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คาํนํา / Introduction 
 

มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. เป็นมาตรฐานที=จัดทํา
ขึKนโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ของ มกท. ตาม
แนวทางมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์ั KนพืKนฐานของ
สหพันธเ์กษตรอนิทรยีน์านาชาต ิ(International 
Federation of Organic Agriculture Movements 
หรอื IFOAM) โดยการรับรองของสมชัชาสมาชกิ 
มกท. มาตั Kงแต ่พ.ศ. 2542 และตอ่มามกีารแกไ้ข
ปรับปรงุอกีหลายครั Kง ปัจจบุนั มกท. มมีาตรฐาน
ครอบคลมุในเรื=องการผลติพชือนิทรยี ์ การปฏบิตั ิ
หลงัการเกบ็เกี=ยวและการแปรรปูผลติภณัฑอ์นิทรยี ์
การเกบ็ผลติผลจากธรรมชาต ิการผลติปัจจัยการผลติ
เพื=อการคา้ การเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอนิทรยี ์รายการ
อาหารอนิทรยี ์การเลีKยงสตัว ์และการเลีKยงผึKง ซ ึ=งทํา
ให ้มกท. สามารถใหบ้รกิารตรวจสอบและรับรอง
ผลติภณัฑอ์นิทรยีไ์ดใ้นทกุขั Kนตอน ตั Kงแตก่ารผลติใน
ระดบัฟารม์ การนําผลติผลจากฟารม์มาแปรรปูใน
โรงงาน และจําหน่ายเป็นผลติภณัฑแ์ปรรปู 
 
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. มสีว่นประกอบที=
สําคญั ดงันีK 
1. คาํจาํกดัความ เป็นความหมายของคําตา่งๆที=ใช ้

ในมาตรฐานฉบบันีK เพื=อใหผู้ผ้ลติและ
ผูป้ระกอบการมคีวามเขา้ใจในความหมายของคํา
ดงักลา่วตรงกนั 

2. หลกัการและความมุง่หมายในการผลติและ
การแปรรปูเกษตรอนิทรยี ์เป็นเป้าหมายในการ
ผลติแบบอนิทรยีท์ี=ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ
จะตอ้งคํานงึถงึในขณะที=ทําการผลติแบบอนิทรยี์
เพื=อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ

3. แนวทางปฏบิตั ิเป็นแนวทางในการปฏบิตัทิี=เป็น
ประโยชนต์อ่ระบบการผลติแบบอนิทรยี ์ซ ึ=งเป็น
ขอ้เสนอแนะที= มกท. แนะนําใหผู้ผ้ลติและ
ผูป้ระกอบการนําไปปฏบิตั ิแตม่ไิดบ้งัคบัหรอืมผีล
ตอ่การตดัสนิใจรับรองมาตรฐาน 

4. มาตรฐาน เป็นขอ้กําหนดและเงื=อนไขขั Kนตํ=าที=
ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัติามเพื=อให ้
ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน โดย มกท. จะใช ้
มาตรฐานเหลา่นีKเป็นเกณฑใ์นการพจิารณาตดัสนิ
รับรองการผลติและการประกอบการของทา่น 

5. ภาคผนวก เป็นสว่นของเนืKอหาเพิ=มเตมิ ซ ึ=งแบง่
ออกเป็นภาคผนวกตา่งๆ ดงันีK  
• ภาคผนวก 1 เป็นรายการปัจจัยการผลติที=

อนุญาตใหใ้ชใ้นกระบวนการผลติอนิทรยี ์ทั Kง
ปุ๋ ยและสารปรับปรงุดนิ ผลติภณัฑแ์ละวธิกีาร
ป้องกนักําจัดศตัรพูชืและศตัรใูนโรงเกบ็ สาร
เรง่การเจรญิเตบิโต ผลติภณัฑท์ี=ใชใ้นการทํา
ความสะอาดและฆา่เชืKอ และสารปรงุแตง่ที=ใช ้
ในผลติภณัฑป้์องกนักําจัดศตัรพูชื ซ ึ=งผูผ้ลติ
และผูป้ระกอบการตอ้งใชปั้จจัยการผลติเฉพาะ
ตามรายการที=ระบไุวห้รอืมสีว่นประกอบตามที=

ACT Organic Agriculture Standards are 
prepared by ACT Standards Committee in line 
with IFOAM Basic Standards and approved by 
ACT General Assembly since 1999 and has 
amendment in several times.  ACT Standards 
now cover crop production, handling and 
processing, wild production, input production, 
aquaculture production, organic menu in 
restaurant, livestock and bee keeping which 
enable ACT to give certification service for 
organic crops produced from farm up to 
organic processed products. 
 
ACT Organic Agriculture Standards comprise of 
the following components: 
1. Definitions are meaning of words used in 

these standards which are defined for 
producers/operators to understand the 
meaning of those words in the same way. 

2. The Principles and Aims of Organic 
Farming & Processing are goals of 
organic production which 
producers/operators should realize and use 
as guidelines. 

