก 2 สารปรงุแตง่และสารชว่ยแปรรปูส าหรบัผลติภณัฑอ์นิทรยี ์/ 
Appendix 2: List of Approved Additive and Processing Aids Used 
in Food Processing  
 
สว่นที ่2.1: รายการสารปรุงแตง่และ carrier ทีอ่นุญาตใหใ้ช ้/  

Part 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers 
ในกรณีการขอรับรองมาตรฐาน EU ใหน้ าสารทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน * ในชอ่งเลขรหัสมาค านวณโดยนับเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นวัตถดุบิทางการเกษตร 
สว่นรายการทีไ่ม่ใสเ่ครือ่งหมายดอกจัน ไม่ตอ้งน ามาใชค้ านวณเป็นวัตถุดบิทางการเกษตร 

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. 
 

รายการ ผลติภณัฑ ์
ทีใ่ช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product 
group 

Detail/ 
Limitation 

แคลเซยีม
คารบ์อเนต 

ไมจ่ ากัด  E170 Calcium 
carbonate  

unrestricted  

ซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด ์

ไวน์ จะตอ้งไมใ่สใ่นไวน์
มากเกนิกวา่ 100 
ppm และตอ้งไมม่ซีัล
ไฟตเ์หลอืเกนิกวา่ 35 
ppm ในผลติภัณฑ์
ส าเร็จ 

E220 Sulphur 
dioxide  

wine May not be added to 
wine at level greater 
than 100 ppm. And the 
level of free sulfites 
may not exceed 35 ppm 
in final product. 

โพแทสเซยีมเมตาไบ
ซลัไฟต ์ 

ไวน์  E224 Potassium 
metabisulphi
te 

wine  

กรดแลคตกิ ผักและ
ผลไม ้

ใชเ้พือ่ปรับปรุงรสใน
น ้าผลไม/้น ้าผัก
เขม้ขน้, ผลติภัณฑผั์ก
ดอง 

E270 Lactic acid  Fruit/ 
vegetable 

Concentrated 
fruit/vegetable juice & 
fermented vegetable 
products 

คารบ์อนได 
ออกไซด ์ 

ไมจ่ ากัด  E290 Carbon 
dioxide 

unrestricted  

กรดมาลกิ ผักและ
ผลไม ้

 E296  
Malic acid 

Fruit/ 
vegetable 

 

กรดแอสคอบกิ  ผักและ
ผลไม ้

 E300 Ascorbic 
acid 

Fruit/ 
vegetable 

 

โทโคฟีรอลส ์ ไมจ่ ากัด ตอ้งสกัดจากน ้ามัน
พชื 

E306* Tocopherol
s 

unrestricted Must be derived from 
vegetable oils 

เลซตินิ  ไมจ่ ากัด ไดม้าโดยไมใ่ชส้าร
ฟอกและตัวท าละลาย
อนิทรยี ์

E322* Lecithin  unrestricted Obtained without use of 
bleaches and organic 
solvents 

กรดซติรกิ ผักและ
ผลไม/้ไวน ์

• ใชเ้พือ่ปรับปรุงรส
ในแยม, น ้าผลไม/้
น ้าผักเขม้ขน้, ผัก
ดอง (ใชไ้มเ่กนิ 1 
กรัม/ลติร) 

• ใชร้อ้ยละ 0.1-0.5 

เพือ่ชว่ยป้องกนั
ปฏกิริยิาสนี ้าตาล
ในผักและผลไม ้
ตากแหง้ 

• ในไวน์ ตอ้งใสไ่ม่
เกนิ 1 กรัม/ลติร 

E330 Citric acid  Fruit/ 
vegetable 
/wine 

• Used for taste 
improvement in jam 
production, fruit 
juice, vegetable juice, 
and pickle. Not more 
than 1 gram/liter. 

• Used in vegetables 
and fruits drying to 
prevent browning at 
volumes of 0.1-0.5% 

• Used in wine, not 
more than 1 
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รายการ ผลติภณัฑ ์
ทีใ่ช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product 
group 

Detail/ 
Limitation 

gram/liter 

แคลเซยีมซเิตรด ผักและ
ผลไม ้

 E333 Calcium 
citrates 

Fruit/ 
vegetable 

 

กรดทารท์ารกิ  ไวน์ ใหใ้ชท้ีม่าจาก
ธรรมชาต ิ

E334 Tartaric 
acid 

wine Allow only from natural 
source 

โซเดยีมทารเ์ตรต  ขนมหวาน/
เคก้/ขนม
ปัง 

 E335 Sodium 
tartrate  

cake/biscuit/ 
confectioner
y 

 

โพแทสเซยีมทาร์
เตรต 

ธัญพชื/
ขนมหวาน/
เคก้/ขนม
ปัง 

 E336 Potassium 
tartrate  

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectioner
y 

 

โมโนแคลเซยีม 
ฟอสเฟต 

ธัญพชื ใชก้ับแป้ง E341 Mono 
calcium 
phosphate 

cereal For raising flour only 

แอมโมเนียม 
ฟอสเฟต 

ไวน์ ใหใ้ชไ้มเ่กนิ 0.3 
กรัม/ลติร 

E342 Ammonium 
phosphate 

wine Restricted to 0.3 gm/l 

กรดอลัจนิกิ  ไมจ่ ากัด  E400 Alginic acid unrestricted  

โซเดยีมอลัจเินต ไมจ่ ากัด  E401 Sodium 
alginate  

unrestricted  

โพแทสเซยีมอลัจิ
เนต  

ไมจ่ ากัด  E402 Potassium 
alginate 

unrestricted  

วุน้  ไมจ่ ากัด  E406 Agar unrestricted  

คารร์าจแีนน  ไมจ่ ากัด  E407 Carrageena
n 

unrestricted  

โลคสับนีกมั ไมจ่ ากัด  E410* Locust 
bean gum  

unrestricted  

กวัร ์กมั  ไมจ่ ากัด  E412* Guar gum unrestricted  

ทรากาแคนทก์มั ไมจ่ ากัด ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ับ
ผลติภัณฑท์ีส่ง่ออก
ไป EU 

E413 Tragacanth 
gum 

unrestricted Not allowed for 
products being 
exported to the EU. 

