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คำานำา / Introduction

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. เป็นมาตรฐานที่จัด
ทำาข้ึนโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ของ มกท. 
ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้ันพื้นฐานของ
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International 
Federation of Organic Agriculture Movements 
หรือ IFOAM) โดยการรับรองของสมัชชาสมาชิก 
มกท. มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 และต่อมามีการแก้ไข
ปรับปรุงอีกหลายคร้ัง ปัจจุบัน มกท. มีมาตรฐาน
ครอบคลุมในเร่ืองการผลิตพืชอินทรีย์  การปฏิบัติ
หลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตปัจจัยการ
ผลิตเพื่อการค้า การเพาะเลีย้งสัตว์นำ้าอินทรีย์ และ
รายการอาหารอินทรีย์ ซึ่งทำาให้ มกท. สามารถให้
บริการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ใน
ทุกข้ันตอน ตัง้แต่การผลติในระดับฟาร์ม การนำา
ผลิตผลจากฟาร์มมาแปรรูปในโรงงาน และจำาหน่าย
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. มีส่วนประกอบที่
สำาคญั ดงัน้ี

1. คำาจำากัดความ เป็นความหมายของคำาต่างๆที่ใช้
ในมาตรฐานฉบับน้ี เพื่อให้ผูผ้ลิตและผู้ประกอบการมี
ความเข้าใจในความหมายของคำาดังกล่าวตรงกัน

2. หลักการและความมุ่งหมายในการผลิตและการ
แปรรูปเกษตรอินทรีย์ เป็นเป้าหมายในการผลติแบบ
อินทรีย์ที่ผูผ้ลติและผู้ประกอบการจะต้องคำานึงถึงใน
ขณะที่ทำาการผลติแบบอินทรีย์เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ

3. แนวทางปฏิบัติ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ซึง่เป็นข้อ
เสนอแนะที่ มกท. แนะนำาใหผู้้ผลิตและผู้ประกอบ
การนำาไปปฏิบัติ แตม่ิได้บังคับหรือมีผลต่อการตัดสิน
ใจรับรองมาตรฐาน

4. มาตรฐาน เป็นข้อกำาหนดและเง่ือนไขข้ันตำ่าที่ผู้
ผลิตและผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน โดย มกท. จะใช้มาตรฐานเหล่า
น้ีเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรับรองการผลิต
และการประกอบการของท่าน

5. ภาคผนวก เป็นส่วนของเน้ือหาเพิ่มเติม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นภาคผนวกต่างๆ ดังน้ี 

• ภาคผนวก 1 เป็นรายการปัจจัยการผลติที่
อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอินทรีย์ ทั้ง
ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ผลติภัณฑ์และวิธี
การป้องกันกำาจัดศัตรูพืชและศตัรูในโรงเก็บ 
สารเร่งการเจริญเติบโต ผลติภัณฑ์ที่ใชใ้น
การทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อ และสารปรุง

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 
and aquaculture production organic menu in 
restaurant 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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แต่งที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันกำาจัดศัตรูพืช 
ซึง่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องใช้ปัจจัยการ
ผลิตเฉพาะตามรายการที่ระบุไว้หรือมีส่วน
ประกอบตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกน้ีเท่าน้ัน

• ภาคผนวก 2 เป็นรายการสารปรุงแต่งและ
สารช่วยแปรรูปที่อนุญาตใหใ้ช้ใน
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยผู้
แปรรูปต้องใช้สารเฉพาะที่ระบุไว้ในภาค
ผนวกน้ีเท่าน้ัน และต้องใช้กับผลติภัณฑ์
ตามที่ระบุไว้ด้วย

• ภาคผนวก 3 เป็นรายการปัจจัยการผลติที่
อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
อินทรีย์ ทัง้วัสดุที่ใชใ้นการป้องกันกำาจัดโรค
และศตัรู และวัสดุทีใ่ช้เป็นส่วนผสมของ
อาหาร

• ภาคผนวก 4 เป็นแนวทางการประเมิน
ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆที่ มกท. อาจอนุญาตให้
ใช้เพิ่มเติมไดใ้นกรณีที่ปัจจัยการผลติดัง
กล่าวมิได้ระบุอยู่ในภาคผนวก 1 และ 3 โดย
ผูผ้ลติและผู้ประกอบการต้องมีรายละเอียด
ส่วนประกอบของปัจจัยการผลิตดังกล่าวและ
แจ้งให้ มกท. ทราบ เพื่อพิจารณาว่า
สามารถอนุญาตให้ใช้ได้หรือหรือไม่

• ภาคผนวก 5 เป็นแนวทางการประเมินสาร
ปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปอ่ืนๆ ที่ มกท. 
อาจอนุญาตให้ใชเ้พิ่มเติมได้ในกรณีที่สาร
ดงักล่าวมิได้ระบุอยู่ในภาคผนวก 2 และ 3 
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีรายละเอียดเก่ียว
กับสารดังกล่าวและชี้แจงความจำาเป็นที่จะ
ตอ้งใช้สารดังกล่าวให้ มกท. พิจารณาตาม
แนวทางในภาคผนวกน้ี

• ภาคผนวก  6   มาตรฐานการปนเป้ือน
โลหะหนักในวัตถุดิบจากสัตว์นำ้าที่นำามาผลติ
เป็นอาหารสัตว์นำ้าอินทรีย์

• ภาคผนวก 7 เป็นหลักเกณฑ์การปรับปรุง
แก้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ซึง่
เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่
เก่ียวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานได้ 
โดยส่งข้อคิดเห็นมายัง มกท. (ตามแบบ
ฟอร์มท้ายเล่ม) เพื่อให้อนุกรรมการ
มาตรฐาน มกท. พิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในภาคผนวกน้ี

• 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 Maximum Residue 
Limits for Heavy Metals in Raw 
Materials from Aquatic Organisms Used 
as Feed Ingredients for Organic 
Aquaculture.

• Appendix 7 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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คำาจำากัดความ / Definition

การปฏิบัติ
หลังการเก็บ
เก่ียว 

การแปรรูป

การผลติคู่
ขนาน

เกษตรทั่วไป

เกษตร
อินทรีย์  

ความเป็น
ธรรมในสังคม

ผลติผล

ผลติภัณฑ์ 

ผูผ้ลิต 

ได้แก่ การผึ่งแห้ง การตากธัญชาติ 
การทำาความสะอาด การตัดแต่ง 
การคัดเลือก การบรรจุผลติภัณฑ์ 
การจัดเก็บ และการขนส่ง

ได้แก่ การต้ม การตากแห้ง การอบ 
การผสม การบด การอัด การสี การ
ทำาใหเ้ป็นของเหลว การหมัก การ
ดอง การแช่อ่ิม การเคี่ยว การกวน 
การทอด ฯลฯ 

หมายถึง การปลูก การปฏิบัติหลัง
การเก็บเก่ียว และการแปรรูป
ผลติผลและผลิตภัณฑ์ชนิด
เดยีวกัน ทัง้แบบอินทรีย์และแบบ
อ่ืน ซึง่การผลติแบบอ่ืนน้ีหมายรวม
ถึงการผลิตแบบเคมี ระยะปรับ
เปลีย่น ธรรมชาติ และอินทรีย์ที่ไม่
ขอรับรอง

หมายถึง ระบบการผลิตใดๆ ที่ไม่
ได้ผ่านการรับรองเป็นอินทรีย์หรือ
อินทรียใ์นระยะปรับเปลีย่น

ระบบการผลติที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี 
และสารเคมีในการป้องกันกำาจัด
ศัตรูพืช และเป็นระบบการผลิตที่
ปฏิบัตติามเง่ือนไขในมาตรฐาน 
มกท.

สิทธิทางสังคมข้ันพื้นฐานที่ลูกจ้าง
และคนงานในฟาร์มเกษตรอินทรีย์
และการประกอบการพึงได้รับจากผู้
ผลติ/ผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง
อย่างเป็นธรรม รวมถึงการที่ผูผ้ลิต/
ผู้ประกอบการควรได้รับความเป็น
ธรรมทางการค้า เช่น ราคาที่เป็น
ธรรม จากผู้ซื้อหรือผู้ค้าด้วย

ผลติผลที่ได้จากการเพาะปลูกหรือ
การเก็บเก่ียวจากธรรมชาติ และ/
หรือผ่านการปฏิบัติหลังการเก็บ
เก่ียวแล้ว

ผลติผลที่ผ่านกระบวนการแปรรูป

ผู้ทำาการปลูกพืช ดแูลรักษา จน
กระทั่งเก็บเก่ียว และจำาหน่าย 

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

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

Crop production, handling, and 
processing of the same crop 
both certified organic and 
otherwise. The others include 
non-organic, in conversion, self-
claimed natural and organic but 
not certified crops. 

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

Farming system without the use 
of artificial fertilizer and 
synthetic pesticides and in 
compliance with ACT Organic 
Agriculture Standard

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.

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

Produce that has been 
processed.

A person who is responsible for 
farming until harvesting and 

Handling

Processing

Parallel 
production

Conventional 
agriculture

Organic 
Agriculture

Social 
justice

Produce

Product

Producer/
Farmer
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ผู้ประกอบการ

ผู้รับช่วงผลิต

พืชล้มลุก

พืชยืนต้น

พันธุวิศวกรรม 

ปัจจัยการ
ผลติ

ผู้ที่ดำาเนินกิจการในการนำาผลิตผล
เกษตรอินทรีย์มาทำาการแปรรูป 
และจำาหน่าย  ทั้งน้ีรวมทั้ง ผูค้้าส่ง 
ผูค้้าปลีก ผูจั้ดจำาหน่าย ผูส้่งออก 
และผูผ้ลิตปัจจัยการผลิตด้วย 

ผู้ถูกว่าจ้างให้ทำาการผลติ แปรรูป 
หรือจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์
ในบางข้ันตอน 

พืชที่มีวงจรชีวิตสั้น เก็บเก่ียวเสร็จ
สิ้นภายในฤดูการเพาะปลูกเดยีว

พืชที่มีอายุยาวกว่า 1 ปี และ
สามารถเก็บเก่ียวผลติผลไดต้่อ
เน่ืองมากกว่าฤดูการผลิตเดียว

กระบวนการตัดต่อและปรับเปลี่ยน
สารพันธุกรรม (gene) ด้วยวิธีการ
ทางชีวโมเลกุล โดยทำาให้สาร
พันธุกรรมของพืช สัตว์ จุลชีพ 
เซลล์ และหน่วยสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 
เกิดการเปลีย่นแปลง ซึ่งไม่ใช่วิธี
การที่ได้จากการผสมพันธ์ุ การคัด
เลือกพันธ์ุ หรือการกลายพันธ์ุตาม
ธรรมชาติ เทคนิคในการทำาพันธุ
วิศวกรรมน้ี ได้แก่ การทำาดีเอ็นเอ
ลูกผสม (recombinant DNA), 
การหลอมของเซลล์ (cell fusion), 
ไมโครอินเจคชั่น (micro 
injection) และแมคโครอินเจ
คชั่น(macro injection), การมีถุง
หุ้ม (encapsulation), การขาด
หายของจีน (gene deletion) และ
การเพิ่มจำานวนจีน (gene 
doubling) และไม่รวมถึงสิ่งมีชีวิต
ที่ได้มาจากเทคนิคต่อไปน้ีคือ การ
ผสมพันธแบบจับคูุ่ ์  
(conjugation), การถ่ายโอนจีน 
(transduction) และ การเกิด
ลูกผสมตามธรรมชาติ (natural 
hybridization)

ผลติภัณฑ์ที่ใชใ้นการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน 
สารป้องกันกำาจัดศตัรูพืช  รวมถึง 
สารปรุงแต่ง และสารช่วยแปรรูปที่
ใชใ้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์

sale.

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

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

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

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

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. 

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

Operator

Sub 
contractor

Annual crop

Perennial 
crop

Genetic 
engineering 

Input 
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ปัจจัยการ
ผลติเพื่อการ
ค้า

แปลง

ฟาร์ม

รายการ
อาหารอินทรีย์ 

ระยะการปรับ
เปลีย่น 

วัตถุดิบ 

ส่วนผสม 

สารช่วยใน
การแปรรูป

สารปรุงแต่ง 

ปัจจัยการผลิตซึ่งผ่านกระบวนการ
ผลติและปรุงแต่งเพื่อประโยชน์
ทางการค้า 

พื้นที่ที่ทำาการเพาะปลูกที่มี
อาณาเขตตดิต่อเป็นผืนเดียวกัน 

พื้นที่ที่ทำาเกษตรกรรมทั้งหมด(ทั้ง
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์) ซึ่งรับผิด
ชอบการผลิตโดยบุคคลคน
เดยีวกัน ทัง้ที่เช่าจากผู้อ่ืนเพื่อ
ทำาการผลติหรือมีสิทธ์ิทำาการผลิต
โดยมิไดเ้ป็นเจ้าของ 

อาหารที่มี การปรุงเพื่อการบริโภค
โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์และได้
รับการรับรองจาก มกท. หรือเทียบ
เท่า 

ช่วงเวลานับจากเร่ิมต้นทำาเกษตร
อินทรีย์ ตามมาตรฐาน มกท. จน
กระทั่งได้รับการรับรองผลิตผลว่า
เป็นเกษตรอินทรีย์ 

ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์
แปรรูป ที่ไมใ่ช่สารปรุงแต่ง

สารใดๆ ก็ตาม รวมทั้งวัตถุดิบและ
สารปรุงแต่งที่ใชใ้นการแปรรูป 
และยังปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์
สุดท้าย โดยอาจเปลี่ยนรูปไปแล้ว
ก็ตาม

สารหรือวัสดุใดๆทีใ่ช้ช่วยในการ
แปรรูปอาหาร โดยไม่ได้นำามาใส่
หรือใช้เพื่อบริโภคเหมือนกับส่วน
ผสมของอาหาร แต่ต้องการนำามา
ใช้ช่วยแปรรูปวัตถุดิบ อาหาร หรือ
ส่วนผสม เพื่อให้ไดผ้ลในทาง
เทคนิคตามที่ต้องการ และอาจพบ
หลงเหลือในผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้
โดยไม่ตั้งใจหรือหลีกเเลีย่งไม่ได้ 

สารที่ช่วยเสริม หรือปรับปรุง
คุณภาพผลติภัณฑ์ หรือสารใดๆ ที่
ผสมเข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้ว มผีล
ต่อคุณภาพการเก็บรักษา กลิ่น สี 
รสชาติ ความเข้ากัน หรือคุณ
สมบัติอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์ 

Input which has been 
manufactured and processed for 
commercial interest.

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

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. 

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

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

The main ingredient in 
processed product which is not 
additive

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

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.

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 

Commercial 
input

Field

Farm

Organic 
Menu

Conversion 
period

Raw 
material

Ingredient

Processing 
aid

Food 
additive 
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สิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธ์ุ 

ไฮโดรโปนิค

สิ่งมีชีวิต ทัง้พืช สตัว์ และจุลชีพที่
ได้มาจากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม 

วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้
พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทาง
รากพืชโดยตรง

finished product.

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

A method of growing plants 
without soil, using mineral 
nutrient solutions which the 
plants absorb directly through 
the roots.

Genetically 
modified 
organism

Hydroponics
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หลักการและความมุ่งหมายในการผลิตและการแปรรูปเกษตร
อินทรีย์ / Principles and Aims of Organic Farming & 
Processing

เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และ 
เกษตรนิเวศ ด้วย มีหลักการและความมุ่งหมายที่
สำาคัญดังน้ี

• พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตร
ผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืช
และสัตว์

• พัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเร่ือง
ของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายใน
ฟาร์ม

• ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ทรัพยากรใน
ฟาร์มมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

• รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม
และและความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม

• ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำาให้
เกิดมลพษิต่อสิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนระบบการผลติและกระบวนการ
จัดการทุกข้ันตอน ที่คำานึงถึงหลัก
มนุษยธรรม 

• ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและ
การแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยดั
พลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยทีสุ่ด

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. การจัดการฟาร์มโดยรวม / General Farm Management 

1.1 หลักการท่ัวไป / General Principle

มาตรฐาน
1.1.1 ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี 

สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช และฮอร์โมน
สังเคราะห์

1.1.2 ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโป
นิค

1.1.3 ในกรณีที่ผู้ผลิตยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การ
ผลติทุกแปลงใหเ้ป็นเกษตรอินทรีย์ แปลงที่
ทำาเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี/ทั่วไปที่ไม่
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต้อง
สามารถแบ่งแยกกันได้อย่างชัดเจน และ
พื้นที่การผลติทุกแปลงที่อยูใ่นครอบครอง
ของผูผ้ลิตต้องได้รับการตรวจสอบจาก 
มกท. 

1.1.4 พื้นที่การผลติที่ได้รับการรับรองเป็นเกษตร
อินทรีย์แล้ว จะต้องไม่ปรับเปลีย่นเป็นเกษตร
อินทรีย์และเกษตรเคมีกลับไปกลับมา ทั้งน้ี 
มกท. อาจไม่พิจารณารับรองพื้นที่การผลิต
แปลงใหมใ่ห้ ถ้าพื้นที่การผลิตแปลงเดิมเลิก
ทำาเกษตรอินทรีย์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

1.1.5 พื้นที่การผลติที่ใช้ทำาเกษตรอินทรีย์ต้องไม่
เป็นพื้นที่ที่มาจากการเปิดป่าชั้นต้นและระบบ
นิเวศดั้งเดิม(primary ecosystem) 

1.1.6 มกท. อาจพิจารณาไม่รับรองผู้ผลิตที่ทำาการ
เปิดพื้นที่ป่าสาธารณะมาทำาการเกษตร
อินทรีย์ ทั้งน้ี มกท. ขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณาเป็นกรณีไป

1.1.7 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการผลิตภายในฟาร์ม 
เช่น การลดหรือขยายพื้นที่การผลิต  การ
เปลีย่นชนิดพืชที่ปลูก การเพิ่มชนิดพืชที่
ขอรับรอง  ฯลฯ ผูผ้ลติ จะต้องแจ้งให้ มกท. 
ทราบโดยทันที

1.1.8 ผูผ้ลิตต้องดูแลและชี้แจงให้ลูกจ้าง หรือ 
ผู้รับผดิชอบการผลติ หรือ ผู้รับช่วงการผลิต 
ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิตอินทรีย์ ได้
เข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และเง่ือนไขในการรับรองมาตรฐาน

1.1.9 ผูผ้ลิตต้องจัดทำาบันทึกให้ชัดเจน ใหท้าง 
มกท. สามารถตรวจสอบได้

1.1.9.1 บันทึกการผลิต ครอบคลุม การปลูก  การ
ดูแลรักษา  รายละเอียดการใช้ปัจจัยการ
ผลติ การเก็บเก่ียว และการปลูกพืชหลังการ
เก็บเก่ียว

1.1.9.2 บันทึกและ/หรือเอกสารการซื้อปัจจัยการ
ผลติ ทีแ่สดงให้เห็นแหล่งที่มา ชนิด และ
ปริมาณ

1.1.9.3 บันทึกการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์
1.1.10 ผูผ้ลิตและผู้ประกอบการจะต้องทำาบันทึกข้อ

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 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.

1.1.4 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. 

1.1.5 Clearing primary ecosystem for 
practicing organic agriculture is 
prohibited. 

1.1.6 ACT may not certify a producer who 
invades public forest for doing organic 
farming. ACT may reserve the right to 
consider case by case.

1.1.7 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.

1.1.8 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 

1.1.9 The producer shall maintain the 
following records that are clear and 
available for inspection by ACT: 

1.1.9.1 Records of all production stages from 
planting, maintaining, harvesting to 
post-harvest cropping

1.1.9.2 Records and/or purchasing documents 
that specify the origins, types and 
quantities of purchased inputs

1.1.9.3 Records of sales of organic products
1.1.10 The producer/ operator shall keep a 

register of complaints received and 
corrective action taken so that it can be 
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ร้องเรียนที่ได้รับ และการแก้ไขข้อร้องเรียน 
ให้ มกท. สามารถตรวจสอบได้

1.2 ระบบนิเวศภายในฟาร์ม
มาตรฐาน
1.2.1 ผูผ้ลิตต้องรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพภายในฟาร์ม โดยพยายามรักษาและ
ฟื้นฟูบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยของพืชและ
สัตว์หลากหลายชนิดเอาไว้อย่างน้อย 5% 
ของพื้นที่การผลติ บริเวณดังกล่าว ได้แก่ ป่า
ใช้สอยในไร่นา ป่าบุ่ง ป่าทาม พุ่มไมห้รือ
ต้นไม้ใหญ่ในนา แนวพุ่มไม้บริเวณเขตแดน
พื้นที่ สวนไม้ผลผสมผสาน ร่องนำ้าในฟาร์ม 
บ่อปลาธรรมชาติ และพื้นที่ว่างเปล่าที่ปล่อย
ใหพ้ืชข้ึนตามธรรมชาติ 

1.3 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธ์ุ
มาตรฐาน
1.3.1 ห้ามใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธ์ุหรือผลิตภัณฑ์ที่

ได้จากสิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธ์ุในกระบวนการ
ผลติและแปรรูปเกษตรอินทรีย์ 

1.3.2 ปัจจัยการผลิต สารปรุงแต่ง สารช่วยแปรรูป 
และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อินทรียท์ุกชนิด 
ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปอีก 1 ข้ัน
ตอนของการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบไม่ได้มาจากพืช สัตว์ หรือ
จุลินทรีย์ที่มาจากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม

1.3.3 ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าผลติผล
อินทรีย์ได้รับการปนเป้ือนจากสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธ์ุ โดยที่ผูผ้ลิตไม่ไดต้ั้งใจและไม่
สามารถควบคุมได้ มกท. อาจพิจารณาไม่
รับรองผลิตผลดังกล่าว รวมทั้งฟาร์ม
ที่ทำาการผลิต

1.3.4 ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้ปรับเปลี่ยนฟาร์ม
ทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ การผลติในแปลง
เกษตรเคมี/ทั่วไปที่ไม่ขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ต้องไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธ์ุ 

inspected by ACT.

1.2 Ecosystem in Organic Farm
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 Genetically Modified Organisms (GMOs)
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 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.

1.3.4 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. การผลิตพืชอินทรีย์ / Organic Crop Production

2.1 ระยะการปรบัเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์

มาตรฐาน
2.1.1 พื้นที่การผลติที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ต้องผ่าน ระยะปรับเปลีย่น 
โดยช่วงเวลาดังกล่าว ผูผ้ลิตต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกท. และได้
รับการตรวจและรับรองจาก มกท. แต่
ผลติผลที่ได้จากพืชที่ปลูกในช่วงระยะปรับ
เปลีย่นน้ีจะยังไม่สามารถจำาหน่ายเป็น
ผลติผลอินทรีย์ได้ 

วันที่สมัครขอให้มีการรับรองมาตร
ฐานฯ ให้นับเป็นวันที่ 1 ของการเร่ิมต้นของ
การเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือเป็นวัน
เร่ิมต้นของระยะการปรับเปลี่ยน  โดย
เกษตรกรต้องเร่ิมปฏิบัตติามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของ มกท. นับตั้งแต่วันดัง
กล่าว

2.1.2 ในกรณีที่เป็นการผลิตพืชล้มลุก (ผกั และ
พืชไร่ ) ช่วงระยะการปรับเปลี่ยนจะใช้เวลา 
12 เดือน โดยผลิตผลของพืชที่ปลูกในวันที่
พ้นระยะการปรับเปลี่ยนแล้ว จะสามารถ
จำาหน่ายเป็น "ผลติภัณฑ์เกษตรอินทรีย์" 
และสามารถใช้ตรา มกท. ได้

ยกเว้น พืชผักหลายฤดู เช่น ผกัพื้น
บ้าน กล้วย มะละกอ ฯลฯ อนุญาตให้
สามารถเก็บเก่ียวผลิตผลและจำาหน่ายเป็น 
"ผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย์" ไดห้ลังจากพ้น
ระยะการปรับเปลีย่น 12 เดือนแล้ว

2.1.3 ในกรณีที่เป็นการผลิตไมย้ืนต้น ช่วงระยะการ
ปรับเปลีย่นจะใชเ้วลา 18 เดือน โดยผลผลิต
ที่เก็บเก่ียวในวันที่พ้นระยะการปรับเปลีย่น
แล้ว จะสามารถจำาหน่ายเป็น "ผลติภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์" และสามารถใช้ตรา มกท. 
ได้

2.1.4 ในกรณีที่เป็นการผลิตพืชเพื่อส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรปกำาหนดระยะปรับเปลี่ยนตาม
มาตรฐานการผลติพืช ของสหภาพยุโรปดังน้ี 
พืชล้มลุกมีระยะปรับเปลี่ยน 24 เดือน และ 
พืชยืนต้นมีระยะปรับเปลี่ยน  36 เดอืน 

2.1.5 มกท. อาจจะกำาหนดระยะการปรับเปลี่ยนให้
เพิ่มข้ึนได้ โดยพิจารณาจากประวัติการใช้
สารเคมใีนฟาร์ม ปัญหาการปนเป้ือนมลพิษ
ในพื้นที่น้ัน และมาตรการในการจัดการสาร
เคมีทางการเกษตรหรือมลพิษที่ปนเป้ือนใน
ฟาร์ม

2.1.6 มกท. อาจยกเว้นระยะการปรับเปลีย่นได้ 
หากพื้นที่การผลิตน้ันได้ทำาการเกษตรตาม
หลักการในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. 
มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับหลัก

2.1 Length of Conversion Period 

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 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-
chemicals and pollution in the farm.

2.1.6 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 
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ฐานที่นำามายืนยันกับ มกท. เช่น บันทึกการ
ใช้ปัจจัยการผลิตในฟาร์ม บันทึกการผลิต
พืชในพื้นที่ดังกล่าว บันทึกจากองค์กรที่ไม่มี
ผลประโยชน์เก่ียวข้องกับผูผ้ลิตที่แสดงว่า
พื้นที่ดังกล่าวไม่มีการใช้สารเคมีมาเป็นเวลา
นานและได้รับการฟื้นฟูสภาพดินโดย
ธรรมชาติ บทความในสิ่งตีพมิพ์ที่ไม่
เก่ียวข้องกับผูผ้ลิต ฯลฯ ทั้งน้ี มกท. จะตรวจ
สอบหลักฐานดังกล่าวและทำาการประเมิน
ขณะไปตรวจฟาร์ม และขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณาเป็นกรณีไป 

2.2 ชนิดและพันธุข์องพืชปลูก

แนวทางปฏิบตัิ
ควรเลือกใช้พันธ์ุพืชทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
ท้องถ่ิน และมีความต้านทานต่อโรคและแมลง

มาตรฐาน
2.2.1 เมล็ดพันธ์ุและส่วนขยายพันธ์ุพืชที่นำามา

ปลูกต้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์
2.2.2 ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธ์ุและส่วน

ขยายพันธ์ุพืชจากระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 
อนุญาตใหใ้ช้จากแหล่งทั่วไปได้ แต่ต้อง
ไม่มีการคลุกสารเคมี ยกเว้น ในกรณีจำาเป็น
ที่เพิ่งเร่ิมมีการทำาเกษตรอินทรีย์กันในพื้นที่
น้ันหรือมีเหตุสุดวิสยั อาจอนุโลมใหใ้ช้เมล็ด
พันธ์ุหรือส่วนขยายพันธ์ุพืชที่คลุกสารเคมี
ได้ (เช่น ซื้อจากท้องตลาด) แตเ่กษตรกรจะ
ต้องพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธ์ุและส่วนขยาย
พันธ์ุพืชข้ึนเองในไร่นา หรือแลกเปลีย่นกัน
ระหว่างสมาชิกที่ทำาเกษตรอินทรีย์ ภายในปี 
2557

2.2.3 ในกรณีไม้ยืนต้น ถ้าก่ิงพันธ์ุหรือส่วนขยาย
พันธ์ุพืชที่นำามาปลูกในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 
ไม่ได้มาจากระบบเกษตรอินทรีย์ ผลติผลที่
ได้จากการปลูกในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ใน
ช่วง 12 เดือนแรก จะยังไม่สามารถจำาหน่าย
ภายใต้ตรา มกท.ได้ 

2.2.4 ห้ามใช้พันธ์ุพืชและละอองเกสร (pollen) 
ที่มาจากการปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการทำาพันธุ
วิศวกรรม (genetic engineering) รวมถึง
พืชที่ถูกปลูกถ่ายยีน (transgene plants)

2.3 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม
มาตรฐาน
2.3.1 ในการปลูกพืชล้มลุก ผูผ้ลิตต้องสร้างความ

หลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดยอย่าง
น้อยต้องปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อช่วยลดการ

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 Type and Variety of Crops

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 In case seed and plant propagation 

cannot be from organic agriculture, 
using of conventional seed is allowed 
but chemical treatment is prohibited. 
Exception can be made when organic 
farming is in the early stage of 
development or there is unexpected 
accident; therefore, chemical traded 
seed and plant propagation may be 
used. But by the year 2014, producers 
shall develop seed production and 
plant propagation within the farm or 
exchange them with other organic 
producers.

2.2.3 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.

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

2.3 Diversity of Plants in Organic Farm
Standards
2.3.1 In annual crop production, the 

producer shall establish diversity of 
plants in the farm by at least practicing 

Page 13 of 97



ระบาดของโรค แมลง และวัชพืช รวมทั้งการ
ปลูกพืชบำารุงดิน เพื่อเป็นการเพิ่มอินทรีย
วัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ยกเว้น 
ในกรณีที่ผู้ผลิตได้สร้างความหลากหลาย
ของพืชภายในฟาร์มไดด้้วยวิธีอ่ืน

2.3.2 ในสวนไม้ยืนต้น ผูผ้ลิตต้องสร้างความหลาก
หลายของพืชภายในฟาร์ม โดยอย่างน้อย
ต้องปลูกพืชคลุมดิน และ/หรือปลูกพืชอ่ืนๆ
หลากหลายชนิด

2.4 การผลิตพืชคู่ขนาน
มาตรฐาน
2.4.1 พืชที่ปลูกในแปลงเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้

ขอรับรองและแปลงที่อยู่ในระยะปรับเปลีย่น 
ไม่ควรเป็นพืชชนิดเดียวกันกับที่ปลูกใน
แปลงเกษตรอินทรีย์และทีต่้องการจะ
จำาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองจาก มกท. 

ยกเว้น เป็นพืชคนละพันธ์ุ (varieties)  
ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างได้โดยง่าย 
เช่น มลีักษณะรูปร่าง สี ฯลฯ แตกต่างกัน 
หรือมีวันเก็บเก่ียวที่ต่างกัน

2.4.2  มกท. อาจอนุญาตให้ผูผ้ลิตทำาการผลิตพืช
คู่ขนานได้ เฉพาะการผลิตพืชอินทรีย์กับ
อินทรียใ์นระยะปรับเปลีย่นเท่าน้ัน โดยผู้
ผลติต้องแจ้งแผนการผลิตและมาตรการ
ป้องกันผลิตผลปะปนกันดังต่อไปน้ี ให้ 
มกท. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะทำาการผลิต 
2.4.2.1 ผลิตผลอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง

จาก มกท. กับผลิตผลอินทรียใ์น
ระยะปรับเปลีย่นต้องเก็บเก่ียว
คนละวันกัน และ

2.4.2.2 มีระบบการจัดการผลิตผลหลัง
การเก็บเก่ียวแยกกันอย่างชัดเจน 
โดยผลติผลที่ต้องการจำาหน่าย
เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับ
การรับรองจาก มกท. จะไม่มี
โอกาสปะปนกับผลิตผลอินทรีย์
ในระยะปรับเปลีย่น และ

2.4.2.3 มีการจัดทำาบันทึกการผลิต และ 
การขายทั้งสองประเภทแยกออก
จากกัน

ทั้งน้ี มกท. อาจกำาหนดเง่ือนไขอ่ืนเพิ่ม
เติมให้ผูผ้ลิตปฏิบัติและมีการไปตรวจสอบ
เพิ่มเติม และ มกท. ขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณารับรองเป็นกรณีไป

2.4.3 ในกรณีที่ผู้ผลิตได้รับค่าตอบแทนจากการให้
ผู้อ่ืนเช่าพื้นที่ เป็นผลิตผลพืชชนิดเดียวกับ
พืชที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ผูผ้ลิตต้อง
ปฏิบัตติามเง่ือนไขในมาตรฐานข้อ 2.4.2.2 
และ 2.4.2.3 เช่นเดยีวกัน และผูผ้ลิตต้อง

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 Parallel production
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 
the production of organic and in 
conversion crops and when a producer 
has notified a production plan and the 
following measures to prevent 
commingling of crops to ACT before the 
production: 
2.4.2.1 The ACT-certified and in 

conversion crops shall be 
harvested at different dates 
and

2.4.2.2 Handling crops after harvest 
shall be clearly separate that 
crops to be sold as ACT-
certified products shall not be 
mixed with in conversion 
products and

2.4.2.3 Production and sales records 
of the organic and 
conventional units shall be 
maintained separately .

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 2.4.2.2 and 
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ยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนที่ มกท. อาจ
กำาหนดข้ึนเพิ่มเติม

2.5 การจัดการดนิ นำ้า และปุ๋ย
แนวทางปฏิบตัิ

• ควรมีการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างน้อย 1 คร้ัง 
เพื่อวางแผนปรับปรุงดิน และวางแผนการ
จัดการธาตุอาหารใหเ้หมาะสม รวมทั้งเป็น
แนวทางในการเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  

• ควรรักษาระดับความเป็นกรด-ดา่งของดินที่
เหมาะสมต่อพืชปลูก ในกรณีที่จำาเป็นอาจใช้
ปูนขาว  โดโลไมท์  ปูนมาร์ล  หรือข้ีเถ้าไม้ 
เป็นต้น 

• ไม่ควรปล่อยทีด่ินให้ว่างเปล่า ควรปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวคลุมดิน เช่น ถ่ัวแป๋  ถ่ัวลาย 
ถ่ัวดำา   ถ่ัวเขียว   ถ่ัวแดง   ถ่ัวพร้า  ไมยราบ
ไร้หนาม  โสน  ปอเทือง  เป็นต้น

• ควรมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือพืชบำารุงดิน
อ่ืนๆ เป็นปุ๋ยพืชสด โดยอาจปลูกก่อนหรือ
หลังพืชหลัก หรือปลูกเป็นพืชหมุนเวียน

• หลีกเลี่ยงหรือลดการใชเ้คร่ืองจักรขนาด
ใหญ่ เช่น รถแทรกเตอร์ เน่ืองจากทำาใหเ้น้ือ
ดินแน่นแข็ง ดินไม่ร่วนซุย การระบายนำ้าไม่ดี

• ควรมีมาตรการอนุรักษ์นำ้าที่ใช้ในการทำา
ฟาร์ม

• ควรมีมาตรการในการป้องกันดินเค็ม เช่น 
การปลูกพืชคลุมดิน หรือ การจัดการนำ้าอย่าง
เหมาะสม

มาตรฐาน
การปรับปรงุบำารุงดิน
2.5.1 ผูผ้ลิตต้องพยายามนำาอินทรียวัตถุทั้งจาก

พืชและสัตว์ภายในฟาร์มมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงบำารุงดิน และ
ลดการใช้อินทรียวัตถุที่นำามาจากนอกฟาร์ม 
มกท. จะพิจารณาอนุญาตให้ผูผ้ลิตนำาอิน
ทรียวัตถุที่นำามาจากนอกฟาร์มมาใช้ได้เป็น
กรณีไป โดยปริมาณที่อนุญาตให้ใช้จะ
พิจารณาจากสภาพในท้องถ่ินและความ
ต้องการของพืชที่ปลูก

2.5.2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีแผนการใช้อย่างผสม
ผสาน และใชเ้ท่าที่จำาเป็นในปริมาณที่
เหมาะสม โดยคำานึงถึงความสมดุลของธาตุ
อาหารในดิน และความต้องการธาตุอาหาร
ของพืชที่ปลูก 

2.5.3 อนุญาตใหใ้ช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เฉพาะ
ตามรายการที่ระบุอยู่ในภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 
1)

2.5.4 ปุ๋ยและสารปรับปรุงบำารุงดินที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1) จะใช้ไดต้่อเมื่อได้
รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก มกท. ตาม
แนวทางการประเมินปัจจัยการผลติ ในภาค

2.4.2.3 and ACT may impose additional 
conditions for the producer.