3. Recommended practices are beneficial 
guidelines for organic production 
recommended by ACT but not enforced. 

4. Standards are basic conditions which 
producers/operators have to follow in order 
to be certified by ACT. 

5. Appendixes are additional explanations. 
Appendixes are divided into: 
• Appendix 1 is the approved list of inputs 

used in organic production, i.e. 
fertilizers and soil conditioners, products 
and measures for pest and disease 
control, plant regulators, cleansing 
agents and disinfectants, and additives 
used in products for pest control. 
Producers/operators must use only 
inputs or components of inputs 
specified in this appendix.  

• Appendix 2 is the approved list of 
additives and processing aids used in 
organic processing. Processors must 
use only additives and processing aids, 
and with products specified in this 
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ระบไุวใ้นภาคผนวกนีKเทา่นัKน 
• ภาคผนวก 2 เป็นรายการสารปรงุแตง่และสาร

ชว่ยแปรรปูที=อนุญาตใหใ้ชใ้นกระบวนการแปร
รปูผลติภณัฑอ์นิทรยี ์โดยผูแ้ปรรปูตอ้งใชส้าร
เฉพาะที=ระบไุวใ้นภาคผนวกนีKเทา่นัKน และตอ้ง
ใชก้บัผลติภณัฑต์ามที=ระบไุวด้ว้ย 

• ภาคผนวก 3 เป็นรายการปัจจัยการผลติที=
อนุญาตใหใ้ชใ้นการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอนิทรยี ์
ทั Kงวสัดทุี=ใชใ้นการป้องกนักําจัดโรคและศตัร ู
และวสัดทุี=ใชเ้ป็นสว่นผสมของอาหาร 

• ภาคผนวก 4 เป็นแนวทางการประเมนิปัจจัย
การผลติอื=นๆที= มกท. อาจอนุญาตใหใ้ช ้
เพิ=มเตมิไดใ้นกรณีที=ปัจจัยการผลติดงักลา่ว
มไิดร้ะบอุยูใ่นภาคผนวก 1 และ 3 โดยผูผ้ลติ
และผูป้ระกอบการตอ้งมรีายละเอยีด
สว่นประกอบของปัจจัยการผลติดงักลา่วและ
แจง้ให ้มกท. ทราบ เพื=อพจิารณาวา่สามารถ
อนุญาตใหใ้ชไ้ดห้รอืหรอืไม ่

• ภาคผนวก 5 เป็นแนวทางการประเมนิสารปรงุ
แตง่และสารชว่ยแปรรปูอื=นๆ ที= มกท. อาจ
อนุญาตใหใ้ชเ้พิ=มเตมิไดใ้นกรณีที=สารดงักลา่ว
มไิดร้ะบอุยูใ่นภาคผนวก 2 และ 3 โดย
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมรีายละเอยีดเกี=ยวกบัสาร
ดงักลา่วและชีKแจงความจําเป็นที=จะตอ้งใชส้าร
ดงักลา่วให ้มกท. พจิารณาตามแนวทางใน
ภาคผนวกนีK 

• ภาคผนวก 6 เป็นหลกัเกณฑก์ารปรับปรงุแกไ้ข
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. ซ ึ=งเป็น
กระบวนการที=เปิดโอกาสใหบ้คุคลที=เกี=ยวขอ้ง
สามารถมสีว่นรว่มในการเสนอขอ้คดิเห็นในการ
ปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐานได ้โดยสง่ขอ้คดิเห็น
มายงั มกท. (ตามแบบฟอรม์ทา้ยเลม่) เพื=อให ้
อนุกรรมการมาตรฐาน มกท. พจิารณาและ
ปรับปรงุแกไ้ขตามหลกัเกณฑท์ี=ระบไุวใ้น
ภาคผนวกนีK 

 

appendix.  
• Appendix 3 is the approved list of 

inputs used in organic aquaculture 
production, i.e. products and method 
used for cleaning, disinfection and 
disease and pest control, and products 
used as ingredients of feeds.  

• Appendix 4 is a guideline for evaluation 
additional inputs which are not listed in 
appendix 1 and ACT may allow to use 
after examination. Producers/operators 
must provide details of components of 
inputs as such and notify ACT to 
consider whether those inputs can be 
used or not. 

• Appendix 5 is a guideline for evaluation 
of additional additives and processing 
aids which are not listed in appendix 2 
and ACT may allow to use after 
examination. Processors must provide 
details of substances as such and notify 
the necessity to use those substances 
to ACT. 