อาราบกิกมั ขนมหวาน/
นม/ไขมัน/
ไข ่

 E414* Arabic gum confectioner
y/milk 
products/fat 
products/egg 

 

แซนแทนกมั  ผัก/ผลไม/้
เคก้/ขนม
ปัง 

 E415 Xanthan 
gum  

Fruit/ 
vegetable 
cake/biscuit 

 

เพคตนิ ไมจ่ ากัด ชว่ยใหแ้ยมคงตัว 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะ
เพคตนิธรรมชาตทิีไ่ม่
ผ่านกระบวนการทาง
เคม ี

E440* Pectin unrestricted For jam production  
Modification is not 
allowed 

ไฮดรอกซพีรอพลิ
เมทลิเซลลโูลส 

ไมจ่ ากัด ใชเ้ป็นวัสดทุ าแคปซลู 
และอนุญาตใหใ้ช ้

เฉพาะกับผลติภณัฑท์ี่

E464 Hydroxypro
pyl methyl 
cellulose 

unrestricted Encapsulation material 
for capsules. Allowed 
only for EU programme. 
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รายการ ผลติภณัฑ ์
ทีใ่ช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product 
group 

Detail/ 
Limitation 

ขอรับรองมาตรฐาน
สหภาพยโุรปเทา่นัน้ 

โซเดยีมคารบ์อเนต ขนมหวาน/
เคก้/ขนม
ปัง 

 E500 Sodium 
carbonates 
(E500) 

cake/biscuit/
confectioner
y 

 

โพแทสเซยีม
คารบ์อเนต 

ธัญพชื/
ขนมหวาน/
เคก้/ขนม
ปัง 

 E501 Potassium 
carbonates 

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectioner
y 

 

แอมโมเนียม
คารบ์อเนต 

ธัญพชื/
ขนมหวาน/
เคก้/ขนม
ปัง 

ใชเ้ป็นสารทีท่ าให ้
ขนมฟ ู

E503 Ammonium 
carbonates 

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectioner
y 

Used as leavening 
agent 

แมกนีเซยีม
คารบ์อเนต 

ธัญพชื/

ขนมหวาน/
เคก้/ขนม
ปัง 

 E504 Magnesium 
carbonates 

cereal/cake/

biscuit/ 
confectioner
y 

 

โพแทสเซยีมคลอ
ไรด ์

ผักและ
ผลไม ้

ใชก้ับผักและผลไม ้
กระป๋องแชแ่ขง็ ซอ้ส 
มาสตารด์  
ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ับ
ผลติภัณฑท์ีส่ง่ออก
ไป EU 

E508 Potassium 
chloride 

Fruit and 
vegetable 

• Only frozen & canned 
fruit/vegetable, 
vegetable sauces, 

ketchup, mustard. 
• Not allowed for 

products being 
exported to the EU. 

แคลเซยีมคลอไรด ์ ผัก/ผลไม/้
ถ่ัวเหลอืง 

 E509 Calcium 
chloride 

soybean 
/fruit/ 

vegetable 

 

แมกนีเซยีมคลอ
ไรด ์

ถ่ัวเหลอืง ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ับ
ผลติภัณฑท์ีส่ง่ออก
ไป EU 

E511 Magnesium 
chloride  

soybean Not allowed for 
products being 
exported to the EU. 

แคลเซยีมซลัเฟต  ถ่ัวเหลอืง/
ขนมหวาน/

ยสีต ์

 E516 Calcium 
sulphate  

Soybean 
products/ 

confectioner
y/bakers’ 
yeast  

 

แอมโมเนียม 
ซลัเฟต 

ไวน์ ใชไ้มเ่กนิ 0.3 
มลิลกิรัม/ลติร 

E517 Ammonium 
sulphate 

wine Restricted to 0.3 mg/l 

แคลเซยีมไฮดรอก
ไซด ์

แป้ง/
น ้าตาล 

สารเตมิในแป้ง
ขา้วโพด tortilla และ
สารชว่ยแปรรูปใน
ผลติภัณฑน์ ้าตาล 

E526 Calcium 
hydroxide 

Flour/sugar Food additive for maize 
tortilla flour 
Processing aid for sugar 

ซลิกิอนไดออกไซด ์ ผักและ
ผลไม ้

สารป้องกนัการจับตัว
แข็งในเครือ่งเทศ 

E551 Silicon 
dioxide 

Fruit/ 
vegetable 

Anti-caking agent for 
herbs and spices 

อารก์อน  ไมจ่ ากัด  E938 Argon unrestricted  

ไนโตรเจน ไมจ่ ากัด  E941 Nitrogen unrestricted  

ออกซเิจน  ไมจ่ ากัด  E948 Oxygen unrestricted  

สารแตง่กลิน่จาก
ธรรมชาต ิ 

ไมจ่ ากัด ตอ้งไมผ่่าน
กระบวนการทางเคม ี

 Natural 
flavour  

unrestricted Preference to organic 
sources. Must not been 



Page 99 of 112 

รายการ ผลติภณัฑ ์
ทีใ่ช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้ก าหนด 

 Product Product 
group 

Detail/ 
Limitation 

และไมใ่ชต้ัวท า
ละลายและ carrier 
สังเคราะห ์หรอืสาร
กันบดูสังเคราะห ์

produced by chemical 
process and using any 
synthetic solvent and 
carrier or any synthetic 
preservatives.  

เกลอื ไมจ่ ากัด   Salt unrestricted From clean sources no 
contamination. 