2.5 Soil, Water, and Fertilizer 
Management

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 management, should be taken.

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 
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ผนวก 4
2.5.5 ห้ามนำามูลสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการหมักเบ้ืองต้น 

(aging) มาใช้กับพืชโดยตรง ยกเว้นมีการ
อบผ่านความร้อนจนแห้งดีแล้ว หรือใช้ใน
การเตรียมดิน โดยคลุกดินทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 
1 เดือน ก่อนการปลูกพืช

2.5.6 ห้ามใช้อินทรียวัตถุที่มีส่วนผสมจากอุจจาระ
ของมนุษย์มาใชเ้ป็นปุ๋ย

2.5.7 ห้ามใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเมือง เพราะมีปัญหา
การปนเป้ือนจากโลหะหนัก

2.5.8 ในกรณีที่ใช้มูลสตัว์ปีกหรือผลพลอยได้จาก
การเลีย้งสัตว์จากฟาร์ม ต้องมาจากฟาร์มที่
เลีย้งแบบปล่อยรวมเป็นฝูงหรือไม่มีการ
จำากัดอาณาเขตจนทำาให้สัตว์น้ันเจริญเติบโต
ในสภาพแวดล้อมที่ผิดธรรมชาติ และต้อง
แจ้งแหล่งผลติให้ มกท. ทราบ  

2.5.9 อนุญาตใหใ้ช้ปุ๋ยหมักทั้งที่ผลิตเองในฟาร์ม
และที่นำามาจากภายนอกฟาร์มได้ แตส่่วน
ประกอบที่ใชใ้นการทำาปุ๋ยหมักต้องมาจาก
อินทรียวัตถุตามที่ระบุอยูใ่นภาคผนวก 1 
(ส่วนที่ 1) เท่าน้ัน และผู้ผลติต้องแจ้งส่วน
ประกอบของอินทรียวัตถุที่ใชใ้นการหมักและ
แหล่งผลิตให้ มกท. ทราบ 

2.5.10 ในการทำาปุ๋ยหมัก อาจใช้ปุ๋ยแร่ธาตุเสริมใน
การทำาปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารได้ เช่น 
การใช้หินฟอสเฟตบดละเอียดเพื่อเพิ่มธาตุ
ฟอสฟอรัส หรือการใช้หินฝุ่นกราไฟต์เพื่อ
เพิ่มธาตุโพแทสเซียม

2.5.11 อนุญาตใหใ้ช้อินทรียวัตถุที่เป็นผลพลอยได้
จากโรงงานอุตสาหกรรมมาทำาปุ๋ยหมักได้ 
แต่ต้องขออนุมัติจาก มกท. ก่อน 

2.5.12 ในกรณีที่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินที่นำามาใช้
จากนอกฟาร์ม เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยแร่ธาตุ 
ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ มี
ความเสี่ยงที่จะมีส่วนประกอบของโลหะหนัก
และ/หรือสารไม่พึงประสงค์อ่ืนๆปะปนอยู่ 
ทาง มกท. อาจใหผู้้ผลิตนำาปุ๋ยและสาร
ปรับปรุงดินดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณสาร ก่อนที่จะนำามาใชใ้นฟาร์ม โดย
จะต้องมีโลหะหนักเจือปนไม่เกินปริมาณที่
กำาหนดไว้ในภาคผนวก 6

2.5.13 อนุญาตใหใ้ช้ปุ๋ยแร่ธาตุเป็นธาตุเสริมในดิน
ได้ เฉพาะในกรณีที่มีแผนการปรับปรุงบำารุง
ดินในระยะยาว โดยใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืน ๆ 
เช่น การหมุนเวียนธาตุอาหารภายในฟาร์ม 
การปลูกพืชตระกูลถ่ัวเป็นปุ๋ยพืชสด การปลูก
พืชหมุนเวียน  และการเพิ่มอินทรียวัตถุใน
ดิน

2.5.14 การใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง (ตามรายการใน
ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 1) อาจอนุญาตให้ใช้ได้
ในกรณีที่พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารรอง
อย่างชัดเจน ทั้งน้ีผู้ผลิตต้องชี้แจงถึงปัญหา
และความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีกา

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 Animal manures without aging are not 
allowed to use directly with plants, 
except those with heat treatment and 
properly dried or used for soil 
preparation by mixing into the soil at 
least 1 month before planting.

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 
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 industrial waste can be used 
for composting but the producer shall 
inform ACT the source.

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, if any, shall be within 
the maximum levels set in Appendix 6. 

2.5.13 Mineral fertilizers may be allowed to 
use as a supplementary role  in a 
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รอ่ืนๆ แล้ว และ/หรือมีผลการตรวจดินและ
เน้ือเยื่อพืชมาให้ มกท. พิจารณา

2.5.15 อนุญาตใหใ้ช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน 
ทำาปุ๋ยหมัก กำาจัดนำ้าเสีย และกำาจัดกลิ่นใน
คอกปศุสตัว์ แต่ห้ามใช้จุลินทรีย์ที่มาจาก
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

2.5.16 ห้ามใช้ Chilean nitrate และปุ๋ยไนโตรเจน
สังเคราะห์ทุกชนิด รวมถึงปุ๋ยยูเรีย 

การอนรุักษ์ดินและนำ้า
2.5.17 ห้ามเผาตอซังหรือเศษวัสดใุนแปลงเกษตร 

เพราะเป็นการทำาลายอินทรียวัตถุ และ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ยกเว้น
2.5.17.1 มีเหตุจำาเป็น เช่น กำาจัดแหล่ง

ระบาดของศัตรูพืช
2.5.17.2 การทำาไร่ข้าวหมุนเวียนในที่สูง 

แต่ควรเผาเท่าที่จำาเป็น
2.5.18 ในกรณีที่พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลาย

ของดิน ผูผ้ลติต้องมีมาตรการป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน เช่น การปลูกพืช
ป้องกันการพังทะลายของดิน การปลูกขวาง
แนวลาดเอียง ฯลฯ

2.5.19 ผูผ้ลิตต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการใช้
นำ้าเกินควร รวมถึงการรักษาคุณภาพนำ้า การ
หมุนเวียนการใช้นำ้าภายในฟาร์ม และการ
บำาบัดนำ้าทิ้งเพื่อนำามาใชใ้หม่

2.5.20 ในกรณีที่เหมาะสม ผูผ้ลติต้องมีมาตรการใน
การป้องกันปัญหาดินเค็ม

2.5.21 ในกรณีที่มีการเลีย้งสัตว์ (รวมถึงสัตว์ปีก) 
ภายในพื้นที่ที่ขอรับรอง ผูผ้ลิตต้องมี
มาตรการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ส่ง
ผลกระทบทำาให้ดินเสื่อมหรือแหล่งนำ้าเกิด
มลพิษ

2.6 การป้องกันกำาจัดศตัรูพืช / โรคพืช / 

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.

Soil and water conservation
2.5.17 No burning of crop residue is allowed 

as it destroys organic matters and soil 
micro-organisms. Exception is granted 
in case of 
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.
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วัชพืช
แนวทางปฏิบตัิ

• ควรส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายชนิดของสัตว์
และแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรู
พืช (ตวัหำ้า ตัวเบียน) เช่น การปลูกไม้ดอก
แซมในไร่นา การปลูกพืชใหเ้ป็นที่อยู่ของ
สัตว์และแมลงทีเ่ป็นศตัรูธรรมชาติ หรือสร้าง
รังให้นก 

• ควรปลูกพืชขับไล่แมลงเป็นพืชร่วมในแปลง
ปลูกพืช จะช่วยลดปัญหาแมลงศตัรูได้ เช่น 
ปลูกหอมใหญ่ร่วมกับกะหลำ่าปลี  ตะไคร้
หอมกับผักคะน้า  เป็นต้น

• หลีกเลี่ยงการปลูกพืชชนิดเดิมซำ้าบนแปลง
เดยีวกัน เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค
และแมลง เช่น ไม่ควรปลูกผักชนิดเดิมซำ้า
บนแปลงเดียวกัน แตค่วรปลูกผักหรือพืชอ่ืน
หมุนเวียนกันในแปลง 

• ใช้วิธีเขตกรรมเพื่อควบคุมการเจริญเติบโต
ของวัชพืช เช่น การไถกลบ การปลูกพืช
หมุนเวียน   การปลูกพืชร่วม  การปลูกพืช
คลุมดิน  การใช้วัสดุคลุมดินจากธรรมชาติ

มาตรฐาน
2.6.1 ระบบการผลติภายในฟาร์มต้องเอ้ือให้เกิด

ความสมดุลของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเพื่อ
ช่วยลดปัญหาการรบกวนจากแมลงศตัรูพืช 
โรคพืช และวัชพืช

2.6.2 อนุญาตใหใ้ช้วิธีการและผลติภัณฑ์ในการ
ป้องกันกำาจัดศัตรูพืช รวมทั้งสารปรุงแต่งที่
ใชใ้นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำาจัดศัตรูพืช เฉพาะ
ตามรายการที่ระบุอยู่ในภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 
2 และส่วนที่ 5)

2.6.3 วิธีการและผลติภัณฑ์ในการป้องกันกำาจัด
ศัตรูพืชที่ไม่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก 1 (ส่วน
ที่ 2 และส่วนที่ 5) อาจอนุญาตให้ใช้ไดเ้มื่อ
ได้รับการตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทาง
การประเมินปัจจัยการผลติ ในภาคผนวก 4

2.6.4 อนุญาตใหใ้ช้ หางไหลหรือโลติ๊นได้ แต่
สำาหรับพืชกินใบต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต และต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังเน่ืองจากเป็นพิษต่อสัตว์เลือดเย็น 
เช่น ปลา

2.6.5 ห้ามใชผ้งซักฟอก หรือสารจับใบสังเคราะห์
ทุกชนิด

2.6.6 อนุญาตใหใ้ช้วิธีกล และการควบคุมโดยชีว
วิธีในการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช แต่ต้องระวังมิ
ใหม้ีผลกระทบต่อสมดุลระหว่างศัตรูพืชกับ
แมลงและสิ่งมีชีวิตที่เป็นศตัรูธรรมชาติใน
ฟาร์ม

2.6.7 อนุญาตใช้ความร้อนในการอบฆ่าแมลงและ
เชื้อโรคในดินได้ เฉพาะในเรือนเพาะชำา ใน
กรณีทีต่้องการเพาะกล้าหรือเมล็ดที่มคีวาม
อ่อนแอต่อโรคเท่าน้ัน

2.6 Prevention and Control of Disease, 
Insect and Weed

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.

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 “Hang Lai” (Derris elliptica (Roxb.) 
Benth.) is allowed. But when used with 
leafy vegetables, there must be at least 
7 days withdrawal period before 
harvest and the use should be careful 
because it is toxic to cold blood animal 
like fish.

2.6.5 Use of detergent or synthetic sticking 
agents is prohibited.

2.6.6 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.

2.6.7 Thermal sterilization to combat pest 
and disease in the soil is allowed only 
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2.6.8 ในการใช้ฟางข้าวคลุมดินเพื่อป้องกันกำาจัด
วัชพืชและรักษาความชื้นในดิน ควรใชฟ้าง
ข้าวที่ได้จากนาข้าวอินทรีย์ แต่ถ้าหาไม่ได้ 
อนุญาตใหใ้ช้ฟางข้าวที่ได้จากการทำาเกษตร
เคมีได้

2.6.9 อนุญาตใหใ้ช้พลาสติกในการคลุมดิน ห่อผล
ไม้ และทำาเป็นมุ้งกันแมลงได้ เฉพาะที่ทำา
จากโพลีเอทิลีน และโพลีโพรพิลีน หรือจาก
สารประกอบโพลีคาร์บอเนทเท่าน้ัน โดย
ต้องเก็บออกจากแปลงหลังการใช้ และห้าม
เผาทิ้งในพื้นที่ทำาการเกษตร

2.6.10 สารที่อนุญาตให้ใชต้ามมาตรฐาน มกท.ทีใ่ช้
ร่วมกับอุปกรณ์กับดัก และกาวดักแมลง  ผู้
ผลติจะต้องจัดการมิให้สารหรืออุปกรณ์ดัง
กล่าวสัมผัสพืชปลูกและปนเป้ือนสิ่งแวดล้อม 
ทั้งขณะที่ใช้อยู่ในแปลงและหลังจากเลิกใช้
แล้ว 

2.7 สารเรง่การเจริญเติบโตและสารอื่นๆ
มาตรฐาน
2.7.1 ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์เร่งการเจริญ

เตบิโตทุกส่วนของพืช เช่น IBA และ NAA 
ในการขยายพันธ์ุพืช

2.7.2 ห้ามใช้สสีังเคราะห์ในการย้อมสีผลไมเ้พื่อ
ใหดู้สวยงาม

2.7.3 อนุญาตใหใ้ช้สารเร่งการเจริญเติบโตและ
สารปรุงแต่งอ่ืนๆ เฉพาะที่ระบุไว้ในภาค
ผนวก 1 (ส่วนที่ 2) สารอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้อาจอนุญาตให้ใช้ไดเ้มื่อได้รับการ
ตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทางการ
ประเมินปัจจัยการผลิต ในภาคผนวก 4

2.8 การป้องกันการปนเปื้อน
มาตรฐาน
2.8.1 ในกรณีที่แปลงเกษตรอินทรีย์อาจได้รับการ

ปนเป้ือนจากแปลงข้างเคยีงที่มการใช้สารี
เคมี แหล่งมลพิษ และแหล่งปนเป้ือน ผูผ้ลติ
ต้องมีแนวกันชนป้องกันการปนเป้ือนสารเคมี
จากแปลงข้างเคยีงโดยมีขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1 เมตร โดยแนวกันชนดังกล่าวต้อง
2.8.1.1 ในกรณีที่มีการปนเป้ือนทาง

อากาศ ตอ้งมีการปลูกพืชเป็น
แนวกันลม เพื่อป้องกันการปน
เป้ือนที่มาจากการฉีดพ่นสารเคมี
ทางอากาศ โดยพืชที่ปลูกเป็น
แนวกันลมไม่สามารถจำาหน่าย
เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ ดงัน้ัน
พืชที่ปลูกเป็นแนวกันลมจึงต้อง
เป็นพืชคนละพันธ์ุกับพืชที่
ตอ้งการจะขอรับรองจาก มกท. 

in a nursery and only for vulnerable 
seeds or seedlings.

2.6.8 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.

2.6.9 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 

2.6.10 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 Growth Hormones and Others
Standards
2.7.1 Synthetic growth stimulants are not 

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 Protection of contamination
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 
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ซึง่สามารถแยกความแตกต่างกัน
ได้โดยง่าย

2.8.1.2 ในกรณีที่มีการปนเป้ือนทางนำ้า 
จะต้องมีการทำาคันดินล้อมรอบ
แปลงหรือทำาร่องนำ้า เพื่อป้องกัน
การปนเป้ือนสารเคมทีี่มาจากนำ้า

   ทั้งน้ีในกรณีที่แปลงเกษตรอินทรีย์น้ัน
อยู่ในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อการปนเป้ือน
มาก ทาง มกท. อาจพิจารณาให้ขยายขนาด
แนวกันชนเพิ่มข้ึน

2.8.2 ในกรณีที่แปลงเกษตรอินทรีย์มีความเสีย่ง
จากการปนเป้ือนสารเคมีหรือโลหะหนัก ทั้ง
ที่เกิดจากมลพิษภายนอกหรือจากประวัติการ
ใช้สารเคมีหรือปัจจัยการผลิตในฟาร์มใน
อดีต ผูผ้ลติต้องยอมให้ มกท. นำาตัวอย่างนำ้า 
ดิน หรือผลิตผล ไปตรวจวิเคราะหใ์นห้อง
ปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบหาการปนเป้ือน 
โดยผู้ผลติต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจเอง 

2.8.3 ในกรณีที่แปลงเกษตรอินทรีย์มีความเสีย่ง
การปนเป้ือนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธ์ุจากการใช้
ปัจจัยการผลิตหรือจากแปลงข้างเคียง ผู้
ผลติต้องมีมาตรการดังต่อไปน้ี
2.8.3.1 หาหนังสือรับรองที่สามารถยืนยัน

ได้ว่าปัจจัยการผลิตดังกล่าวไม่มี
ความเสี่ยงปนเป้ือน

2.8.3.2 หาข้อมูลยืนยันว่าไม่มีประวัติการ
ปลูกพืชที่มีความเสี่ยงปนเป้ือน
ภายในแปลงเกษตรอินทรีย์และ
ในพื้นที่ข้างเคยีง

2.8.3.3 หากพบความเสี่ยงปนเป้ือนสูง ผู้
ผลิตต้องยินยอมให้ มกท. นำา
ตวัอย่างพืชไปวิเคราะห์ในห้อง
ปฏิบัติการ โดยผูผ้ลิตต้องรับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง

2.8.4 ห้ามใชเ้คร่ืองมือที่ใช้ฉีดพ่นสารป้องกัน
กำาจัดศตัรูพืชหรือสารเคมีที่ใชใ้นระบบ
เกษตรเคมี ปะปนกับเคร่ืองมือฉีดพ่นที่ใชใ้น
ระบบเกษตรอินทรีย์ 

2.8.5 ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
เช่น เคร่ืองเก็บเก่ียว เคร่ืองนวด ฯลฯ ร่วมกัน
ทั้งฟาร์มเกษตรเคมีและอินทรีย์ ผูผ้ลติต้อง
ทำาความสะอาดเคร่ืองจักรดังกล่าวก่อนที่จะ
นำาไปใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ 

2.8.6 ห้ามเก็บปัจจัยการผลิตที่ไม่อนุญาตไว้ใน
ฟาร์มอินทรีย์  การเก็บปัจจัยการผลิตอินทรีย์
และเคมีจะต้องแยกกันชัดเจน

variety with easily 
distinguishable from certified 
crops

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 
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.
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3. การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ / Wild Products

มาตรฐาน
3.1 ผลิตผลจากธรรมชาตหิมายถึง ผลติผลทั้ง

จากพืชและสัตว์ทุกชนิด (เช่น เหด็ สมุนไพร 
นำ้าผึ้ง ฯลฯ) ทีเ่ก็บได้จากธรรมชาติ โดยมิได้
ทำาการเพาะปลูกหรือเพาะเลีย้งข้ึนมาเอง

3.2 ผลิตผลทีเ่ก็บได้ต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถ
กำาหนดขอบเขตได้ชัดเจน 

3.3 ในบริเวณทีเ่ก็บเก่ียวผลิตผลน้ี ตอ้งไม่เคยมี
การใช้สารเคมีที่ห้ามใชใ้นเกษตรอินทรีย์ 

3.4 ในกรณีที่บริเวณทีเ่ก็บเก่ียวผลิตผลมีความ
เสีย่งในการปนเป้ือนมลพิษจากฟาร์มเคมีข้าง
เคยีง บริเวณทีเ่ก็บเก่ียวต้องมีแนวกันชน
ป้องกันการปนเป้ือนสารเคมีจากพื้นที่ข้าง
เคยีงกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร

3.5 การเก็บเก่ียวผลิตผลจากธรรมชาติต้องไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งไม่มีผลกระ
ทบต่อการสูญพันธ์ุของพืชและสัตว์ในบริเวณ
น้ัน

3.6 ผูส้มัครขอรับรองผลติผลจากธรรมชาติ ตอ้ง
เป็นสมาชิกในชุมชนหรือได้รับการรับรองจาก
องค์กรชุมชนที่ดูแลรักษาพื้นที่ทีผู่้สมคัร
ทำาการเก็บเก่ียวผลิตผล ว่าเป็นผูม้ีศักยภาพใน
การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3.7 ผูผ้ลติต้องจัดทำาบันทึกการเก็บเก่ียว สต็อก
ผลผลติ สต็อกผลติภัณฑ์ และเอกสารการ
ขาย ใหท้าง มกท. สามารถตรวจสอบได้ 

เอกสารการขายผลผลิตหรือผลติภัณฑ์
จากธรรมชาติ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ 
ให้ระบุ “อินทรีย์” ในรายการผลิตภัณฑ์ หรือ
ระบุ “ได้รับการรับรองจากมกท.” ก็ได้ 

3.8 ผูป้ระกอบการต้องดูแลและชี้แจงให้ลูกจ้าง 
หรือ ผู้รับผดิชอบ หรือตัวแทน ซึง่มีหน้าที่
เก่ียวข้องได้เข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและเง่ือนไขในการรับรองมาตรฐาน

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.

3.2 The produce must be gathered from a 
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 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.

3.6 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.

3.7 The producer shall maintain records of 
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”.  

3.8 The operator shall train and inform 
employees, responsible or authorized 
persons so that they understand and 
comply with ACT Organic Standards and 
certification requirements.
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4. การแปรรูปและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว / Processing 
and Handling 

แนวทางปฏิบัติ     
- การจัดการและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อินทรีย์จะต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(Good Manufacturing Practice) ถูกสุขลักษณะ 
และคำานึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- ใช้การจัดการและกระบวนการผลิตที่รักษาคุณค่า
ทางอาหารไว้ให้ได้มากที่สุด  ใช้พลังงานน้อย และมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ

4.1 หลักการท่ัวไป
มาตรฐาน
4.1.1 ทุกข้ันตอนในการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและ
การแปรรูปต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก 
มกท.

4.1.2 ในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้จัดการบรรจุผลติผล
อินทรีย์จำาหน่ายด้วยตนเอง และ/หรือทำาการแปรรูป
ในครัวเรือนซึ่งเป็นการแปรรูปขนาดเล็กโดยใช้
ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของตนมาเป็นวัตถุดิบเท่าน้ัน 
(เป็นผลิตภัณฑ์ที่มผีลิตผลอินทรีย์ไม่ตำ่ากว่า 95%) 
การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปในกรณีน้ี
จะได้รับการตรวจสอบและรับรองพร้อมกับการตรวจ
และรับรองฟาร์ม โดยผู้ผลติต้องแจ้งให้ มกท. ทราบ
ว่าจะทำาการบรรจุและ/หรือแปรรูปด้วยหรือไม่

4.1.3 กรณีที่มีการย้ายสถานทีผ่ลิต เปลีย่นแปลง
กระบวนการผลิต และผลติภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะ
ตอ้งแจ้งรายละเอียดให้ มกท.พิจารณาอนุมัติ ก่อน
จำาหน่ายผลติภัณฑ์เป็นอินทรีย์

ผู้ประกอบการ
4.1.4 ผู้ประกอบการที่รับผลิตผลเกษตรอินทรีย์มา
จำาหน่ายโดยผลิตผลน้ันบรรจุหีบห่อมาเรียบร้อยแล้ว 
และไม่มีการเปิดเพื่อบรรจุใหม่ ไม่จำาเป็นต้องขอการ
รับรองจาก มกท.

4.1.5 ผู้ประกอบการต้องฝึกฝนและชี้แจงให้ลูกจ้าง 
หรือ ผูท้ี่มีหน้าที่เก่ียวข้อง ไดเ้ข้าใจรายละเอียดการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน

4.1.6 ผู้ประกอบการต้องจัดทำาระบบเอกสารต่อไปน้ี 
และจัดเก็บไว้ ให้ มกท.สามารถตรวจสอบไดต้ลอด
เวลา

4.1.6.1 เอกสารการซื้อวัตถุดิบ ระบุ จำานวน 
วันทีซื้อ่  และชื่อที่อยู่ผู้ขาย 
4.1.6.2 เอกสารการผลติ ระบุ วันที่และเวลา

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 General Principle
Standards
4.1.1 All steps of handling and processing must 
be inspected and certified by ACT.

4.1.2 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 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.

4.1.3 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

Operator
4.1.4 An operator who takes packed organic 
products for trading without opening and re-
packing is exempt from ACT certification.

4.1.5 An operator shall train and inform 
employees or responsible person about the 
requirement of ACT Organic  Standards.

4.1.6 The operator shall maintain the following 
records and make them available for inspection 
by ACT at any time:

4.1.6.1 Raw material buying records 
that specify the quantities, dates and 
suppliers’ names
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ทีผ่ลติ ชนิดและปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ 
ปริมาณผลติภัณฑ์ที่ได้  รหัสงวดการผลติ 
(lot no.) ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
4.1.6.3 เอกสารการขาย ที่แสดงให้ จำานวน
ผลิตภัณฑ์ที่ขายออกไป รายรับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ 
4.1.6.4 สต็อกวัตถุดิบ และสต็อกผลติภัณฑ์
สำาเร็จ

4.1.7 ผู้ประกอบการจะต้องกำาหนด รหัสงวดการผลิต 
(lot no.) บนผลติภัณฑ์  เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ยอ้นกลับไปยังเอกสารการผลิต จนกระทั่งถึงแหล่ง
ทีม่าของวัตถุดิบได้

4.1.8 การจัดทำาระบบเอกสารที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
อินทรีย์จะต้องสามารถแยกแยะออกจากผลิตภัณฑ์
ทั่วไปได้ทุกข้ันตอน และต้องระบุ “อินทรีย์” ในทุก
เอกสารของผลิตภัณฑ์อินทรีย์อย่างชัดเจน

4.1.9 ผู้ประกอบการต้องมีเอกสารที่ยืนยันได้ว่า
วัตถุดิบอินทรีย์ที่นำามาบรรจุ/แปรรูปน้ันได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. หรือเทียบเท่า

4.1.10 ผู้ประกอบการจะต้องเก็บรักษาระบบเอกสาร
ไว้อย่างน้อย 5 ปี  (รวมทั้งส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับผู้รับ
ช่วงการผลติด้วย)

ผู้รับช่วงผลิต
4.1.11 ผู้รับช่วงผลิตไม่จำาเป็นต้องขอการรับรองจาก 
มกท. แตต่้องมีการจัดทำาสัญญากับผู้ประกอบการ 
โดยผู้รับช่วงผลิตยินยอมที่จะดำาเนินการผลิตให้ได้
ตามมาตรฐานการแปรรูปและการปฏิบัติหลังการเก็บ
เก่ียวของ มกท. และยินยอมให้ มกท.เข้าตรวจสอบ
สถานที่ทำาการผลติได้ รวมทั้งให้ข้อมูลและความร่วม
มือในทุกข้ันตอนตามที่ร้องขอ  ทั้งน้ีผู้ประกอบการ 
ซึง่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นผู้ขอการรับรอง
จาก มกท. และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึน 
และยงัต้องเป็นผู้รับผดิชอบให้ผู้รับช่วงผลิตปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและเง่ือนไขการรับรองทีท่าง มกท. 
กำาหนดข้ึนด้วย

4.2 วัตถุดิบ ส่วนผสม สารปรุงแต่ง และสารช่วย
แปรรูป

มาตรฐาน
4.2.1 วัตถุดิบในผลติภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ ตอ้งเป็น
ผลิตผลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

4.1.6.2 Production records that state 
the dates, times, types and amounts of 
raw materials being used and the 
quantities of finished products, and lot 
numbers for traceability
4.1.6.3 Sales records that show the 
quantities of products sold and sales 
incomes
4.1.6.4 Inventories of  raw materials 
and finished products

4.1.7 The operator shall have lot numbers on 
organic products that can be traced back to the 
production records and the origins of raw 
materials

4.1.8 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

4.1.9 An operator shall retain documents which 
notify that the organic raw materials used in 
handling/processing have been certified by ACT 
or equal.

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

Sub-contractor
4.1.11 Sub-contractor is not necessary to apply 
for ACT certification but an agreement must be 
drawn up with the contracting operator. The 
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 Raw Materials, Ingredients, and 
Additives

Standards
4.2.1 Raw materials shall be organically-
certified products.
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4.2.2 ในกรณีที่วัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์มีปริมาณ
ไมเ่พียงพอ มกท. อาจอนุญาตใหใ้ช้วัตถุดิบจาก
เกษตรเคมหีรือเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฯ มาเป็นส่วนผสมได้ ทั้งน้ีผู้ประกอบการจะ
ตอ้งรายงานให้ มกท. ทราบ เพื่อทำาการตรวจสอบ

4.2.3 ในการแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์อินทรีย์ชนิดหน่ึง 
ไม่อนุญาตใหใ้ช้วัตถุดิบชนิดเดยีวกันทั้งจากเกษตร
อินทรีย์และเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองมาตร
ฐานฯ มาผสมกัน

4.2.4 ผลติภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ที่ไม่ได้มีส่วนผสมมา
จากผลิตผลอินทรีย์ทั้งหมด สามารถขอรับรองได้เมื่อ
มีส่วนผสมจากผลติผลอินทรีย์เป็น 2 ระดับ ดังน้ี

4.2.4.1 มีสัดส่วนผลิตผลอินทรีย์ไม่ตำ่ากว่า 
95 % โดยนำ้าหนัก ทั้งน้ีไม่รวมนำ้าและเกลือ 
และมีส่วนผสมอ่ืนที่อนุญาตใหใ้ช้ได้ รวม
แล้วไม่เกิน 5 %
4.2.4.2 มีสัดส่วนผลิตผลอินทรีย์ไม่ตำ่ากว่า 
70% โดยนำ้าหนัก ทั้งน้ีไม่รวมนำ้าและเกลือ 
และมีส่วนผสมอ่ืนที่อนุญาตใหใ้ช้ได้ รวม
แล้วไม่เกิน 30 %

4.2.5 ควรพยายามใช้สารปรุงแต่งและสารช่วย
แปรรูปให้น้อยที่สุด ในกรณีที่จำาเป็นต้องใช้ อนุญาต
ให้ใชส้ารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปเฉพาะที่ระบุไว้
ในภาคผนวก 2 ในกรณีที่ไม่มีระบุไว้ในภาคผนวก 
มกท. อาจอนุญาตให้ใช้ได้ ทั้งน้ีผู้ประกอบการจะ
ตอ้งรายงานให้ มกท. ทราบเพื่อทำาการตรวจสอบ
และอนุมัติใหใ้ช้ ตามแนวทางในการประเมินสารปรุง
แต่งและสารช่วยแปรรูป ในภาคผนวก 5

4.2.6 ไม่อนุญาตให้ใชส้ารต่อไปน้ีในการแปรรูป: 
ขัณฑสกรหรือซคัคาริน  สารบอแรกซ์  ผงชูรส  สาร
กันหืน  สารกันบูดสังเคราะห์  สารแต่งกลิ่น
สังเคราะห์  สารฟอกสีจำาพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และห้ามเติมวิตามินและแร่ธาตุในผลติภัณฑ์แปรรูป
เกษตรอินทรีย์

4.2.7 วัตถุดิบจากเกษตรเคมีหรือเกษตรทั่วไปที่ไม่
ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ สารปรุงแต่ง สารช่วย
แปรรูป เชื้อจุลินทรีย์ และเอนไซม์ ทีใ่ช้ในการ
แปรรูป ต้องไม่มาจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

4.2.8 เชื้อจุลินทรีย์ และเอนไซม์ ทีใ่ช้ในการแปรรูป 
ตอ้งมาจากการเพาะเลีย้งโดยใช้วัสดตุั้งต้นที่เป็น
อินทรีย์ (ในกรณีที่หาได้ ควรเลือกใช้ที่เป็นอินทรีย์
ก่อน) และอนุญาตใหใ้ช้สารปรุงแต่งและสารช่วย
แปรรูปที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 เท่าน้ัน ทั้งน้ี รวมถึง
การเพาะเลี้ยงในระดับครัวเรือน

4.2.9 นำ้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในการแปรรูปและ
สัมผัสกับผลิตผลแปรรูปโดยตรง จะต้องเป็นไปตาม

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

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 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 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 4.

4.2.6 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.

4.2.7 Raw materials from conventional sources, 
additives, processing aids, microorganisms and 
enzymes used in processing shall not be GMOs.

4.2.8 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.

4.2.9 Water that is used as ingredient in the 
processing or comes in direct contact with 
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มาตรฐานนำ้าดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการกรองจะ
ตอ้งไม่มีส่วนประกอบของสารแอสเบสตอส

4.3 กระบวนการแปรรูป

มาตรฐาน
4.3.1 อนุญาตใหใ้ช้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑด์ัง
ตอ่ไปน้ี

• กระบวนการทางกายภาพ เช่น การสี การคั้น
นำ้า การหีบนำ้ามัน

• กระบวนการทางชีวภาพ เช่น การหมัก การ
ดอง แตต่้องไม่ใชเ้ชื้อจุลินทรีย์ที่ได้มาจาก
การทำาพันธุวิศวกรรม

• การผึ่งลมการตากแดด การอบแห้งด้วย
ความร้อน การทอด การกวน การเคีย่ว และ
การรมควัน

• การสกัด เฉพาะด้วยนำ้า เอทานอล  นำ้ามัน 
นำ้าส้มสายชู ไนโตรเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ 

• การตกตะกอน
• การกรอง
• การกลั่น

4.3.2 ไม่อนุญาตให้มีการจัดการวัตถุดิบ ส่วนผสม 
สารปรุงแต่ง ด้วยระบบไมโครเวฟ และการใช้รังสีที่
ทำาให้เกิดการแตกตัวของไอออน

4.3.3 ห้ามใช้สารและเทคนิคต่างๆ เพื่อชดเชย
คณุค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสญูเสยีไป
เน่ืองจากกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา

4.3.4 ไม่อนุญาตให้ฉายรังสีกับผลติผลและ
ผลิตภัณฑ์

4.3.5 อนุญาตใหใ้ช้วิธีการกรองที่ไม่ทำาปฏิกิริยาทาง
เคมีกับตัวผลิตภัณฑ์ หรือ มีผลทำาให้โครงสร้าง
โมเลกุลเปลี่ยนไป และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการกรอง
ตอ้งไม่ทำาจากแอสเบสตอส หรือเป็นวัสดุที่มผีลกระ
ทบต่อตัวผลิตภัณฑ์

4.3.6 อนุญาตใหใ้ช้เอธิลีนในการบ่มผลิตผล

4.3.7 ของเสยีที่ได้จากการแปรรูปต้องได้รับการ
จัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด และควรนำาของเสยีมาใช้ประโยชน์ในกรณี
ทีส่ามารถนำามาใช้ได้

4.3.8 ภาชนะ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีแปรรูปต้อง
สะอาด ถูกสุขลักษณะทุกข้ันตอน และมีมาตรการ
ป้องกันการปนเป้ือนจากสิ่งปนเป้ือนต่างๆ (เช่น 
จุลินทรีย์, พาหะนำาโรค, สารเคมี) ที่ชดัเจน

organic products shall be of drinking standard; 
the equipment and materials used in water 
filtration shall contain no asbestos.