• Appendix 6 is the procedure for ACT 
Standards revision. It is a procedure 
that is open to all stakeholder and third 
parties to make comments and 
proposals to revise ACT Standards by 
sending comments and proposals to 
ACT Standard Committee. 
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คาํจาํกดัความ / Definition 
 
การปฏบิตัหิลงัการเก็บ
เก ีyยว  
Handling 

ไดแ้ก ่การผึ=งแหง้ การตากธญัชาต ิการ
ทําความสะอาด การตดัแตง่ การ
คดัเลอืก การบรรจผุลติภณัฑ ์การ
จัดเกบ็ และการขนสง่ 

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

การแปรรปู 
Processing 

ไดแ้ก ่การตม้ การตากแหง้ การอบ การ
ผสม การบด การอดั การส ีการทําให ้
เป็นของเหลว การหมกั การดอง การแช่
อ ิ=ม การเคี=ยว การกวน การทอด ฯลฯ  

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

การผลติคูข่นาน 
Parallel production 

หมายถงึ การผลติในชว่งเวลาเดยีวกนั 
ไมว่า่จะเป็นการปลกู การเกบ็เกี=ยว การ
ปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกี=ยว และการแปรรปู
ผลติผลและผลติภณัฑช์นดิเดยีวกนัหรอื
ผลผลติที=ไมส่ามารถสงัเกตความ
แตกตา่งได ้ทั Kงแบบอนิทรยีแ์ละแบบอื=น 
ซ ึ=งการผลติแบบอื=นนีKหมายรวมถงึการ
ผลติแบบเคม ีธรรมชาต ิอนิทรยีท์ี=ไม่
ขอรับรอง และเกษตรอนิทรยีร์ะยะ
ปรับเปลี=ยน 

Simultaneous production of crop 
growing, harvesting, handling, and 
processing of the same products or 
products not visually 
distinguishable both certified 
organic and otherwise. The others 
include non-organic, in conversion, 
self-claimed natural and organic 
but not certified. 

เกษตรท ัyวไป 
Conventional 
agriculture 

หมายถงึ ระบบการผลติใดๆ ที=ไมไ่ด ้
ผา่นการรับรองเป็นอนิทรยีห์รอือนิทรยี์
ในระยะปรับเปลี=ยน 

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

เกษตรอนิทรยี ์  
Organic Agriculture 

ระบบการผลติที=ไมม่กีารใชปุ้๋ ยเคม ีและ
สารเคมใีนการป้องกนักําจัดศตัรพูชื และ
เป็นระบบการผลติที=ปฏบิตัติามเงื=อนไข
ในมาตรฐาน มกท. 

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

ความเป็นธรรมในสงัคม 
Social justice 

สทิธทิางสงัคมขั KนพืKนฐานที=ลกูจา้งและ
คนงานในฟารม์เกษตรอนิทรยีแ์ละการ
ประกอบการพงึไดร้ับจากผูผ้ลติ/
ผูป้ระกอบการที=เป็นนายจา้งอยา่งเป็น
ธรรม รวมถงึการที=ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ
ควรไดร้ับความเป็นธรรมทางการคา้ เชน่ 
ราคาที=เป็นธรรม จากผูซ้ ืKอหรอืผูค้า้ดว้ย 

Basic social rights that employees 
and workers in organic farms and 
operations deserve to get from 
their employers with justice, 
including fair trade, e.g. fair price, 
which producers/ operators 
deserve to get from their buyers or 
traders. 

ผลติผล 
Produce 

ผลติผลที=ไดจ้ากการเพาะปลกูหรอืการ
เกบ็เกี=ยวจากธรรมชาต ิและ/หรอืผา่น
การปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกี=ยวแลว้ 

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

ผลติภณัฑ ์ 
Product 

ผลติผลที=ผา่นกระบวนการแปรรปู 
 

Produce that has been processed. 

ผูผ้ลติ  
Producer/Farmer 

ผูท้ําการปลกูพชื ดแูลรักษา จนกระทั=ง
เกบ็เกี=ยว และจําหน่าย  

A person who is responsible for 
farming until harvesting and sale. 

ผูป้ระกอบการ 
Operator 

ผูท้ี=ดําเนนิกจิการในการนําผลติผล
เกษตรอนิทรยีม์าทําการแปรรปู และ
จําหน่าย  ทั KงนีKรวมทั Kง ผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี 
ผูจ้ัดจําหน่าย ผูส้ง่ออก และผูผ้ลติ
ปัจจัยการผลติดว้ย  

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

ผูถ้กูวา่จา้งใหท้ําการผลติ แปรรปู หรอื
จัดการผลติผลเกษตรอนิทรยีใ์นบาง
ขั Kนตอน  

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

พชืลม้ลกุ 
Annual crop 

พชืที=มวีงจรชวีติสั Kน เกบ็เกี=ยวเสร็จสิKน
ภายในฤดกูารเพาะปลกูเดยีว 

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

พชืยนืตน้ 
Perennial crop 

พชืที=มอีายยุาวกวา่ 1 ปี และสามารถ
เกบ็เกี=ยวผลติผลไดต้อ่เนื=องมากกวา่ฤดู
การผลติเดยีว 