จลุนิทรยี ์ ไมจ่ ากัด ตอ้งไมม่าจาก
กระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม 

 Micro-
organisms 

unrestricted Must not from GMOs 

 
 

สว่นที ่2.2: รายการสารชว่ยแปรรูปทีอ่นุญาตใหใ้ช ้/  

Part 2.2 List of Products Used as Processing Aids  
 

รายการ ผลติภณัฑ์
ทีใ่ช ้

รายละเอยีด/
ขอ้ก าหนด 

 Product Product 
group 

Detail/Limitation 

แคลเซยีม
คารบ์อเนต/น ้าปูนใส  

ไมจ่ ากัด • สารชว่ยใหค้งรูป 
ใชใ้นผลติภัณฑ์
ผัก ผลไม ้เชือ่ม 
แชอ่ ิม่ ดอง  

• น ้าปนูใสเตรยีมได ้
จากปนูขาว(ทีใ่ช ้

กนิหมาก) 1 ชอ้น
ชา ตอ่น ้า 1 ลติร 
คนใหท้ั่ว ตัง้ทิง้ไว ้
จนตกตะกอน ดดู
เฉพาะน ้าใสไปใช ้

E170 Calcium 
carbonate/ 
Lime water 

unrestricted • Stabilizer in 
fermented/pickled 
fruit and vegetable 

• Prepare from 1 
teaspoon of 
calcium carbonate 
and 1 liter of water, 
stir and wait until 
sediment settle. 
Take only the top 
part to use. 

แทนนนิ ไวน์  E181 Tannin  wine  

กรดแทนนกิ ไวน์ ตัวชว่ยกรอง E184 Tannic acid  wine Filtration aids 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ไวน์  E220 Sulphur 
dioxide 

wine  

คารบ์อนไดออกไซด ์ ไมจ่ ากัด  E290 Carbon 
dioxide 

unrestricted  

เลซตินิ ขนมหวาน/
เคก้/ขนม
ปัง 

ชว่ยใหแ้ป้งลืน่ E322 Lecithin cake/biscuit/ 
confectionery 

Greasing agent 

กรดและเกลอืทาร์
ทารกิ 

ไวน์   

 
Tartaric 
acid & salt 

wine  

โซเดยีมคารบ์อเนต น ้าตาล  E500 Sodium 
carbonate  

sugar  

โพแทสเซยีม
คารบ์อเนต 

ผักและ
ผลไม/้ไวน ์

 E501 Potassium 
carbonate 

fruit/vegetabl
e/wine 

 

แมกนีเซยีมคลอไรด ์ ถ่ัวเหลอืง  E511 Magnesium 
chloride 

soybean  

กรดซลัฟรูกิ  น ้าตาล ใชป้รับ pH ของน ้า E513 Sulphuric 
acid 

sugar pH adjustment of 
water 
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รายการ ผลติภณัฑ์
ทีใ่ช ้

รายละเอยีด/
ขอ้ก าหนด 

 Product Product 
group 

Detail/Limitation 

แคลเซยีมซลัเฟต ไมจ่ ากัด ชว่ยในการจับตัว E516 Calcium 
sulphate 

unrestricted Coagulation agent 

โซเดยีมไฮดรอก
ไซด ์ 

น ้าตาล/เคก้  E524 Sodium 
hydroxide  

Sugar, Cake  

ซลิกิอนไดออกไซด ์ ผักและ
ผลไม/้ไวน ์

 E551 Silicon 
dioxide 

fruit/vegetabl
e/wine 

 

ทัลค์  ไมจ่ ากัด  E553 Talc unrestricted  

บแีวกซ ์ ไมจ่ ากัด  E901 Beeswax unrestricted  

คารน์อบาร ์แวกซ ์ ไมจ่ ากัด  E903 Carnauba 
wax 

unrestricted  

ไนโตรเจน ไมจ่ ากัด  E941 Nitrigen unrestricted  

วสัดกุรองทีไ่มม่สีาร
แอสเบสตอส 

ไมจ่ ากัด   Asbestos 
free filter 
materials 

unrestricted  

Activated carbon ไมจ่ ากัด   Activated 
carbon 

unrestricted  

เบนโทไนท ์ ผัก/ผลไม ้   Bentonite Fruit/ 
vegetable 

 

เคซนี ไวน์   Casein wine  

ไดอะตอมมเิชยีส 
เอริท์ 

สารชว่ย
ความหวาน/
ไวน์ 

  Diatoma-
ceous earth 

Sweetener/ 
wine  

 

คาโอลนี ไมจ่ ากัด   Kaolin unrestricted  

เพอรไ์รท ์ ไมจ่ ากัด   Perlite unrestricted  

เอทานอล ไมจ่ ากัด ตัวท าละลาย  Ethanol  unrestricted Solvent  

เอทลินี ผลไม ้ ใชบ้ม่ผลไม ้ไม่
อนุญาตใหใ้ชก้า๊ซเอ
ทลินีทีม่าจากสาร
สังเคราะห ์

 Ethylene Fruit Used as ripening 
agent. Only non-
synthetic source is 
allowed. 

เจลาตนิ ผักและ
ผลไม/้ไวน ์

ใชเ้พือ่ใหเ้กดิความ
คงตัวในแยมบางชนดิ 

 Gelatin fruit/vegetabl
e/wine 

Used in jam for 
texture stability 

ไอซิง่กลาส ไวน์   Isinglass wine  

น ้ามนัพชื ไมจ่ ากัด   Vegetable 
oils 

unrestricted  

สารปรบัความเป็น
กรด-ดา่ง 

ไมจ่ ากัด ตอ้งมาจากธรรมชาต ิ
เชน่ กรดซติรกิ 
โซเดยีมไบ
คารบ์อเนต หรอื
น ้าสม้สายช ู

 pH 
adjusters 

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

เอนไซม ์ ไมจ่ ากัด ตอ้งมาจากธรรมชาต ิ
และหา้มใชเ้อนไซม์
ทีผ่ลติจากจลุนิทรยีท์ี่
มกีารท าพันธุ
วศิวกรรม 

 Enzyme unrestricted Must be from natural 
sources and not 
produced from GMOs. 
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รายการ ผลติภณัฑ์
ทีใ่ช ้

รายละเอยีด/
ขอ้ก าหนด 

 Product Product 
group 

Detail/Limitation 

จลุนิทรยี ์ ไมจ่ ากัด ตอ้งไมม่าจาก
กระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม 

 Micro-
organisms 

unrestricted Must not from GMOs 
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ภาคผนวก 3 ปจัจยัการผลติทีอ่นญุาตใหใ้ชใ้นการผลติสตัวน์ า้อนิทรยี ์/ 
Appendix 3 : List of Approved Inputs Used in organic 
Aquaculture production   
 
สว่นที ่3.1: ผลติภณัฑแ์ละวธิกีารทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการท าความสะอาด ฆา่เชือ้ ป้องกนั และ

ควบคมุโรคและศตัรูในฟารม์ /  
Part 3.1: Products and methods used for cleaning, disinfection, and pest and 

disease control 
 

รายการ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

โอโซน ใชฆ้่าเชือ้ในโรงเพาะฟักและบ่อ
อนุบาล 

 Ozone For disinfection in hatcheries 
and nurseries. 