4.3 Processing Method 

Standards
4.3.1 The following processes are allowed:
Physical processes such as milling, pressing 
(liquid extraction), oil extraction;

• Biological processes such as 
fermentation but must not used GMOs 

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

• Extraction, only by water, ethanol, 
animal and plant oil, vinegar, carbon 
dioxide, nitrogen

• Precipitation
• Filtration
• 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 hygienic 
and there shall be measure to prevent 
contaminants (e.g. microorganism, pest, and 
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4.3.9 ห้ามใช้ภาชนะอลูมิเนียมในการแปรรูปอาหาร
ทีเ่ป็นด่าง

4.3.10 หากมีการใช้สถานที่ เคร่ืองมือ ภาชนะ และ
เคร่ืองจักร ร่วมกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผูป้ระกอบการต้อง

4.3.10.1 ไม่ดำาเนินการผลิตในช่วงเวลา
เดยีวกัน และ
4.3.10.2 ทำาความสะอาดบริเวณที่แปรรูป 
ภาชนะ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรให้สะอาด 
ทั้งน้ีหลังการใช้สารทำาความสะอาดจะต้อง
ล้างด้วยนำ้าตาม หรือทิ้งระยะเวลาให้ระเหย
ออกไปจนหมด และมีการตรวจเช็คจนแน่ใจ
ว่าไม่มีสิ่งตกค้าง ก่อนดำาเนินการผลติหรือ
แปรรูปผลติภัณฑ์อินทรีย์ และทำาบันทึกการ
ทำาความสะอาดใหท้าง มกท. สามารถตรวจ
สอบได้

4.3.11 การทำาความสะอาดภาชนะ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์สำาหรับการแปรรูป และสถานที่ อนุญาตให้
ใช้สารทำาความสะอาดที่ระบุอยู่ในรายการภาคผนวก 
1 (ส่วนที่ 4)

4.4 การเก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน
4.4.1 สถานที่เก็บรักษาผลติผลและผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ทุกแห่งต้องได้รับการตรวจสอบจาก มกท. 
ในกรณีสถานทีเ่ก็บอยู่ภายนอกฟาร์มหรือสถานที่
ประกอบการ ผูผ้ลิตและผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ 
มกท. ทราบ

4.4.2 ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรียต์้องเก็บแยก
ออกจากผลติผลและผลิตภัณฑเ์กษตรเคมหีรือ
เกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ให้
ชดัเจน ไม่ปะปนกัน เว้นแต่มีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์
ทีม่ีลักษณะสีสันต่างกันหรือมีการตดิป้ายแยกแยะไว้
ชดัเจน ซึง่รวมตลอดถึงช่วงระหว่างการเคลื่อนย้าย
จนถึงมือผู้บริโภค และการจัดเก็บผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จะต้องมีมาตรการป้องกันการปน
เป้ือนจากสารต้องห้ามได้ตลอดเวลา

4.4.3 การเก็บผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่จะนำามาใช้
เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป ตอ้งมีป้ายระบุว่าเป็น
ผลิตผลเกษตรอินทรีย์อย่างชัดเจนเสมอ ยกเว้นกรณี
ทีใ่นสถานที่เก็บน้ันมีแต่ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ทีผ่่าน
การรับรองจาก มกท. แล้วทั้งหมด

4.4.4 อนุญาตให้เก็บรักษาผลติผลและผลิตภัณฑ์ใน
หอ้งที่ควบคุมบรรยากาศ โดยใช้ก๊าซ

chemicals).

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.

4.4 Storage of Produce and Product

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 
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 
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คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน หรือก๊าซ
ออกซเิจน

4.4.5 อนุญาตให้ใช้วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วย
การผนึกสุญญากาศ หรือใช้ก๊าซอบ คือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

4.4.6 อนุญาตให้เก็บรักษาผลติภัณฑ์ด้วยวิธีการ
ทำาความเย็น และการแช่แข็ง

4.4.7 ไม่อนุญาตให้ใชส้ารเคมีต่อไปน้ีในการรมควัน 
เช่น เอทิลีนออกไซด์, เมทิลโบรไมด์, อลูมเินียม
ฟอสไฟด์, ไดคลอวอส และผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ใน
ภาคผนวก 2

4.4.8 การจัดการแมลงศัตรูและสัตว์พาหะนำาโรคใน
สถานที่แปรรูป และโรงเก็บ มีหลักเกณฑ์ในการ
จัดการตามลำาดับข้ันดังน้ี

4.4.8.1 ผูป้ระกอบการต้องพยายามหาวิธี
การป้องกันก่อน เช่น การทำาความสะอาดโรง
เก็บ การกำาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูใน
โรงเก็บ ฯลฯ
4.4.8.2 อนุญาตให้ใช้วิธีกล วิธีการทาง
กายภาพ วิธีทางชีวภาพ และผลติภัณฑ์
เฉพาะที่ระบุไว้ในดัชนีภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 
3)
4.4.8.3 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในภาค
ผนวก 1 (ส่วนที่ 3) อาจอนุญาตใหใ้ช้ได้ 
เมื่อได้รับการตรวจสอบจาก มกท. ตาม
แนวทางการประเมินปัจจัยการผลติในภาค
ผนวก 4 โดยผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้ 
มกท. ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้ผลติภัณฑ์
ดังกล่าว
4.4.8.4 ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องใช้สาร
เคมีกำาจัดศตัรูในสถานที่แปรรูปและโรงเก็บ 
ผู้ประกอบการต้องแจ้งชนิดสารเคมีที่ใช้ และ
แผนการใช้ ให้ มกท.อนุมัติก่อน
     การใช้สารเคมีที่ได้รับการอนุมัติ ผู้
ประกอบการต้องนำาผลติภัณฑ์อินทรีย์ออก
จากโรงเก็บให้หมดก่อนการฉีดพ่น และจะ
นำากลับเข้ามาใหม่ได้เมื่อมีการตรวจเช็กจน
แน่ใจว่าไม่มีสารดังกล่าวตกค้างมาปนเป้ือน
กับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ รวมทั้งต้องทำา
บันทึกทุกคร้ังที่ใช้ 
     ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าอาจมีการปน
เป้ือน มกท. อาจกำาหนดให้มีการตรวจสาร
ตกค้างในผลติภัณฑ์ได้ โดยผู้ประกอบการ
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน

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 Fumigation with chemicals e.g. ethylene 
oxide, methyl bromide, aluminium phosphide, 
dichlorvos and products not listed in Appendix 
2 is prohibited.

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

4.4.8.1 The operator shall try to use 
preventative methods such as cleaning 
the storage, elimination of storage pest 
habitat, etc. 
4.4.8.2 Mechanical, physical, biological 
methods and products listed in 
Appendix 1 (part 3) are allowed. 
4.4.8.3 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.
4.4.8.4 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 
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.
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4.5 การบรรจภุัณฑ์ / Packaging
แนวทางปฏิบัติ     
ผูผ้ลติและผู้ประกอบการควรมีนโยบายที่มีผลต่อการ
ลดปริมาณขยะทีเ่กิดจากบรรจุภัณฑ์

มาตรฐาน
4.5.1 บรรจุภัณฑ์ที่ใชใ้ส่ผลผลติเกษตรอินทรีย์ที่มา
จากฟาร์ม ตอ้งไม่เคยใช้บรรจุสารเคมี ปุ๋ยเคมี หรือ
สิ่งทีเ่ป็นพิษมาก่อน

4.5.2 บรรจุภัณฑ์ที่นำามาใช้ ต้องไม่ผ่านการอบด้วย
สารฆ่าเชื้อราหรือสารเคมีอ่ืนๆ

4.5.3 บรรจุภัณฑ์ที่นำามาใส่ผลติภัณฑ์สำาเร็จที่ได้
จากการแปรรูป ต้องสะอาด ไมเ่คยใช้ใส่อาหารหรือ
วัสดุอ่ืนมาก่อน เว้นแต่ภาชนะบรรจุที่เป็นแก้ว

4.5.4 ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อมน้อยที่สุด โดยควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถนำากลับมาใชใ้หม่ หรือนำาไปผลิตซำ้าใหม่ได้ 
เช่น การใช้วัสดุจากกระดาษรีไซเคิล  วัสดทุี่ย่อย
สลายได้ง่าย เป็นต้น

4.5.5 ไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์หลายชั้นเกินความจำาเป็น

4.5.6 ไม่อนุญาตให้ใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์

Recommended     Practices  
The producer/ operator should adopt a policy 
to reduce wastes from packaging.

Standards
4.5.1 Packing materials for organic produce 
from farms 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 การขนส่ง / Transportation
มาตรฐาน
4.6.1 การขนส่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์จะต้องไม่ปนเป้ือน
หรือปะปนกับสินค้าทั่วไป ทั้งน้ี หากไม่สามารถหลีก
เลี่ยงการขนส่งรวมกับสินค้าทั่วไปได้ ผลติภัณฑ์
อินทรีย์จะต้องมีการตดิฉลากไว้ชัดเจน และมีภาชนะ
บรรจุที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนได้ โดยผูผ้ลิต
และผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผดิชอบดูแลใหผู้้
ทำาการขนส่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ดำาเนินการให้
ปราศจากการปนเป้ือนทุกข้ันตอน

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 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.
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5. ปจัจัยการผลิตเพื่อการค้า / Commercial Inputs

มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองปัจจัยการ
ผลติเพื่อการค้าทีผู่้ประกอบการปัจจัยการผลิตนำามา
สมัครขอรับรองกับ มกท. โดยตรงเท่าน้ัน  มิได้นำามา
ใชใ้นการรับรองฟาร์มของเกษตรกร หรือพิจารณา
ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรใช้ในฟาร์ม 

มาตรฐาน
5.1 กระบวนการผลติปัจจัยการผลิต จะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน มกท. ข้อ 4.3.1

5.2 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิตหรือได้มาซึ่ง
ปัจจัยการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน มกท. หรือ
แนวทางการประเมินปัจจัยการผลติสำาหรับเกษตร
อินทรียใ์นภาคผนวก 4 และแนวทางการประเมินสาร
ปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปผลติภัณฑ์อินทรีย์ในภาค
ผนวก 5

5.3 ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะมีโลหะหนักเจือปน ผู้
ประกอบการปัจจัยการผลิตต้องแสดงผลการวิเคราะห์
โลหะหนักในผลิตภัณฑด์ังกล่าวมาให้ มกท. 
พิจารณา โดย มกท. อาจไม่รับรองปัจจัยการผลิตที่
จะก่อให้เกิดปริมาณโลหะหนักสะสม ทั้งน้ีพิจารณา
จากปริมาณและความถ่ีที่ผู้ประกอบการแนะนำาใหใ้ช้

5.4 ผู้ประกอบการปัจจัยการผลติต้องมีข้อมูลที่
ชัดเจนเก่ียวกับคุณประโยชน์และประสิทธิภาพใน
การนำาปัจจัยการผลติน้ันไปใช้ และให้ มกท. ตรวจ
สอบได้

5.5 ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำาระบบเอกสาร ตาม
แนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐาน มกท.ข้อ  4.1.6, 
4.1.7 และ 4.1.8

5.6 ปัจจัยการผลิตที่ผ่านการรับรองจากมกท. ต้อง
ระบุส่วนประกอบของปัจจัยการผลิตน้ันไว้ในฉลาก 
รวมทั้งระบุเง่ือนไขและข้อจำากัดในการใช้ปัจจัยการ
ผลติดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

5.7 ฉลากปัจจัยการผลิต จะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน มกท.ข้อ 7 – ฉลากและการใช้ตรา

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. ความเป็นธรรมในสังคม / Social Justice

มาตรฐาน

6.1 ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานประจำาตั้งแต่ 
10 คนข้ึนไป ตอ้งมีนโยบายเก่ียวกับความเป็นธรรม
ในสังคมที่ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได้ และให้
เป็นที่รับทราบของลูกจ้างด้วย

6.2 การจ้างแรงงานต้องไม่มีการบังคับแรงงาน 

6.3 ลูกจ้างมีเสรีภาพในการรวมตัว และสิทธในการ
รวมกลุ่ม และสิทธิในการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง 

6.4 ลูกจ้างและผู้รับช่วงการผลิตที่ทำางานในลักษณะ
หรือตำาแหน่งเดียวกันต้องได้รับโอกาสและการปฏิบัติ
ที่เท่าเทียมกัน  

6.5 ลูกจ้างต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
สอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตข้ันพื้นฐานในท้องถ่ินน้ัน  
และมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานของท้องถ่ินน้ันๆ 

6.6 ในกรณีที่มีการจ้างแรงงานเยาวชน ผู้ประกอบ
การต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน หรือมีโอกาสได้รับการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาตนเอง

6.7 ไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานเด็ก แต่เด็กสามารถ
ทำางานในฟาร์มหรือสภานประกอบการของพ่อแม่หรือ
ญาติพี่น้อง แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ 
และเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่
กระทบต่อการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ศลีธรรม สง
คม และร่างกายของเด็ก 

6.8 มกท. จะไม่รับรองผลติผลหรือผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิต
จากการประกอบการที่มีการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
และแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมโดยเจตนา
อย่างชัดเจน

Standards

6.1 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.

6.2 Hired labor shall not be forced labor.

6.3 Employees shall have the freedom to 
associate, the right to organize and the right to 
bargain collectively 

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

6.5 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 .

6.6 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.

6.7 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.

6.8 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. ฉลากและการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ / Labeling and 
Use of Organic Seal
มาตรฐาน

7.1 ผลติผลเกษตรอินทรียท์ี่ผ่านการรับรองจาก 
มกท. จะมีสิทธ์ิใช้ข้อความ “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” หรือ 
"Organic product" และใส่ตรา มกท.บนผลติผล
และ/หรือบรรจุภัณฑ์ ได้

7.2 ผลติผลที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป จะมีสิทธ์ิใช้
ข้อความ “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” หรือ "Organic 
product" และใช้ตรา มกท. ไดต้่อเมื่อผลิตผล
ทั้งหมดที่อยู่ในภาชนะ บรรจุภัณฑ์ หรือกระสอบ ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. แล้วเท่าน้ัน

7.3 ผลติผลและผลิตภัณฑท์ี่ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานจาก มกท. และมีสิทธ์ิใช้ตรา มกท. 
ได้ในกรณี 
7.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่มสีัดส่วนอินทรีย์ไม่ตำ่ากว่า  95% 
ทั้งน้ีไม่รวมนำ้าและเกลือ
7.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่มสีัดส่วนอินทรีย์ไม่ตำ่ากว่า 70% 
ทั้งน้ีไม่รวมนำ้าและเกลือ

7.4 ผลติภัณฑ์ที่มีสัดส่วนอินทรีย์ไม่ตำ่ากว่า 95% จะ
มีสิทธ์ิใช้ข้อความ “ผลติภัณฑ์อินทรีย์” หรือ 
"Organic product" และใส่ตรา มกท. บนบรรจุภัณฑ์ 

7.5 ผลติภัณฑ์ที่มีสัดส่วนอินทรีย์ไม่ตำ่ากว่า 70%  จะ
ไม่เรียกว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์" แตม่ีสิทธ์ิอ้างว่า
เป็นผลติภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์ และใส่ตรา 
มกท. บนฉลากได้ โดยต้องระบุส่วนผสมผลิตผล
เกษตรอินทรีย์เป็นร้อยละไว้ใกล้กับตรา มกท.  เช่น 
“82% วัตถุดิบอินทรีย์” หรือ “82% organic 
materials”  

7.6 ผลติผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทีผ่่านการตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานจาก มกท. แต่ไม่มสีิทธ์ิใช้
ตรา มกท. ได้แก่ 
7.6.1 ผลิตผลที่อยูใ่นระยะปรับเปลีย่น 
7.6.2  ผลิตภัณฑ์ที่มสีัดส่วนอินทรีย์ตำ่ากว่า 70% 
ทั้งน้ีไม่รวมนำ้าและเกลือ

7.7 ผลติภัณฑ์ที่มีสัดส่วนอินทรีย์ตำ่ากว่า 70%  จะไม่
เรียกว่าเป็น “ผลติภัณฑ์อินทรีย์" และไม่สามารถได้
รับการรับรองจาก มกท. หรือใชต้รามกท.ได้ แต่ 
มกท. อาจอนุญาตให้อ้างว่ามีส่วนผสมของผลติผล
เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองจาก มกท. ในรายการ
ส่วนประกอบบนฉลากได้ โดยต้องระบุส่วนผสม
อินทรียเ์ป็นร้อยละให้ชดัเจน ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องผ่านการตรวจสอบปริมาณส่วนผสมผลิตผล
อินทรีย์ที่นำามาใช้ในการแปรรูปจาก มกท. ก่อน 

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
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7.8 ห้ามใชต้รา มกท. หรือชื่อ มกท. เป็นยี่ห้อของ
ผลติภัณฑ์ ตรา มกท. จะต้องไม่ดูโดดเด่นเกินกว่า
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ โดยตัวอักษรบ่งบอกการรับรอง
มาตรฐาน และสญัลักษณ์ มกท. ตอ้งมีขนาดไมเ่กิน 
3/4 ของขนาดยีห่้อผลิตภัณฑ์

7.9 ปัจจัยการผลิตที่ผ่านการรับรองจาก มกท. ต้อง
ใช้ตราสญัลักษณ์ มกท. สำาหรับปัจจัยการผลติโดย
เฉพาะ

7.10 ฉลากบนผลิตภัณฑ์ ต้องมีชื่อผูผ้ลติหรือผู้
ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. และสถาน
ที่ตดิต่อ ติดอยูด่้วยเสมอ  สำาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป 
ต้องระบุวันทีผ่ลิต และ/หรือวันที่หมดอายุ และ
ปริมาณบรรจุ บนฉลากด้วย 

7.11 ในกรณีที่ผลติภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนผสมหลาย
ชนิดเป็นส่วนประกอบ ให้ระบุส่วนผสมเป็นร้อยละ
ของนำ้าหนักเรียงตามสัดส่วนให้ครบถ้วน และระบุให้
ชัดเจนว่าส่วนผสมใดเป็น "อินทรีย์"  สำาหรับสารปรุง
แต่ง จะต้องระบุชื่อเต็มของสารปรุงแต่งด้วย

7.12 ฉลากบนผลิตผลหรือผลติภัณฑ์ ที่จัดส่งและ/
หรือจำาหน่ายเป็นล็อตใหญ่หรือค้าส่ง ไปยังลูกค้าซึ่ง
อาจเป็นโรงงานแปรรูป ผู้ประกอบการบรรจุและ
จำาหน่าย เป็นต้น  จะต้องระบุ ชื่อผู้ผลติหรือผู้
ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท.  รหัสงวด
การผลติ (lot no.) สถานะการรับรองของผลติผล
หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือสถานที่ติดต่อ บนฉลาก
ด้วย 

7.13 ห้ามใชต้รา มกท. ไปในทางที่แอบอ้างว่า
ผลติภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก มกท. เป็น 
"ผลติภัณฑ์ปลอดจีเอ็มโอ" (GE หรือ GM free) ทั้งน้ี
เพื่อป้องกันการเข้าใจผดิ คดิว่าเป็นการรับรองว่าตัว
ผลติภัณฑ์น้ีปราศจากจีเอ็มโอ

7.14 ผูผ้ลิตและผู้ประกอบการที่ทำา “สญัญาการใช้
ตรา” กับ มกท. แล้วเท่าน้ัน จึงมีสิทธ์ิใช้ข้อความ 
“ผลติภัณฑ์อินทรีย์” หรือ “Organic Product” และ
ใส่ ตรา มกท. บนฉลาก

7.15 ก่อนที่จะมีการจัดพิมพ์ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ที่มี
ตรา มกท. หรือชื่อ มกท. ตดิอยู่ ผูผ้ลติและ/หรือผู้
ประกอบการต้องแจ้งให้ มกท. ทราบ และส่งสำาเนา
ต้นแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่แสดงใหเ้ห็นขนาด
และตำาแหน่งของตรา มกท. ให้ มกท. ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนทุกคร้ัง

7.16 ในกรณีขอการรับรองมาตรฐาน EU
7.16.1 ผลผลติและผลิตภัณฑท์ี่จะกล่าวอ้าง
ว่า “อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน” จะต้องได้รับการ
รับรองตามมาตฐาน EU แล้วไม่น้อยกว่า 12 

7.8 Using ACT seal or ACT’s name as product 
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.

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

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 The product can be labeled “in-
conversion” only if it has been certified 
with not less than 12 months.
7.16.2 Product labelling shall following 
the relevant EU regulations.
7.16.3 For transportation of organic 
product as stated in 7.12, the operator 
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เดือน
7.16.2 การใช้ฉลาก จะต้องระบุส่วนประกอบ
ตามข้อกำาหนดเกษตรอินทรีย์ของสหภาพ
ยโุรป
7.16.3 ในการขนส่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตามข้อ 
7.12 ผูป้ระกอบการต้องเพิ่มเติมข้อมูลบน
ฉลาก คือ ทีอ่ยู่ของผู้ประกอบการ และชื่อ 
และ/หรือรหัส EU ของ มกท.
7.16.4 เมื่อผู้ประกอบการรับสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ขนส่งมาจากภายนอกสถานประกอบ
การ ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบว่า มีการ
ผนึกฉลากตามข้อ 7.12 และ 7.16.3 รวมทั้ง
ตรวจสอบว่า ข้อมูลบนฉลากสอดคล้องกับ
ข้อมูลในเอกสารที่ส่งมาพร้อมผลิตภัณฑ์ และ
จัดทำาบันทึกการตรวจสอบฉลากดังกล่าวให้ผู้
ตรวจได้ตรวจสอบด้วย 

must add the following information on 
the label, operator address and ACT's 
name and/or EU code.
7.16.4 When the operator receives 
organic products transported from 
outside its unit, the operator shall check 
the package labeling that it complies with 
7.12 and 7.16.3 as well as verify the 
information corresponds with information 
in the accompanying documents. Record 
of this verification shall be kept for 
inspector to check. 
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8. การเพาะเลีย้งสัตว์นำ้าอินทรีย์ / Organic Aquaculture 
Production Scope

ขอบเขต
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าอินทรีย์ครอบคลุมสัตว์
นำ้าชนิดต่างๆ ทั้งในนำ้าจืด นำ้ากร่อย และนำ้าเค็ม และทั้ง
ทีเ่ป็นสัตว์กินพืช สตัว์กินเน้ือ  และสตัว์ที่กินทั้งพืช
และเน้ือ  การเพาะเลีย้งสัตว์นำ้าอินทรีย์สามารถทำาได้
ทั้งในระบบเปิด หรือในแหล่งนำ้าที่มีนำ้าไหลเวียนตาม
ธรรมชาติ เช่น การเลี้ยงในกระชัง เป็นต้น และในระบบ
ปิด เช่น บ่อดิน บ่อปูน เป็นต้น มาตรฐานน้ีไม่รวมถึง
การจับสัตว์นำ้าจากแหล่งนำ้าธรรมชาติ และสัตว์นำ้าที่ว่าย
อย่างอิสระอยู่ในแหล่งนำ้าธรรมชาติ ที่ไม่สามารถตรวจ
สอบตามหลักการผลติแบบอินทรีย์ได้

มาตรฐานท่ัวไปสำาหรับการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้า
อนิทรีย์
8.1 การปรับเปลี่ยนเป็นการเพาะเลี้ยงแบบ

อนิทรีย์
หลกัการ
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการฟาร์มเข้าสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าอย่างยั่งยืน 
และมีมาตรการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน
8.1.1 การเร่ิมต้นระยะปรับเปลี่ยน ให้เร่ิมนับจากวันที่

สมคัรขอการรับรอง และเป็นวันเร่ิมปฏิบัติตาม
มาตรฐาน มกท.

8.1.2 ช่วงระยะปรับเปลี่ยน ใช้เวลาไม่น้อยกว่าวงจร
การเลี้ยงแบบอินทรีย์ 1 รุ่น หรือ 1 ปี ในกรณี
ที่วงจรการเลีย้งนานกว่า 1 ปี 

8.1.3 ในกรณีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าไม่สามารถถ่ายนำ้า
ออกจากบ่อและทำาความสะอาดก่อนที่จะ
เปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้าอินทรีย์ได้ บ่อดัง
กล่าวต้องมีระยะปรับเปลีย่นเป็นเวลา 2 ปี 

8.1.4 การปรับเปลี่ยนมาทำาสัตว์นำ้าอินทรีย์ต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ประวัติการใช้พื้นที่ที่ผ่านมาว่ามีปัญหาในการ
จัดการของเสีย ตะกอนดิน และคุณภาพนำ้า
หรือไม่ ทั้งน้ี มกท.ขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณารับรองพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงการลด
และการขยายระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน 
เป็นกรณีไป

8.1.5 ฟาร์มที่ได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์แล้ว 
ตอ้งไม่เปลีย่นจากเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตร
เคมีกลับไปกลับมา ทั้งน้ี มกท. อาจไม่
พิจารณารับรองฟาร์มใหมใ่ห้ หากฟาร์มเดิมมี
การเปลี่ยนกลับมาผลิตแบบเกษตรเคมีโดย
ไม่มเีหตผุลอันสมควร 

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.

General Standards for Organic Aquaculture 
Production
8.1 Conversion to Organic Aquaculture
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 
on a case by case basis.

8.1.5 Certified organic farms shall not switch 
back and forth between organic and 
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8.2การปรับเปลี่ยนฟาร์มบางส่วนและการผลิตคู่
ขนาน

8.2.1 ในกรณีที่ผูผ้ลติยังไม่สามารถปรับเปลีย่นพื้นที่
การผลิตสตัว์นำ้าในครอบครองทั้งหมดใหเ้ป็น
อินทรีย์ได้ ระบบการผลิตแบบอินทรีย์กับระบบ
การผลิตแบบเคมีต้องแยกกัน โดยมีพื้นที่การ
ผลิตและระบบนำ้าที่แยกกันอย่างชัดเจน และ
สามารถป้องกันไม่ให้การผลิตจากระบบเคมีมา
ปนเป้ือนการผลิตในระบบอินทรีย์ได้ รวมทั้ง
ตอ้งมีระบบการจัดการ และระบบเอกสารและ
บัญชฟีาร์มที่แยกกัน และพื้นที่การผลติสัตว์
นำ้าที่อยู่ครอบครองของผู้ผลิตทั้งหมดต้องได้
รับการตรวจสอบจาก มกท. 

8.2.2 สตัว์นำ้าที่เลี้ยงในระบบเคมี/ทั่วไป ต้องเป็น
คนละชนิดกับที่เลีย้งในระบบอินทรีย์และ
ตอ้งการจำาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้
รับการรับรองจาก มกท. โดยสามารถแยก
ความแตกต่างได้โดยง่าย

8.2.3 มกท. อาจอนุญาตให้ทำาการผลติคู่ขนานสัตว์
นำ้าชนิดเดยีวกันระหว่างอินทรีย์และเคมี/ทั่วไป
ได้  แต่ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าต้อง
แตกต่างกัน โดยการเว้นระยะห่างการปล่อย
ลูกพันธ์ุสัตว์นำ้าให้สามารถแยกช่วงเวลาการ
จับออกจากกันได้อย่างชัดเจน ทั้งน้ี มกท. 
อาจกำาหนดเง่ือนไขอ่ืนเพิ่มเติมใหผู้้ผลติ
ปฏิบัติและมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติม และ 
มกท. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับรองเป็น
กรณีไป

8.2.4 ผูผ้ลติต้องมีแผนในการปรับเปลีย่นพื้นที่การ
ผลิตสตัว์นำ้าในครอบครองทั้งหมดใหเ้ป็น
เกษตรอินทรีย์ภายใน 5 ปี

8.3 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
หลกัการ
ตอ้งเป็นสถานที่ทีเ่หมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
น้ัน และไม่เป็นสถานที่ทีม่ีความอ่อนไหวทาง
นิเวศวิทยา รวมทั้งเป็นพื้นที่ทีห่่างจากแหล่งมลพิษที่
จะเป็นอันตรายต่อสัตว์นำ้าและผู้บริโภค

มาตรฐาน
8.3.1 พื้นที่การผลิตสตัว์นำ้าอินทรียต์้องมีคันก้ันบ่อที่

สามารถป้องกันการปนเป้ือนของสารเคมีจาก
ฟาร์มทั่วไปได้ 

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 Partial Conversion and Parallel 
Production

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 Location of Production Units
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. 

Standards
8.3.1 The organic production unit’s boundaries 
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8.3.2 ฟาร์มสัตว์นำ้าอินทรีย์ต้องแยกจากฟาร์มสัตว์นำ้า
ทั่วไป และมีระบบนำ้าแยกจากกันอย่างชัดเจน

8.3.3 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าอินทรีย์ ตอ้งไม่ก่อ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อ
พื้นที่ข้างเคียงและแหล่งนำ้าโดยรอบ ในกรณีที่
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าที่ต้องการขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นฟาร์มขนาดใหญ่
หรือตั้งอยู่ในสถานที่ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ชุมชนในพื้นที่ ฟาร์มดังกล่าวต้องได้รับการ
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
assessment) จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือ
องค์กรที่ได้รับอนุญาต และส่งรายงานการ
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมให้ มกท.พิจารณา
ก่อนที่จะทำาการรับรอง ในกรณีที่ฟาร์มดัง
กล่าวเคยได้รับการประเมินที่เทยีบเท่ามาก่อน 
รายงานดังกล่าวสามารถนำามาใช้ในการ
พิจารณาได้ 

8.3.4 พื้นที่ที่ทำาการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้าอินทรีย์ต้องตั้ง
อยู่ในบริเวณที่สามารถควบคุมการไหลของนำ้า
และคณุภาพนำ้าได้ 

8.3.5 ในกรณีที่ทำาการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้าอินทรีย์ใน
แหล่งนำ้าธรรมชาติ ฟาร์มเพาะเลี้ยงดังกล่าว
ตอ้งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีอัตราการไหลของนำ้า
และการแลกเปลี่ยนนำ้าที่สามารถช่วยลด
ปัญหาการสะสมของของเสียจากการเพาะ
เลี้ยงทีท่้องนำ้าและแหล่งนำ้ารอบฟาร์มได้ 

8.3.6 ในกรณีที่มีความเสีย่งต่อการปนเป้ือนจาก
แหล่งมลพิษ ผูผ้ลิตต้องยอมให้ มกท. นำา
ตวัอย่างนำ้า ดนิ หรือผลิตผลไปตรวจวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบหาการปน
เป้ือน โดยผูผ้ลิตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การตรวจ

8.4 การจดัการฟาร์มโดยรวม
หลกัการ

• ระบบการเพาะเลี้ยงต้องพิจารณาถึงความ
ตอ้งการด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตของสัตว์นำ้า
น้ัน  แนวทางการจัดการฟาร์มจะต้องใหค้วาม
สำาคญักับการสร้างความแข็งแรงและสุข
อนามัยที่ดีของสัตว์นำ้า 

• ระบบการเพาะเลี้ยงต้องไม่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงในการทำา
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณใกล้เคยีง รวม
ทั้งสตัว์ที่กินสัตว์นำ้าน้ันเป็นอาหาร

• ผูผ้ลติต้องพัฒนาระบบการเลีย้งสัตว์นำ้าอย่าง
ยัง่ยืน โดยทำาการผลิตในพื้นทีเ่ดิมอย่างต่อ

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 General Farm Management
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 cultivated stocks. 
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เน่ือง และต้องจัดทำาแผนการจัดการฟาร์มและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามรายละเอียดที่
กำาหนดไว้ในมาตรฐานน้ี ในกรณีที่ในพื้นที่มผีู้
ผลิตหลายรายรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสตัว์นำ้า
อินทรีย์ ผูผ้ลติในกลุ่มต้องจัดทำาแผนการ
จัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนร่วมกันให้เป็นนโยบาย
ของกลุ่ม 

มาตรฐาน
8.4.1 ผูท้ี่รับผิดชอบในการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้า

ในฟาร์มต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะในการ
ดแูลสัตว์นำ้าให้มีสุขอนามัยทีด่ีและอยูใ่นสภาพ
ทีเ่หมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์นำ้าชนิดน้ัน 

8.4.2 ผูผ้ลติต้องจัดทำาบันทึกการทำาฟาร์ม ที่
แสดงใหเ้ห็นที่มาของพันธ์ุสัตว์, วันที่ซื้อหรือ
นำาเข้ามาในฟาร์มและระยะปรับเปลี่ยนของ
สตัว์ที่เข้ามาในฟาร์ม, การเพาะฟักและ
อนุบาลลูกพันธ์ุ, วันที่ปล่อยลูกพันธ์ุ, ชนิดและ
ปริมาณอาหารและปัจจัยการผลิตทีใ่ช้, 
มาตรการป้องกันและการรักษาโรค, การหลดุ
รอดของสัตว์นำ้าที่เลีย้ง, วันที่จับและปริมาณที่
จับได้, การขนส่งและล็อตที่ส่ง, การขายและ
ผูรั้บซื้อ 

8.4.3 ผูผ้ลติต้องพัฒนาระบบการผลิตแบบ
ผสมผสาน  โดยควรมีการเลี้ยงสัตว์อ่ืนหรือ
ปลูกพืชสลับหรือร่วมกับการเลี้ยงสตัว์นำ้าที่
ขอรับรอง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์เก้ือกูลกัน 
หรือเพื่อให้เกิดห่วงโซ่อาหารภายในบ่อ 

8.4.4 จำานวนลูกสัตว์นำ้าที่ปล่อยต้องไม่หนา
แน่นจนทำาให้สัตว์น้ันเกิดความเครียด โดยข้ึน
กับชนิดของสัตว์นำ้าทีเ่ลี้ยง

8.4.5 ผูผ้ลติต้องรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในฟาร์ม โดยพยายามรักษาและ
ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพืช
และสตัว์เอาไว้อย่างน้อย 5% ของพื้นที่ฟาร์ม 
ตามมาตรฐานข้อ 1.2.1

8.4.6 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ภายในฟาร์ม เช่น การใช้ประโยชน์จากนำ้าข้ึน
นำ้าลงตามธรรมชาติเพื่อลดการใช้เคร่ืองสูบ
นำ้า, การใช้พลังงานทดแทนกับเคร่ืองเติม
อากาศ ฯลฯ และต้องมีมาตรการลดขยะ
ภายในฟาร์มด้วยการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
และการใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิล 