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

พนัธวุศิวกรรม  
Genetic engineering  

กระบวนการตดัตอ่และปรับเปลี=ยนสาร
พันธกุรรม (gene) ดว้ยวธิกีารทางชวี
โมเลกลุ โดยทําใหส้ารพันธกุรรมของ
พชื สตัว ์จลุชพี เซลล ์และหน่วย
สิ=งมชีวีติอื=น ๆ เกดิการเปลี=ยนแปลง ซึ=ง
ไมใ่ชว่ธิกีารที=ไดจ้ากการผสมพันธุ ์การ
คดัเลอืกพันธุ ์หรอืการกลายพันธุต์าม
ธรรมชาต ิเทคนคิในการทําพันธุ
วศิวกรรมนีK ไดแ้ก ่การทําดเีอ็นเอ
ลกูผสม (recombinant DNA), การ
หลอมของเซลล ์(cell fusion), ไมโค
รอนิเจคชั=น (micro injection) และแมค
โครอนิเจคชั=น(macro injection), การมี
ถงุหุม้ (encapsulation), การขาดหาย
ของจนี (gene deletion) และการเพิ=ม
จํานวนจนี (gene doubling) และไม่
รวมถงึส ิ=งมชีวีติที=ไดม้าจากเทคนคิ
ตอ่ไปนีKคอื การผสมพันธุแ์บบจับคู ่
(conjugation), การถา่ยโอนจนี 
(transduction) และ การเกดิลกูผสม
ตามธรรมชาต ิ(natural hybridization) 

The bio-molecular techniques by 
which the genetic material of 
plants, animals, micro-organisms, 
cells and other biological units are 
altered in the way that could not 
be obtained naturally through 
breeding, selection or mutation. 
The genetic engineering 
techniques include recombinant 
DNA, cell fusion, micro and macro 
injection, encapsulation, gene 
deletion and gene doubling. The 
genetic engineering techniques do 
not include conjugation, 
transduction and natural 
hybridization.  

ปจัจยัการผลติ 
Input  

ผลติภณัฑท์ี=ใชใ้นการผลติเกษตร
อนิทรยี ์ไดแ้ก ่ปุ๋ ย สารปรับปรงุดนิ สาร
ป้องกนักําจัดศตัรพูชื  รวมถงึ สารปรงุ
แตง่ และสารชว่ยแปรรปูที=ใชใ้นการแปร
รปูผลติภณัฑอ์นิทรยี ์

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

ปจัจยัการผลติเพืyอ
การคา้ 
Commercial input 

ปัจจัยการผลติซึ=งผา่นกระบวนการผลติ
และปรงุแตง่เพื=อประโยชนท์างการคา้  

Input which has been 
manufactured and processed for 
commercial interest. 

แปลง 
Field 

พืKนที=ที=ทําการเพาะปลกูที=มอีาณาเขต
ตดิตอ่เป็นผนืเดยีวกนั  

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

ฟารม์ 
Farm 

พืKนที=ที=ทําเกษตรกรรมทั Kงหมด(ทั Kง
เพาะปลกูและเลีKยงสตัว)์ ซ ึ=งรับผดิชอบ
การผลติโดยบคุคลคนเดยีวกนั ทั Kงที=เชา่
จากผูอ้ ื=นเพื=อทําการผลติหรอืมสีทิธิ¥ทํา
การผลติโดยมไิดเ้ป็นเจา้ของ  

All agriculture land holding (for 
crop or animal raising) under the 
management of the same person. 
It also includes land rented from 
others for farming purpose which 
the farmer is not the owner.  
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รายการอาหารอนิทรยี ์ 
Organic Menu 

อาหารที=ม ีการปรงุเพื=อการบรโิภคโดย
ใชว้ตัถดุบิที=เป็นอนิทรยีแ์ละไดร้ับการ
รับรองจาก มกท. หรอืเทยีบเทา่  

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

ระยะการปรบัเปลีyยน  
Conversion period 

ชว่งเวลานับจากเริ=มตน้ทําเกษตร
อนิทรยี ์ตามมาตรฐาน มกท. จนกระทั=ง
ไดร้ับการรับรองผลติผลวา่เป็นเกษตร
อนิทรยี ์ 

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

วตัถดุบิ  
Raw material 

สว่นประกอบหลกัของผลติภณัฑแ์ปรรปู 
ที=ไมใ่ชส่ารปรงุแตง่ 

The main ingredient in processed 
product which is not additive 

สว่นผสม  
Ingredient 

สารใดๆ กต็าม รวมทั Kงวตัถดุบิและสาร
ปรงุแตง่ที=ใชใ้นการแปรรปู และยงั
ปรากฏอยูใ่นผลติภณัฑส์ดุทา้ย โดย
อาจเปลี=ยนรปูไปแลว้กต็าม 

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

สารชว่ยในการแปรรปู 
Processing aid 

สารหรอืวสัดใุดๆที=ใชช้ว่ยในการแปรรปู
อาหาร โดยไมไ่ดนํ้ามาใสห่รอืใชเ้พื=อ
บรโิภคเหมอืนกบัสว่นผสมของอาหาร 
แตต่อ้งการนํามาใชช้ว่ยแปรรปูวตัถดุบิ 
อาหาร หรอืสว่นผสม เพื=อใหไ้ดผ้ล
ในทางเทคนคิตามที=ตอ้งการ และอาจ
พบหลงเหลอืในผลติภณัฑส์ดุทา้ยได ้
โดยไมต่ั Kงใจหรอืหลกีเเลี=ยงไมไ่ด ้ 

Substances or materials, not used 
for consuming as food ingredients, 
intentionally used in the processing 
of raw materials, foods or its 
ingredients, to fulfill a certain 
technical purpose and their 
residues may be non-intentionally 
and unavoidably present in the 
finished product. 