โซเดยีมไฮโป
คลอไรด ์ 

 NaOCl Sodium 
hypochlorite 

 

แคลเซยีมไฮโป
คลอไรด ์ 

 Ca(ClO)2 Calcium 
hypochlorite 

 

โซเดยีมไฮดรอก
ไซด ์(โซดาไฟ) 

ใชเ้ป็นสารท าความสะอาด NaOH Sodium 
hydroxide 
(caustic soda) 

A cleaning agent 

แอลกอฮอล ์   Alcohol  

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์

ใชค้วบคมุเชือ้โรค H2O2 Hydrogen 
peroxide 

For disease control 

ไอโอดนี ใชค้วบคมุเชือ้โรค  Iodine  For disease control 

โปตสัเซยีมเปอร์
แมงกาเนต 

หรอืดา่งทับทมิ ใชฆ้่าเชือ้ KMnO4 Potassium 
permanganate 

Use as disinfectant 

กรดอนิทรยี ์ เชน่ กรดอาซตีกิ (น ้าสม้สายช)ู 
กรดซติรกิ กรดแลกตกิ 

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

เกลอื   Salt  

โดโลไมท ์ หรอืแคลเซยีมแมกนีเซยีม
ออกไซด ์ใชป้รับสภาพดนิและน ้า
ในระหวา่งการเลีย้งได ้

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

หนิปูน ปนูมารล์ หรอืแคลเซยีมคารบ์อเนต ใช ้

ปรับปรุงคณุภาพดนิและน ้าใน
ระหวา่งการเลีย้งได ้ 

 Lime stone, 
marl 

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

ปูนขาว 
(quicklime) 

หรอืแคลเซยีมออกไซด ์เป็นปนูที่
ไดจ้ากการเผาปูนแคลเซยีม
คารบ์อเนตหรอืโดโลไมท ์อาจ
เรยีกในชือ่อืน่ เชน่ ปนูไฮเดรต ปูน
รอ้น ปูนเผาโชยน ้า ใชเ้พือ่ฆ่าเชือ้
ในบ่อ และปรับปรุงคณุภาพน ้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 emergent cases 
in order to improve water 
quality.  

แร่ธาตจุาก
ธรรมชาต ิ

ใชป้รับปรงุคณุภาพน ้า โดยใหใ้ช ้

ในรูปธรรมชาตเิท่านัน้ 

 Minerals  Use to improve water 
quality. Only natural form is 
allowed. 
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รายการ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด  Input Details/Restriction 

วธิทีางกายภาพ เชน่ การตากแหง้ ใชต้าขา่ย กบั
ดกั 

 Physical 
methods 

E.g. drying,  net, trap 

วธิทีางชวีภาพ เชน่ การใชป้ลาพยาบาลควบคมุ
ปรสติภายนอกตวัสตัวน์ ้า 

 Bio control 
methods 

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

สารเตรยีมจาก
พชื 

ใชค้วบคมุโรคหรอืศตัรู เชน่ โลต่ ิ๊น 
(จากหางไหล) ไพรทีรัม สะเดา 

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

กากชา เป็นผลพลอยไดจ้ากการหบีน ้ามนั
ชาจากเมล็ดพันธุไ์มด้อกในตระกลู
ชาหรอืเมีย่งจนี (camellia oil) ซึง่
ในเมล็ดมสีาร saponin ทีเ่ป็นพษิ
ตอ่สตัวเ์ลอืดเย็น ใชก้ าจดัปลาที่
เป็นศตัรูในบ่อกุง้ 

 Tea seed cake By-product of oil pressing 
from the seeds of camellia, a 
flowering plant in the same 
genus of tea. The seeds 
contain saponin which is 
toxic to cold-blooded 
animals. Use for killing 
unwanted fish in shrimp 
ponds. 

จลุนิทรยี ์ ใชค้วบคมุโรคหรอืศตัรู แตต่อ้งไม่
มาจากกระบวนการพันธุวศิวกรรม 

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

 

สว่นที ่3.2 : แรธ่าต ุและสารปรุงแตง่และสารชว่ยแปรรูปทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นอาหารสตัวน์ า้ / 
Part 3.2: Minerals, additives, and processing aids permitted for use in 

aquaculture animal feeds  
 

รายการ รายละเอยีด/ขอ้ก าหนด Input Details/Restriction 

แร่ธาต ุ ตามรายการทีร่ะบุใน Annex V 
ของ EC 889/2008 

Minerals As listed in Annex V of 
EC889/2008 

วติามนิ ใชเ้ป็นสารปรุงแตง่ ควรใชจ้าก
แหลง่ธรรมชาต ิในกรณีทีไ่ม่
เพยีงพอ อาจอนุญาตใหใ้ช ้

วติามนิสงัเคราะหท์ีเ่ลยีนแบบ
วติามนิธรรมชาตไิด ้

Vitamins Use as feed additives and 
preferably from natural 
sources. If not adequate, 
synthetic vitamins identical to 
natural vitamins may be 
allowed. 