8.4.7 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่
ให้สัตว์นำ้าที่ทำาการเพาะเลีย้งหลุดรอดออก
จากฟาร์ม ในกรณีที่พบการหลดุรอด ผูผ้ลิต
ตอ้งมีมาตรการในการลดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศภายนอก เช่น การจับกลับมา และต้อง
จดบันทึกไว้เพื่อให้ มกท.ตรวจสอบ 

8.4.8 ผูผ้ลติอาจใช้กับดัก ตาข่าย หรือเคร่ือง
มืออ่ืนๆ ในการป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
ท้องถ่ิน เช่น นก หรือสัตว์อ่ืน เข้ามาทำา
อันตรายสัตว์นำ้าทีเ่ลี้ยง แต่เคร่ืองมือหรือ

• 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 the natural habitats of 
plants and animals on at least 5% of its 
total areas according to standard in 
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, 
powering mechanical aerators with 
renewable energy, etc., and for waste 

Page 37 of 97



มาตรการดังกล่าวต้องไม่ทำาใหส้ัตว์น้ันได้รับ
อันตราย 

8.4.9 ผูผ้ลติต้องดูแลรักษาคุณภาพนำ้า เช่น 
คา่ความเค็ม (salinity) คา่ (pH) อุณหภูมิ ค่า
ความเป็นด่าง (alkalinity) ฯลฯ รวมทั้งสภาพ
การไหลของนำ้า ให้เหมาะสมกับการเจริญ
เติบโตของสัตว์นำ้า 

8.4.10 สภาพแสงสว่างต้องเหมาะกับความ
ตอ้งการของสัตว์นำ้า ถ้าพิสูจน์แล้วว่าจำาเป็น
ตอ้งใช้แสงไฟเพื่อช่วยยืดระยะเวลาการได้รับ
แสงสว่างจากธรรมชาติ ระยะเวลาได้รับแสง
สว่างต้องไมเ่กิน 16 ชั่วโมงต่อวัน และต้องหา
มาตรการไม่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงความเข้ม
ของแสงอย่างฉับพลัน 

8.4.11 เคร่ืองมือ อุปกรณ์การเพาะเลีย้ง และ
วัสดทุี่นำามาใชใ้นฟาร์ม เช่น โลหะที่ใช้ทำา
เคร่ืองมือ สทีาวัสดุ เป็นต้น ตอ้งไม่มีสารที่
อาจก่ออันตราย เช่น โลหะหนัก ที่อาจส่งผลก
ระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของสัตว์
นำ้า อุปกรณ์การเพาะเลีย้ง เช่น กระชัง ต้องได้
รับการออกแบบใหเ้หมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมโดยรวม 

8.4.12 ไม่อนุญาตให้ทำาการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้า
ในระบบหมุนเวียนนำ้าแบบปิด ถ้าการเพาะ
เลี้ยงดังกล่าวเป็นระบบที่ต้องพึ่งพาแต่ปัจจัย
การผลิตจากภายนอกและใช้พลังงานสูงใน
เพาะเลี้ยง เช่น ระบบการผลิตในบ่อหรือในถัง
ปิด ยกเว้น การเพาะเลีย้งในโรงเพาะฟักและ
บ่ออนุบาล 

8.4.13 ไม่อนุญาตใหเ้ปิดเคร่ืองเติมอากาศ
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์นำ้าและ
ผลผลิต ในกรณีที่จำาเป็นต้องใช้เคร่ืองเติม
อากาศ ผูผ้ลติต้องหาวิธีใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดหรือเลือกใช้พลังทดแทนจาก
ธรรมชาติในการเดินเคร่ือง 

8.4.14 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการในการจัดการ
คณุภาพนำ้าทิ้งจากฟาร์ม เพื่อไม่ให้ธาตุอาหาร
ทีเ่หลือตกค้างจากการเลีย้งส่งผลกระทบต่อ
แหล่งนำ้าและสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งต้อง
มีมาตรการในการจัดการให้มีอาหารและของ
เสียน้อยที่สุด

8.4.15 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้สิ่ง
ขับถ่ายในห้องส้วมปนเป้ือนลงในบ่อพักนำ้า
และบ่อผลิตในฟาร์ม

8.4.16 หา้มใช้สารเคมีกำาจัดแมลงศัตรูพืชและ
วัชพืชภายในฟาร์ม

8.4.17 อนุญาตให้ใช้ปัจจัยการผลติที่มีอยู่ใน
รายชื่อในภาคผนวกที่ 1 (ส่วนที่ 1 และ 2) 
และ ในภาคผนวกที่ 3 (ส่วนที่ 1)

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

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 
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8.5สขุอนามัยและสภาพความเปน็อยู่ของสัตว์นำ้า
หลกัการ

• วิธีการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้าที่สร้างสุขอนามัยที่ดี 
จะทำาใหส้ัตว์นำ้ามีความแข็งแรง มีภูมิต้านทาน
ตอ่โรคและการติดเชื้อต่างๆ 

• การรักษาโรคและการบาดเจ็บของสัตว์ จะ
ตอ้งเลือกวิธีการที่ดตี่อสุขอนามัย โดย
พยายามเลือกใช้วิธีธรรมชาติ หรือสารที่ได้
จากธรรมชาติก่อนเป็นสำาคญั

มาตรฐาน
8.5.1 ในการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้าให้มสีุขภาพแข็งแรง 

ผูผ้ลติต้องใช้มาตรการป้องกันโรค เช่น การ
ปล่อยลูกพันธ์ุในปริมาณที่เหมาะสม การใช้ลูก
พันธ์ุสัตว์นำ้าที่ปลอดโรคหรือต้านทานโรค และ
การควบคุมคุณภาพนำ้าใหเ้หมาะสมกับสัตว์นำ้า
ทีเ่ลีย้งตลอดเวลา เป็นต้น และต้องมีการตรวจ
สุขภาพสัตว์นำ้าเป็นประจำา

8.5.2 ผูผ้ลติต้องทำาความสะอาดสถานที่เพาะเลี้ยง
และฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มอย่างถูกต้อง 
และต้องกำาจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค เช่น ซาก
สตัว์ที่ตายแล้ว ฯลฯ ออกจากฟาร์มในทันที 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่สัตว์นำ้าที่เลีย้ง 

8.5.3 อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรียเ์พื่อ
เสริมสร้างให้สัตว์นำ้ามีสุขภาพแข็งแรงข้ึน แต่
ตอ้งไม่เป็นจุลินทรีย์ที่ได้มาจากกระบวนการ
พันธุวิศวกรรม

8.5.4 อนุญาตให้ใช้วิธีการทางชีวภาพในการควบคุม
ปรสิตภายนอก เช่น การใช้ปลาพยาบาล 

8.5.5 อนุญาตให้ใช้พืชสมุนไพรและสารสกัดจากพืช
ในการรักษาสัตว์ แต่ต้องไม่มีผลทำาให้สัตว์นำ้า
สลบ 

8.5.6 หา้มใช้ยาที่มาจากสารเคมีสังเคราะห์ เพื่อการ
ป้องกันและรักษาโรคในการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้า 

8.5.7 อนุญาตให้ใช้วิธีการและผลิตภัณฑ์ที่กำาหนด
ไว้ในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 1 ในการทำาความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ รวมทั้งป้องกันและรักษา
โรค 

8.5.8 สตัว์นำ้าที่ตดิโรคต้องได้รับการรักษาในทันที
เพื่อไม่ให้สัตว์ทรมาน ในกรณีที่มาตรการ
ป้องกันและวิธีการรักษาข้างต้นไม่สามารถ

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 Health and Welfare
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. 

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 
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รักษาสัตว์ได้ มกท. อาจอนุญาตให้ผูผ้ลิตใช้
ยารักษาโรคทีเ่ป็นสารเคมีได้  แต่ให้ใชเ้ฉพาะ
กับสัตว์นำ้าที่มีกระดูกสันหลังเท่าน้ัน  โดยการ
รักษาต้องอยู่ภายใต้คำาแนะนำาของนักวิชาการ
ประมงด้านโรคสัตว์นำ้า และผูผ้ลิตจะต้องไม่
จำาหน่ายสัตว์นำ้าน้ันเป็นอินทรีย์เป็นเวลาอย่าง
น้อย 2 เท่าของระยะเวลาการปลอดสารเคมี
ตกค้าง (withdrawal period) ที่กำาหนดในคำา
แนะนำาการใช้ยาดังกล่าวหรือตามคำาแนะนำา
ของนักวิชาการประมง และต้องมีการตรวจว่า
ไม่มีสารเคมีตกค้างและแจ้งให้ มกท. ทราบ
ก่อนที่จะขายสตัว์นำ้าน้ันเป็นอินทรีย์ 

8.5.9 อนุญาตให้ใช้วิธีการรักษาด้วยยาเคมีตามที่
กล่าวในข้อ 8.5.8 ได้ 2 คร้ังต่อปี แต่ถ้าวงจร
การผลิตของสัตว์นำ้าชนิดน้ันน้อยกว่า 1 ปี 
อนุญาตให้ทำาการรักษาได้เพยีงคร้ังเดียว
เท่าน้ัน และในกรณีการรักษาโรคจากปรสิต 
อนุญาตให้ทำาการรักษาได้เพยีงคร้ังเดียวถ้า
วงจรการผลิตสตัว์นำ้าน้ันน้อยกว่า 18 เดือน ใน
กรณีที่มีการรักษาด้วยยาเคมเีกินกว่าจำานวน
คร้ังที่กำาหนด สตัว์นำ้าดังกล่าวจะไม่สามารถนำา
มาขายเป็นอินทรีย์ได้ 

8.5.10 ผูผ้ลติต้องจดบันทึกการรักษาโรคสัตว์นำ้า
อย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน โดยระบุชื่อโรค 
สาเหตุ และการรักษา เช่น วันที่รักษา อัตรา
การใช้ยา วิธีการ และความถ่ีของวิธีการที่ใช้
รักษาต่อจำานวนสัตว์นำ้าที่เป็นโรค และผูผ้ลิต
ตอ้งบันทึกหมายเลขบ่อหรือล็อตของสัตว์นำ้าที่
ได้รับการรักษาไว้ให้ชัดเจนและสามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้

8.5.11 หา้มใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ และสารกระตุ้นการ
เจริญเติบโต ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุ

8.5.12 ในกรณีของการขอรับรองมาตรฐานสหภาพ
ยโุรป ในแผนการจัดการสุขภาพของสัตว์นำ้าที่
เพาะเลี้ยง ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรกับผูเ้ชี่ยวชาญด้านสุข
อนามัยสัตว์นำ้า ที่จะเยี่ยมฟาร์มและเข้ามาให้
คำาปรึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรืออย่าง
น้อยทุก 2 ปีคร้ังสำาหรับการเพาะเลี้ยงหอย
สองฝา

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. 

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.
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8.6พันธุ์สัตว์นำ้าและการผสมพันธุ์
หลกัการ
• การเพาะเลี้ยงควรเลือกพันธ์ุสัตว์นำ้าที่เป็นพันธ์ุพื้น

ถ่ิน 
• การผสมพันธ์ุพ่อแม่พันธ์ุควรเป็นวิธีธรรมชาติ และ

มีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สดุ  
• พันธ์ุสัตว์นำ้าที่ใช้ในการเพาะเลีย้งควรเป็นพันธ์ุที่

ได้จากการเพาะเลีย้งแบบเกษตรอินทรีย์

มาตรฐาน
8.6.1 สตัว์นำ้าที่เลี้ยงควรเป็นพันธ์ุที่มีแหล่งกำาเนิดใน

ท้องถ่ิน ในกรณีที่เป็นสัตว์นำ้าที่มาจากต่าง
ประเทศ ต้องเป็นพันธ์ุที่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพในท้องถ่ินได้ดี และผูผ้ลิตต้องมี
มาตรการป้องกันมิให้สตัว์นำ้าดังกล่าวหลดุรอด
จากแหล่งเพาะเลีย้งออกไปนอกฟาร์ม

8.6.2 ไข่และลูกพันธ์ุสัตว์นำ้าต้องมาจากพ่อแม่พันธ์ุ
อินทรีย์ ในกรณีที่ไม่สามารถหาได้ อนุญาตให้
ใช้พ่อแม่พันธ์ุที่จับจากแหล่งนำ้าธรรมชาตหิรือ
พ่อแม่พันธ์ุจากการเพาะเลี้ยงทั่วไปมาใช้ได้ 
โดยพ่อแม่พันธ์ุดังกล่าวต้องได้รับการเลี้ยง
แบบอินทรีย์อย่างน้อย 3 เดอืน ก่อนที่จะนำามา
ใช้ผสมพันธ์ุในโรงเพาะฟักแบบอินทรีย์

8.6.3 การเพาะเลี้ยงในโรงเพาะฟักต้องปฏิบัติตาม
หลักการแบบอินทรีย์  ในกรณีที่ไม่สามารถหา
ลูกพันธ์ุสัตว์นำ้าจากโรงเพาะฟักแบบอินทรีย์ได้ 
อนุโลมใหใ้ช้ลูกพันธ์ุสัตว์นำ้าที่มาจากแหล่ง
ทั่วไปได้  แต่สัตว์นำ้าดังกล่าวต้องได้รับการ
เพาะเลี้ยงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของระยะ
เวลาการเลี้ยง จึงจะสามารถขายเป็นอินทรีย์
ได้

8.6.4 ผูผ้ลติต้องพยายามพัฒนาการเพาะพันธ์ุสัตว์
นำ้าอินทรียเ์พื่อใช้ภายในฟาร์ม และต้อง
เปลี่ยนมาใช้ลูกพันธ์ุสัตว์นำ้าอินทรีย์ทั้งหมด
ภายในปี 2558 ยกเว้น ในกรณีของสัตว์นำ้า
บางชนิดที่ยังมีข้อจำากัดในการพัฒนาเทคนิค
การขยายพันธ์ุและการเพาะฟักแบบอินทรีย์ 
มกท. อาจพิจารณากำาหนดระยะเวลาที่เหมาะ
สมในการปรับเปลีย่นมาใชลู้กพันธ์ุสัตว์นำ้า
อินทรีย์ของสัตว์นำ้าชนิดน้ัน เมื่อมีการพัฒนา
เทคโนโลยีทีส่ามารถผลติลูกพันธ์ุอินทรียใ์น
ท้องถ่ินได้ 

8.6.5 หา้มใช้พ่อแม่และลูกพันธ์ุสัตว์ที่มาจาก
กระบวนการพันธุวิศวกรรม การเพิ่มโครโมโซม 
(polyploidization), การทำาลูกผสมเทยีม 
(artificial hybridization), การโคลนน่ิง และ
การทำาให้เป็นเพศเดยีว (เช่น การแปลงเพศ
โดยใช้ฮอร์โมน) 

8.6.6 การขยายพันธ์ุต้องเป็นการผสมพันธ์ุและการ
วางไข่ตามวิธีธรรมชาติ ไม่อนุญาตให้ใช้
ฮอร์โมนหรือตัดแต่งรยางค์เพื่อกระตุ้นการ
วางไข่

8.6 Breeds and Breeding
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. 

8.6.4 The producer shall try to develop 
organic reproduction on the farm and to 
use only organic aquaculture juveniles 
by 2015. 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. 

8.6.5 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.

8.6.6 Natural reproduction shall be ensured 
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8.6.7 อนุญาตให้มีการใชเ้คร่ืองเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ
นำ้าในการเพาะเลีย้ง และแสงอัตราไวโอเลต็
และโอโซนในการฆ่าเชื้อ เฉพาะในโรงเพาะ
ฟักและบ่ออนุบาลสัตว์นำ้า 

8.6.8 ไม่อนุญาตให้จับพันธ์ุลูกสัตว์นำ้าจากธรรมชาติ
มาเลี้ยงในฟาร์มอินทรีย์ ยกเว้น ลูกพันธ์ุสัตว์
นำ้าที่เข้ามาตอนเปิดให้นำ้าจากธรรมชาติไหล
เข้ามาเพื่อเติมนำ้าในบ่อ 

8.7 อาหาร
หลกัการ

• สตัว์นำ้าควรได้อาหารที่มีความสมดุลทาง
โภชนาการ ตามความต้องการของสัตว์นำ้าน้ันๆ 

• วัตถุดิบทีเ่ป็นอาหารสัตว์นำ้าต้องเป็นอาหารที่
ไมเ่หมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์ เพื่อไม่
ให้เกิดการแย่งอาหารระหว่างมนุษย์กับการ
เพาะเลี้ยงสตัว์นำ้า

• การให้อาหารสัตว์นำ้าต้องคำานึงถึงพฤติกรรม
การกินของสัตว์นำ้าตามธรรมชาติ และมีการ
ป้องกันไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน
8.7.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าที่กินอาหารจากแพลงก์

ตอนในธรรมชาติเป็นหลัก ตอ้งเลี้ยงในบริเวณ
ทีม่ีอาหารธรรมชาติที่เพยีงพอแก่ความ
ตอ้งการของสัตว์นำ้าน้ัน 

8.7.2 ผูผ้ลติต้องจัดการบ่อเลี้ยงใหเ้กิดห่วงโซ่
อาหารตามธรรมชาติ เช่น แพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นต้น ให้แก่สัตว์นำ้า โดย
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่นำามาใช้ในการสร้าง
อาหารธรรมชาตใินบ่อต้องเป็นไปตามที่
กำาหนดไว้ในมาตรฐานส่วนการผลติพืช ดงั
ระบุไว้ในภาคผนวก 1 (ส่วนที่ 1) 

8.7.3 ในกรณีที่อาหารธรรมชาติไม่เพยีงพอ ผูผ้ลิต
ควรพยายามปลูกพืชอินทรีย์ไว้เป็นอาหารสัตว์
นำ้าภายในฟาร์ม หรือปลูกสาหร่ายในบ่อเลีย้ง 

8.7.4 ในการให้อาหารแก่สัตว์นำ้า อาหารที่ใช้ต้องมา
จากส่วนผสมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

8.7.5 ในกรณีที่ไม่สามารถหาวัตถุดิบอินทรีย์มาเป็น
ส่วนผสมในอาหารเน่ืองจากระบบเกษตร
อินทรีย์ในท้องถ่ินยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นและยัง
ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ได้เพียงพอ 
อนุโลมใหใ้ช้วัตถุดิบพืชที่มาจากการเกษตร
ทั่วไปหรือเก็บจากธรรมชาติได้ แต่ต้องไม่เกิน 
15% ของนำ้าหนักแห้ง (โดยคำานวณจากนำ้า
หนักแห้งของอาหารทั้งปี) 

8.7.6 ในกรณีสัตว์นำ้ากินเน้ือ ที่จำาเป็นต้องใช้ส่วน

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

8.6.7 The use of artificial heating or cooling of 
water for culture, and ultraviolet and 
ozone for disinfection is allowed only in 
hatcheries and nurseries.

8.6.8 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 Feeding
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.

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 15% of the total dry weight of 
feeds for the entire year. 
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ผสมของอาหารที่มาจากสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณ
โปรตีน หา้มใช้สัตว์นำ้าชนิดเดียวกันมาเป็น
อาหาร และส่วนประกอบจากสัตว์ดังกล่าวต้อง
มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าอินทรีย์ หรือถ้า
ไม่มี ใหใ้ช้ปลาป่นและนำ้ามันปลาที่ได้จากการ
แปรรูปสัตว์นำ้าอินทรีย์ 

8.7.7 ในกรณีที่ไม่สามารถหาแหล่งวัตถุดิบจากสัตว์
นำ้าอินทรีย์ได้ อนุญาตใหใ้ช้วัตถุดิบจากสัตว์
นำ้าทั่วไป(ปลาป่น นำ้ามันปลา และส่วน
ประกอบจากสัตว์นำ้าอ่ืนๆ) มาเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตอาหาร  โดยสัตว์นำ้าดังกล่าวต้อง:
• มาจากการประมงอย่างยั่งยืนโดยได้รับ

การรับรองจากองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์
เก่ียวข้อง หรือ

• มาจากผลพลอยได้จากการจับสัตว์นำ้าหรือ
โรงงานแปรรูปสัตว์นำ้าเพื่อเป็นอาหาร
มนุษย์และ

• ไม่มีการปนเป้ือนโลหะหนักและสารต้อง
หา้ม เกินกว่าค่ากำาหนดในภาคผนวก 6 

8.7.8 ผูผ้ลติควรใช้วัตถุดิบที่มาจากพืชเป็นส่วน
ประกอบในอาหารสัตว์นำ้า แตใ่นกรณีของสัตว์
นำ้ากินเน้ือ ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบจากพืช
ตอ้งไม่เกิน 60% เพื่อไม่ใหส้ัตว์มีปัญหาทาง
โภชนาการ 

8.7.9 อนุญาตให้ใช้วัตถุดิบจากพืช สตัว์ และแร่ธาตุ 
ที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 เป็นส่วน
ประกอบในอาหารสัตว์ 

8.7.10 อาหารสำาเร็จรูปหรืออาหารเม็ดที่นำามาใช้ใน
ฟาร์มต้องได้รับการตรวจสอบหรือได้รับการ
รับรองจาก มกท. 

8.7.11 หา้มใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทีม่าจาก
กระบวนการพันธุวิศวกรรมเป็นส่วนผสมใน
อาหาร

8.7.12 ไม่อนุญาตใหใ้ช้ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นสารเคมีและ
สารสังเคราะห์ เช่น ยาปฏิชีวนะ สารเร่งการ
เจริญเติบโต สารกระตุ้นการกินอาหาร 
ฮอร์โมน กรดอะมิโน สารให้สี (pigment) สาร
เหนียว (binder) สารกันบูด แอนติออกซิแด
นท์ เป็นส่วนผสมในอาหาร และไม่อนุญาตให้
ใช้กระบวนการสกัดด้วยตัวทำาละลาย (เช่น 
เฮกเซน)

8.7.13 อนุญาตให้ใช้สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูป 
ที่ระบุไว้ในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ในอาหาร
สตัว์ 

8.7.14 อนุญาตให้ใช้วิตามิน ธาตุอาหารรอง และสาร
เสริม ทีม่าจากแหล่งธรรมชาติได้ ในกรณีที่มี
ปริมาณไม่เพียงพอและไม่ได้คุณภาพ มกท. 
อาจอนุญาตให้ใช้วิตามินและแร่ธาตุเสริม 
ทีม่าจากการสังเคราะห์ได้

8.7.6 For carnivorous aquatic species which 
must be fed with ingredients of animal 
origin to meet their  protein 
requirements, the use of ingredients 
from the same species is prohibited. 
Ingredients of animal origin shall come 
from organic aquaculture production or, 
if not available, from fish meal and fish 
oil from organic aquaculture processing.

8.7.7 If aquatic ingredients from organic 
aquaculture is not available, aquatic raw 
materials (fish meal/oil and ingredients 
from other aquatic species) from 
conventional sources may be allowed 
and they shall be:
• from fishery operation certified as 

sustainable by independent 
organizations, or

• by-products of the harvesting or the 
processing of aquatic organisms for 
human consumption, and

• in compliance with the limits set for 
contamination by heavy metals and 
prohibited substances as indicated in 
Appendix 6

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 Feed materials from plants, animals and 
minerals listed in Part 2 of Appendix 3 
are allowed as feed ingredients.

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

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

8.7.12 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. 

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

8.7.14 Vitamin and mineral supplements of 
natural origin may be used. If they are 
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8.8 การจับ  การทำาให้ตาย  และการขนส่งสตัว์นำ้า
หลกัการ

• ไม่สร้างความเครียด หรือทำาให้สัตว์นำ้าบาด
เจ็บ ขณะจับ คดั และขนส่ง

• พยายามลดการทำาให้สัตว์นำ้าเครียด หรือ
ทรมานก่อนที่จะตาย

มาตรฐาน
8.8.1 ผูผ้ลติต้องมีเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมในการจับ

และการคดั โดยต้องไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์
หรือทำาใหส้ัตว์เครียด และต้องไม่มีผลกระทบ
ตอ่สภาพแวดล้อม

8.8.2 หา้มใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดช่วยในการ
จับ คดัขนาด และการขนส่ง

8.8.3 ในกรณีที่ต้องมีการคัดแยกหรือคัดขนาดสัตว์
นำ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในฟาร์ม ผูผ้ลิตต้อง
จัดการให้มีข้ันตอนดังกล่าวน้อยที่สุดและเร็ว
ทีสุ่ดเท่าที่จะทำาได้ เพื่อไม่ทำาให้สตัว์ได้รับ
บาดเจ็บโดยไม่จำาเป็น 

8.8.4 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการในการขนย้ายสัตว์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ และไม่ทำาให้
สตัว์เกิดความเครียดหรือได้รับบาดเจ็บ

8.8.5 วัสดุอุปกรณ์และภาชนะที่ใชใ้นระหว่างการจับ 
การคัด และการขนส่งต้องไม่มีสารเคมทีี่อาจ
เป็นอันตรายต่อสัตว์นำ้า และต้องสามารถ
ป้องกันการปนเป้ือนจากภายนอกได้ ถังหรือ
ภาชนะทีใ่ช้ในการขนส่งสัตว์นำ้าต้องทำาความ
สะอาดและฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีก่อนนำาใช้ 

8.8.6 ในการขนส่งขณะสัตว์นำ้ามีชีวิต ต้องควบคุม
คณุภาพนำ้าใหเ้หมาะสมต่อสัตว์นำ้า ความหนา
แน่นของสัตว์นำ้าในภาชนะบรรจุต้องไม่แออัด
จนเกินไป ระยะทางหรือระยะเวลาที่ขนส่งไม่
ควรนานเกินไป มีมาตรการป้องกันไม่ใหส้ัตว์
นำ้าหลุดหนีระหว่างขนส่ง และต้องมีผู้รับผดิ
ชอบดูแลตลอดระยะเวลาที่ขนส่ง รวมทั้งต้อง
มีบันทึกการขนส่งสัตว์นำ้าที่มีรายละเอียดให้
สามารถตรวจสอบได้ 

8.8.7 ในกรณีที่จำาเป็น อนุญาตใหใ้ช้ออกซิเจนใน
ขณะที่ทำาการคัดและการขนส่งได้ 

8.8.8 การทำาให้สัตว์ตาย ต้องทำาให้สตัว์ตายในระยะ
เวลาสั้นที่สุดและใหส้ัตว์ทรมานน้อยที่สุด ใน
กรณีของสัตว์นำ้าที่มีกระดูกสันหลัง ผูผ้ลิตต้อง
ทำาให้สัตว์นำ้าสลบก่อนตาย อุปกรณ์และ
ภาชนะทีใ่ช้ทำาให้สลบต้องมีประสิทธิภาพดี 
และ อุปกรณ์และภาชนะทีใ่ช้ชำาแหละ ต้องมี
สภาพใช้งานได้ดี สะอาด และมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพอย่างสมำ่าเสมอ 

8.8.9 กรณีที่มีการใช้สถานที่ เคร่ืองมือ ภาชนะ และ
เคร่ืองจักร ในการจับและชำาแหละสัตว์นำ้า

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

8.8 Harvesting, Slaughter and 
Transportation

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. 

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 
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อินทรีย์ร่วมกับที่ไม่ใช่อินทรีย์ ผูผ้ลิตต้องมี
มาตรการทำาความสะอาดก่อนที่จะเปลี่ยนมา
จัดการกับสัตว์นำ้าอินทรีย์ และต้องมีระบบการ
จัดการและระบบเอกสารที่แยกออกจากกันได้
อย่างชัดเจน

8.8.10 นำ้าแข็งทีใ่ช้ในการจับและการขนส่งสัตว์นำ้า 
ตอ้งมีความสะอาดตามมาตรฐานนำ้าดื่ม

8.9 มาตรฐานทางสังคม
8.9.1 ผูผ้ลิตต้องเคารพสิทธิของคนในชุมชนในการ
เข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งนำ้าหรือพื้นที่สาธารณะที่
อยู่ข้างเคียงฟาร์มของตน

8.9.2 ผูผ้ลิตต้องจัดที่พักและดูแลความเป็นอยู่ของคน
งานในฟาร์ม ทั้งคนงานประจำาและคนงานชั่วคราว และ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นธรรมทางสังคม ของ 
มกท. 

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 Social Aspects
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.

มาตรฐานเฉพาะสำาหรับการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้าอินทรีย์ / Specific Standards for Organic 
Aquaculture Production

8.10 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ / Standards for Organic Shrimp Production
คำาจำากัดความ
การเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ (Extensive shrimp 
farming) หมายถึง การเลีย้งกุ้งภายใต้การควบคุม
กระบวนการผลิต โดยไม่มีการให้อาหาร
การเลี้ยงกุ้งแบบกึ่งธรรมชาติ (Semi-extensive 
shrimp farming) หมายถึง การเลี้ยงกุ้งภายใต้การ
ควบคุมกระบวนการผลิต ที่มีการปล่อยพันธ์ุกุ้งเสริม 
โดยอาจมีการให้อาหารหรือไม่ให้อาหารก็ได้
การเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา (Intensive shrimp 
farming) หมายถึง การเลีย้งกุ้งภายใต้การควบคุม
กระบวนการผลิต โดยมีการให้อาหารเป็นประจำา

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.
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มาตรฐาน
8.10.1 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง้อินทรีย์และการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน
8.10.1.1 หา้มตัดและทำาลายป่าชายเลนเพื่อ

ก่อสร้างหรือขยายฟาร์มกุ้งอินทรีย์
8.10.1.2 ฟาร์มที่ทำากุ้งอินทรีย์ต้องไม่อยู่ใน

เขตที่กฎหมายประกาศห้ามการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง หรือไม่อยู่ในพื้นที่
อนุรักษ์ของชาติและของชุมชนท้อง
ถ่ิน และต้องมีเอกสารสิทธ์ิที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

8.10.1.3 พื้นทีใ่นความครอบครองที่มีสภาพ
เป็นป่าชายเลน ผูผ้ลติต้องมี
มาตรการอนุรักษ์ให้สภาพป่ามี
ความสมบูรณ์ตลอดไป หรือหาก
พื้นทีใ่นครอบครองเคยมีสภาพเป็น
ป่าชายเลน ผูผ้ลิตต้องดำาเนินการ
ปลูกไม้ป่าชายเลนเพิ่ม เพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศโดยรวม

8.10.1.4 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชายเลนที่อยู่บริเวณ
ใกลเ้คยีงฟาร์มของตนด้วย

8.10.2 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุ้ง 
8.10.2.1 ระบบการผลิตในฟาร์มกุ้งอินทรีย์

ตอ้งไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมและทางสังคม

8.10.2.2 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้
พื้นที่การเกษตรข้างเคยีงได้รับผลก
ระทบจากนำ้าเค็มที่ซมึจากบ่อเลี้ยง
กุ้งหรือการกระจายตัวของเกลือ 
เช่น การทำาร่องระบายนำ้า การปลูก
พืชทนเค็ม เป็นต้น

8.10.2.3 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้
นำ้าทิ้งจากบ่อกุ้งมีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมรอบข้าง โดยนำ้าทิ้งจากบ่อ
กุ้งต้องได้รับการบำาบัดก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งนำ้าธรรมชาติ

8.10.2.4 ตะกอนเลนจากบ่อกุ้งอินทรีย์ต้อง
ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ไม่
ให้มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ผูผ้ลติต้องไม่สูบตะกอนเลนทิ้งลง
แหล่งนำ้าธรรมชาติ

8.10.3 ระบบนิเวศภายในฟาร์ม 
8.10.3.1 ผูผ้ลติต้องรักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพภายในฟาร์ม โดยพื้นที่
คนัขอบบ่ออย่างน้อย 50% ต้องมี
การปลูกพืชท้องถ่ินที่เหมาะสม 
หรือปล่อยให้พืชข้ึนคลุมตาม
ธรรมชาติ 

Standards
8.10.1 Organic Shrimp Production and 

Preservation of Mangrove Forests
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.  

8.10.2 Location of Shrimp Production
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 
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8.10.4การจดัการฟาร์มกุ้งโดยรวม
8.10.4.1 จำานวนกุ้งที่ปล่อยต้องไม่หนาแน่น

จนทำาให้กุ้งเกิดความเครียด  โดย
ในการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา 
(intensive) ผูผ้ลิตต้องควบคุมไม่
ให้มวลรวมของกุ้งในบ่อมากเกิน
กว่า 500 กก./ไร่ (300 กรัมต่อตา
รางเมตร) ตลอดระยะเวลาในการ
เลี้ยง 

8.10.4.2 ผูผ้ลติต้องเตรียมบ่อเลีย้งกุ้งให้มี
คณุภาพนำ้า เช่น คา่ความเค็ม 
(salinity) pH อุณหภูมิ ค่าความ
เป็นด่าง (alkalinity) ฯลฯ ให้
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
กุ้ง

8.10.4.3 ผูผ้ลติต้องพยายามป้องกันไม่ให้
สารอันตราย เช่น นำ้ามันเคร่ือง หรือ
นำ้ามันหล่อลื่น ที่ใชใ้นเคร่ืองสูบนำ้า 
หรือ ใบพดัเคร่ืองตีนำ้า ร่ัวไหลปน
เป้ือนคันขอบบ่อและลงไปภายใน
บ่อหรือร่องนำ้า

8.10.4.4 ไม่อนุญาตให้ใช้พลาสติกรองพื้น
บ่อ

8.10.4.5 ในกรณีที่ต้องการกำาจัดสัตว์ทีเ่ป็น
อันตรายต่อกุ้งภายในบ่อ เช่น ปลา 
ควรใช้อุปกรณ์ดักจับ เช่น แหหรือ
อวน แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำาได้ 
อนุญาตให้ใช้สารจากธรรมชาติ 
เช่น กากชา (tea seed cake หรือ 
saponine) หรือ โลต่ิ๊น (หางไหล) 
ได้

8.10.4.6 ผูผ้ลติต้องมีมาตรการอนุรักษ์นำ้า 
โดยต้องพยายามหมุนเวียนนำานำ้า
กลับมาใช้ใหม่ การหมุนเวียนนำ้ามา
ใช้ใหมต่้องผ่านการบำาบัดที่เหมาะ
สมในบ่อบำาบัด และพักในบ่อพักนำ้า
ก่อนนำาเข้ามาใชใ้นบ่อกุ้งอินทรีย์

8.10.4.7 ผูผ้ลติอาจใชเ้คร่ืองเติมอากาศได้
เป็นคร้ังคราวหรือเฉพาะในช่วงที่
สภาพอากาศผิดปกติจนมีผลให้
ปริมาณออกซิเจนในนำ้าลดน้อยลง 
และต้องมีการบันทึกการใชเ้คร่ือง
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

8.10.5คณุภาพนำ้า
8.10.5.1 กรณีที่ใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าที่มีความ

เสี่ยงปนเป้ือนสารเคมีและโลหะ
หนัก ตอ้งมีบ่อพักนำ้าที่มีขนาดไม่ตำ่า
กว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่รวมของ
ฟาร์มเพื่อบำาบัดนำ้าน้ันก่อนนำามาใช้
ในฟาร์ม และควรมีการตรวจ
วิเคราะห์สารปนเป้ือนดังกล่าวก่อน
นำามาใช้ด้วย 

sediments into natural water 
sources.  