สารปรงุแตง่  
Food additive  

สารที=ชว่ยเสรมิ หรอืปรับปรงุคณุภาพ
ผลติภณัฑ ์หรอืสารใดๆ ที=ผสมเขา้ไปใน
ผลติภณัฑแ์ลว้ มผีลตอ่คณุภาพการเกบ็
รักษา กลิ=น ส ีรสชาต ิความเขา้กนั หรอื
คณุสมบตัอิื=นๆ ของผลติภณัฑ ์ 

Substance used to enhance or 
improve the quality of finished 
product or substance added into 
the product which has effect on 
storage, flavor, color, taste, mixture 
or other quality of finished 
product. 

สิyงมชีวีติดดัแปรพนัธุ ์ 
Genetically modified 
organism 

สิ=งมชีวีติ ทั Kงพชื สตัว ์และจลุชพีที=ไดม้า
จากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม  

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

ไฮโดรโปนคิ 
Hydroponics 

วธิกีารปลกูพชืที=ไมใ่ชด้นิ และใหพ้ชืดดู
สารละลายแรธ่าตเุขา้ทางรากพชื
โดยตรง 

A method of growing plants 
without soil, using mineral nutrient 
solutions which the plants absorb 
directly through the roots. 
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หลกัการและความมุง่หมายในการผลติและการแปรรปูเกษตรอนิทรยี ์/ 
Principles and Aims of Organic Farming & Processing 
 
เกษตรอนิทรยี ์หมายรวมถงึ เกษตรธรรมชาต ิและ 
เกษตรนเิวศ ดว้ย มหีลกัการและความมุง่หมายที=
สําคญัดงันีK 

• พัฒนาระบบการผลติไปสูแ่นวทางเกษตร
ผสมผสานที=มคีวามหลากหลายของพชืและ
สตัว ์

• พัฒนาระบบการผลติที=พึ=งพาตนเองในเรื=อง
ของอนิทรยีวตัถแุละธาตอุาหารภายในฟารม์ 

• ฟืKนฟแูละรักษาความอดุมสมบรูณข์อง
ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยใชท้รัพยากรใน
ฟารม์มาหมนุเวยีนใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

• รักษาความสมดลุของระบบนเิวศในฟารม์
และและความยั=งยนืของระบบนเิวศโดยรวม 

• ป้องกนัและหลกีเลี=ยงการปฏบิตัทิี=ทําใหเ้กดิ
มลพษิตอ่ส ิ=งแวดลอ้ม 

• สนับสนุนระบบการผลติและกระบวนการ
จัดการทกุขั Kนตอน ที=คํานงึถงึหลกั
มนุษยธรรม  

• ยดึหลกัการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกี=ยวและการ
แปรรปูที=เป็นวธิกีารธรรมชาต ิประหยดั
พลงังาน และสง่ผลกระทบตอ่สิ=งแวดลอ้ม
นอ้ยที=สดุ 

Organic Agriculture includes natural farming 
and ecological farming which has the following 
basic principles: 

• Develop the production system to 
integrated farming which has diversity 
of plants and animals. 

• Develop the self reliant production 
system in term of organic matters and 
nutrients in the farm. 

• Improve and maintain natural 
resources by trying to use renewable 
resources in the farm. 

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

• Protect and avoid practices that will 
cause pollution to the environment. 

• Promote the production system and 
management with care of humanity.  

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

 

 

1.1 หลกัการท ัyวไป / General Principle 
มาตรฐาน 
1.1.1 หา้มใชส้ารเคมทีกุชนดิ ไมว่า่จะเป็นปุ๋ ยเคม ี 

สารเคมป้ีองกนักําจัดศตัรพูชื และฮอรโ์มน
สงัเคราะห ์

1.1.2 ไมอ่นุญาตการผลติพชืดว้ยระบบไฮโดรโปนคิ 
1.1.3 หา้มใชว้สัดนุาโนทกุชนดิในการผลติและแปร

รปูผลผลติเกษตรอนิทรยี ์รวมทั Kงใชก้บับรรจุ
ภณัฑแ์ละวสัดอุปุกรณท์ี=สมัผัสกบัอาหาร 

1.1.4 ในกรณีที=ผูผ้ลติยงัไมไ่ดป้รับเปลี=ยนพืKนที=การ
ผลติทกุแปลงใหเ้ป็นเกษตรอนิทรยี ์แปลงที=
ทําเกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรเคม/ีทั=วไปที=ไม่
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ตอ้ง
สามารถแบง่แยกกนัไดอ้ยา่งชดัเจน และพืKนที=
การผลติทกุแปลงที=อยูใ่นครอบครองของ
ผูผ้ลติตอ้งไดร้ับการตรวจสอบจาก มกท.  