ธาตอุาหารรอง ใชเ้ป็นสารปรุงแตง่ ตามรายการที่
ระบุใน Annex VI ของ EC 
889/2008 

Trace minerals Use as feed additives and as 
listed in Annex VI of 
EC889/2008 

เอนไซมแ์ละ
จลุนิทรยี ์

เพือ่รักษาคณุภาพอาหาร  แต่
ตอ้งไมเ่ป็นจลุนิทรยีท์ีผ่่าน
กระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

Enzymes and 
microorganisms 

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

สารกนับูด กรดอนิทรยีจ์ากธรรมชาต ิไดแ้ก ่
กรดซติรกิ กรดซอรบ์กิ กรดแล
คตกิ 

Preservatives Organic acids from natural 
sources, i.e. citric acid, sorbic 
acid, lactic acid 

สารแอนตอิอกซิ

แดนท ์
สารสกดั Tocopherol จาก
ธรรมชาต ิและสารแอนตอิอกซิ

แดนทจ์ากธรรมชาต ิ

Antioxidant 
substances 

Tocopherol-rich extracts of 
natural origin and natural 
antioxidant substances. 

สารเหนียว 
(Binder) และ
สาร anti-caking 

จากแหลง่ธรรมชาต ิและรายการ
ตามทีร่ะบุใน Annex VI ของ EC 
889/2008 

Binders and 
anti-caking 
agents 

Of natural origin and as listed  
in Annex VI of EC889/2008 
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ภาคผนวก 4 แนวทางการประเมนิปัจจยัการผลติส าหรบัเกษตรอนิทรยี ์/ 
Appendix 4: Guideline for Evaluation Additional Inputs to Organic 
Agriculture 
 

หลกัการ 

ผูผ้ลติทีต่อ้งการใชปั้จจัยการผลติจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบและประเมนิใหแ้น่ชดักอ่นวา่ปัจจัยการผลติ

นัน้เป็นไปตามมาตรฐานมกท.หรอืไม่  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกรณีทีปั่จจยัการผลตินัน้มไิดร้ะบุใน
มาตรฐานหรอืในรายการปัจจยัการผลติทีไ่ดร้ับอนุมัติ

ใหใ้ชจ้ากมกท. แตผู่ผ้ลติมคีวามจ าเป็นตอ้งใชปั้จจยั
การผลตินัน้ ทัง้น้ีปัจจัยการผลติทีเ่ป็นไปตาม
แนวทางน้ีเท่านัน้ทีม่กท.อาจจะอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้

 
 
ค าจ ากดัความ 

ปัจจยัการผลติ หมายถงึ ปัจจยัการผลติทีใ่ชใ้นระบบ
การผลติเกษตรอนิทรยี ์เชน่ ปุ๋ ย, สารป้องกนัก าจัด

ศตัรูพชื และสารเพิม่ประสทิธภิาพอืน่ๆทีไ่ดม้าจาก
ธรรมชาต ิ
 
แนวทางการปฏบิตั ิ

1. ขอ้มูลหรอืเอกสาร ผูผ้ลติจะตอ้งเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัวตัถุดบิ/องคป์ระกอบ กรรมวธิกีาร
ผลติ และขอ้มูลอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งของปัจจัยการ
ผลตินัน้ไวเ้พือ่ใหท้างมกท.ตรวจสอบได ้หาก

ขอ้มูลไม่เพยีงพอ มกท.อาจไม่อนุญาตใหใ้ช ้

ปัจจยัการผลตินัน้ๆได ้
 

2. การประเมนิปจัจยัการผลติ 
ปัจจยัการผลติทีเ่ตรยีมขึน้ภายในฟารม์ตนเอง 
จากชิน้สว่นของพชื สตัว ์และจุลนิทรยี ์ทัง้ทีม่อียู่

ฟารม์ตนเองและทีไ่ดจ้ากภายนอก  อนุญาตให ้
ใชไ้ดใ้นกรณีทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นดงัน้ี 

2.1 มคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เพือ่รักษาคณุภาพ

ของผลผลติ  
2.2 ใชว้ตัถุดบิหรอืมอีงคป์ระกอบทีม่าจาก

ธรรมชาต ิตลอดจนกรรมวธิกีารผลติเป็นไป

ตามมาตรฐานมกท. 
2.3 สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
2.4 ไม่เป็นพษิหรอืไม่กอ่ผลเสยีตอ่มนุษย ์สตัว ์

แมลงทีม่ปีระโยชน ์สิง่มชีวีติในดนิ และ
สิง่แวดลอ้ม 

2.5 ไม่กอ่ผลกระทบตอ่ผลผลติอนิทรยีท์ัง้ในแง่

คณุภาพและความปลอดภัย 
 
ในกรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืยากแกก่ารพจิารณา 

อาจตอ้งใช ้"หลกัเกณฑก์ารประเมนิปัจจัยการผลติ
ส าหรับเกษตรอนิทรยีข์อง IFOAM " เป็นแนวทางใน
การพจิารณา 

 
3. การประเมนิปจัจยัการผลติทีผ่ลติเป็นการคา้   

อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นกรณีทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้น

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. 
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ดงัน้ี 
3.1 มคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เพือ่รักษาคณุภาพ

ของผลผลติ 

3.2 ใชว้ตัถุดบิหรอืมอีงคป์ระกอบทีม่าจาก
ธรรมชาต ิเชน่ วสัดอุนิทรยี ์และหนิแร่ที่
เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ และไมม่ี

สว่นประกอบของวสัดอุนิทรยีท์ีม่าจาก
กระบวนการทางพันธุวศิวกรรม 

3.3 วธิกีารเก็บเกีย่วและรวบรวมวตัถุดบิทีใ่ชใ้น

ปัจจยัการผลติ และกรรมวธิกีารผลติ 
จะตอ้งไม่สรา้งผลกระทบตอ่ความยัง่ยนื
และสมดลุของสภาพแวดลอ้ม 

3.4 สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
3.5 ไม่เป็นพษิหรอืไม่กอ่ผลเสยีตอ่มนุษย ์สตัว ์

แมลงทีม่ปีระโยชน ์สิง่มชีวีติในดนิ และ

สิง่แวดลอ้ม 
3.6 ไม่กอ่ผลกระทบตอ่ผลผลติอนิทรยีท์ัง้ในแง่

คณุภาพและความปลอดภัย 

 
ในกรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืยากแกก่ารพจิารณา 
อาจตอ้งใช ้"หลกัเกณฑก์ารประเมนิปัจจัยการผลติ

ส าหรับเกษตรอนิทรยีข์อง IFOAM" เป็นแนวทางใน
การพจิารณา  
 
ส าหรับโปรแกรมสหภาพยุโรป เกณฑเ์พิม่เตมิในการ

อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑห์รอืสารใดในการผลติเกษตร
อนิทรยีข์องโปรแกรมสหภาพยุโรป 

* เป็นไปตามขอ้ก าหนดสหภาพยโุรป 889/2008 

และภาคผนวกทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมคีวามเท่าเทยีม 

* อนุญาตใหใ้ชต้ามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

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. 
3.3 The collection of raw materials of the 

input and its process shall not affect 

the sustainability and the balance of 
ecology.  