8.10.3 Ecosystem in the Farm
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 General Farm Management 
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, 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 
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8.10.5.2 ฟาร์มทีเ่พาะเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ
และแบบก่ึงธรรมชาติอาจไม่จำาเป็น
ตอ้งมีบ่อพักนำ้าทิ้ง แต่นำ้าทิ้งจากบ่อ
กุ้งต้องไม่ส่งผลเสยีต่อสภาพ
แวดล้อม

8.10.5.3 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาที่มีการให้
อาหารกุ้งเป็นประจำา ต้องมีการพัก
นำ้าทิ้งและมีวิธีการบำาบัดนำ้าทิ้งก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งนำ้าสาธารณะ โดย
นำ้าทิ้งจากบ่อกุ้งต้องไม่ส่งผลเสีย
ตอ่สภาพแวดล้อม 

8.10.5.4 ในกรณีที่ผูผ้ลติยังไม่ได้ปรับเปลีย่น
ทุกฟาร์มเป็นอินทรีย์ บ่อที่ทำาการ
ผลิตแบบเคมี/ทั่วไปต้องปฏิบัตติาม
ข้อกำาหนดในการจัดการนำ้าทิ้งและ
กากตะกอนเลนตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ด้วย

8.10.6 พันธุ์กุ้งและการผสมพันธุ์
8.10.6.1 กุ้งที่เลี้ยงควรเป็นพันธ์ุที่เกิดท้อง

ถ่ิน ในกรณีที่กุ้งที่เลีย้งที่ไม่ใช่พันธ์ุ
ท้องถ่ินและต้องนำาพ่อแม่พันธ์ุ เข้า
มาจากต่างประเทศ ต้องมีใบรับรอง
จากกรมประมงว่าไม่มีโรคติดต่อ 
และต้องมีการวิจัยยืนยันว่าเป็นพันธ์ุ
ที่ไม่มผีลกระทบต่อระบบนิเวศใน
ท้องถ่ิน 

8.10.6.2 พ่อแม่พันธ์ุกุ้งต้องมาจากฟาร์ม
อินทรีย์ ในกรณีที่ไม่สามารถหาได้ 
อนุญาตให้ผูผ้ลิตใช้พ่อแม่พันธ์ุจาก
ฟาร์มทั่วไปได้ แต่ผูผ้ลติต้องมีแผน
ในการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง
อินทรีย์

8.10.6.3 ในกรณีที่ไม่สามารถหาพ่อแม่พันธ์ุ
จากฟาร์มเพาะเลี้ยงได้ อนุญาตให้
ผูผ้ลติใช้พ่อแม่พันธ์ุที่จับจาก
ธรรมชาติได้ โดยการจับดังกล่าว
ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อความยั่งยืน
ของประชากรกุ้งในธรรมชาติ และผู้
ผลิตต้องมีแผนในการเลี้ยงพ่อแม่
พันธ์ุอินทรีย์

8.10.6.4 พันธ์ุกุ้งที่ใชต้้องมาจากโรงเพาะฟัก
แบบอินทรีย์  ในกรณีที่ไม่สามารถ
หาพันธ์ุกุ้งอินทรีย์ได้ และจำาเป็น
ตอ้งใช้พันธ์ุกุ้งจากโรงเพาะฟักแบบ
ทั่วไป จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่ามา
จากการเพาะฟักที่ไม่ใช้สารเคมี 
และยาที่กฎหมายไม่อนุญาตใหใ้ช้ 
และกุ้งต้องได้รับการเพาะเลีย้งและ
ให้อาหารตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของระยะเวลาการเลีย้ง จึงจะ
สามารถขายเป็นผลผลติอินทรีย์ได้ 

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 Water quality
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 Breeds and Breeding
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 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 
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8.10.6.5 ไม่อนุญาตให้ตัดแต่งรยางค์  เพื่อ
กระตุ้นการวางไข่ของกุ้งเพศเมยี 
ยกเว้น ในกรณีของกุ้งชนิดทีย่ังไม่
สามารถทำาการขยายพันธ์ุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ต้องอาศยั
การกระตุ้น เช่น กุ้งกุลาดำา อาจ
อนุโลมให้มีการตัดตาได้  โดยผู้
ผลิตและโรงเพาะฟัก หรือโดย
ความร่วมมือกับโครงการเพาะพันธ์ุ
สตัว์นำ้าในท้องถ่ิน (เช่น กรมประมง 
หรือหน่วยงานอ่ืน) ต้องทำาการเพาะ
เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุกุ้งเพื่อใหเ้กิดการ
ผสมพันธ์ุและวางไข่ด้วยวิธี
ธรรมชาติ

8.10.6.6 ไม่อนุญาตให้จับพันธ์ุกุ้งจาก
ธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงในฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ยกเว้น ใน
ระบบการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ
และแบบก่ึงธรรมชาติที่อาศัยการ
เปิดนำ้าจากแหล่งนำ้าธรรมชาติให้
เข้ามาใบบ่อ เพื่อให้พันธ์ุกุ้งจาก
ธรรมชาติเข้ามาอาศัยและเติบโต
ภายในบ่อ

8.10.7สขุอนามัยของกุ้ง
8.10.7.1 หา้มใช้ยารักษาโรคที่เป็นสารเคมี

สังเคราะห์ และยาปฏิชีวนะ ในการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง

8.10.7.2 อนุญาตให้ใช้วิธีการและผลิตภัณฑ์
เฉพาะที่กำาหนดไว้ในภาคผนวก 3 
ส่วนที่ 1 ในการป้องกันและรักษา
โรค

8.10.7.3 ผูผ้ลติต้องทำาการตรวจสอบสุขภาพ
และความแข็งแรงของกุ้งเป็นประจำา

8.10.7.4 หลังการจับกุ้ง ต้องมีระยะเวลาใน
การพักบ่อหรือตากบ่อ และไถพรวน
ตามความจำาเป็น 

8.10.7.5 อนุญาตให้ใช้ปูนเผาหรือปูนโชยนำ้า 
ในการฆ่าเชื้อในบ่อ และปรับปรุง
คณุภาพนำ้าใหเ้หมาะสมสำาหรับการ
เลี้ยงกุ้ง 

8.10.8อาหารกุ้ง
8.10.8.1 ผูผ้ลติต้องเตรียมการจัดการบ่อให้

เกิดห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติให้
แก่กุ้ง เช่น แพลงก์ตอนพืชและแพ
ลงก์ตอนสัตว์ เป็นต้น  โดยปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ ที่นำามาใช้ต้องเป็น
ไปตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐาน
ส่วนการผลติพืช ดงัระบุไว้ในภาค
ผนวก 1 (ส่วนที่ 1) ทั้งน้ีเพื่อลด
ปริมาณอาหารที่ต้องใหเ้พิ่ม

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 Health and Welfare
8.10.7.1 Treatment of shrimp with 
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8.10.8.2 ส่วนประกอบและแหล่งที่มาของ
อาหารกุ้งต้องได้รับการรับรองจาก 
มกท. และเป็นไปตามมาตรฐานที่ 
มกท. กำาหนด ในข้อ 8.7

8.10.8.3 อนุญาตให้ใช้ปลาป่นและนำ้ามันปลา
ทีม่าจากการประมงอย่างยั่งยืน เป็น
ส่วนประกอบของอาหาร แต่ต้องไม่
เกิน 10% ในกรณีของกุ้งที่กินทั้ง
สตัว์และพืชเป็นอาหารซึ่งจำาเป็น
ตอ้งได้รับโปรตีนให้เพียงพอแก่การ
เจริญเติบโต ถ้าไม่สามารถหาพืช
โปรตีนสูงที่ได้คุณภาพจากในท้อง
ถ่ินมาเป็นส่วนประกอบในอาหารได้ 
มกท. อาจอนุโลมใหใ้ช้ปลาป่นและ
นำ้ามันปลาที่มาจากการประมงอย่าง
ยัง่ยืน เป็นส่วนประกอบในอาหารได้
อย่างมาก 20% 

8.10.8.4 ในกรณีที่มีการให้อาหารเป็นประจำา 
ผูผ้ลติต้องมีวิธีการควบคุมและตรวจ
สอบปริมาณอาหารทีใ่ห้ เพื่อไม่ให้
มีอาหารเหลือมากจนทำาใหเ้กิดการ
สะสมของตะกอนเลนและมลพิษ

8.10.8.5 ผูผ้ลติต้องจดบันทึกการให้อาหาร
กุ้งเป็นประจำา เพื่อให้สามารถ
คำานวณอัตราแลกเน้ือ (feed 
conversion ratio (FCR) ได้

8.10.8.6 หา้มให้ใช้เศษกุ้งทีเ่ป็นของเหลือ
จากกระบวนการผลิตที่ไมผ่่าน
กระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนมา
เป็นอาหารเลี้ยงกุ้ง 

8.10.9 การจับและการขนสง่กุ้ง
8.10.9.1 หา้มใช้โซเดียม เมตาไบซัลไฟต์ 

ในการรักษาสีเปลือกกุ้ง
8.10.9.2 นำ้าและนำ้าแข็งที่ใช้ ตอ้งไม่มีความ

เสี่ยงในการปนเป้ือนสารเคมหีรือ
สารพิษ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานนำ้าสำาหรับบริโภค

8.10.9.3 ผูผ้ลติต้องจัดเตรียมนำ้าแข็งใน
ปริมาณที่เพยีงพอสำาหรับทำาให้กุ้ง
ตายอย่างรวดเร็ว ก่อนการคัดและ
บรรจุในถังนำ้าแข็งเพื่อขนส่ง

8.10.9.4 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วัสดุ และบรรจุ
ภัณฑ์ทีใ่ช้ระหว่างขนส่งต้องไม่มี
ส่วนผสมของสารเคมีซึ่งก่อให้เกิด
พิษต่อตัวกุ้ง และบรรจุภัณฑ์ต้อง
สามารถป้องกันการปนเป้ือนสาร
เคมี/สารพิษจากสภาวะภายนอกได้

chemical, synthetic drugs and 
antibiotics is not 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 Feeding 
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. 
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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 unless they are 
properly processed with heat. 

8.10.9 Harvesting and Transportation 
of Shrimp
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 มาตรฐานการเพาะเล้ียงปลานำ้าจดื / Standards for Production of Freshwater 
Fish

มาตรฐาน
8.11.1การจดัการฟาร์มโดยรวม

8.11.1.1 ไม่อนุญาตใหเ้ลีย้งปลาในบ่อหรือ
ถังที่ทำาจากวัสดุสังเคราะห์ ผูผ้ลิต
อาจเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีตที่ก้น
บ่อเป็นดินได้ 

8.11.2 อตัราความหนาแน่นในการปล่อย
8.11.2.1 จำานวนปลาที่ปล่อยต้องไม่หนาแน่น

จนทำาให้ปลาเกิดความเครียดและ
เกิดการบาดเจ็บจากความหนาแน่น
ภายในบ่อ ผูผ้ลิตต้องควบคุมอัตรา
ความหนาแน่นไม่ใหม้ากเกินไป 

Standards
8.11.1 General Farm Management

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 Stocking Density
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 
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โดยปลานิล 1,800 กก./ไร่ (1,125 
กรัม/ตรม.) ปลาสลดิ 400 กก./ไร่ 
(250 กรัม/ตรม.) ปลาสวาย 3,200 
กก./ไร่ (2,000 กรัม/ตรม.)

8.11.3การควบคุมคุณภาพนำ้า
8.11.3.1 ผลิตต้องพยายามหมุนเวียนนำ้ากลับ

มาใชใ้หมใ่นฟาร์ม ในกรณีที่จำาเป็น
ตอ้งปล่อยนำ้าทิ้ง นำ้าทิ้งจากบ่อปลา
ตอ้งมีคุณภาพนำ้าตามมาตรฐานนำ้า
ทิ้งในภาคผนวก 8 

8.11.4สขุอนามัยของปลา
8.11.4.1 อนุญาตให้ใช้ยาเคมีได้ในกรณีที่

จำาเป็นและต้องได้รับการวินิจฉัยจาก
นักวิชาการประมงก่อน และปลารุ่น
น้ันจะไม่สามารถขายเป็นอินทรีย์ได้

8.11.5อาหารปลา
8.11.5.1 สำาหรับปลาสวาย อนุญาตใหใ้ช้ปลา

ป่นและนำ้ามันปลาที่มาจากการ
ประมงอย่างยั่งยืนเป็นส่วนประกอบ
ของอาหารปลาได้ แตต่้องไม่เกิน 
10%

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). 

8.11.3 Water Quality
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 in Appendix 8.  

8.11.4 Health and Welfare
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.

8.11.5Feeding
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. รายการอาหารอินทรีย์ในร้านอาหาร / Organic Menus in 
Restaurants

9.1 การรับรองรายการอาหารอินทรีย์ / Certification of organic menus

9.1.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถสมัครขอรับรอง
รายการอาหารที่ต้องการปรุงและจำาหน่ายเป็น
รายการอาหารอินทรีย์ เฉพาะรายการใดรายการ
หน่ึงได้ รายการอาหารทีผ่่านการรับรองจาก 
มกท.เท่าน้ัน จึง จะมีสิทธ์ิในการใช้ตรา มกท. 
หรือชื่อ มกท. กำากับเฉพาะรายการอาหาร ที่ได้
รับการรับรองน้ันๆ

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 ผู้ประกอบการต้องมีรายการอาหารอินทรีย์ที่ได้
รับการรับรองจาก มกท. จำาหน่ายภายในร้านทุก
วันหรือ อย่างน้อยวันละ 1 รายการ

Operators shall offer ACT certified menus 
everyday or at least one organic menu a 
day.

9.1.3 ผู้ประกอบการต้องมีมีภาชนะสำาหรับใช้เตรียม
อาหารอินทรีย์ และมีพื้นที่เตรียมอาหารอินทรีย์
โดยเฉพาะ

Operators shall have dedicated utensils or 
preparation space for organic menus.

9.1.4 ลูกจ้าง หรือผู้มหีน้าที่เก่ียวข้อง ต้องได้รับความรู้
เก่ียวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เก่ียวข้อง และ
การรับรองของ มกท. เป็นอย่างดี

Staff shall be well trained regarding 
related organic standards and ACT 
certification.

9.1.5 ในกรณีที่รายการอาหารอินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองจาก มกท. ไม่เพียงพอสำาหรับจำาหน่าย ผู้
ประกอบการต้องแจ้งให้ผูเ้ข้ามาใช้บริการและ 
มกท. ทราบ

In the case of ACT certified menus are 
insufficient for sale, the operator shall 
inform the customer and ACT.

9.2 วัตถดุิบและส่วนผสม / Raw materials and Ingredients

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

รายการอาหารอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก 
มกท. ต้องมีส่วนผสมหลักเป็นวัตถุดิบที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. หรือ
เทยีบเท่า มทก.  ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีวัตถุดิบ
จากเกษตรอินทรีย์ อาจอนุญาตใหใ้ช้วัตถุดิบจาก
เกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มาเป็นส่วนผสมได้ แต่ต้องมีสัดส่วน
วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ไม่ตำ่าว่า 70% โดยนำ้าหนัก 
ทั้งน้ี ไม่รวมนำ้าและเกลือ

ไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกันทั้งจาก
เกษตรอินทรีย์และเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับ
รองฯ มาปรุงรวมกันในรายการอาหารอินทรีย์

ไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม สารปรุงแต่ง 
และสารช่วยแปรรูปที่มาจากกระบวนการทาง
พันธุวิศวกรรม

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมในรายการ
อาหาร เพิ่มเติมชนิด หรือลดชนิดรายการอาหาร
ที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ผู้ประกอบการจะ
ต้องแจ้งให้ มกท. ทราบโดยทันที

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.   

Using the same kind of raw materials 
from both organic and conventional 
sources as a mixture in an organic menu 
is not allowed.

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

In case there is any change of the recipe, 
addition or reduction of organic menus, 
the operator shall report to ACT 
immediately.  
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9.3 การใชต้รา มกท. หรอืชื่อ มกท / Use of ACT seal and ACT’s name.

9.3.1

9.3.2

9.3.3

ผู้ประกอบการสามารถใช้ตรา มกท. หรือชื่อ 
มกท. กำากับเฉพาะรายการอาหารอินทรีย์ทีผ่่าน
การรับรองจากมกท.เท่าน้ัน 

ผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดส่วนผสม
อาหารให้ชดัเจนว่าวัตถุดิบใดได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่วนผสมใดที่ไม่ใช่
อินทรีย์ โดยผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหารต้อง
สามารถอธิบายใหลู้กค้าเข้าใจได้

ผู้ประกอบการต้องแสดงใบประกาศนียบัตรที่ได้
รับการรับรองจาก มกท. ไว้ในบริเวณร้าน เพื่อให้
ผู้มาใช้บริการทราบว่ามีรายการอาหารใดที่ได้รับ
การรับรองเป็นอินทรีย์

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

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. 

Operators shall present ACT certificate in 
the restaurant so that the customers are 
able to see which menus are certified 
organic.

9.4 บรรจุภัณฑ์ / Packaging

9.4.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจำาหน่ายอาหารอินทรีย์
ใหผู้้บริโภคนำากลับบ้าน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุ
อาหารต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน มกท. ข้อ 4.5

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

9.5 ระบบเอกสาร / Documentation

9.5.1

9.5.2

ผู้ประกอบการต้องจัดทำาเอกสารที่แสดงใหเ้ห็น
ที่มาและปริมาณของวัตถุดิบอินทรีย์ทีซ่ื้อเข้ามา
ใชใ้นการทำาอาหาร และบันทึกปริมาณที่ใช้ไปใน
การทำาอาหารทุกคร้ัง เพื่อให้ มกท. สามารถ
ตรวจสอบได้และเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 1 ปี

ผู้ประกอบการต้องมีหลักฐานยืนยันว่าวัตถุดิบที่
นำามาใช้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
มกท. หรือเทียบเท่า

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.

Operators shall have evidences to confirm 
that the raw materials used have been 
certified by ACT or equivalence.

9.6 อืน่ ๆ / Others

9.6.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องมีวิธีจัดการเศษ
อาหารที่ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Operators shall have measure to manage 
food residue with no pollution to the 
environment. 
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10. การเลี้ยงสัตว์ / Organic Livestock
เฉพาะสัตว์ดังตอ่ไปน้ี คอื โคเน้ือ โคนม สกุร และไก่ไข่ / Applicable to beef cattle, diary cow, pig and laying hen

10.1 การจัดการท่ัวไป / General Management

หลักการ
เน้นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง พื้นที่ พืช 
และสัตว์ ให้สอดคล้อง โดยคำานึงถึงความ
ต้องการทางกายและความต้องการพื้นฐานของ
สัตว์ รวมถึงการให้อาหารคุณภาพดีทีผ่ลิตจาก
ระบบเกษตรอินทรีย์

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.

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

การจัดการฟาร์มโดยรวม
ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดในการเลีย้งสัตว์ รวมถึง 
ยา และฮอร์โมนสังเคราะห์ทุกชนิด

การจัดการฟาร์มและพื้นทีเ่ลี้ยงสตัว์ ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ข้อ 1. การ
จัดการฟาร์มโดยรวม, ข้อ 2. การผลติพืช
อินทรีย์, ข้อ 4. การแปรรูปและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเก่ียว และ ข้อ 6. ความเป็นธรรมในสังคม

จัดให้สัตว์มีสภาพแวดล้อม สถานที่ อัตราการ
เลีย้ง และขนาดฝูง ทีเ่หมาะสมกับความต้องการ
พื้นฐานของสัตว์น้ันๆ ได้แก่ มีที่ว่างเพียงพอให้
สัตว์เคลื่อนไหวอย่างอิสระ, จัดหาอาหาร นำ้า 
อากาศ และแสงตามธรรมชาติให้, จัดทำาที่พัก
หรือร่มเงาสำาหรับกันฝน แดด ลม, ไม่แยกสัตว์
ออกจากฝูงในกรณีที่สตัว์ชนิดน้ันมีนิสัยชอบอยู่
รวมฝูง, วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไมเ่ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของคนหรือสัตว์ และมีการป้องกันไม่ให้
สัตว์ได้รับอันตรายจากสัตว์ร้าย

ในพื้นที่ฟาร์มต้องมีทุ่งหญ้า หรือ พื้นทีเ่ปิดโล่ง
ใหส้ัตว์ได้ออกกำาลัง

ไม่อนุญาตให้ผูกล่ามสัตว์ไว้ตลอดเวลา

General Farm Management
All synthetic chemical inputs including 
veterinary medicines and synthetic 
hormones are prohibited in livestock 
production.

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.

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

The operator shall maintain and improve 
soil fertility in the cropping–livestock 
system in the long-term in order to 
develop into sustainable production. 

Permanent tethering of animals is 
prohibited.

โรงเรือนและพื้นที่เลี้ยงสตัว์ Housing     and     Grazing     Land  
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10.1.6

10.1.7

10.1.8

จำานวนสัตว์ที่ปล่อยในทุ่งหญ้าหรือพื้นที่คอกขุน
ทั้งในหลังคาโรงเรือนและลานปล่อยนอกชายคา 
ต้องมีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ และไม่ก่อใหเ้กิด
มลภาวะต่อดินและนำ้า โดยจำาแนกตามชนิดของ
สัตว์ดังต่อไปน้ี
(1) โคเนื้อและโคนม มีพื้นที่คอกไม่น้อยกว่า 
12 ตารางเมตร/ตวั
(2) สุกรที่นำ้าหนักไม่เกิน 50 กก. มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 0.8 ตารางเมตร/ตวั ส่วนสุกรที่นำ้าหนัก 50 
กก. ข้ึนไป ใหม้ีพื้นที่คอกไม่น้อยกว่า 1.3 ตาราง
เมตร/ตวั
(3) ไกไ่ข่ ให้มีพื้นที่คอกไม่น้อยกว่า 0.2 ตาราง
เมตร/ตวั (หรือ ไม่เกิน 5 ตวัต่อตารางเมตร) และ
จำานวนเลี้ยงโรงเรือนละไม่เกิน 3,000 ตัว

ในกรณีที่เลีย้งแบบปล่อยในทุ่งหญ้า ต้องมีนำ้า
สะอาดและที่พักที่สามารถกันแดดกันฝนอย่าง
เพยีงพอ โดยมีข้อกำาหนดเร่ืองพื้นที่เลีย้งตาม
ชนิดของสัตว์ ดงัต่อไปน้ี
(1) โคเน้ือและโคนม ให้มีพื้นที่แทะเล็มไม่น้อย
กว่า 1 ไร่/ตวั
(2) ไก่ไข่ ต้องเลี้ยงแบบปล่อยรวมด้วย คือ ให้มี
พื้นที่นอกโรงเรือนไม่น้อยกว่า 1 เท่าของพื้นที่
ในโรงเรือน เพื่อปล่อยให้สัตว์ออกไปคุ้ยเข่ียและ
ออกกำาลัง ยกเว้นกรณีที่มีคำาสั่งหรือระเบียบของ
ทางการที่ห้ามมิให้ปล่อยออกนอกโรงเรือนเพื่อ
ป้องกันโรคระบาดที่ร้ายแรง

ในกรณีที่เลีย้งในโรงเรือน ต้องจัดหานำ้าสะอาด 
อาหาร และพื้นที่ว่างให้สัตว์เคลื่อนไหวได้ปกติ
ตามธรรมชาติ และพื้นคอกต้องไม่เป็นโคลนตม

ข้อกำาหนดเฉพาะสำาหรับไก่ไข่
(1) ไม่อนุญาตใหใ้ช้กรงตับ และให้มคีอนยาวไม่
น้อยกว่า 18 เซนตเิมตร/ตัว และมีรังไข่อย่าง
น้อย 1 รังต่อไก่ 8 ตัว (กรณีเป็นรังรวม พื้นที่รัง
รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเซนติเมตร/ตวั)
(2) ต้องทำาความสะอาดและกำาจัดเชื้อโรค
ภายในโรงเรือนหลังปลดไก่ทุกรุ่น และพักโรง
เรือนไว้อย่างน้อย 7 วัน หรือตามประกาศของ
ทางราชการกรณีเกิดโรคระบาด

The number of livestock shall closely 
relate to the areas available for pasture 
or enclosed spaces—housing and outdoor 
exercise areas—in order to avoid pollution 
of  the soil and water sources. Minimum 
areas for housing space and outdoor runs 
for the relevant species are:  
(1) Beef cattle and 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.

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.

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 
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10.1.9 การให้แสงสว่างเพื่อเพิ่มความยาวของวัน ระยะ
เวลาการให้แสงไฟรวมกับแสงสว่างตาม
ธรรมชาติ ตอ้งไม่เกิน 16 ชั่วโมง/วัน

or as required by authority directive in 
case of disease outbreak.
 
When artificial light is used to supplement 
natural light, the extended day length 
shall not exceed 16 hours per day.

10.1.10

10.1.11

10.1.12

10.1.13

ระบบการเลีย้งสัตว์
ดูแลและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
ระบบการผลติพืชอาหารสัตว์ในระยะยาว เพื่อ
พัฒนาให้เป็นการผลิตแบบยั่งยืน

สัตว์ทุกชนิดที่เลี้ยงในพื้นที่เดียวกัน ตอ้งเลี้ยงใน
ระบบเกษตรอินทรีย์เท่าน้ัน

ในกรณีที่ต้องการเลี้ยงสัตว์ในระบบทั่วไปร่วมกับ
ระบบอินทรีย์ ผูผ้ลิตต้องแจ้งมาตรการป้องกัน
การปะปนกันให้ มกท. ทราบ และต้องแยกระบบ
การจัดการและระบบเอกสารออกจากกัน

ต้องมีการจัดการของเสียภายในฟาร์ม โดยนำามา
หมุนเวียนใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดมลพิษจากการปนเป้ือนของไนเตรท
และแบคทีเรียในดินและนำ้า

Production System
The operator shall ensure long-term soil 
fertility is improved in the land cultivated 
with animal feed crop so the production 
becomes sustainable. 

All animals regardless of species kept in 
the organic production unit shall be 
reared organically. 

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.

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  ระยะปรับเปลี่ยน / Conversion

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

การเลีย้งสัตว์ในระบบอินทรียต์้องผ่านระยะปรับ
เปลีย่น โดยผลผลิตที่ได้จากสัตว์ที่เลี้ยงในช่วง
ระยะปรับเปลี่ยนน้ีจะไม่สามารถจำาหน่ายเป็น
ผลติผลอินทรีย์

ผูผ้ลิตสามารถจำาหน่ายผลผลติจากสัตว์ทีเ่ลี้ยง
ในระบบอินทรียเ์ป็น "ผลติภัณฑ์เกษตรอินทรีย์" 
ได้หลังจากทั้งสตัว์และพื้นที่ฟาร์มผ่านระยะปรับ
เปลีย่นแล้ว

ระยะปรับเปลี่ยนของสัตว์ แตกต่างกันไปตาม
ชนิดของสัตว์ ดงัน้ี
  * โคเน้ือ มีระยะปรับเปลี่ยน 12 เดอืน
  * โคนม มีระยะปรับเปลี่ยน 90 วัน
  * สุกร มีระยะปรับเปลีย่น 6 เดือน 
  * ไก่ไข่ มีระยะปรับเปลีย่น 42 วัน

พื้นที่การผลติ และสตัว์ อาจปรับเปลีย่นเป็น
อินทรีย์พร้อมกันได้ ข้ึนกับข้อกำาหนดเร่ืองระยะ
ปรับเปลีย่นของพื้นที่และสัตว์แต่ละชนิด

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

Livestock products can be sold as 
“organic product” only after the 
completion of conversion period for the 
farm and the animals. 

Conversion periods for the relevant 
species are:
  * Beef cattle: 12 months
  * Diary cow: 90 days
  * Pigs: 6 months
  * Laying hens: 42 days 

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 แหล่งท่ีมาของสัตว์ / Origin of Animals

10.3.1

10.3.2

10.3.3

เลือกใช้พันธ์ุสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ิน แข็งแรงและสามารถต้านทานโรคได้ดี

สัตว์ต้องได้รับการดูแลในระบบอินทรีย์ตั้งแต่แรก
เกิด  ในกรณีที่ผูผ้ลติไม่สามารถหาพันธ์ุสัตว์
อินทรียเ์น่ืองจากเพิ่งเร่ิมมีการเลีย้งสัตว์อินทรีย์ 
มกท. อาจอนุโลมให้ผูผ้ลิตนำาสัตว์จากแหล่ง
ทั่วไปเข้ามาเลีย้งได้ โดยกำาหนดอายุของสัตว์ที่
จะนำาเข้าในฟาร์ม ดังน้ี
  * ลูกโคเน้ือ อายุไม่เกิน 8 เดือนและหย่านม
แล้ว โดยผูผ้ลิตต้องมีแผนในการจัดหาหรือผลิต
ลูกโคอินทรียเ์พื่อใช้ในฟาร์มของตนเอง
  * ลูกโคนม อายุไม่เกิน 4 สัปดาห์ ได้รับนำ้านม
เหลืองและเลี้ยงด้วยนมเป็นอาหารหลัก
  * ลูกสุกร อายุไมเ่กิน 6 สัปดาห์
  * ลูกไก่ไข่ อายุไม่เกิน 18 สัปดาห์ โดยผู้ผลติ
ต้องมีแผนในการพัฒนาหรือจัดหาพันธ์ุไก่
อินทรียเ์พื่อใช้ในฟาร์มของตนเอง

ในกรณีที่ผู้ผลิตจำาเป็นต้องนำาพ่อแม่พันธ์ุจาก
แหล่งทั่วไปเข้ามาทดแทนสัตว์เดิมหรือกรณีมี
การขยายขนาดฟาร์ม สามารถนำาเข้าได้ไม่เกิน 
10% ของจำานวนสัตว์โตเต็มวัยชนิดน้ันในแต่ละ
ปี โดย มกท. อาจอนุญาตให้นำาเข้ามากกว่า 
10% ได้เฉพาะกรณีที่จำาเป็น เช่น 
  * เกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินที่ส่งผลกระ
ทบร้ายแรง หรือ
  * ขยายพื้นที่ฟาร์ม หรือ 
  * ตอ้งการเพิ่มชนิดสัตว์เลีย้งภายในฟาร์ม หรือ
  * มีสตัว์ชนิดน้ัน ๆ น้อยกว่า 10 ตวั

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

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: 
  * Beef calves: up to 8 months old and 
after weaning. The operator must have a 
plan to source or breed its own organic 
calves.
  * dairy calves up to 4 weeks old that 
have received colostrum and are fed a 
diet consisting mainly of milk 
  * Piglets: up to 6 weeks old
  * Chicks: up to 18 weeks old. The 
operator must have a plan to source or 
breed its own organic chicks.

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: 
  * natural disaster or unforeseen natural 
or man-made events
  * expansion of the farm
  * establishment of a new type of animal 
production  
  * holdings with fewer than 10 animals

10.4 พันธุ์สัตว์และการขยายพันธุ์ / Breeds and Breeding

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

เลือกใช้พันธ์ุสัตว์ที่สามารถขยายพันธ์ุได้เองตาม
ธรรมชาติ 

อนุญาตให้มีการผสมเทียม

ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีย้ายฝากตัวอ่อนและโคลนน่ิง

ไม่อนุญาตให้ใช้ฮอร์โมนเพื่อช่วยการตกไข่และ
คลอดลูก ยกเว้น เพื่อรักษาสัตว์เป็นกรณีไปและ
มีสัตวแพทย์เป็นผู้ดูแล

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

Artificial insemination is permitted.
 
Embryo transfer and cloning are 
prohibited

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

10.5.1

10.5.2

ไม่อนุญาตให้มีการจัดการกับอวัยวะของสัตว์

มกท. อาจอนุโลมให้จัดการกับอวัยวะของสัตว์
ได้ หากเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงรวมฝูงและต่อ
สุขภาพของสัตว์แต่ละชนิด ดังน้ี
  10.5.2.1 โคเน้ือและโคนม

• สามารถตอนโคที่มีอายุไมเ่กิน 12 เดอืน 
และใหใ้ช้คีมตอนโคโดยเฉพาะ 

• อนุญาตให้ทำาลายเขาโคทีม่ีอายุไม่เกิน 
2 เดือน

• ไม่อนุญาตให้ตเีบอร์ร้อน เพื่อทำาคร่ือง
หมายประจำาตัวสัตว์ 

  10.5.2.2 สุกร
• อนุญาตให้ตอนลูกสุกรได้
• ไม่อนุญาตให้ตดัหาง หรือตัดเข้ียว
• ไม่อนุญาตให้ตดัเบอร์หู เพื่อทำา

เคร่ืองหมายประจำาตัวสัตว์ 
  10.5.2.3 ไก่ไข่ 

• อนุญาตให้แต่งปากด้วยวิธีที่ไม่ทำาให้
สัตว์ทรมาน เช่น การจ้ีด้วยความร้อน

• ไม่อนุญาตให้ตดัปีก หรือขนปีกส่วน
สำาคัญ

Mutilations of any body parts of livestock 
are prohibited

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

• castration with burdizzos of calves 
up to 12 months old 

• debudding of calves up to 2 
months old

• marking except hot branding  
  10.5.2.3 Pigs

• castration of piglets
• marking except ear clipping
• tail docking and teeth cutting not 

permitted
   10.5.2.4 Laying hens

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

• clipping of  primary flight feathers 
are not permitted

10.6 อาหารสตัว์  / Animal Feed

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

อาหารที่ใชใ้นการเลี้ยงสตัว์ ต้องเป็นผลิตผลที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.

ผูผ้ลิตต้องจัดทำาแผนการให้อาหารสัตว์ และ
สามารถแสดงให้ มกท. ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา

ในกรณีที่อาหารอินทรีย์ หรือวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติในท้องถ่ินมีไม่เพยีงพอทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  หรือ ในพื้นที่ทีเ่พิ่งเร่ิมต้น
ทำาเกษตรอินทรีย์ มกท. อาจอนุญาตใหใ้ช้
วัตถุดิบอาหารทั่วไปได้ โดยมีสัดส่วนแตกต่าง
กันตามชนิดของสัตว์ ดังน้ี
  * โคเน้ือ อนุญาตในสัดส่วนไมเ่กิน 10% ของ
นำ้าหนักแห้ง
  * โคนม อนุญาตในสัดส่วนไม่เกิน 15% ของ
นำ้าหนักแห้ง
  * สุกรและไก่ไข่ อนุญาตในสัดส่วนไม่เกิน 
45% ของนำ้าหนัก โดยกำาหนดระยะเวลาอนุญาต
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรณีสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ต้องมีอาหารหยาบให้ทุกวัน 
ปริมาณเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60% ของนำ้าหนักแห้ง

Animals shall be fed with organic feed 
approved by ACT. 