1.1.5 พืKนที=การผลติที=ไดร้ับการรับรองเป็นเกษตร
อนิทรยีแ์ลว้ จะตอ้งไมป่รับเปลี=ยนเป็นเกษตร
อนิทรยีแ์ละเกษตรเคมกีลบัไปกลบัมา ทั KงนีK 
มกท. อาจไมพ่จิารณารับรองพืKนที=การผลติ
แปลงใหมใ่ห ้ถา้พืKนที=การผลติแปลงเดมิเลกิ
ทําเกษตรอนิทรยีโ์ดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร 

1.1.6 พืKนที=การผลติที=ใชท้ําเกษตรอนิทรยีต์อ้งไม่
เป็นพืKนที=ที=มาจากการเปิดป่าชั Kนตน้และระบบ
นเิวศดั Kงเดมิ(primary ecosystem)  

1.1.7 มกท. อาจพจิารณาไมร่ับรองผูผ้ลติที=ทําการ
เปิดพืKนที=ป่าสาธารณะมาทําการเกษตรอนิทรยี ์
ทั KงนีK มกท. ขอสงวนสทิธิ¥ในการพจิารณาเป็น
กรณีไป 

1.1.8 ถา้มกีารเปลี=ยนแปลงการผลติภายในฟารม์ 
เชน่ การลดหรอืขยายพืKนที=การผลติ  การ
เปลี=ยนชนดิพชืที=ปลกู การเพิ=มชนดิพชืที=
ขอรับรอง ฯลฯ ผูผ้ลติ จะตอ้งแจง้ให ้มกท. 
ทราบโดยทนัท ี

1.1.9 ผูผ้ลติตอ้งดแูลและชีKแจงใหล้กูจา้ง หรอื 
ผูร้ับผดิชอบการผลติ หรอื ผูร้ับชว่งการผลติ 
ซ ึ=งมหีนา้ที=เกี=ยวขอ้งกบัการผลติอนิทรยี ์ได ้
เขา้ใจรายละเอยีดการปฏบิตัติามมาตรฐาน
และเงื=อนไขในการรับรองมาตรฐาน 

1.1.10 ผูผ้ลติตอ้งจัดทําบนัทกึใหช้ดัเจน ใหท้าง 
มกท. สามารถตรวจสอบได ้
1.1.10.1 บนัทกึการผลติ ครอบคลมุ การปลกู  

การดแูลรักษา  รายละเอยีดการใช ้
ปัจจัยการผลติ การเกบ็เกี=ยว และ

Standards 
1.1.1 All synthetic chemical inputs are 

prohibited, including artificial fertilizers, 
pesticides, and hormones. 

1.1.2 Hydroponic production is prohibited  
1.1.3 The use of nonomaterials in organic 

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

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

1.1.5 The certified lands shall not be 
converted back and forth between 
organic and chemical production. ACT 
may not certify new lands if organic 
farming on previously certified lands are 
ceased without appropriate reasons.  

1.1.6 Clearing primary ecosystem for 
practicing organic agriculture is 
prohibited.  

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

1.1.8 If there is any change of the production 
in the farm, such as increase or 
decrease of the farm land, change of 
crop type, etc., the producer is required 
to inform ACT immediately. 

1.1.9 The producer shall train and inform 
employees, responsible persons or 
subcontracted persons responsible for 
organic production to ensure their 
understanding and compliance with ACT 
Organic Standards and certification 
requirements.  

1.1.10 The producer shall maintain the 
following records that are clear and 
available for inspection by ACT:  
1.1.10.1 Records of all production 
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การปลกูพชืหลงัการเกบ็เกี=ยว 
1.1.10.2 บนัทกึและ/หรอืเอกสารการซืKอ

ปัจจัยการผลติ ที=แสดงใหเ้ห็น
แหลง่ที=มา ชนดิ และปรมิาณ 

1.1.10.3 บนัทกึการขายผลผลติเกษตร
อนิทรยี ์จะตอ้งระบ ุ”อนิทรยี”์ หรอื 
“มกท.” กํากบัไวใ้นเอกสารขาย 

1.1.11 ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการจะตอ้งทําบนัทกึขอ้
รอ้งเรยีนที=ไดร้ับ และการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน 
ให ้มกท. สามารถตรวจสอบได ้

stages from planting, 
maintaining, using of inputs, 
harvesting to post-harvest 
cropping 

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

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

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

1.2 ระบบนเิวศภายในฟารม์/ Ecosystem in Organic Farm 
มาตรฐาน 
1.2.1 ผูผ้ลติตอ้งรักษาความหลากหลายทางชวีภาพ