3.4 The input is bio-degradable. 

3.5 The use of the input shall not have 
negative effects on human, 
animal, beneficial insects, living 

organisms in the soil and the 
environment. 

3.6 The use of the input shall not affect 

both quality and safety of organic 
products. 

 

In case the input is complex and difficult, ACT 
may apply the IFOAM Criteria to Evaluate 
Additional Inputs to Organic Agriculture as a 

guideline for approval. 
 
For the EU Programme, addition criteria to be 

use for authorization of products and 
substances for use in organic agriculture 
productions of EU Programme are: 

* it complies or deems equivalent to the EU 
Regulation 889/2008 and relevant annexes; 

* it is permitted under national law. 
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ภาคผนวก 5 แนวทางการประเมนิสารปรุงแตง่และสารชว่ยในการแปรรปู
ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์/ Appendix 5 : Guideline for Evaluation Additive and 
Processing Aids for Organic Processing  
 

หลกัการ 

ในการแปรรูปผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ควรเลอืกวธิกีาร
แปรรูปทีส่ามารถคงคณุคา่ทางโภชนาการใหม้าก
ทีส่ดุ โดยไม่ตอ้งใชส้ารปรงุแตง่หรอืใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น 

หากผูป้ระกอบการตอ้งการใชส้ารปรุงแตง่หรอืสาร
ชว่ยในการแปรรูปจะตอ้งท าการตรวจสอบและ
ประเมนิใหแ้น่ชดักอ่นวา่มคีณุสมบัตเิป็นไปตาม

มาตรฐานมกท.หรอืไม่  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีที่
สารปรุงแตง่หรอืสารชว่ยในการแปรรูปนัน้มไิดร้ะบุใน
มาตรฐานหรอืในรายการทีไ่ดร้ับอนุมัตใิหใ้ชจ้ากมกท. 

ทัง้น้ีสารปรงุแตง่และสารชว่ยในการแปรรูปทีเ่ป็นไป
ตามแนวทางน้ีเท่านัน้ที ่มกท. อาจจะอนุญาตให ้
ใชไ้ด ้
 

 
 
ค าจ ากดัความ 

• สารปรุงแตง่ (Additives) หมายถงึ สารชว่ยเสรมิ
หรอืปรับปรงุคณุภาพผลติภัณฑ ์หรอื สารใดๆที่

ผสมเขา้ไปในผลติภัณฑแ์ลว้มผีลตอ่คณุภาพการ
เก็บรักษา กลิน่ ส ีรสชาต ิความเขา้กนั หรอื
คณุสมบัตอิืน่ๆทีม่ผีลตอ่การรักษาคณุภาพของ

ผลติภัณฑ ์และอาจกลายเป็นสว่นผสมหนึง่ของ
ผลติภัณฑ ์

• สารชว่ยในการแปรรูป (processing aids) 
หมายถงึ สารทีใ่สล่งไปเพือ่ชว่ยในระหวา่งการ

แปรรูปอาหาร และถูกน าออกไปกอ่นทีจ่ะเป็น
ผลติภัณฑส์ าเร็จ ไมจ่ัดวา่เป็นสว่นผสมของ
อาหาร และมักจะไมพ่บวา่เหลอืตกคา้งอยู่ใน

ผลติภัณฑส์ดุทา้ยหรอืเหลอืตกคา้งในปรมิาณที่
นอ้ยมาก เชน่ สารชว่ยกรอง(filtration aid) ,ตวั
ท าละลาย (solvent) เป็นตน้ 

 
แนวทางการปฏบิตั ิ

1. ขอ้มูลและเอกสาร ผูป้ระกอบการจะตอ้งเก็บ

รวบรวมขอ้มูล/เอกสารทีเ่กีย่วกบัแหลง่ทีม่าของ
วตัถุดบิ/องคป์ระกอบ กรรมวธิกีารผลติ และขอ้มูล
ของสารอืน่ๆทีใ่ชใ้นการผลติสารปรุงแตง่หรอืสาร

ชว่ยในการแปรรูปนัน้ไว ้เพือ่ใหท้างมกท.
ตรวจสอบได ้หากขอ้มูลไม่เพยีงพอ มกท.อาจไม่
อนุญาตใหใ้ชส้ารปรุงแตง่หรอืสารชว่ยในการแปร
รูปนัน้ๆได ้

 
2. สารปรงุแตง่และสารชว่ยในการแปรรปู ที่

อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นกรณีทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้น

ดงัน้ี 
2.1 มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ตอ่การแปรรูป

ผลติภัณฑ ์ อาจไม่สามารถแปรรูปหรอืเก็บ

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 color, 
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. 
 

2. Evaluation  Additives and processing aids 

may be approved if the following criteria 
are met: 
2.1 The use of additives and processing 
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รักษาผลผลติบางประเภทไดห้ากไมม่สีาร
ปรุงแตง่/สารชว่ยในการแปรรูปดงักลา่ว 

2.2 ใชว้ตัถุดบิหรอืมอีงคป์ระกอบทีม่าจาก

ธรรมชาต ิ
2.3 กรรมวธิใีนการผลติสารปรุงแตง่/สารชว่ยใน

การแปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานมกท. 