The operator must have a feeding plan 
available for ACT to review

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: 
* Beef cattle: a maximum of 10% on a 
dry matter basis
* Diary cow:  a maximum of 15% on a 
dry matter basis
*  Pigs and laying hens: a maximum of 
45% on a dry matter basis, until 31 
December 2014
 
For ruminants, roughage shall constitute 
at least 60% of their daily diet on a dry 
matter basis. 
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10.6.5

10.6.6

10.6.7

10.6.8

10.6.9

อาหารสัตว์ทีผ่ลิตข้ึนใช้เองในฟาร์มที่อยู่ในระยะ
ปรับเปลีย่น ให้นับรวมเป็นอาหารสัตว์อินทรีย์ได้ 
แต่ไม่สามารถนำาไปจำาหน่ายโดยอ้างว่าเป็น
อาหารสัตว์อินทรีย์

ลูกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมต้องได้รับนำ้านมแม่หรือ
นำ้านมอินทรีย์จากแม่สัตว์ชนิดเดยีวกัน และระยะ
เวลาการหย่านมต้องเป็นไปตามธรรมชาติของ
สัตว์แต่ละชนิด ได้แก่ 
  * โคเน้ือและโคนม อายุไม่น้อยกว่า 3 เดอืน
  * สุกร อายุไม่น้อยกว่า 35 วัน 

กรณีทีห่านำ้านมอินทรีย์ไม่ได้อาจอนุโลมให้ใช้
นำ้านมจากแหล่งทั่วไป  ในกรณีฉุกเฉินอาจให้
สารอาหารอ่ืนแทนนมแตต่้องไม่มีส่วนประกอบ
ของสารปฏิชีวนะ, สารปรุงแต่งสังเคราะห์ และ
ผลพลอยได้จากสัตว์ชนิดเดียวกัน

ไม่อนุญาตให้ใชส้ารดังต่อไปน้ีเป็นส่วนผสมใน
อาหารสัตว์ ได้แก่ 
  * ผลพลอยได้จากการชำาแหละสัตว์ชนิด
เดยีวกัน
  * ผลพลอยได้จากสัตว์เลี้ยงทุกชนิด สำาหรับ
เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง (เช่น จากโรงฆ่าสัตว์)
  * สิ่งขับถ่ายทุกชนิด
  * อาหารที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำาละลาย 
(เช่น เฮกเซน) หรือเติมสารเคมี
  * กรดอะมิโนสังเคราะห์
  * ยเูรียและสารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห
  * สารสังเคราะห์กระตุ้นการเจริญเติบโต
  * สารสังเคราะห์กระตุ้นความอยากอาหาร
  * สารกันบูด ยกเว้นกรณีใชเ้ป็นสารช่วยแปรรูป
* สสีังเคราะห์

อนุญาตใหใ้ช้วิตามิน ธาตุอาหารรอง และอาหาร
เสริมที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งน้ี มกท. อาจอนุโลม
ใหใ้ช้วิตามิน แร่ธาตุ และสารเสริมทีเ่ป็นสาร
สังเคราะห์ไดเ้ฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่
สามารถหาจากแหล่งธรรมชาติไดเ้พียงพอทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ

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. 

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:
  * Beef cattle and diary cow: 3 months 
old 
  * Pigs: 35 days old

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.

The following substances are prohibited 
in the animal feed:
  * slaughter products of the same 
species;
  * farm animal by-products (e.g. abattoir 
waste) in feed for ruminants;
  * all types of excrements; 
  * feed materials produced by extraction 
with solvents (e.g. hexane) or by adding 
other chemical agents;
  * amino-acid isolates;
  * urea and other synthetic nitrogen 
compound;
  * synthetic growth promoters or 
stimulants;
  * synthetic appetite enhancer;
  * preservatives except when used as a 
processing aid;
  * artificial colorants.

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 available in sufficient 
quantity and quality.
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10.6.10

10.6.11

10.6.12

อนุญาตใหใ้ช้สารเสริมและสารช่วยผลิตหญ้า
หมัก เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และเอนไซม์, 
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร (เช่น กาก
นำ้าตาล) เป็นต้น 

อนุญาตใหใ้ช้สารสังเคราะห์ต่อไปน้ีเฉพาะใน
กรณีทีเ่กิดสภาพอากาศแปรปรวนผิดธรรมชาติ 
เช่น กรดอะซตีิก, ฟอร์มิก, และโพรพิออนิก รวม
ถึงวิตามินและเกลือแร่ 

อาหาร ส่วนผสมอาหาร สารปรุงแต่ง และสาร
ช่วยแปรรูปในอาหารสัตว์ทุกชนิด ตอ้งไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

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

Synthetic chemical fodder preservatives 
such as acetic, formic and propionic 
acids; vitamins; and minerals are 
permitted in severe weather conditions.

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

10.7 การจดัการด้านสุขภาพสตัว์/ Animal Health

10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

หลักการ
ควรดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์โดย
การให้อาหารที่เหมาะสมและมีความสมดลุแก่
สัตว์ จัดสภาวะแวดล้อมที่ไม่ทำาให้สัตว์เกิด
ความเครียด และเลือกพันธ์ุที่สามารถต้านทาน
โรค พยาธิ และการตดิเชื้อได้ดี

มาตรฐาน     
ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์โดยเน้นที่
การป้องกัน 

เมื่อสัตว์ล้มป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ สตัว์น้ันต้อง
ได้รับการรักษาทันที โดยใช้ยาสมุนไพรที่เหมาะ
สมกับสภาพและชนิดของสัตว์ หากจำาเป็นให้
แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงและจัดให้อยู่ในโรง
เรือนเฉพาะ 

ในกรณีที่การป้องกันหรือการรักษาด้วยวิธีข้างต้น
แล้วจนเห็นว่าไม่ได้ผล สามารถใช้ยาแผน
ปัจจุบันตามคำาแนะนำาของสัตวแพทย์ และต้อง
บันทึกวิธีการรักษาและการใชย้าไว้ทุกคร้ัง รวม
ถึงต้องมีระยะการหยุดใช้ยาเพิ่มเป็นสองเท่าของ
ที่ระบุในเอกสารกำากับยา

ในกรณีที่ใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษาสัตว์ 
หากใช้เกินกว่าจำานวนคร้ังที่กำาหนดต่อไปน้ี ให้
สัตว์น้ันพ้นจากความเป็นอินทรีย์
  * สตัว์ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี อนุญาตใหใ้ช้ได้

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

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.

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. 

Animals shall lose organic status if the 
number of times they receive treatment 
with veterinary drugs during their lifespan 
exceeds the following limits: 
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10.7.5

10.7.6

10.7.7

ไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี
  * สตัว์ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี อนุญาตให้ใช้ได้ไม่
เกิน 2 คร้ังต่อปี
  * กรณีสัตว์ปีก อนุญาตใหใ้ช้ได้ไม่เกิน 1 คร้ัง
ต่อช่วงอายุ

ห้ามใชย้าแผนปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันโรค 
หรือกระตุ้นการเจริญเติบโต

ห้ามใช้สารสังเคราะหเ์พื่อกระตุ้นการผลิตหรือ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของสัตว์

ในพื้นที่ที่มีโรคระบาด อนุญาตใหใ้ช้วัคซีนตามที่
หน่วยงานของรัฐแนะนำา และวัคซีนน้ันต้องไม่มา
จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

  * animals with lifespan of less than one 
year: one time
  * animal with lifespan of more than one 
year: twice
  * poultry: one time during lifespan 

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

Synthetic substances used to stimulate 
production or suppress natural growth is 
prohibited.

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 การขนส่ง / Transport

10.8.1

10.8.2

10.8.3

10.8.4

10.8.5

ระหว่างการขนส่งไปยังโรงเชือดและขณะเข้า
เชือด ต้องให้สตัว์ได้รับความกระทบกระเทือน
น้อยทีสุ่ดและมีภาวะใกล้เคียงสภาพปกติ ได้แก่ 
ไม่ทำาให้สตัว์เกิดความเครียด, ต้อนสัตว์ข้ึนและ
ลงรถอย่างนุ่มนวล, ไม่ขนส่งสัตว์ต่างชนิดปะปน
กัน, อุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งและต้อนสัตว์มีคุณภาพ
และมีความเหมาะสม, ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ในรถขนส่ง, ดแูลไม่ให้สตัว์หิว/
กระหาย และควรคำานึงถึงความต้องการเฉพาะ
ของสัตว์แต่ละชนิด

ห้ามใช้กระบองไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อย่างเดียวกัน
น้ีในระหว่างการขนส่ง

ห้ามใช้สารสังเคราะหเ์พื่อกระตุ้นหรือระงับการ
ตื่นตัวของสัตว์ ก่อนขนส่งหรือขณะทำาการขนส่ง

ต้องสามารถจำาแนกสัตว์แตล่ะตัวหรือแต่ละกลุ่ม 
ตลอดข้ันตอนการขนส่งจนถึงการเชือด

การขนส่งสัตว์ไปยังโรงเชือดสัตว์ต้องใช้เวลาไม่
เกิน 8 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่ไม่มีโรงเชือดที่
สามารถเดินทาง ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง  มกท. 
อาจพิจารณาเพิม่เวลาที่ใชเ้ดินทางมากข้ึนเป็น
พิเศษได้ 

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

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

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

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. 

Page 62 of 97



10.9  การเชือด การชำาแหละ และการแปรรูป / Slaughter and Processing

10.9.1

10.9.2

10.9.3

10.9.4

10.9.5

ต้องทำาให้สตัว์สลบก่อนทำาการเชือด เว้นแต่จะ
เป็นข้อห้ามทางวัฒนธรรม

ในการเชือด ต้องไม่ใช้วิธีที่ทำาให้สัตว์ทรมาน

การแปรรูปผลติภัณฑ์จากสัตว์ทุกข้ันตอน ต้อง
ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการแปรรูปและ
การจัดการของ มกท.

โรงเชือดที่ใช้ ต้องได้รับการตรวจสอบและข้ึน
ทะเบียนตามมาตรฐานของกรมปศุสตัว์

ในการทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่และ
อุปกรณ์ ต้องใช้สารที่ มกท. อนุญาต ในภาค
ผนวกเท่าน้ัน (ส่วนที่ 1.6: รายชื่อปัจจัยการผลติ
ที่อนุญาตใหใ้ช้ในการเลี้ยงสัตว์และการเลีย้งผึ้ง
เกษตรอินทรีย์)

The animals shall be stunned before 
being bled to death. The slaughter of 
animals without stunning is permitted 
only when required in accordance with 
religious beliefs.  

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

All stages of the slaughter and processing 
shall be inspected and approved against 
ACT Organic Agriculture Standards on 
handling and processing.

The slaughter of organic animals shall be 
done at abattoirs licensed by Department 
of Livestock.     
 
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.  

11. การเลี้ยงผึ้ง / Beekeeping

หลกัการท่ัวไป
• การเลีย้งผึ้งเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยรักษา

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตด้าน
การเกษตรและป่าไม้ อันเน่ืองมาจาก
กิจกรรมการผสมเกสรดอกไม้ของตัวผึ้ง

ขอ้แนะนำา
• รังผึ้งควรประกอบด้วยวัสดุจากธรรมชาติ 

ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนแก่สิ่ง
แวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ผึ้ง

• อาจมีการให้อาหารเสริมทีเ่ป็นอินทรีย์แก่
ผึ้งด้วย เฉพาะในช่วงที่ขาดแคลนอาหาร
อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศหรือมเีหตุ
จำาเป็นอ่ืน ๆ 

• เมื่อนำาผึ้งไปเลี้ยงในพื้นที่ที่ปล่อยให้พืช
ข้ึนเองตามธรรมชาติ ควรพิจารณาถึง
ความปลอดภัยและผลกระทบต่อพันธ์ุของ
แมลงในท้องถ่ิน รวมถึงความต้องการผสม
เกสรของพืชพันธ์ุในท้องถ่ิน

• การดูแลรักษาและจัดการรังผึ้ง ควรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกท. ดว้ย

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 
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• การดูแลผึ้ง ควรพิจารณาการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม, ความอยู่รอด และความ
ต้านทานต่อโรค

• ในช่วงที่มีการบีบนำ้าผึ้งและการแปรรูป
ผลติภัณฑ์จากผึ้ง ควรรักษาอุณหภูมิของ
นำ้าผึ้งให้ตำ่าทีสุ่ดอยู่เสมอ

• พื้นที่เลีย้งควรมีขนาดใหญ่เพียงพอและมี
ความหลากหลายให้มากที่สดุ เพื่อให้มี
แหล่งอาหารและนำ้าเพียงพอ

• ควรดูแลสุขภาพของผึ้งด้วยการเตรียม
ป้องกันโรค ใช้เทคนิคการคัดเลือกสาย
พันธ์ุ จัดหาสภาพแวดล้อมที่ดี แหล่ง
อาหารที่สมดลุ และการปฏิบัติในการดูแล
รักษาทีเ่หมาะสม

• แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ควรมาจาก
ระบบเกษตรอินทรีย์หรือทีเ่กิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ

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

การจัดการทั่วไป
รังผึ้งต้องตั้งอยู่ในแปลงที่ขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และ/หรือ พื้นที่ที่ปล่อยให้พืชข้ึน
เองตามธรรมชาตทิี่ไม่เคยใช้สารเคมทีี่ห้ามใชใ้น
เกษตรอินทรีย์ โดยเป็นพื้นที่ที่ผึ้งสามารถหานำ้า
หวานและเรณูจากแหล่งผลิตพืชที่เป็นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพียงพอต่อความต้องการ 
กรณีที่เปลีย่นสถานที่เลี้ยงต้องแจ้งให้ มกท. 
ทราบทันที 

เกษตรกรผูเ้ลี้ยงผึ้งต้องไม่วางรังผึ้งในบริเวณที่
พื้นที่บินหาอาหารมีความเสี่ยงปนเป้ือนสูง ได้แก่ 
พื้นที่การเกษตรทั่วไปที่ใช้วิธีการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมรุนแรง และแหล่งมลพิษ เช่น เขต
ชุมชนหนาแน่น, ถนนที่มีรถผ่านไปมาจำานวนมาก, 
เขตโรงงานอุตสาหกรรม, บ่อขยะ, เตาเผาขยะ 
เป็นต้น

เมื่อหมดฤดูการเลี้ยงแต่ละรุ่น ต้องเหลือรังผึ้งไว้

11.1

11.2

11.3

Standards

General Management
Hives shall be placed in fields certified as 
organic and/or wild areas that have not 
been treated with substances prohibited 
in organic production. The location of 
hives shall ensure that bees have access 
to sufficient honeydew, nectar and pollen 
from plant sources which are in 
accordance with this standard. The 
operator shall notify ACT immediately of 
any changes of beekeeping sites.     

The operator shall not site hives within 
foraging distances 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. 

At the end of the production season, 
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สำารองนำ้าผึ้งและเรณูสำาหรับฝูงผึ้งอย่างเพยีงพอ
ตลอดช่วงระยะเวลาพักรัง การให้อาหารเสริมแก่
ผึง้จะทำาไดเ้ฉพาะในช่วงรอยต่อระหว่างการเก็บ
เก่ียวรุ่นที่แล้วจนถึงช่วงก่อนฤดูการผลิตถัดไป 
ทั้งน้ี ให้ใช้ไดเ้ฉพาะนำ้าผึ้งหรือนำ้าตาลอินทรีย์
เท่าน้ัน (อาจยกเว้นให้ใช้จากแหล่งอ่ืนได้ ในกรณี
ทีห่านำ้าตาลอินทรีย์ไม่ได้ แต่จะอนุญาตให้ใช้ได้
ภายในระยะเวลาที่กำาหนด) โดยให้บันทึกข้อมูล
เก่ียวกับอาหารที่ใหเ้พิ่ม ได้แก่ ชนิด, วันที่ให้, 
ปริมาณ และระบุรวงผึ้งที่ให้ไว้ด้วย

รังผึ้งทุกรังต้องมีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นวัสดุจาก
ธรรมชาติ ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุทำารังที่อาจมีสาร
พิษปนเป้ือน หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตภัณฑผ์ึ้ง เช่น กล่องบรรจุรังผึ้งอาจทาสีได้ 
แตต่้องไม่มีสารตะก่ัวเจือปน และอาจใช้วัสดุพื้น
ฐานที่เป็นพลาสติกได้แต่ต้องเคลือบด้วยไขผึ้ง
อินทรีย์และยึดกับคอนไม้

ในการทำาความสะอาดและกำาจัดเชื้อโรคในวัสดุ 
อาคารสถานที่ เคร่ืองมือ ภาชนะ หรือผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในการเลีย้งผึ้ง ให้ใชส้ารตามที่อนุญาตในภาค
ผนวกเท่าน้ัน (ส่วนที่ 1.6: รายชื่อปัจจัยการผลติที่
อนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงผึ้ง
เกษตรอินทรีย์) 

11.4

11.5

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 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.  

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.   

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. 

ระยะปรับเปลีย่น
ฝงูผึ้งเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์ การนำาผึ้งใหม่เข้ามาเพิ่ม 
ตอ้งหาจากแหล่งทีเ่ป็นอินทรีย์ก่อน
 

ผลิตภัณฑผ์ึ้งจะสามารถจำาหน่ายเป็นอินทรีย์ได้
เมื่อการเลี้ยงผึ้งเป็นไปตามมาตรฐานน้ีอย่างน้อย 1 
ปี 

ในช่วงระยะปรับเปลี่ยนน้ี ตอ้งใช้ไขผึ้งอินทรีย์มา
แทนไขผึ้งเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี ในกรณีที่ไม่
สามารถเปลี่ยนเป็นไขผึ้งอินทรีย์ได้ทั้งหมด มกท. 
อาจขยายระยะปรับเปลีย่นออกไป

ทั้งน้ี การเปลี่ยนไขผึ้งใหม่อาจไม่จำาเป็น หากไม่มี
การใช้สารต้องห้ามในรังผึ้งมาก่อน 

11.6

11.7

11.8

11.9

Conversion  
Existing bee colonies may be converted 
to organic production. Introduced bees 
shall come from organic production units 
when available.
 
Bee products shall be sold as organic 
when beekeeping has been managed in 
accordance with this standard for at least 
one year. 

All the wax shall be replaced with organic 
wax during this one-year period. 
Otherwise, ACT may extend the 
conversion period.   

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

พันธ์ุสัตว์และการขยายพันธ์ุ
ในการเลือกพันธ์ุผึ้ง ตอ้งใช้พันธ์ุที่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพในท้องถ่ินและต้านทานโรคได้ดี

11.10
Breeds and Breeding
The operator shall select breeds of bees 
that are able to adapt to local conditions 
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and resistant to diseases.

การจัดการด้านสุขภาพ
ในการดูแลสุขภาพของผึ้ง ใหย้ึดหลักในการส่ง
เสริมใหเ้กิดความต้านทานและป้องกันโรค เช่น 
เปลี่ยนนางพญาผึ้งเป็นระยะ, มีระบบตรวจสอบ
ความผดิปกติของผึ้ง, การควบคุมตัวอ่อนผึ้งผู้
ภายในรัง, กำาจัดเชื้อโรคในวัสดุอุปกรณ์เป็น
ประจำา, ทำาลายวัสดุและตัวผึ้งทีม่ีการปนเป้ือนทิ้ง, 
เปลี่ยนไขผึ้งอยูเ่สมอ, เก็บเรณูและนำ้าผึ้งไว้ให้
เพียงพอในช่วงพักรัง, ใช้ไขผึ้งที่ไม่ปนเป้ือนเชื้อ
โรคหรือแมลงศัตรู เป็นต้น

ในกรณีที่มาตรการดูแลสุขภาพข้างต้นไม่เป็นผล 
ฝงูผึ้งมีอาการป่วยหรือติดเชื้อโรคจะต้องได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที และอาจอนุญาตใหใ้ช้วิธีการ
รักษาดังต่อไปน้ี

11.12.1 ใช้ยาสมุนไพรหรือวิธีการรักษาแบบทาง
เลือกก่อน โดยเฉพาะถ้าการใช้วิธีรักษาแบบน้ีได้มี
ประสิทธิภาพที่ดี

11.12.2 ถ้าจำาเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่เป็นสาร
สังเคราะห์หรือยาปฏิชีวนะในการรักษา โดยการใช้
ยาต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของสัตวแพทย์ และ
หา้มใช้เพื่อเป็นการป้องกันโรค

11.12.3 ต้องมีการบันทึกชนิดยา (รวมถึงสารออก
ฤทธ์ิทางยา) และรายละเอียดข้อบ่งชี้ของโรค, 
ปริมาณยาที่ใช้, วิธีการจัดการ, ช่วงเวลาที่ใชย้า 
และระยะเวลาหยดุใช้ยาไว้อย่างชัดเจน

11.12.4 รังผึ้งที่ให้การรักษาจะต้องถูกแยกไว้ต่าง
หาก และต้องเร่ิมระยะปรับเปลีย่นใหม่หน่ึงปี

ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรู อนุญาตให้ใช้สาร
ดงัต่อไปน้ี

11.11

11.12

11.13

Health care
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. 

Where preventive measures fail, and 
colonies become sick or infested, they 
shall be treated immediately. Treatments 
shall respect the following principles:  

11.12.1 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.

11.12.2 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.

11.12.3  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.

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

For disease and pest control the following 
are permitted:
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* กรดแลคติก และกรดฟอร์มิก 
* กรดออกซาลิก และกรดอะซิติก
* กำามะถัน
* นำ้ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ เช่น เมนทอล, ยคูา
ลิปตัส และการบูร 
* เชื้อบาซิลลัส (Bacillus thuringiensis)
* ไอนำ้า เปลวไฟ และโซดาไฟ ในการฆ่าเชื้อในรัง

อนุญาตให้กำาจัดตัวอ่อนผึ้งผู้ได้ ในกรณีที่มีการเข้า
ทำาลายของไร Varroa jacobsoni 

11.14

* lactic, formic acid; 
* oxalic, acetic acid; 
* sulfur;
* natural essential oils, e.g. menthol, 
eucalyptol, camphor;  
* Bacillus thuringiensis;
* steam, direct flame and caustic soda 
for hive disinfection.

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

การจัดการอวัยวะสัตว์
ไม่อนุญาตใหม้ีการการตัดแต่งอวัยวะ ได้แก่ การ
ตดัปีกผึ้งนางพญา

11.15
Mutilations
Mutilations such as clipping of the wings 
of queen bees are prohibited. 

การเก็บเก่ียวและแปรรูป
ไม่อนุญาตให้ทำาลายผึ้งในคอนรังผึ้งเพื่อเก็บเก่ียว
เอานำ้าผึ้งหรือผลิตภัณฑผ์ึ้งอ่ืน ๆ

หา้มนำารังผึ้งที่มีตัวอ่อนอยู่ภายในมาบีบเอานำ้าผึ้ง

ไม่อนุญาตใหใ้ช้สารไล่ที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์
เพื่อไล่ผึ้ง ในช่วงบีบนำ้าผึ้ง

การใช้ควันควรใชใ้ห้น้อยที่สุด อนุญาตใหใ้ช้วัสดุ
ในการรมควันที่มาจากธรรมชาติหรือที่เป็นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.

การนำาผลติภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์มาจัดการ/แปรรูปจะ
ตอ้ง
* ไม่เติมนำ้าลงในนำ้าผึ้งเพื่อลดความข้น
* ไม่ใช้แผ่นกรองที่มีความละเอียดสูง หรือได
อะตอมมิเชียส เอิร์ท เพื่อแยก seed crystals ออก
จากนำ้าผึ้ง
* ไม่ใช้วิธีกรองแบบแรงอัดสูง
* ไม่ใช้ความร้อนหรือจัดการผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ดว้ยเคร่ืองทำาความร้อนเชื้อเพลิงนำ้ามันก๊าด หรือ 
ระบบทำาความร้อนอ่ืนที่ก่อให้เกิดไอปิโตรเลียมใน
หอ้ง หรือ
* ไม่ใช้สารกำาจัดแมลง, สารไล่แมลง, หรือสารรม
ทีเ่ป็นสารสังเคราะห์ เพื่อควบคุมผึ้งที่แตกรัง หรือ
แมลงศัตรูอ่ืนๆ

ข้ันตอนการบีบนำ้าผึ้ง, แปรรูป และเก็บรักษานำ้าผึ้ง
หรือผลิตภัณฑ์ผึ้ง ต้องมีการดูแลใกล้ชิด และจด
บันทึกวิธีการปฏิบัติในทุกข้ันตอนไว้

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

Harvesting and Processing
Destruction of bees in the combs as a 
method to harvest honey or other bee 
products is prohibited. 

Extraction of honey from combs that 
contain brood is prohibited.  

Chemical synthetic bee repellents shall 
not be used during honey extraction 
operations.  

The use of smoke should be kept to the 
minimum. Smoking materials that are 
natural or in accordance with ACT organic 
standards are permitted. 

In the handling/processing of bee 
products, the operator shall not: 
* adulterate honey with water;  
* use fine mesh filters or diatomaceous 
earth to separate seed crystals from 
honey; 
* use high pressure filtration systems;  
* heat or handle bee products using 
kerosene heaters or any heating systems 
which produce petroleum vapors in the 
room; or
* control stray bees or other insects 
using synthetic insecticides, repellants or 
fumigants.

All steps of extraction, processing and 
storage of honey or other bee products 
shall be handled with care and 
documented.  
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ภาคผนวก / Appendixes

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

สัญลักษณ์และความหมาย   / Symbols  

✔ ใหใ้ช้ได้ หมายถึง ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตใหใ้ช้ได้ตามข้อกำาหนดของมาตรฐาน
Permitted as organic practice and input in organic farming

! ใช้อย่างระมัดระวัง หมายถึง ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ได้ แต่จะต้องใช้ตามข้อกำาหนดอย่าง
เคร่งครัด และใช้อย่างระมัดระวัง
Use with caution as specified in this Appendix

ส่วนท่ี 1.1: ปัจจัยการผลิตท่ีใช้เป็นปุย๋และสารปรับปรุงดิน / Part 1.1: Inputs used for 
fertilizers and soil conditioners

รายการวสัดุ รายละเอียด/ข้อกำาหนด Details/Restriction

กระดูกป่น 
Bone meal

! กระดูกสัตว์หรือกระดูกปลาบดละเอียด ให้
ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุไนโตรเจนแกด่ินปลูก 
มคีุณสมบตัิเป็นด่างเล็กน้อย ควรใช้ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม โดยคำานึงถึงสมดุลของ
ธาตอุาหารในดิน

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

กากนำ้าตาล หรือ 
โมลาส
Molasses

✔ ใช้ในการหมักทำาปุ๋ยนำ้าชีวภาพ เพ่ือเป็น
อาหารของจุลินทรีย์

Use in composting green fertilizer 
as microorganisms’ food.

กากเมล็ดพืช
Vegetable seed 
cake

! กากท่ีเหลอืจากการบีบนำ้ามัน เช่น ถ่ัวลิสง ถ่ัว
เหลอืง เมล็ดสะเดา เมล็ดละหุ่ง ให้ธาตุ
ไนโตรเจน ควรใช้ในสภาพท่ีผ่านการหมัก
แล้ว ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจทำาให้พืชไหม้หรือ
เน่าตาย

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
Rice husks

! ใช้เป็นวัสดคุลุมดิน ช่วยปรับปรุงดินเหนียวให้
โปรง่ข้ึน แตค่วรใช้ร่วมกับวัสดุอื่น เพราะมี
ธาตอุาหารน้อยมาก และเก็บความชื้นไดไ้ม่ดี 
ยอ่ยสลายช้า

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.

กำามะถัน
Sulphur

! -- --

เกลอืยิปซ่ัม 
(แมกนีเซ่ียม 
ซัลเฟต)
Gypsum salt
(Magnesium 
Sulphate)

✔ จะตอ้งมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมีหรือไม่มาจาก
กระบวนการสังเคราะห์

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

ผลพลอยได้จาก
โรงงานอตุสาหกรรม
Industrial waste

! เป็นอินทรียวตัถุใช้ในการทำาปุ๋ยหมักได้ แต่ไม่
ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และต้อง
ระบุแหล่งท่ีมา และต้องตรวจสอบก่อนว่าไม่มี
การปนเปื้อนสารเคมี/สารต้องห้าม

Organic matter used in composting 
but need to report source and shall 
not come from chemical industrial. 
Analysis to confirm no 
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รายการวสัดุ รายละเอียด/ข้อกำาหนด Details/Restriction

contamination with 
chemicals/prohibited substances 
should be available.

ข้ีเถ้าไม้, ข้ีเถ้าแกลบ
wood ash, rice 
husk ash

! ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงความเป็นกรดของดิน เป็น
แหล่งของธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
ไม่ควรใช้กับต้นกล้าของพืช ห้ามใช้ข้ีเถ้าท่ีมา
จากการเผาปุ๋ยมูลสตัว์ เพราะทำาให้สูญเสีย
อนิทรียวัตถุและธาตอุาหาร

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.

ข้ีเลือ่ย
Saw dust

! ไม่อนุญาตถ้ามาจากไม้ท่ีมกีารใช้สารเคมเีพ่ือ
รกัษาเน้ือไม้
เมือ่ผสมกับดินปลูกจะช่วยทำาให้ดินโปร่งข้ึน 
และเก็บความชื้นได้มากข้ึน แต่ย่อยสลายช้า 
ควรผ่านการหมักให้สลายตัวก่อนการนำาไปใช้

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.

ข้ีไสเ้ดือน
Vermi-castle

✔

แคลเซ่ียม คลอไรด์ 
Calcium Chloride 

! จากแหลง่ธรรมชาตเิท่าน้ัน ใช้เป็นแหล่งธาตุ
อาหารเสริมแก่พืช  แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง
เพราะมีปริมาณธาตคุลอไรด์สงูมาก อาจเป็น
อนัตรายตอ่ความสมดลุของแร่ธาตุในดิน

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.

จุลินทรีย์
Micro organisms

✔ อนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ทุกชนิดกับปุ๋ยหมัก 
พืช เมล็ดพืช และดิน   ยกเว้นจุลินทรีย์ท่ีได้
มาจากกระบวนการทางพันธุวศิวกรรม

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

โดโลไมท์ 
(แมกนีเซียม และ 
แคลเซียม
คาร์บอเนต)
Dolomite 
(Magnesium and 
Calcium 
Carbonate)

✔

!

• ตอ้งมาจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมี ใช้ปรับปรุงความ
เป็นกรดของดิน

• อาจใช้เพ่ือเสริมธาตุแมกนีเซียมท่ีมีราคา
ถูกแก่พืช การใช้เกินความจำาเป็นอาจเป็น
อนัตรายตอ่พืช

• 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.

ปุ๋ยจากถุงเห็ด
Mushroom Manure

✔ ข้ีเลือ่ยและเศษวัสดุเหลอืท้ิงจากถุงเห็ด
นางฟ้า นางรม ฯลฯ
ควรผ่านการหมักซำ้าอกีครั้งก่อนนำามาใช้

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

ปุ๋ยชีวภาพ
Bio-fertilizer

✔ อนิทรีย์วัตถุท่ีมีเชือ้จุลินทรีย์ช่วยดดูซับและ
ช่วยย่อยธาตอุาหารให้แก่พืช 

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

ปุ๋ยธาตอุาหารรอง
Micro nutrients

! เป็นสารสงัเคราะห์ ไดแ้ก่ คอปเปอร์ โคบอลต์ 
ซัลเฟต เซเลเนียม โบรอน แมงกานีส โมลิ
บดินัม สงักะสี เหล็ก ไอโอดีน อนุญาตให้ใช้
เมือ่จำาเป็น เมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุ
อาหารเท่าน้ัน แต่ไม่อนุญาตให้ใช้สาร
สงัเคราะห์ท่ีอยู่ในรูปไนเตรตหรอืคลอไรด์

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. 
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ปุ๋ยนำ้าชีวภาพ
Liquid bio-fertilizer

✔ ได้จากการหมักเศษพืช เพ่ือให้เกิดจุลินทรีย์
โดยธรรมชาติ ใช้เป็นปุ๋ยฉีดพ่นหรือเติมลงดิน
เพ่ือให้พืชแข็งแรง

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

ปุ๋ยไนโตรเจน 
Nitrogen fertilizer

! จากแหลง่ธรรมชาติ เช่น กระดกูป่น เลือด
สตัว์แห้ง สาหร่ายสีนำ้าเงินแกมเขียว มูลไก่ 
กากถ่ัว กากเมล็ดสะเดา ฯลฯ ควรใช้ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม โดยคำานึงถึงสมดุลของ
ธาตอุาหารในดิน

Use only those from natural 
sources, e.g. blood meal, blue-
green algae, vegetable meals, and 
neem cake, green manure, and 
chicken manure. Use in appropriate 
amount by consideration of 
nutrient balance in the soil

ปุ๋ยพืชสด
Green Manure

✔ เช่น โสน ปอเทือง พืชตระกูลถ่ัวต่างๆ ฯลฯ Such as sesbania, sun hemp, 
legume crop

ปุ๋ยโพแทสเซียม
Potassium fertilizer

! จากแหลง่ธรรมชาติ เช่น ข้ีเถ้าไม้ หินบด ฯลฯ Use only those from natural 
sources, e.g. wood ash, rock dust.

ปุ๋ยฟอสเฟต
Phosphorous 
fertilizer

! จากแหลง่ธรรมชาติ เช่น กระดกูป่น สาหร่าย
ทะเล มูลไก่ มูลค้างคาว ข้ีเถ้าไม้ กากเมล็ด
พืช ฯลฯ

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

ปุ๋ยมลูสัตว์หรือ ปุ๋ย
คอก 
(ดเูพ่ิมท่ีข้ีเถ้า)
Animal manure 
(see also ash)

! • ห้ามใช้มูลสตัว์ท่ียังไม่ผ่านการหมักเบื้อง
ตน้(aging)     ยกเว้นผ่านการอบด้วย
ความร้อน และควรอยู่ในสภาพท่ีแห้ง
ดแีล้ว

• ไม่ควรนำาปุ๋ยตากแดดท้ิงไว้ เพราะจะสูญ
เสียธาตุไนโตรเจนโดยการระเหิด ควร
เก็บไว้ในท่ีร่ม และรองพ้ืนดินด้วยเศษไม้
ใบหญ้าหรือฟางข้าว และถ้าโรยหิน
ฟอสเฟตบดลงไปด้วยจะช่วยเพ่ิมธาตุ
อาหารมากข้ึน

• ใส่ปุ๋ยขณะท่ีดินมีความชื้นพอเหมาะ

• Application of non-aging 
manure is prohibited, except 
when the manure is treated 
with heat and should be in dry 
condition

• Do not expose manure to sun 
light as nitrogen is lost through 
volatilization.  Store in shade 
and put dried leaf or straw 
underneath. Add rock 
phosphate can increase 
nutrients

• Apply to soil when soil has 
appropriate moisture content

ปุ๋ยแร่ธาตุ
Mineral fertilizer

! จากแหลง่ธรรมชาติ อนุญาตให้ใช้เฉพาะท่ีไม่
ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมี และให้ใช้
เพ่ือเป็นแร่ธาตุเสริมในการปรับปรุงดินเท่าน้ัน

Allow only natural form. Chemical 
process is prohibited. Use as soil 
supplementary only

ปุ๋ยหมัก
Compost

✔ การหมักปุ๋ยช่วยแก้ปัญหาวัชพืชท่ีตดิมากับ
มลูสัตวไ์ด้ อนุญาตให้ใช้เมื่อมสี่วนประกอบ
เป็นวัสดุตามท่ีระบุอยู่ในภาคผนวกน้ี แต่ห้าม
ใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเมอืง

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.