ภายในฟารม์ โดยพยายามรักษาและฟืKนฟู
บรเิวณที=เป็นแหลง่อาศยัของพชืและสตัว์
หลากหลายชนดิเอาไวอ้ยา่งนอ้ย 5% ของ
พืKนที=การผลติ บรเิวณดงักลา่ว ไดแ้ก ่ป่าใช ้
สอยในไรน่า ป่าบุง่ ป่าทาม พุม่ไมห้รอืตน้ไม ้
ใหญใ่นนา แนวพุม่ไมบ้รเิวณเขตแดนพืKนที= 
สวนไมผ้ลผสมผสาน รอ่งนํKาในฟารม์ บอ่ปลา
ธรรมชาต ิและพืKนที=วา่งเปลา่ที=ปลอ่ยใหพ้ชืขึKน
ตามธรรมชาต ิ 

Standards 
1.2.1 A producer shall maintain and enhance 

biodiversity in the farm by conserving at 
least 5% of the field to be habitats of 
diversified plants and animals. Such 
areas may be forest land, flooded forest, 
bushes or big trees in the field, hedges 
in the borders, integrated orchards, 
ditches, natural fish ponds, and idle 
areas with natural plants.  

1.3 สิyงมชีวีติดดัแปรพนัธุ/์ Genetically Modified Organisms (GMOs) 
มาตรฐาน 
1.3.1 หา้มใชส้ ิ=งมชีวีติดดัแปรพันธุห์รอืผลติภณัฑท์ี=

ไดจ้ากสิ=งมชีวีติดดัแปรพันธุใ์นกระบวนการ
ผลติและแปรรปูเกษตรอนิทรยี ์ 

1.3.2 ปัจจัยการผลติ สารปรงุแตง่ สารชว่ยแปรรปู 
และสว่นผสมในผลติภณัฑอ์นิทรยีท์กุชนดิ 
ตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปอกี 1 
ขั Kนตอนของการผลติ เพื=อใหแ้น่ใจวา่
แหลง่ที=มาของวตัถดุบิไมไ่ดม้าจากพชื สตัว ์
หรอืจลุนิทรยีท์ี=มาจากกระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม ทั Kงทางตรงและทางออ้ม 

1.3.3 ในกรณีที=ผูป้ระกอบการซืKอปัจจัยการผลติ สาร
ปรงุแตง่ สารชว่ยแปรรปู และสว่นผสมใน
ผลติภณัฑอ์นิทรยีม์าจากภายนอก ตอ้งมี
หนังสอืยนืยนัวา่ไมไ่ดผ้ลติมาจากกระบวนการ
ทางพันธวุศิวกรรม  (ดตูวัอยา่งหนังสอืยนืยนั
ในภาคผนวก 7)  
 ทั KงนีK ในประเทศที=มขีอ้บงัคบัใหแ้สดง
ขอ้มลูส ิ=งมชีวีติดดัแปรพันธุบ์นฉลาก 
ผูป้ระกอบการอาจตรวจสอบขอ้มลูบนฉลาก

Standards 
1.3.1 Using genetically engineered organisms 

and products thereof is prohibited in 
organic production and processing.  

1.3.2 Inputs, additives, processing aids and all 
ingredients in organic products shall be 
traced back one step of the production 
process in order to verify that they are 
not be produced from plants, animals, or 
microorganisms derived from genetic 
engineering, both direct and indirect 
ways. 

1.3.3 When the operator buys inputs e.g. farm 
inputs, additives, processing aids and all 
ingredients in organic products, the 
operator has to ask for declaration that 
products supplied have not been 
produced from or by GMOs. Sample of 
declaration form can be found in 
Appendix 7. 
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ผลติภณัฑ ์หากขอ้มลูบนฉลากไมร่ะบวุา่ม ี
GMOs อาจถอืไดว้า่ผลติภณัฑนั์Kนไมไ่ดใ้ช ้
ส ิ=งมชีวีติดดัแปรพันธุ ์

1.3.4 ในกรณีที=มกีารตรวจสอบพบวา่ผลติผลอนิทรยี์
ไดร้ับการปนเปืKอนจากสิ=งมชีวีติดดัแปรพันธุ ์
โดยที=ผูผ้ลติไมไ่ดต้ั Kงใจและไมส่ามารถ
ควบคมุได ้มกท. อาจพจิารณาไมร่ับรอง
ผลติผลดงักลา่ว รวมทั Kงฟารม์ที=ทําการผลติ 

1.3.5 ในกรณีที=ผูป้ระกอบการไมไ่ดป้รับเปลี=ยนฟารม์
ทั Kงหมดเป็นเกษตรอนิทรยี ์การผลติในแปลง
เกษตรเคม/ีทั=วไปที=ไมข่อรับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์ตอ้งไมใ่ชส้ ิ=งมชีวีติดดัแปรพันธุ ์ 

 For the specific countries with 
compulsory GMO lablelling regulations, 
the operator may rely on the label. The 
operator may assume that no GMOs 
have been used when the products are 
not labelled with GMOs. 

1.3.4 If it is found from the examination that 
organic produce is contaminated by 
GMOs, although it is unintentional and 
uncontrollable by the producer, ACT may 
not certify that produce including the 
farm. 