2.4 ไม่ใชผ่ลติภัณฑท์ีม่าจากกระบวนการทาง
พันธุวศิวกรรม 

2.5 ตอ้งไม่เป็นอนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค 

2.6 ไม่ท าใหส้ญูเสยีคณุสมบัตทิีแ่ทจ้รงิของ
ผลติภัณฑ ์

2.7 ไม่กอ่ผลเสยีตอ่สภาพแวดลอ้ม 

 
ในบางกรณีทีม่คีวามซบัซอ้น หรอืยากแกก่าร
พจิารณา หรอืมใิชว่ตัถุดบิหรอืองคป์ระกอบทีม่าจาก

ธรรมชาตเิน่ืองจากสารธรรมชาตมิคีณุภาพและ
ปรมิาณไม่เพยีงพอทีจ่ะใชท้ดแทน อาจตอ้งใช ้
"หลกัเกณฑก์ารประเมนิสารปรุงแตง่และสารชว่ยใน

การแปรรูป ส าหรับผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีข์อง 
IFOAM" เป็นแนวทางในการพจิารณา 
 

ส าหรับโปรแกรมสหภาพยุโรป เกณฑเ์พิม่เตมิในการ
อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑห์รอืสารใดในการผลติเกษตร
อนิทรยีข์องโปรแกรมสหภาพยุโรป 

* เป็นไปตามขอ้ก าหนดสหภาพยโุรป 889/2008 

และภาคผนวกทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมคีวามเท่าเทยีม 

* อนุญาตใหใ้ชต้ามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

 

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 6 หลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุแกไ้ขมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ / 
Appendix 6: Procedure for Standards Revision 
 

หลกัการและเหตผุล 

ในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง 
มกท. จะตอ้งมกีระบวนการทีม่คีวามโปร่งใสและเปิด
ใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งไดม้สีว่นร่วมในการเสนอ

ขอ้คดิเห็นในการปรับปรุงแกไ้ข ดงันัน้กรรมการบรหิาร 
มกท. จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการปรับปรุงแกไ้ข
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง มกท. น้ีขึน้ เพือ่เป็น

แนวทางในการท างาน 
 
ขอบเขต 

1. การระดมขอ้คดิเห็น 
2. การสรุปขอ้คดิเห็นขัน้ตน้ 

3. การพจิารณาขอ้คดิเห็นขัน้ตน้โดยอนุกรรมการ
มาตรฐาน 

4. การจัดท าร่างมาตรฐานฉบับใหม ่

5. การระดมขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิตอ่ร่างมาตรฐานฉบับ
ใหม ่

6. การปรับปรุงแกไ้ขร่างมาตรฐานขัน้สดุทา้ย 

7. การอนุมัตริ่างมาตรฐานฉบับใหม่โดย
กรรมการบรหิาร 

8. ระยะเวลาในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐาน 

 
หลกัเกณฑ ์

1. การระดมขอ้คดิเห็น 
การระดมขอ้คดิเห็นในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์มกท. จะเปิดใหทุ้กคนมสีว่นร่วม ไม่วา่

บุคคลนัน้จะเป็นสมาชกิ มกท.หรอืไม่ รวมทัง้ 
เจา้หนา้ที ่มกท., ผูต้รวจของ มกท. และ อกก.รับรอง 
 

ขอ้คดิเห็นดงักลา่วจะตอ้งสง่มายังส านักงาน มกท. 
เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยระบุชือ่ผูเ้สนอและเหตผุล
ประกอบในการเสนอขอ้คดิเห็นดงักล่าว 

 
2. การสรปุขอ้คดิเห็นข ัน้ตน้ 
เจา้หนา้ทีส่ านักงาน มกท. ท าการรวบรวมและสรุป

ขอ้คดิเห็นทัง้หมดกอ่นทีจ่ะน าเสนออนุกรรมการ
มาตรฐานฯ  โดยขอ้คดิเห็นทัง้หมดควรจ าแนกเน้ือหา
ออกเป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 

2.1 ขอ้คดิเห็นทีข่ดัแยง้กบัหลกัการในการท า
เกษตรอนิทรยี ์

2.2 ขอ้คดิเห็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานเกษตร

อนิทรยีข์อง มกท. 
 

ขอ้คดิเห็นทัง้หมดควรแยกออกเป็น 2 แฟ้ม โดยแตล่ะ
แฟ้มอาจท าใบสรุปปะหนา้อกีท ี

 
3. การพจิารณาขอ้คดิเห็นข ัน้ตน้โดย

อนุกรรมการมาตรฐาน 

อกก.มาตรฐานฯ พจิารณาขอ้คดิเห็นทัง้หมดและท า
การตดัสนิเบือ้งตน้ โดยอาจมหีลกัเกณฑใ์นการตดัสนิ

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: 
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ดงัน้ี 
3.1 ตดัขอ้คดิเห็นทีข่ดัแยง้กบัหลกัการในการท า

เกษตรอนิทรยี ์หรอืไมส่ามารถปฏบิัตไิด ้
ออกไป 

3.2 รวบรวมขอ้คดิเห็นตา่งๆ เพือ่จัดท าเป็นร่าง
มาตรฐานฉบบัใหม ่

3.3 ในกรณีทีม่ขีอ้คดิเห็นทีน่่าสนใจ แตไ่ม่
สามารถตดัสนิได ้และตอ้งการขอ้คดิเห็น
หรอืขอ้มูลเพิม่เตมิ อกก.มาตรฐานฯ อาจ 

มอบหมายใหเ้จา้หนา้ที ่มกท. น าไป
ด าเนนิการหาขอ้มูลเพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี ้

3.3.1 ส าหรับประเด็นทีย่ังไมช่ดัเจนเพยีงพอ 
ใหท้ าหนังสอืขอขอ้มูลเพิม่เตมิจากผู ้
เสนอ แลว้น ามาผ่านการด าเนนิตาม
ขัน้ตอนที ่2 และ 3 ใหม่ 

3.3.2 ส าหรับประเด็นทีต่อ้งการขอ้คดิเห็น
เพิม่เตมิ ใหป้รกึษากบัผูช้ านาญการใน
สาขาทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายบุคคล 

 
4. การจดัท ารา่งมาตรฐานฉบบัใหม่ 
อกก.มาตรฐานฯ น าขอ้คดิเห็นตา่งๆ และขอ้มูล

เพิม่เตมิทีไ่ดใ้หม่ มาจัดท าเป็นร่างมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีฉ์บบัใหม่  

 
5. การระดมขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิตอ่รา่งมาตรฐาน

ฉบบัใหม ่
ในขัน้ตอนการระดมขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ควรจ ากดัวงให ้
อยู่ในเฉพาะกลุม่บุคคลตอ่ไปนี ้

5.1 สมาชกิ มกท. 