ปุ๋ยหมักจาก
กา๊ซชีวภาพ
Compost from Bio-
gas waste

✔ • เป็นกากท่ีได้จากการผลติก๊าซชีวภาพ มี
ธาตอุาหารโดยประมาณดังน้ี N=0.13%, 
P2O=0.01%, K2O=2-3%

• หากใช้ปุ๋ยชนิดน้ีโดยลำาพัง ควรใช้ไมต่ำ่า
กว่า 1 ตัน/ไร่ (ในรูปของปุ๋ยแห้ง)

• The waste product from bio-
gas production has an 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.
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ปุ๋ยหมักจากกองเห็ด
ฟาง
Compost from 
mushroom straw

✔ อนุโลมให้ใช้ แม้ว่าฟางอาจมาจากนาข้าวท่ี
ใช้สารเคมี แต่ในกองเห็ดฟางจะต้องไม่ใช้
สารต้องห้ามในเกษตรอินทรีย์

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

ปูนมาร์ล, หินปูนบด 
(แคลเซ่ียม 
คาร์บอเนต)
Lime stone, marl 
(CaCO3)

✔ ใช้เพ่ือปรับปรุงความเป็นกรดด่างของดิน และ
ควรใช้ในรูปท่ีบดละเอยีดแล้ว ห้ามใช้ปูนเผา 
(แคลเซ่ียม ออกไซด์ - CaO2) เป็นสาร
ปรับปรุงดิน เน่ืองจากออกฤทธิ์รุนแรง

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.

พืชหมุนเวียน
Crop Rotation

✔ ควรหมุนเวียนปลูกพืชต่างตระกลูกัน เพราะ
ระดับรากต่างกัน การหมุนเวียนของธาตุ
อาหารในดินจะสมบูรณ์ข้ึน การใช้ธาตุอาหาร
ของพืชชนิดต่างๆจากน้อยไปมาก เป็นดังน้ี 
1.พืชตระกลูถ่ัว  2.พืชกินหัว  3.พืชกินใบ 
4.พืชกินผล  5.ธัญพืช 

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.

ฟางข้าว และวสัดุ
คลุมดินจากธรรมชาติ
Straw and natural 
mulching materials

✔ เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง เพ่ือลดการระเหย
นำ้าจากหน้าดิน ลดความรุนแรงของนำ้าฝน ลด
การชะล้างหน้าดิน ควบคุมวัชพืช ปรับ
อณุหภูมิของดินให้เหมาะสม และให้ปุ๋ยแก่
พืช อนุโลมให้ใช้ฟางท่ีมาจากนาเคมีได้

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.

มลูค้างคาว 
Bat manure

! เป็นแหล่งปุ๋ยฟอสเฟตท่ีสำาคัญ มคีุณสมบัติ
เป็นด่างเลก็น้อย

Good source of phosphorous. 
Slightly alkaline

ไรโซเบียม 
Rhizobium

✔ เป็นเชือ้แบคทีเรียท่ีใช้คลกุเมลด็พืชตระกลู
ถ่ัวกอ่นปลูก และเพ่ือช่วยให้เมลด็เกาะเชื้อได้
ดข้ึีน สามารถใช้สารละลายนำ้าตาลเข้มข้น 
30% หรือสารละลายนมผง แช่เมล็ดก่อน
คลุกเชื้อได้

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.

เลือดสัตว์แห้ง
 Blood Meal

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

ยิปซ่ัม (แคลเซ่ียม
ซัลเฟต)
Gypsum (Calcium 
Sulphate)

✔ ตอ้งมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมี ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน 
และอาจใช้เพ่ือเสริมธาตุแคลเซียมท่ีมีราคา
ถูกแก่พืชได้

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

วัสดุปรับปรุงดิน
Soil improvement 
materials

✔ • วัสดุจากธรรมชาติท่ีใส่ลงในดินแล้วจะ
ช่วยปรับปรุงสภาพกายภาพ/เคมี/ชีวะ
ของดินให้ดีข้ึน ได้แก่ เศษไม้ ข้ีเลื่อย 
แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกถ่ัว ฯลฯ

• ตอ้งใชอ้ย่างระวงั เพราะอาจเกดิการแยง่
ธาตุไนโตรเจนจากพืช

• Natural materials used to 
improve physical, chemical, or 
biological characteristics of the 
soil.  Includes rice husk and 
straw, corn stalks, sawdust, 
and bean pods etc.  

• Care should be taken not to 
make nitrogen competition 
from plant.

สาหร่ายทะเล
Seaweed

! ให้ใช้เฉพาะท่ีสกดัด้วยวิธีการทางธรรมชาติ
เท่าน้ัน

Only natural extracts are allowed.
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รายการวสัดุ รายละเอียด/ข้อกำาหนด Details/Restriction

สาหร่ายสีนำ้าเงินแกม
เขียว
Blue green algae

✔ เป็นแหล่งปุ๋ยไนโตรเจนจากธรรมชาติ เหมาะ
สำาหรับนาข้าวนำ้าขัง

Source of natural nitrogen in paddy 
rice.

สารเร่งปุ๋ยหมัก
Compost bacteria

✔ จำาพวกจุลินทรีย์ ยกเว้นจุลินทรีย์ท่ีได้จาก
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

Except GMOs

เศษพืช, ผัก และ
วัสดุการเกษตร
Plant and 
vegetable residue

✔ ใช้ทำาปุ๋ยหมัก Use for composting

หินฟอสเฟต
Rock phosphate 

! จะตอ้งมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมี
ใช้เป็นแหล่งให้ธาตุฟอสเฟต(P) ละลายนำ้า
ได้ยาก ปลดปล่อยธาตอุาหารอย่างช้าๆจึง
ควรบดละเอียดให้ได้ประมาณ 100 เมซ และ
คลุกเคล้าให้เข้ากับดินอย่างดี

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.

แร่ดินเหนียว 
Clay

✔ เช่น เบนโทไนท์, เพอร์ไรท์, เวอร์มคิูไลท์, ซี
โอไลท์, เกาลีน  ท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติ 
ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี  ใช้เป็นแร่ธาตุ
เสริมให้แก่พืช

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

แร่หินภูเขาไฟ
Volcanic rock

! เช่น ภูไมท์ ไดโอไลท์ ท่ีมาจากแหล่ง
ธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี

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

หินแมกนีเซียม
Magnesium rock

! อนุญาตให้ใช้เพ่ือเสริมธาตอุาหารพืช Use for soil improvement

แหนแดง
Azolla

✔ มธีาตุไนโตรเจนสูง ยอ่ยสลายไดเ้ร็ว 
80%ของธาตุอาหารในแหนแดงจะปลด
ปลอ่ยออกมาหลังจากไถกลบได้ 2 เดือน  (8 
สัปดาห์)

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

ส่วนท่ี 1.2: ผลิตภัณฑ์และวิธีการท่ีอนุญาตให้ใช้ในการป้องกนักำาจดัศตัรูพืช/โรคพืช/
วัชพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต / Part 1.2: Products and Methods Used for 
Pest, Disease, Weed Control and Growth Regulators

รายการวัสดุ / 
Input

รายละเอียด/ข้อกำาหนด Details/Restriction

กาวดกัแมลง
Sticky insect trap

✔ ควรใช้วัสดุสีเหลืองเป็นวัสดุทากาวเพราะ
สามารถดกัแมลงได้มากกว่าสอีื่น(ดกัแมลง
ไดม้ากกว่า 85%) แต่ตอ้งจัดการมิให้สัมผัส
พืชปลูกและปนเปื้อนสิง่แวดลอ้ม ท้ังขณะท่ี
ใช้อยู่ในแปลงและหลังจากเลิกใช้แล้ว

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.

กำามะถัน
Sulfur

! ให้ใช้ควบคมุโรคพืชท่ีเกิดจากเชือ้ราได้ มี
ความเป็นกรดสูง จึงไม่ควรใช้ในช่วงท่ีอากาศ
ร้อนจัด เพราะอาจทำาให้ใบพืชไหม้

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

✔ ตอ้งมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกสตัว์ทะเล 
เช่น เปลอืกกุ้งและปู  และต้องไม่มีส่วนผสม
ของสารต้องห้าม  ใช้สำาหรับควบคุมไสเ้ดอืน
ฝอยศตัรูพืช

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

จุลินทรีย์
Micro organisms

✔ อนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ทุกชนิดในการปอ้งกัน
กำาจัดโรคและแมลง แต่ตอ้งไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุวศิวกรรม

Except GMOs

จุนสี หรือคอปเปอร์
ซัลเฟต (ดูเพ่ิมท่ี 
ทองแดง)
Copper Sulfate
(see also Copper)

! ใช้แช่เมล็ดพืชก่อนปลกูเพ่ือกำาจัดเชื้อโรคท่ี
ตดิมากับเมล็ด โดยละลายจุนสี 19 กรัม/นำ้า 
18 ลติร (ไม่ควรใช้ภาชนะท่ีเป็นโลหะ) ใน
กรณีเมลด็ข้าว แช่นาน 24 ชม. แล้วจึง
ล้าง(แช่)นำ้าเปล่าก่อนนำาไปปลกู 

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.

โซเดียมไบ
คาร์บอเนต หรือผงฟู
Sodium 
bicarbonate

! ใช้อัตรา 5 กรัม/นำ้า 1 ลติรสำาหรับโรคราแป้ง 
อตัรา 10 กรัม/นำ้า 1 ลติรสำาหรับโรครานำ้าคา้ง 
ใช้สบู่อ่อนผสมเป็นสารจับใบ เตรียมแล้วใช้
ทันที ไม่ควรเก็บไว้นาน

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

ดา่งทับทิมหรือ
โพแทสเซียมเปอร์
แมงกาเนต
Potassium 
permanganate

! ใช้สำาหรับป้องกันกำาจัดโรครานำ้าค้าง โดยใช้
ด่างทับทิม 7 กรัม/นำ้า 7 ลิตร คนให้ละลาย
แล้วฉีดพ่นทันที ให้ใช้ในผลไม้เท่าน้ัน

at mixtures of 7 gm/7 liter can be 
used as a fungicide. Allow to use in 
fruit only.

ดาวเรือง
Marigold

✔ ควรปลกูไว้ในไร่นาเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศัยของ
แมลงท่ีเป็นประโยชน์ และช่วยป้องกัน
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในดิน

Companion crop for nematode 
control.

ตวัหำ้า, ตวัเบียน
Beneficial insect 
(predator, 
parasite)

! เป็นการควบคุมโดยชีววิธี ใช้ปล่อยเพ่ือกำาจัด
แมลงศัตรูพืช

Biological control. Use insect to 
control natural pest. 

ทองแดง 
(สารประกอบ)
Copper
(compound 
substance)

! ให้ใช้ในรูปของ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์, 
คอปเปอร์ออกไซด์, คอปเปอร์ออกซ่ีคลอ
ไรด์, คอปเปอร์ซัลเฟท, คอปเปอร์ออกตาโน
เอท และคิวปรัสออกไซด์
ปริมาณการใช้ไม่เกิน 960 กรัม./ไร่/ปี (6 
กก./เฮกตาร์/ป)ี

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).

นำ้ามันหอมระเหย
Essential oils

✔ จากพืช เช่น นำ้ามันตะไคร้หอม นำ้ามันสน ฯ 
ใช้เป็นสารกำาจัดแมลง กำาจัดไร โรคพืช และ
สารยับยั้งการงอก

From plants such as citronella, 
pine, etc; used against insects, 
mite, plant diseases and also as 
germination inhibitor  

นำ้าส้มสายชู
Vinegar

✔ จากแหล่งธรรมชาติใช้ฉีดพ่นป้องกันกำาจัด
โรคและแมลง โดยเจือจางก่อนใช้

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

บอร์โดมกิซ์เจอร์
Bordeaux mixture

! • ใช้ควบคุมโรคท่ีเกดิจากเชือ้ราและ
แบคทีเรีย เช่น ใบจุด ใบไหม้ และรา
นำ้าค้าง โดยต้องใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ให้
เกดิการสะสมของทองแดง (คอปเปอร์) 
ในดิน และต้องไม่มคีราบตกค้างให้เห็น
ในผลิตผลท่ีเก็บเกีย่ว

• มีอตัราส่วนผสมแตกต่างกันระหว่าง 
จุนสี:ปูนเผา:นำ้า (กรัม:กรัม:ลิตร) ดงัน้ี 

• 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 
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พืชท่ัวไป = 40:40:4  พืชท่ีแพ้ฤทธิ์
ทองแดง 40:120:4  พืชอายุน้อย 
10:30:4

• เมื่อผสมแล้วตอ้งใช้ทันที และอาจเป็น
พิษกับพืชอวบนำ้า จึงควรผสมจุนสีและ
ปูนเผาแยกกัน เวลาจะใช้จึงนำามาผสม
กัน

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.

บาซิลลัส ธูริงเจียน
ซิส (บ.ีที.)
Bacillus 
thuringensis (Bt)

✔ ไมอ่นุญาตเชื้อท่ีได้จากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม

Except GMOs

พลาสติก
Plastic

! ใช้เมื่อจำาเป็น เช่น ใช้ในการห่อไม้ผล ใช้ใน
การคลุมดินเมือ่ปลกูสตรอเบอร์รี่ ฯลฯ

Use when necessary such as 
wrapping fruits or soil mulching 

พืชคลุมดิน
Cover crops

✔ ควรปลกูพืชตระกลูถ่ัว เพ่ือช่วยกำาจัดวัชพืช 
ป้องกันการชะล้างหน้าดินและรักษาความชื้น
ของดิน

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

พืชหมุนเวียน
Crop Rotation

✔ ช่วยลดการแพร่กระจายของศัตรูพืช Helps prevent insect, disease, or 
weed infestations. 

พืชไล่แมลง
Repellent plants

! เช่น ตะไคร้หอม e.g. citronella grass

ไพรีทริน (สกดัจาก
ไพรีทรัม)
Pyrethrin (Extract 
from natural 
Pyrethrums)

! ไมอ่นุญาตให้มี piperonyl butoxide ใน
ผลิตภัณฑ์จากไพรีทรัม    
ใช้ป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูพืช

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

โล่ติ๊น หรือ หางไหล
Derris spp. 
(rotenone)

! มีพิษตำ่ากว่ายาสูบ มีพิษต่อผิวหนัง ออกฤทธิ์
แบบถูกตัวตาย ใช้ควบคุมแมลงจำาพวกด้วง 
หนอน เพลี้ยไฟ และแมลงวัน มีสารโรติโนน
ซ่ึงมี LD50=132  ในกรณีท่ีใช้กับพืชกินใบ
ตอ้งท้ิงไว้อย่างน้อย 7 วันก่อนเก็บเกี่ยว และ
ตอ้งใช้อย่างระมัดระวังเน่ืองจากเป็นพิษต่อ
สัตวเ์ลือดเย็น เช่น ปลา 

Less toxic than tobacco but can 
irritate the skin.  Controls beetles, 
worms, and flies. LD 50 =132. 
When used with leafy vegetables, 
there must be at least 7 days 
withdrawal period before harvest. 
Must use with caution because it is 
toxic to cold blood animal such as 
fish.

วัสดุคลุมดิน
Mulching

✔ ให้ใช้วัสดคุลุมดินจากธรรมชาติ เช่น หญ้า
แห้ง ใบไม้แห้ง ฟางข้าว ปุ๋ยหมัก ควบคุม
วัชพืช 

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

ไวรัสกำาจัดแมลง
Viruses

✔ เช่น ไวรัส NPV ใช้ควบคุมการระบาดของ
หนอนศัตรูพืชได้หลายชนิด ห้ามใช้ไวรสัท่ีได้
จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

E.g. NPV virus. Use for insect 
control but must not be GMOs.

สบูโ่พแทสเซ่ียม 
หรือสบูอ่่อน
Potassium soap
Soft soap

✔ ใช้ควบคุมศัตรูพืชจำาพวกปากดูด เช่น ไร 
เพลี้ยอ่อน แตอ่าจทำาให้ใบพืชไหม้ ในภาวะท่ี
อากาศรอ้นจัด

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

สารจับใบ
Sticking Agents

! ให้เลอืกใช้นำ้าสบูอ่่อน หรือลกูประคำาดคีวาย 
แทนสารจับใบสงเคราะห์ั

Use soft soap or natural soap berry.

สารล่อแมลง หรือ 
ฟีโรโมน

✔ เป็นสารธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของสตัว์และแมลง  ใช้ในกับล่อแมลงเพ่ือ

Natural substances with effects on 
animal behaviors or substances 
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Insect attraction 
agent or 
Pheromone

ดึงดูดแมลงบางชนิด เช่น แมลงวันผลไม้ 
เป็นวิธีลดจำานวนประชากรแมลง ให้ใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์กับดักและอปุกรณก์ระจาย
กลิน่(dispenser) เท่าน้ัน แต่ห้ามผสมสารฆ่า
แมลง

used in traps to attract insects, e.g. 
fruit fly; used to reduce insect 
population; and must not be mixed 
with chemical pesticide; used with 
traps and dispensers only. Must not 
be combined with chemical 
pesticide.

สารเร่งการเจริญ
เติบโต หรือ ฮอร์โมน
Growth stimulant 
or hormone

✔ ใช้ได้เฉพาะท่ีเป็นสารจากธรรมชาติ เช่น นำ้า
มะพร้าว และไซโตไคนิน

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

สารสกัดจากพืช
Botanical extracts

! ตอ้งใช้อย่างระมัดระวัง เพราะสารสกดัจาก
พืชบางชนิดทำาลายแมลงท่ีเป็นประโยชน์ด้วย

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

สะเดา
Neem

! ใช้ป้องกันกำาจัดแมลงและหนอนศัตรูพืช Use for insect control.

ไส้เดอืนฝอย
(ใชก้ำาจัดศัตรูพืช)
Nematode (for 
pest control)

✔ ใช้ควบคุมแมลงศตัรูในไม้ผล เช่น หนอน
เปลอืกลองกอง ลางสาด ชมพู่ เป็นต้น

For control of pests in orchards 
such as worm.

เอทิลแอลกอฮอล์, 
เหล้าขาว
Ethyl alcohol

✔ ใช้ฉีดพ่นกำาจัดแมลง Spray for insect control

ส่วนท่ี 1.3: ผลิตภัณฑ์และวธิีการท่ีอนุญาตให้ใช้ในการป้องกันกำาจัดแมลงศตัรูและสัตว์ใน
สถานท่ีแปรรูปและโรงเก็บ / Part 1.3: Products and Methods Used for Pest 
Control in Processing Unit and Storage

รายการวสัดุ รายละเอียด/ข้อกำาหนด Input Details/Restriction

กบัดักหนู, 
แมลงสาบ

ดกัโดยวิธกีล ฝังซากสัตว์ให้มิดชดิ ✔ Pest traps Mechanical pest traps. Proper 
dispose of the dead bodies.

กบัดักไฟล่อ
แมลง

ใช้ลอ่แมลงไม่ให้มารบกวน ✔ Light trap Attract insect

ข้ีเถ้าไม้ ใช้ข้ีเถ้าแห้งคลกุเมลด็พันธุ์ปอ้งกัน
แมลง

✔ Wood ash Mixed with seeds for insect 
control

ไดอะตอมเิชียส
เอิร์ธ

เป็นผงสีขาวละเอียด เกดิจากซาก
ของสิ่งมีชวีิตในทะเล  ใช้คลกุเมลด็
พันธุ์เพ่ือปอ้งกันแมลงศตัรู  ใช้กำาจัด
แมลงในบ้าน/โรงเรอืน เช่น 
แมลงสาบ มด  เวลาใช้ควรมีผ้าปิด
จมูกเพ่ือป้องกันระวังไม่ให้หายใจเข้า
ปอด

! 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  

นำ้ามันเครือ่งใช้
แล้ว

ใช้ร่วมกับกับดกัไฟล่อแมลง ดกั
แมลงท่ีมาเล่นไฟ ตอ้งจัดการมิให้ปน

! Motor oil 
(used)

Used as an insect trap with 
black light. Must be managed 
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เปือ้นพ้ืนท่ีเพาะปลูก พืชปลกู และ
ผลผลติ

to avoid contamination to 
cultivating area and crops.

นำ้ามันพืช ใช้คลุกเมล็ดเพ่ือป้องกันแมลง
ทำาลาย

✔ Vegetable oil Used in seed storage.

แบลก็ไลท์ ใช้ลอ่แมลงกลางคืน ช่วงเวลาท่ี
แมลงเริ่มออกหากิน เริ่มตะวันตกดิน
กระท่ังประมาณ 20.00 น.

✔ Black light Attract night insect.

ไพรีทริน (สกดั
จากไพรีทรัม)

อนุญาตให้ใช้กำาจัดแมลงศตัรูในโรง
เก็บ แตต่้องไม่ให้สัมผัสกับ
ผลติภัณฑ์อินทรีย์

! Pyrethrin 
(Extracted 
from natural 
pyrethrum)

Allow for storage insect control. 
Must not contact with organic 
products.

สารล่อแมลง 
หรือ ฟีโรโมน 

 ใช้ในกับดกัล่อแมลงเพ่ือดึงดดู
แมลงบางชนิดเพ่ือลดจำานวน
ประชากรแมลงให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
กบัดักและอุปกรณ์กระจาย
กลิ่น(dispenser)เท่าน้ัน

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

อลัตราซาวน์ ใช้ไล่แมลงและสตัว์ศตัรูพืชท่ีมา
รบกวน

✔ Ultra-sound Use for annoying insect and 
animal pest. 

ส่วนท่ี 1.4: ผลิตภัณฑ์ท่ีอนุญาตให้ใช้ในการทำาความสะอาดและฆ่าเช้ือ / Part 1.4: 
Products Used as Cleansing Agents and Disinfectants

รายการวสัดุ รายละเอียด/ข้อกำาหนด Input Details/Restriction

กรดซิตริก ✔ Citric acid

กรดฟอสฟอริก สำาหรับอุปกรณ์และเครื่องมือผลิตนม
เท่าน้ัน  

✔ Phosphoric 
acid 

For dairy production 
equipment only 

กรดอาซีตกิ 
(นำ้าส้มสายชู )

มาจากธรรมชาติ  ใช้เป็นสารทำาความ
สะอาด

✔ Acetic acid 
(vinegar)

Natural substance used as 
cleaning agent

คลอรีนได
ออกไซด์

ใช้สำาหรับฆ่าเชือ้โรคในอุปกรณ์ท่ี
สัมผัสอาหาร

✔ Chlorine 
dioxide

For disinfection in equipment 
in contact with food  

แคลเซ่ียมคลอ
ไรด์

ใช้เป็นสารท่ีทำาให้มีการจับตัวเป็นก้อน ✔ Calcium 
chloride

Use as coagulant 

แคลเซ่ียมออก
ซ่ีคลอไรด์

 Calcium 
oxychloride 

แคลเซ่ียม 
ออกไซด์

ใช้สำาหรับทำาความสะอาดอุปกรณ์/
เครื่องแปรรูปอาหาร และตามด้วยการ
ลา้งนำ้าอยา่งพอเพียง

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

แคลเซ่ียมไฮดร
อกไซด์

✔ Calcium 
hydroxide 

แคลเซ่ียมไฮ
เปอรค์ลอไรท์

ใช้สำาหรับฆ่าเชือ้โรคในอุปกรณ์ท่ี
สัมผัสอาหาร

✔ Calcium 
hypochlorite

For disinfection in equipment 
in contact with food  

โซเดยีมไฮดร
อกไซด์ 
(โซดาไฟ)

✔ Sodium 
hydroxide 
(caustic soda)
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โซเดยีมไฮ
เปอรค์ลอไรท์ 

เช่น นำ้ายาฟอกขาว  ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อ
โรคในอุปกรณ์ท่ีสัมผัสอาหาร 
ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

✔ Sodium 
hypochlorite 

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

นำ้ายาล้างจาน ให้ใช้ในการทำาความสะอาดอุปกรณ์
และสถานท่ี ควรเลือกใช้สารชำาระล้าง
ท่ียอ่ยสลายทางชีวภาพได้(bio-
degradable) และมีผลกระทบตอ่สิ่ง
แวดล้อมน้อย

✔ 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 
(สบู่แข็ง/ สบู่
กอ้น)

✔ Sodium soap

สบู่โปแตสเซ่ี
ยม (สบู่ออ่น)

✔ Potassium 
soap (soft 
soap) 

แอลกอฮอล์ 
เอทิล

ใช้สำาหรับฆ่าเชือ้โรค ✔ Ethyl alcohol For cleaning containers

แอลกอฮอล์, 
ไอโสโปรปิล

ใช้สำาหรับฆ่าเชือ้โรค  ควรเลือกใช้ 
เอทธิลแอลกอฮอลก์่อน

 Alcohol 
isopropyl

For disinfection; preferably 
ethyl alcohol 

โอโซน ✔ Ozone

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

ให้ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อ  Hydrogen 
peroxide

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

ส่วนท่ี 1.5: สารปรุงแต่งท่ีอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สำาหรับป้องกนักำาจัดศตัรูพืช / Part 
1.5: Additives Used in Products for Pest Control

รายการวัสดุ รายละเอียด/ข้อกำาหนด Input Details/Restriction

กรดซิตรกิ สารกันบูด, สารปรับความเป็นกรดด่าง ✔ Citric acid Preservative, pH adjustment

เมทธิล พารา
ไฮโดรเบนโซ
เอท

สารกันบูด ✔ Methyl 
parahydrobezo
ate

Preservative

โปรปิล พารา
เบนโซเอท

สารกันบูด ✔ Propyl 
parabezoate

Preservative

โพลี่ซอร์เบท สารอิมลัซิไฟเออร์ ✔ Polysorbate Emulsifier
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ส่วนท่ี 1.6: รายช่ือปัจจัยการผลิตท่ีอนญุาตให้ใช้ในการเล้ียงสัตวแ์ละการเล้ียงผึ้งเกษตร
อินทรีย์ / Part 1.6: List of Approved Inputs for Organic Livestock and Bee-
Keeping 

รายการวัสดุ รายละเอียด/ขอ้กำาหนด Input Details/Restriction

นำ้า และไอนำ้า ✔ Water and 
steam

สารสกัดจากพืช สกัดด้วยวิธีธรรมชาติเท่าน้ัน ✔ Plant 
preparation

use natural extraction 
method only

นำ้าปูนไลม์ ✔ Milk of lime

หนิปูน ✔ Lime

ปูนขาว รวมทั้งปูนเผาโชยนำ้า สำาหรับใช้ใน
โรงงานฆ่า/ชำาแหละสตัว์เท่าน้ัน

✔ Quick lime Including slaked lime, only in 
slaughter house

เกลือของหินปูน calcium oxychloride, calcium 
chloride and calcium hydroxide

✔ Chloride of 
lime

calcium oxychloride, calcium 
chloride and calcium 
hydroxide

กรดไนตริก สำาหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือผลิต
นมเท่าน้ัน

✔ Nitric acid For dairy production 
equipment only

กรดฟอสฟอริก สำาหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือผลิต
นมเท่าน้ัน  

✔ Phosphoric 
acid 

For dairy production 
equipment only 

กรด กรดซิตริก กรดเปอร์อะซิติก กรด
ฟอร์มิก กรดแลคติก กรดออกซา
ลิก และ กรดอะซิติก

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

คลอรีนได
ออกไซด์

ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์ที่
สัมผัสอาหาร

✔ Chlorine 
dioxide

For disinfection in equipment 
in contact with food  

แคลเซี่ยมไฮ
เปอร์คลอไรท์

ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์ที่
สัมผัสอาหาร

✔ Calcium 
hypochlorite

For disinfection in equipment 
in contact with food  

โซเดยีมไฮดร
อกไซด์ 
(โซดาไฟ)

✔ Sodium 
hydroxide 
(caustic soda)

โซเดยีมไฮเปอร์
คลอไรท์ 

เช่น นำ้ายาฟอกขาว  ใช้สำาหรับฆ่า
เชื้อโรคในอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร 
ควรใชด้้วยความระมัดระวัง

✔ Sodium 
hypochlorite 

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

โซเดยีมคาร์
บอเนต

เฉพาะในโรงฆ่า/ชำาแหละสัตว์
เท่าน้ัน

✔ Sodium 
carbonate

Only in slaughter house

สบู่โซเดียม (สบู่
แข็ง/ สบู่ก้อน)

✔ Sodium soap

สบู่โปแตสเซี่ยม 
(สบู่อ่อน)

✔ Potassium 
soap (soft soap) 

แอลกอฮอล์ 
เอทลิ

ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อโรค ✔ Ethyl alcohol For cleaning containers

แอลกอฮอล์, 
ไอโสโปรปิล

ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อโรค  ควรเลือกใช้ 
เอทธิลแอลกอฮอล์ก่อน

✔ Alcohol 
isopropyl

For disinfection; preferably 
ethyl alcohol 
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โอโซน ✔ Ozone

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

ให้ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อ ✔ Hydrogen 
peroxide

For disinfection of processing 
equipment only and must 
wash with hot water before 
begin processing
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ภาคผนวก 2 สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปสำาหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ / 
Appendix 2: List of Approved Additive and Processing Aids Used 
in Food Processing 

ส่วนท่ี 2.1: รายการสารปรุงแต่งและ carrier ท่ีอนุญาตให้ใช้ / Part 2.1: List of Products 
Used as Additives and Carriers

รายการ ผลติภัณ
ฑ์ ท่ีใช้

รายละเอียด/
ข้อกำาหนด

Product Product 
group

Detail/
Limitation

แคลเซียม
คาร์บอเนต

ไม่จำากดั E170 Calcium 
carbonate 

unrestricted

ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์

ไวน์ จะต้องไม่ใส่ในไวน์
มากเกินกว่า 100 ppm 
และตอ้งไมม่ีซัลไฟต์
เหลือเกินกว่า 35 ppm 
ในผลิตภัณฑ์สำาเร็จ

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.

โพแทสเซียมเม
ตาไบซัลไฟต ์

ไวน์ E224 Potassium 
metabisulphit
e

wine

กรดแลคตกิ ผักและผล
ไม้

ใช้เพ่ือปรับปรุงรสใน
นำ้าผลไม้/นำ้าผักเข้ม
ข้น, ผลติภัณฑ์ผักดอง

E270 Lactic acid Fruit/ 
vegetable

Concentrated 
fruit/vegetable juice 
& fermented 
vegetable products

คาร์บอนได 
ออกไซด์ 

ไม่จำากดั E290 Carbon 
dioxide

unrestricted

กรดแอสคอ
บกิ 

ผักและผล
ไม้

E300 Ascorbic 
acid

Fruit/ 
vegetable

โทโคฟีรอลส์ ไม่จำากดั ตอ้งสกัดจากนำ้ามันพืช E306 Tocopherols unrestricted Must be derived 
from vegetable oils

เลซิติน ไม่จำากดั ไดม้าโดยไม่ใช้สาร
ฟอกและตัวทำาละลาย
อินทรีย์

E322 Lecithin unrestricted Obtained without 
use of bleaches and 
organic solvents

กรดซิตรกิ ผักและผล
ไม้/ไวน์

• ใช้เพ่ือปรับปรุงรส
ในแยม, นำ้าผลไม้/
นำ้าผักเข้มข้น, ผัก
ดอง (ใช้ไมเ่กิน 1 
กรัม/ลิตร)

• ใช้ร้อยละ 0.1-0.5 
เพ่ือช่วยป้องกัน
ปฏิกิริยาสีนำ้าตาล
ในผักและผลไม้
ตากแห้ง

• ในไวน์ ตอ้งใส่ไม่
เกิน 1 กรัม/ลิตร

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%
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• Used in wine, 
not more than 
1 gram/liter

กรดทาร์ทาริก ไวน์ ให้ใช้ท่ีมาจาก
ธรรมชาติ

E334 Tartaric acid wine Allow only from 
natural source

โซเดียมทาร์
เตรต 

ขนมหวาน/
เคก้/
ขนมปัง

E335 Sodium 
tartrate 

cake/biscuit/ 
confectionery

โพแทสเซียม
ทาร์เตรต

ธัญพืช/
ขนมหวาน/
เคก้/
ขนมปัง

E336 Potassium 
tartrate 

cereal/cake/ 
biscuit/
confectionery

โมโน
แคลเซียม 
ฟอสเฟต

ธัญพืช ใช้กับแป้ง E341 Mono 
calcium 
phosphate

cereal For raising flour 
only

แอมโมเนียม 
ฟอสเฟต

ไวน์ ให้ใช้ไม่เกิน 0.3 กรัม/
ลิตร

E342 Ammonium 
phosphate

wine Restricted to 0.3 
gm/l

กรดอัลจินิก ไม่จำากดั E400 Alginic acid unrestricted

โซเดียมอัลจิ
เนต

ไม่จำากดั E401 Sodium 
alginate 

unrestricted

โพแทสเซียม
อลัจิเนต 

ไม่จำากดั E402 Potassium 
alginate

unrestricted

วุ้น ไม่จำากดั E406 Agar unrestricted

คาร์ราจีแนน ไม่จำากดั E407 Carrageena
n

unrestricted

โลคัสบีนกัม ไม่จำากดั E410 Locust bean 
gum 

unrestricted

กวัร์ กัม ไม่จำากดั E412 Guar gum unrestricted

ทรากาแค
นท์กัม

ไม่จำากดั ไมอ่นุญาตให้ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสง่ออกไป 
EU

E413 Tragacanth 
gum

unrestricted Not allowed for 
products being 
exported to the EU.

อาราบิกกัม ขนมหวาน/
นม/ไขมัน/
ไข่

E414 Arabic gum confectionery
/milk 
products/fat 
products/egg

แซนแทนกมั ผัก/ผลไม้/
เคก้/
ขนมปัง

E415 Xanthan 
gum 

Fruit/ 
vegetable 
cake/biscuit

เพคติน ไม่จำากดั ช่วยให้แยมคงตัว 
อนุญาตให้ใช้เฉพาะเพ
คตนิธรรมชาติท่ีไม่
ผ่านกระบวนการทาง
เคมี

E440 Pectin unrestricted For jam production 
Modification is not 
allowed

โซเดียมคาร์บ
อเนต

ขนมหวาน/
เคก้/
ขนมปัง

E500 Sodium 
carbonates 
(E500)

cake/biscuit/
confectionery

โพแทสเซียม ธัญพืช/ E501 Potassium cereal/cake/ 
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คาร์บอเนต ขนมหวาน/
เคก้/
ขนมปัง

carbonates biscuit/
confectionery

แอมโมเนียม
คาร์บอเนต

ธัญพืช/
ขนมหวาน/
เคก้/
ขนมปัง

ใช้เป็นสารท่ีทำาให้ขนม
ฟู

E503 Ammonium 
carbonates

cereal/cake/ 
biscuit/
confectionery

Used as leavening 
agent

แมกนีเซียม
คาร์บอเนต

ธัญพืช/
ขนมหวาน/
เคก้/
ขนมปัง

E504 Magnesium 
carbonates

cereal/cake/b
iscuit/
confectionery

โพแทสเซียม
คลอไรด์

ผักและผล
ไม้

ใช้กับผักและผลไม้
กระป๋องแช่แข็ง ซ้อส 
มาสตาร์ด 
ไมอ่นุญาตให้ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสง่ออกไป 
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.

แคลเซียม
คลอไรด์

ผัก/ผลไม้/
ถ่ัวเหลือง

E509 Calcium 
chloride

soybean 
/fruit/ 
vegetable

แมกนีเซียม
คลอไรด์

ถ่ัวเหลือง ไมอ่นุญาตให้ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสง่ออกไป 
EU

E511 Magnesium 
chloride 

soybean Not allowed for 
products being 
exported to the EU.

แคลเซียม
ซัลเฟต 

ถ่ัวเหลือง/
ขนมหวาน/
ยีสต์

E516 Calcium 
sulphate 

Soybean
products/ 
confectionery
/bakers’ 
yeast 

แอมโมเนียม 
ซัลเฟต

ไวน์ ใช้ไม่เกิน 0.3 
มิลลกิรัม/ลิตร

E517 Ammonium 
sulphate

wine Restricted to 0.3 
mg/l

อาร์กอน ไม่จำากดั E938 Argon unrestricted

ไนโตรเจน ไม่จำากดั E941 Nitrogen unrestricted

ออกซิเจน ไม่จำากดั E948 Oxygen unrestricted

สารแต่งกลิ่น
จากธรรมชาติ 

ไม่จำากดั ตอ้งไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมี 
และไม่ใช้ตัวทำาละลาย
และ carrier 
สังเคราะห์ หรือสารกัน
บูดสังเคราะห์

Natural 
flavour 

unrestricted Preference to 
organic sources. 
Must not been 
produced by 
chemical process 
and using any 
synthetic solvent 
and carrier or any 
synthetic 
preservatives. 

สีผสมอาหาร 
(จาก

ไม่จำากดั เช่น สีเขียวจากใบเตย 
สีแดงจากกระเจ๊ียบ สี

Food 
coloring 

unrestricted Such as green 
colour from pundan 
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ธรรมชาติ) ส้มจากเมล็ดคำาแสด สี
เหลืองจากขมิ้น สีมว่ง/
ฟ้าจากดอกอัญชัญ 
นำ้าตาลไหม้ เป็นต้น

(Natural 
sources)

leaf, red colour 
from hibiscus, 
yellow from 
turmeric, 
purple/blue from 
an-chan, orange 
from kam-sad seed

เกลอื ไม่จำากดั Salt unrestricted From clean sources 
no contamination.

จุลินทรีย์ ไม่จำากดั ตอ้งไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม

Micro-
organisms

unrestricted Must not from 
GMOs

ส่วนท่ี 2.2: รายการสารช่วยแปรรปูท่ีอนุญาตให้ใช้ / Part 2.2 List of Products Used as 
Processing Aids 

รายการ ผลติภัณฑ์
ท่ีใช้

รายละเอียด/ข้อ
กำาหนด

Product Product 
group

Detail/Limitation

แคลเซียม
คาร์บอเนต/
นำ้าปูนใส 

ไม่จำากดั • สารช่วยให้คงรูป 
ใช้ในผลติภัณฑ์ผัก 
ผลไม้ เชือ่ม แช่อิ่ม 
ดอง 

• นำ้าปูนใสเตรียมได้
จากปูนขาว(ท่ีใช้
กนิหมาก) 1 ชอ้น
ชา ตอ่นำ้า 1 ลติร 
คนให้ท่ัว ตั้งท้ิงไว้
จนตกตะกอน ดดู
เฉพาะนำ้าใสไปใช้

E170 Calcium 
carbonate/ 
Lime water

unrestricted • Stabilizer in 
fermented/pickl
ed 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.

แทนนิน ไวน์ E181 Tannin wine

กรดแทนนิก ไวน์ ตัวช่วยกรอง E184 Tannic acid wine Filtration aids

ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์

ไวน์ E220 Sulphur 
dioxide

wine

คาร์บอนไดอ
อกไซด์

ไม่จำากดั E290 Carbon 
dioxide

unrestricted

เลซิติน ขนมหวาน/
เคก้/
ขนมปัง

ช่วยให้แป้งลื่น E322 Lecithin cake/biscuit/ 
confectioner
y

Greasing agent

กรดและเกลอื
ทารท์ารกิ

ไวน์ E334 
- 7

Tartaric acid 
& salt

wine

โซเดียมคาร์บ
อเนต

นำ้าตาล E500 Sodium 
carbonate 

sugar

โพแทสเซียม
คาร์บอเนต

ผักและผล
ไม้/ไวน์

E501 Potassium 
carbonate

fruit/vegetab
le/wine

แมกนีเซียม ถ่ัวเหลือง E511 Magnesium soybean
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คลอไรด์ chloride

กรดซัลฟูริก นำ้าตาล ใช้ปรับ pH ของนำ้า E513 Sulphuric 
acid

sugar pH adjustment of 
water

แคลเซียม
ซัลเฟต

ไม่จำากดั ช่วยในการจับตัว E516 Calcium 
sulphate

unrestricted Coagulation agent

โซเดียมไฮดร
อกไซด์ 

นำ้าตาล/
เคก้

E524 Sodium 
hydroxide 

Sugar, Cake

ซิลกิอนได
ออกไซด์

ผักและผล
ไม้/ไวน์

E551 Silicon 
dioxide

fruit/vegetab
le/wine

ทัลค์ ไม่จำากดั E553 Talc unrestricted

บแวกซ์ี  ไม่จำากดั E901 Beeswax unrestricted

คาร์นอบาร์ 
แวกซ์

ไม่จำากดั E903 Carnauba 
wax

unrestricted

ไนโตรเจน ไม่จำากดั E941 Nitrigen unrestricted

วัสดุกรองท่ี
ไม่มีสารแอส
เบสตอส

ไม่จำากดั Asbestos 
free filter 
materials

unrestricted

Activated 
carbon

ไม่จำากดั Activated 
carbon

unrestricted

เบนโทไนท์ ผัก/ผลไม้ Bentonite Fruit/ 
vegetable

เคซีน ไวน์ Casein wine

ไดอะตอมมิ
เชียส เอิร์ท

สารช่วย
ความ
หวาน/ไวน์

Diatoma-
ceous earth

Sweetener/ 
wine 

คาโอลีน ไม่จำากดั Kaolin unrestricted

เพอร์ไรท์ ไม่จำากดั Perlite unrestricted

เอทานอล ไม่จำากดั ตัวทำาละลาย Ethanol unrestricted Solvent 

เอทิลีน ผลไม้ ใช้บ่มผลไม้ ไม่
อนุญาตให้ใชก้๊าซ
เอทิลีนท่ีมาจากสาร
สังเคราะห์

Ethylene Fruit Used as ripening 
agent. Only non-
synthetic source is 
allowed.

เจลาติน ผักและผล
ไม้/ไวน์

ใช้เพ่ือให้เกิดความ
คงตัวในแยมบางชนิด

Gelatin fruit/vegetab
le/wine

Used in jam for 
texture stability

ไอซ่ิงกลาส ไวน์ Isinglass wine

นำ้ามันพืช ไม่จำากดั Vegetable 
oils

unrestricted

สารปรับความ
เป็นกรด-ด่าง

ไม่จำากดั ตอ้งมาจากธรรมชาติ 
เช่น กรดซิตริก โซเดีย
มไบคาร์บอเนต หรือ
นำ้าส้มสายชู

pH 
adjusters

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

เอนไซม์ ไม่จำากดั ตอ้งมาจากธรรมชาติ 
และห้ามใช้เอนไซม์ท่ี

Enzyme unrestricted Must be from 
natural sources and 
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ผลิตจากจุลินทรีย์ท่ีมี
การทำาพันธุวิศวกรรม

not produced from 
GMOs.

จุลินทรีย์ ไม่จำากดั ตอ้งไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม

Micro-
organisms

unrestricted Must not from 
GMOs
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ภาคผนวก 3 ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตสัตว์นำ้าอินทรีย์ / 
Appendix 3 : List of Approved Inputs Used in organic Aquaculture 
production  

ส่วนท่ี 3.1: ผลิตภัณฑ์และวธิีการท่ีอนุญาตให้ใช้ในการทำาความสะอาด ฆา่เช้ือ ปอ้งกัน และ
ควบคมุโรคและศัตรใูนฟารม์ / Part 3.1: Products and methods used for 
cleaning, disinfection, and pest and disease control

รายการ รายละเอียด/ข้อกำาหนด Input Details/Restriction

โอโซน ใช้ฆ่าเชือ้ในโรงเพาะฟัก
และบ่ออนุบาล

Ozone For disinfection in 
hatcheries and 
nurseries.

โซเดียมไฮโปคลอไรด์ NaOCl Sodium 
hypochlorite

แคลเซียมไฮโปคลอ
ไรด์ 

Ca(ClO)2 Calcium 
hypochlorite

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(โซดาไฟ)

ใช้เป็นสารทำาความสะอาด NaOH Sodium hydroxide 
(caustic soda)

A cleaning agent

แอลกอฮอล์ Alcohol

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

ใช้ควบคุมเชื้อโรค H2O2 Hydrogen peroxide For disease control

ไอโอดีน ใช้ควบคุมเชื้อโรค Iodine For disease control

โปตัสเซียมเปอร์แมงกา
เนต

หรือด่างทับทิม ใช้ฆ่าเชื้อ KMnO4 Potassium 
permanganate

Use as disinfectant

กรดอินทรีย์ เช่น กรดอาซีตกิ (นำ้าส้ม
สายชู) กรดซิตรกิ กรดแลก
ตกิ

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

เกลอื Salt

โดโลไมท์ หรือแคลเซียมแมกนีเซียม
ออกไซด์ ใช้ปรับสภาพดิน
และนำ้าในระหว่างการเลี้ยง
ได้

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

หินปูน ปูนมาร์ล หรือแคลเซียมคาร์บอเนต 
ใช้ปรับปรุงคุณภาพดินและ
นำ้าในระหว่างการเลี้ยงได้ 

Lime stone, marl Calcium carbonate. 
Use for soil and water 
improvement during 
cultivation of aquatic 
animals..

ปูนขาว (quicklime) หรือแคลเซียมออกไซด์ 
เป็นปูนท่ีได้จากการเผาปูน
แคลเซียมคาร์บอเนตหรือ
โดโลไมท์ อาจเรียกในชื่อ
อื่น เช่น ปูนไฮเดรต ปูนร้อน 
ปูนเผาโชยนำ้า ใช้เพ่ือฆ่า
เชือ้ในบ่อ และปรับปรุง
คณุภาพนำ้า

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 
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order to improve 
water quality. 

แร่ธาตุจากธรรมชาติ ใช้ปรับปรุงคุณภาพนำ้า โดย
ให้ใช้ในรูปธรรมชาติเท่าน้ัน

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

วธิีทางกายภาพ เช่น การตากแห้ง ใช้
ตาข่าย กบัดัก

Physical methods E.g. drying,  net, trap

วธิีทางชีวภาพ เช่น การใช้ปลาพยาบาล
ควบคมุปรสิตภายนอกตัว
สัตว์นำ้า

Bio control 
methods

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

สารเตรียมจากพืช ใช้ควบคุมโรคหรือศตัรู เช่น 
โลต่ิ๊น (จากหางไหล) ไพรี
ทรัม สะเดา

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

กากชา เป็นผลพลอยได้จากการหีบ
นำ้ามันชาจากเมลด็พันธุ์ไม้
ดอกในตระกลูชาหรือเมี่ยง
จีน (camellia oil) ซ่ึงใน
เมลด็มีสาร saponin ท่ีเป็น
พิษต่อสตัว์เลอืดเย็น ใช้
กำาจัดปลาท่ีเป็นศัตรูในบ่อ
กุง้

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.

จุลินทรีย์ ใช้ควบคุมโรคหรือศตัรู แต่
ตอ้งไม่มาจากกระบวนการ
พันธุวิศวกรรม

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

ส่วนท่ี 3.2 : วตัถดุิบจากพืช สัตว์ แร่ธาตุ และสารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปท่ีอนญุาตให้ใช้
ในอาหารสัตว์นำ้า / Part 3.2: Materials from plants, animals, minerals, and 
additives and processing aids permitted for use in aquaculture animal 
feeds 

รายการ รายละเอียด/ข้อกำาหนด Input Details/Restriction

ธญัพืชและผลติภัณฑ์ จากข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด 
ข้าวฟ่าง มิลเล็ต, บาร์เลย์, 
ไรย์, โอ๊ต

Cereals  and cereal 
products 

rice, wheat, maize, 
sorghum, millet, barley, 
rye, oats

พืชนำ้ามันและผลิตภัณฑ์ จากเมลด็ถ่ัวเหลือง เมลด็
ทานตะวัน เมลด็งา เมล็ด
ฝ้าย ปาล์มนำ้ามัน เมลด็เรพ 
(rape seed หรือ canola) 
นำ้ามันพืช (vegetable oils)

Oil plants and products 
derived from them

soybean, sunflower 
seed, sesame seed, 
cotton seed, oil palm, 
rap seed (canola), 
vegetable oils. 

พืชตระกูลถ่ัวและผลิตภัณฑ์ จากถ่ัวเหลือง, ถ่ัวลิส, ใบ
กระถิน

Legumes and products 
derived from them

soybean, ground nut, 
Leucaena leaf
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พืชหัวและผลิตภัณฑ์ จากมันสำาปะหลัง มันฝรั่ง Tuber and root crops manioc, potato

ผลติภัณฑ์จากพืช โมลาส, สาหร่ายทะเล, 
แป้งและสารสกัดจากพืช, 
โปรตีนสกัดจากพืช 
(สำาหรับลูกสตัว์), เครือ่ง
เทศและสมุนไพร

Plant products Molasses, seaweed 
meal, powders and 
extracts of plants, plant 
protein extracts (for 
young animals), spices 
and herbs.

ปลา, สตัว์ทะเลอื่นๆ และ
ผลติภัณฑ์

• ปลา, ปลาป่นและนำ้ามัน
ปลา 

• กากจากสัตว์นำ้ามี
เปลือก 

• ผลพลอยได้อื่นๆ จาก
สตัว์ทะเล

• ตอ้งมาจากการประมง
อย่างยัง่ยืน, จาก
ผลพลอยได้จากการจับ
สตัว์นำ้ามาเป็นอาหาร
มนุษย์ หรือจากโรงงาน
แปรรูปสัตว์นำ้าเพ่ือเป็น
อาหารมนุษย์

Fish, other marine 
animals and their 
products

• Fish, fish meal and 
fish oil 

• Crustacean meal 
• Other by-products 

from marine animals 
• From sustainable 

fisheries, by-
products of harvests 
for human 
consumption or the 
processing of aquatic 
organisms for human 
consumption.

แร่ธาตุ ตามรายการท่ีระบุใน 
Annex V ของ EC 
889/2008

Minerals As listed in Annex V of 
EC889/2008

วติามิน ใช้เป็นสารปรุงแต่ง ควรใช้
จากแหล่งธรรมชาติ ใน
กรณีท่ีไม่เพียงพอ อาจ
อนุญาตให้ใช้วติามิน
สังเคราะห์ท่ีเลียนแบบ
วิตามินธรรมชาติได้

Vitamins Use as feed additives 
and preferably from 
natural sources. If not 
adequate, synthetic 
vitamins identical to 
natural vitamins may be 
allowed.

ธาตอุาหารรอง ใช้เป็นสารปรุงแต่ง ตาม
รายการท่ีระบุใน Annex VI 
ของ EC 889/2008

Trace minerals Use as feed additives 
and as listed in Annex 
VI of EC889/2008

เอนไซม์และจุลินทรีย์ เพ่ือรักษาคุณภาพอาหาร 
แต่ตอ้งไม่เป็นจุลินทรีย์ท่ี
ผ่านกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม

Enzymes and 
microorganisms

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

สารกันบูด กรดอินทรีย์จากธรรมชาติ 
ได้แก่ กรดซิตริก กรดซอร์
บิก กรดแลคตกิ

Preservatives Organic acids from 
natural sources, i.e. 
citric acid, sorbic acid, 
lactic acid

สารแอนติออกซิแดนท์ สารสกัด Tocopherol จาก
ธรรมชาติ และสารแอนติ
ออกซิแดนท์จากธรรมชาติ

Antioxidant substances Tocopherol-rich extracts 
of natural origin and 
natural antioxidant 
substances.

สารเหนียว (Binder) และ
สาร anti-caking

จากแหล่งธรรมชาติ และ
รายการตามท่ีระบุใน 
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 แนวทางการประเมินปัจจัยการผลิตสำาหรับเกษตรอินทรีย์ / 
Appendix 4: Guideline for Evaluation Additional Inputs to Organic 
Agriculture

หลักการ
ผู้ผลิตทีต่้องการใช้ปัจจัยการผลิตจะต้องทำาการ
ตรวจสอบและประเมินให้แน่ชัดก่อนว่าปัจจยัการ
ผลิตน้ันเป็นไปตามมาตรฐานมกท.หรือไม่  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีทีป่ัจจยัการผลิตน้ันมิไดร้ะบุ
ในมาตรฐานหรือในรายการปัจจยัการผลิตที่ไดร้ับ
อนุมัติให้ใช้จากมกท. แต่ผู้ผลิตมีความจำาเป็นต้อง
ใช้ปัจจยัการผลิตน้ัน ทั้งน้ีปัจจยัการผลิตที่เป็นไป
ตามแนวทางน้ีเท่าน้ันที่มกท.อาจจะอนุญาตให้
ใช้ได้

คำาจำากดัความ
ปัจจัยการผลิต หมายถึง ปจัจยัการผลิตที่ใช้ใน
ระบบการผลติเกษตรอินทรยี์ เช่น ปุย๋, สารป้องกัน
กำาจัดศัตรูพืช และสารเพิ่มประสิทธภิาพอ่ืนๆที่ได้
มาจากธรรมชาติ

แนวทางการปฏิบตัิ
1. ข้อมูลหรือเอกสาร ผูผ้ลิตจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวกับวัตถุดบิ/องค์ประกอบ กรรมวิธีการ
ผลิต และข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้องของปัจจัยการผลิต
น้ันไว้เพื่อให้ทางมกท.ตรวจสอบได้ หากข้อมูลไม่
เพียงพอ มกท.อาจไม่อนุญาตให้ใช้ปัจจัยการผลิ
ตน้ันๆได้

2. การประเมินปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิตที่เตรยีมขึ้นภายในฟาร์มตนเอง จาก
ช้ินส่วนของพืช สัตว์ และจุลินทรยี์ ทั้งที่มีอยูฟ่าร์ม
ตนเองและที่ได้จากภายนอก  อนุญาตให้ใช้ได้ใน
กรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี

2.1. มีความจำาเป็นต้องใช้ เพื่อรักษา
คุณภาพของผลผลติ 

2.2 ใช้วัตถุดิบหรือมีองค์ประกอบที่มาจาก
ธรรมชาติ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตเป็นไปตาม
มาตรฐานมกท.

2.3 สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
2.4 ไม่เป็นพิษหรือไม่ก่อผลเสียต่อมนุษย์ 

สัตว์ แมลงทีม่ีประโยชน์ สิ่งมีชีวิตในดิน และสิ่ง
แวดล้อม

2.5 ไม่ก่อผลกระทบต่อผลผลติอินทรยี์ทั้ง
ในแง่คุณภาพและความปลอดภยั

ในกรณีที่มีความซับซ้อนหรือยากแก่การพิจารณา 
อาจต้องใช้ "หลักเกณฑ์การประเมินปัจจัยการผลิต

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.
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สำาหรับเกษตรอินทรียข์อง IFOAM " เป็นแนวทาง
ในการพิจารณา

3. การประเมินปัจจัยการผลิตท่ีผลิตเป็นการคา้ 
อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี

3.1 มีความจำาเป็นต้องใช้ เพื่อรักษา
คุณภาพของผลผลติ

3.2 ใช้วัตถุดิบหรือมีองค์ประกอบที่มาจาก
ธรรมชาติ เช่น วัสดุอินทรยี์ และหินแร่ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ  และไม่มีส่วนประกอบของวัสดุอินทรีย์
ที่มาจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

3.3 วิธีการเก็บเก่ียวและรวบรวมวัตถุดิบที่ใช้
ในปัจจยัการผลิต และกรรมวิธีการผลิต จะต้องไม่
สร้างผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของสภาพ
แวดล้อม

3.4 สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
3.5 ไม่เป็นพิษหรือไม่ก่อผลเสียต่อมนุษย์ 

สัตว์ แมลงทีม่ีประโยชน์ สิ่งมีชีวิตในดิน และสิ่ง
แวดล้อม

3.6 ไม่ก่อผลกระทบต่อผลผลติอินทรยี์ทั้ง
ในแง่คุณภาพและความปลอดภยั

ในกรณีที่มีความซับซ้อนหรือยากแก่การพิจารณา 
อาจต้องใช้ "หลักเกณฑ์การประเมินปัจจัยการผลิต
สำาหรับเกษตรอินทรียข์อง IFOAM" เป็นแนวทางใน
การพิจารณา 

2.5 The use of the input shall not 
affect both quality and safety of 
organic products.

In case the input is complex and difficult, 
ACT may apply the IFOAM Criteria to 
Evaluate Additional Inputs to Organic 
Agriculture as a guideline for approval.

3. Evaluation of commercial inputs
commercial inputs may be approved if 
the following criteria are met:

3.1 The use of the input is necessary 
for protection the quality of produce.
3.2 The materials or ingredients are 
of natural origin, e.g. organic 
matters and natural minerals, and 
the organic matters shall not be 
genetically engineered.
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.
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ภาคผนวก 5 แนวทางการประเมินสารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ / Appendix 5 : Guideline for Evaluation Additive and 
Processing Aids for Organic Processing 

หลักการ
ในการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ควรเลือกวิธี
การแปรรูปที่สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการให้
มากที่สุด โดยไม่ต้องใช้สารปรุงแต่งหรือใช้เท่า
ที่จำาเป็น หากผู้ประกอบการต้องการใช้สารปรุง
แต่งหรือสารช่วยในการแปรรูปจะต้องทำาการ
ตรวจสอบและประเมินให้แน่ชัดก่อนว่ามี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานมกท.หรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สารปรุงแต่งหรือสาร
ช่วยในการแปรรูปน้ันมิได้ระบุในมาตรฐานหรือใน
รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จากมกท. ทั้งน้ีสาร
ปรงุแต่งและสารช่วยในการแปรรปูที่เป็นไปตาม
แนวทางน้ีเท่าน้ันที่ มกท. อาจจะอนุญาตให้
ใช้ได้

คำาจำากดัความ
• สารปรุงแต่ง (Additives) หมายถึง สารช่วย

เสรมิหรือปรบัปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือ 
สารใดๆทีผ่สมเข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วมีผล
ต่อคุณภาพการเก็บรักษา กลิ่น สี รสชาติ 
ความเข้ากัน หรือคุณสมบัติอ่ืนๆที่มีผลต่อ
การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอาจ
กลายเป็นส่วนผสมหน่ึงของผลิตภัณฑ์

• สารช่วยในการแปรรปู (processing aids) 
หมายถึง สารที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยในระหว่าง
การแปรรูปอาหาร และถูกนำาออกไปก่อนที่จะ
เป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จ ไม่จัดว่าเป็นส่วนผสม
ของอาหาร และมักจะไม่พบว่าเหลือตกค้าง
อยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือเหลือตกค้างใน
ปรมิาณที่น้อยมาก เช่น สารช่วย
กรอง(filtration aid) ,ตัวทำาละลาย 
(solvent) เป็นต้น

แนวทางการปฏิบตัิ
1. ข้อมูลและเอกสาร ผูป้ระกอบการจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูล/เอกสารที่เก่ียวกับแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ/องค์ประกอบ กรรมวิธีการผลิต และ
ข้อมูลของสารอ่ืนๆที่ใช้ในการผลิตสารปรุงแต่ง
หรือสารช่วยในการแปรรูปน้ันไว้ เพื่อให้ทา
งมกท.ตรวจสอบได้ หากข้อมูลไม่เพียงพอ 
มกท.อาจไม่อนุญาตให้ใช้สารปรุงแต่งหรือสาร
ช่วยในการแปรรูปน้ันๆได้

2. สารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูป ที่

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 
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อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังน้ี

2.1 มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์  อาจไม่สามารถแปรรปูหรือเก็บรักษา
ผลผลิตบางประเภทได้หากไม่มีสารปรุงแต่ง/
สารช่วยในการแปรรปูดังกล่าว

2.2 ใช้วัตถุดิบหรือมีองค์ประกอบที่มา
จากธรรมชาติ

2.3 กรรมวิธีในการผลิตสารปรุงแต่ง/สาร
ช่วยในการแปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานมกท.

2.4 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการ
ทางพันธุวิศวกรรม

2.5 ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
2.6 ไม่ทำาให้สูญเสียคุณสมบัติที่แท้จริง

ของผลิตภัณฑ์
2.7 ไม่ก่อผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

ในบางกรณีที่มีความซับซ้อน หรือยากแก่การ
พิจารณา หรือมิใช่วัตถุดิบหรือองค์ประกอบที่มา
จากธรรมชาติเน่ืองจากสารธรรมชาติมีคุณภาพ
และปริมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ทดแทน อาจต้อง
ใช้ "หลักเกณฑ์การประเมินสารปรุงแต่งและสาร
ช่วยในการแปรรูป สำาหรับผลติภัณฑ์เกษตร
อินทรยี์ของ IFOAM" เป็นแนวทางในการ
พิจารณา

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 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.
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ภาคผนวก 6 มาตรฐานการปนเปือ้นโลหะหนกัในวัตถุดิบจากสัตว์นำ้าท่ีนำามาผลิตเป็นอาหาร
สัตวน์ำ้าอนิทรีย์  / Appendix 6: Maximum Residue Limits for Heavy Metals in Raw 
Materials from Aquatic Organisms Used as Feed Ingredients for Organic 
Aquaculture

โลหะหนัก Heavy metal ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตให้มีได้
Maximum Residue Limit 
(ppm)

ตะก่ัว Lead 0.5
แคดเมีย่ม Cadmium 1.0
ปรอท Mercury 0.5
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ภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  / 
Appendix 7: Procedure for Standards Revision

หลักการและเหตผุล
ในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง 
มกท. จะต้องมีกระบวนการที่มีความโปร่งใสและ
เปิดให้บุคคลทีเ่ก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ขอ้คิดเห็นในการปรบัปรุงแก้ไข ดังน้ันกรรมการ
บริหาร มกท. จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ปรบัปรุงแก้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ของ มกท. 
น้ีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการทำางาน

ขอบเขต
1. การระดมข้อคิดเห็น
2. การสรุปข้อคิดเห็นขั้นต้น
3. การพิจารณาข้อคิดเห็นขั้นต้นโดยอนุกรรมการ

มาตรฐาน
4. การจดัทำาร่างมาตรฐานฉบับใหม่
5. การระดมข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิต่อร่างมาตรฐาน

ฉบบัใหม่
6. การปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานขั้นสุดท้าย
7. การรับรองมาตรฐานฉบบัใหม่
8. ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน

หลักเกณฑ์
1. การระดมข้อคดิเห็น
การระดมข้อคิดเห็นในการปรบัปรุงแก้ไขมาตรฐาน
เกษตรอินทรยี์ มกท. จะเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
ไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นสมาชิก มกท.หรือไม่ รวม
ทั้ง เจ้าหน้าที่ มกท., ผู้ตรวจของ มกท. และ 
อกก.รบัรอง

ขอ้คิดเห็นดังกล่าวจะต้องส่งมายังสำานักงาน 
มกท. เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุช่ือผู้เสนอ
และเหตุผลประกอบในการเสนอข้อคิดเห็นดัง
กล่าว

2. การสรุปข้อคิดเห็นขัน้ตน้
]เจ้าหน้าที่สำานักงาน มกท. ทำาการรวบรวมและ
สรุปข้อคิดเห็นทั้งหมดก่อนที่จะนำาเสนอ
อนุกรรมการมาตรฐานฯ  โดยข้อคิดเห็นทั้งหมด
ควรจำาแนกเน้ือหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี

2.1 ข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกับหลักการในการทำา
เกษตรอินทรีย์

2.2 ข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์อง มกท.

ขอ้คิดเห็นทั้งหมดควรแยกออกเป็น 2 แฟ้ม โดย

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. Comment Summary Round 1 
3. Standards Committee reviews 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 newly revised standards

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 
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แต่ละแฟ้มอาจทำาใบสรุปปะหน้าอีกที

3. การพิจารณาข้อคิดเห็นขั้นต้นโดย
อนุกรรมการมาตรฐาน

อกก.มาตรฐานฯ พิจารณาข้อคิดเห็นทั้งหมดและ
ทำาการตัดสินเบื้องต้น โดยอาจมีหลักเกณฑ์ใน
การตัดสินดังน้ี

3.1 ตัดข้อคิดเห็นที่ขดัแย้งกับหลักการในการ
ทำาเกษตรอินทรยี์ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ออกไป

3.2 รวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อจัดทำาเป็น
ร่างมาตรฐานฉบบัใหม่

3.3 ในกรณีที่มขี้อคิดเห็นที่น่าสนใจ แต่ไม่
สามารถตัดสินได้ และต้องการข้อคิดเห็น
หรือข้อมูลเพิ่มเติม อกก.มาตรฐานฯ อาจ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มกท. นำาไป
ดำาเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี
3.3.1 สำาหรบัประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน

เพยีงพอ ให้ทำาหนังสือขอข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้เสนอ แล้วนำามา
ผ่านการดำาเนินตามขั้นตอนที่ 2 
และ 3 ใหม่

3.3.2 สำาหรบัประเด็นที่ต้องการข้อคิด
เห็นเพิ่มเติม ให้ปรึกษากับผู้
ชำานาญการในสาขาที่เก่ียวข้อง
เป็นรายบุคคล

4. การจัดทำารา่งมาตรฐานฉบับใหม่
อกก.มาตรฐานฯ นำาข้อคิดเห็นต่างๆ และข้อมูล
เพิ่มเติมที่ได้ใหม่ มาจัดทำาเป็นร่างมาตรฐาน
เกษตรอินทรยี์ฉบับใหม่ 

5. การระดมข้อคดิเห็นเพิ่มเติมต่อร่าง
มาตรฐานฉบบัใหม่

ในขั้นตอนการระดมข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ ควรจำากัด
วงให้อยู่ในเฉพาะกลุ่มบุคคลต่อไปน้ี

5.1 สมาชิก มกท.
5.2 องค์กรที่เก่ียวข้อง (ที่ไม่ใช่สมาชิก 

มกท.) เช่น กลุ่มผู้ผลติ/ผู้ประกอบการ, 
กลุ่มนักวิชาการ, กลุ่มผู้บริโภค, รา้นค้าสี
เขยีว, หน่วยงานของรัฐ, สื่อมวลชน ฯลฯ 
โดยควรมีตัวแทนอย่างน้อย 1 องค์กร ใน
แต่ละกลุ่ม

5.3 ผู้ผลิต/ผูป้ระกอบการ ที่ขอรบัรองกับ 
มกท.

5.4 ผู้สนใจที่ส่งข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
แก้ไขมาตรฐาน ในข้อ 1.1

6. การปรับปรุงแก้ไขรา่งมาตรฐานครั้ง

separated into 2 files and having summary 
sheet as cover page. 

3. Standard Committee’s preliminary 
consideration to the comments
SC shall consider all comments and make 
preliminary decision. The decision can be:
3.1 drop comments principally in conflict 
with organic farming or impractical
3.2 incorporate comments into the new 
revised standards
3.3 interesting comments but can not make 
decision and need further comments or 
additional information, SC may assign ACT 
staff to compile additional information as 
the following procedures.

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 
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สุดท้าย
อกก.มาตรฐานฯ พิจารณาข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ทั้งหมดแล้วนำามาปรบัปรุงแก้ไขเป็นร่างมาตร
ฐานฯฉบับสุดท้าย เพื่อเตรียมนำาเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการบริหาร

7. การอนุมตัิร่างมาตรฐานฉบับใหม่โดย
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาร่างมาตรฐานฯ
ฉบบัสุดท้ายและทำาการอนุมัติ ก่อนที่จะประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการ โดยจะเป็นผู้กำาหนด :

7.1 วันที่เริ่มบังคับใช้มาตรฐานฉบบัใหม่
7.2 ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงมาตรฐานใน
ขอ้ที่สำาคัญ อาจกำาหนดช่วงเวลาให้ผู้
ประกอบการมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อ
ปฏบิัติตามมาตรฐานข้อที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดัง
กล่าวได้ดังน้ี

7.2.1 ผู้ประกอบการยังสามารถใช้
วัตถุดิบอินทรีย์ทีผ่ลิตและไดร้ับการ
รบัรองตามมาตรฐานเดิมต่อไปได้ ไม่เกิน 
1 ปี หลังจากวันที่เริ่มบังคับใช้มาตรฐาน
ใหม่
7.2.2 ผู้ประกอบการสามารถจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ที่ไดร้ับการ
รบัรองตามมาตรฐานเดิมต่อไปได้ จน
กระทั่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหมดอายุ

วันที่บังคบัใช้มาตรฐานฉบับใหม่ และวันที่ผู้
ประกอบการต้องเริ่มปฏบิัติตามมาตรฐานข้อที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ ตามที่กำาหนดในข้อ 7.2 ต้อง
ระบุไว้ให้ชัดเจนในมาตรฐานที่แจกให้แก่ผู้
ประกอบการ

8. ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน
การดำาเนินงานปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานทั้ง 7 ขัน้
ตอนน้ี จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี

approval.

7. Approval of the new revised 
standards by the Executive Board
The Executive Board (EB) shall consider the 
final draft and make an approval before an 
official adoption. The EB shall impose:
7.1 The date of entry into force of the new 
standards.
7.2 In case there is a major change in the 
new standards, a time period for adaptation 
to implement the major change may be 
granted to operators as follow:

7.2.1 The operator can still use raw 
materials produced and certified in 
accordance with previous standards but not 
exceed than 1 year after the new standards 
is entered into force.

7.2.2 The operator can market 
processed products certified in accordance 
with previous standards until their expired 
date.

The date of entry into force and the 
deadline of the time period to implement 
major change as indicated in 7.2 shall be 
clearly stated in copies of the standards for 
distribution to operators.

8. Time-Frame of Standard Revision
The time-frame of all 7 steps of the 
standard revision may take about 2 years. 
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ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐาน มกท. 
Comments for ACT Standards Revision

ช่ือ-นามสกุล
Name 

ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/ 
กลุ่ม
Organization

ที่อยู่
Address

Tel/Fax

E-mail

ข้าพเจ้ามคีวามคิดเห็นต่อมาตรฐาน มกท. ดังน้ี
I have comments to ACT standards as follow: 

มาตรฐาน มกท. ที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือมาตรฐานข้อ
Standards that should be revised are:

โดยควรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเป็น
The recommended revisions are:

เหตุผล
Reason of the revisions:

มาตรฐานที่ควรมีเพิ่มเติมคือ
Additional or new standards that should be developed:

เหตุผล
Reason of the revisions:

ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงมาตรฐาน มกท. มาได้ที่ มกท. 
Please send your comments and recommendations for standards revision to ACT
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