5.2 องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง (ทีไ่ม่ใชส่มาชกิ มกท.) 
เชน่ กลุม่ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ, กลุม่
นักวชิาการ, กลุม่ผูบ้รโิภค, รา้นคา้สเีขยีว, 

หน่วยงานของรฐั, สือ่มวลชน ฯลฯ  โดยควร
มตีวัแทนอย่างนอ้ย 1 องคก์ร ในแตล่ะกลุม่ 

5.3 ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ ทีข่อรับรองกบั มกท. 

5.4 ผูส้นใจทีส่ง่ขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุแกไ้ข
มาตรฐาน ในขอ้ 1.1 

 
6. การปรบัปรงุแกไ้ขรา่งมาตรฐานคร ัง้สุดทา้ย 

อกก.มาตรฐานฯ พจิารณาขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิทัง้
หมดแลว้น ามาปรับปรงุแกไ้ขเป็นร่างมาตรฐานฯฉบบั
สดุทา้ย เพือ่เตรยีมน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุ

กรรมการบรหิาร 
 
7. การอนุมตัริา่งมาตรฐานฉบบัใหมโ่ดย

กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาร่างมาตรฐานฯฉบับ
สดุทา้ยและท าการอนุมัต ิกอ่นทีจ่ะประกาศใชอ้ย่าง

เป็นทางการ โดยจะเป็นผูก้ าหนด : 
7.1 วนัทีเ่ร ิม่บังคบัใชม้าตรฐานฉบับใหม ่
7.2 ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงมาตรฐานในขอ้

ทีส่ าคญั อาจก าหนดชว่งเวลาให ้

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. 

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 
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ผูป้ระกอบการมรีะยะเวลาในการปรับตวัเพือ่
ปฏบิัตติามมาตรฐานขอ้ทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่
ดงักลา่วไดด้งัน้ี 

7.2.1 ผูป้ระกอบการยังสามารถใชว้ตัถุดบิ
อนิทรยีท์ีผ่ลติและไดร้ับการรับรอง
ตามมาตรฐานเดมิตอ่ไปได ้ไม่เกนิ 1 

ปี หลงัจากวนัทีเ่ร ิม่บงัคบัใชม้าตรฐาน
ใหม ่

7.2.2 ผูป้ระกอบการสามารถจ าหน่าย

ผลติภัณฑแ์ปรรูปอนิทรยีท์ีไ่ดร้บัการ
รับรองตามมาตรฐานเดมิตอ่ไปได ้
จนกระทัง่ผลติภัณฑด์งักลา่วหมดอาย ุ

 
วนัทีบ่ังคบัใชม้าตรฐานฉบับใหม่ และวนัที่
ผูป้ระกอบการตอ้งเริม่ปฏบิัตติามมาตรฐานขอ้ที่

เปลีย่นแปลงใหม่ ตามทีก่ าหนดในขอ้ 7.2 ตอ้งระบุไว ้
ใหช้ดัเจนในมาตรฐานทีแ่จกใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 
 

8. ระยะเวลาในการปรบัปรงุแกไ้ขมาตรฐาน 
การด าเนนิงานปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานทัง้ 7 ขัน้ตอนน้ี 
จะใชเ้วลาประมาณ 2 ปี 

 

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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ภาคผนวก 7 ตวัอยา่งหนงัสอืยนืยนัเรือ่งส ิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุ ์/          
Appendix 7: Sample of GMO declaration form 
 

ชือ่ผูข้าย 
Name of supplier 

 

ทีอ่ยู ่

Address 

 

ชือ่ผลติภัณฑ ์
Product name 

 

สว่นประกอบ 100%ของ
ผลติภัณฑ ์
100% ingredients of 

product 

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

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

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

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

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

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

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

 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ผลติภัณฑข์า้งตน้ไมไ่ดผ้ลติมาจากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม และยนิดี

จะแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืยกเลกิเอกสารยนืยันนี ้
พรอ้มกันนี้ ไดล้งนามไวเ้พือ่เป็นการยนืยนัความถกูตอ้ง 
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 takse reponsibility for the accuracy of this declaration. 

ลงนาม 

Signature 

ตราประทับ (ถา้ม)ี 

Company stamp (if appropriate) 
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ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุมาตรฐาน มกท.  
Comments for ACT Standards Revision 
 

ชือ่-นามสกลุ 
Name  

 

ชือ่หน่วยงาน/องคก์ร/ กลุม่ 
Organization 

 

ทีอ่ยู ่
Address 

 

Tel/Fax  

E-mail  

  

ขา้พเจา้มคีวามคดิเหน็ตอ่มาตรฐาน มกท. ดังนี ้

I have comments to ACT standards as follow:  

มาตรฐาน มกท. ทีค่วรปรับปรงุเปลีย่นแปลงคอืมาตรฐานขอ้ 
Standards that should be revised are: 

 
 
โดยควรปรับปรงุเปลีย่นแปลงเป็น 

The recommended revisions are: 
 

 
 
เหตผุล 

Reason of the revisions: 
 
 

 

มาตรฐานทีค่วรมเีพิม่เตมิคอื 
Additional or new standards that should be developed: 

 
 
 

เหตผุล 
Reason of the revisions: 
 

 
 

 

ทา่นสามารถสง่ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุมาตรฐาน มกท. มาไดท้ี ่มกท.  
Please send your comments and recommendations for standards revision to ACT 

 