1.3.5 In case the producer does not convert 
the whole farm into organic farming, any 
GMOs shall not be used in the 
conventional production. 
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2. การผลติพชือนิทรยี ์/ 
Organic Crop Production 
 

 

 

2.1 ระยะการปรบัเปลีyยนเป็นเกษตรอนิทรยี/์ Length of Conversion Period  
มาตรฐาน 
2.1.1 พืKนที=การผลติที=ตอ้งการขอรับรองมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยีต์อ้งผา่น ระยะปรับเปลี=ยน 
โดยชว่งเวลาดงักลา่ว ผูผ้ลติตอ้งปฏบิตัติาม
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง มกท. และ
ไดร้ับการตรวจและรับรองจาก มกท. แต่
ผลติผลที=ไดจ้ากพชืที=ปลกูในชว่งระยะ
ปรับเปลี=ยนนีKจะยงัไมส่ามารถจําหน่ายเป็น
ผลติผลอนิทรยีไ์ด ้ 

วนัที=สมคัรขอใหม้กีารรับรองมาตรฐานฯ 
ใหนั้บเป็นวนัที= 1 ของการเริ=มตน้ของการ
เปลี=ยนเป็นเกษตรอนิทรยี ์หรอืเป็นวนัเริ=มตน้
ของระยะการปรับเปลี=ยน  โดยเกษตรกรตอ้ง
เริ=มปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง 
มกท. นับตั Kงแตว่นัดงักลา่ว 

2.1.2 ในกรณีที=เป็นการผลติพชืลม้ลกุ (ผัก และพชื
ไร ่) ชว่งระยะการปรับเปลี=ยนจะใชเ้วลา 12 
เดอืน โดยผลติผลของพชืที=ปลกูในวนัที=พน้
ระยะการปรับเปลี=ยนแลว้ จะสามารถจําหน่าย
เป็น "ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี"์ และ
สามารถใชต้รา มกท. ได ้

ยกเวน้ พชืผักหลายฤด ูเชน่ ผักพืKนบา้น 
กลว้ย มะละกอ ฯลฯ อนุญาตใหส้ามารถเกบ็
เกี=ยวผลติผลและจําหน่ายเป็น "ผลติภณัฑ์
เกษตรอนิทรยี"์ ไดห้ลงัจากพน้ระยะการ
ปรับเปลี=ยน 12 เดอืนแลว้ 

2.1.3 ในกรณีที=เป็นการผลติไมย้นืตน้ ชว่งระยะการ
ปรับเปลี=ยนจะใชเ้วลา 18 เดอืน โดยผลผลติ
ที=เกบ็เกี=ยวในวนัที=พน้ระยะการปรับเปลี=ยน
แลว้ จะสามารถจําหน่ายเป็น "ผลติภณัฑ์
เกษตรอนิทรยี"์ และสามารถใชต้รา มกท. 
ได ้

2.1.4 ในกรณีที=เป็นการผลติพชืเพื=อสง่ออกไปยงั
สหภาพยโุรปกําหนดระยะปรับเปลี=ยนตาม
มาตรฐานการผลติพชื ของสหภาพยโุรปดงันีK  
พชืลม้ลกุมรีะยะปรับเปลี=ยน 24 เดอืน และ 
พชืยนืตน้มรีะยะปรับเปลี=ยน  36 เดอืน  

2.1.5 ในกรณีที=มกีารใชปั้จจัยการผลติตอ้งหา้มใน
พืKนที=ฟารม์มากอ่นสมคัรขอรับรองกบั มกท. 
ผลผลติที=จะสามารถขายเป็นผลผลติเกษตร
อนิทรยีไ์ด ้จะตอ้งเป็นผลติผลที=เกบ็เกี=ยว
หลงัจาก 36 เดอืนนับแตม่กีารใชปั้จจัยการ
ผลติตอ้งหา้มเป็นครั Kงสดุทา้ย  

2.1.6 มกท. อาจจะกําหนดระยะการปรับเปลี=ยนให ้

Standards 
2.1.1 All fields applied for organic certification 

shall be put into the conversion period. 
In such period, a producer must follow 
ACT Organic Standards, and be 
inspected and certified by ACT but the 
produce grown in conversion period 
cannot be sold as organic. 

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

2.1.2 For annual crop production (vegetable 
and cash crops), the conversion period 
is 12 months. The product of crop sown 
after the conversion period can be 
“organic product” with ACT seal. 

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

2.1.3 For perennial crop production, the 
conversion period is 18 months. The 
produce harvested after the conversion 
period can be sold as “organic product” 
with ACT seal. 

2.1.4 For organic crop production intended to 
export to the European Union, the 
conversion period for annual crops are 
24 months, biennial crops 24 months 
and perennial crops 36 months. 

2.1.5 If prohibited input was applied in the 
farm before date of application with 
ACT, crop to be sold as organic must be 
harvested after 36 months since the 
last use of prohibited input. 

2.1.6 ACT may extend the conversion period 
by considering the history of chemicals 
used in the farm, the contamination 
problem on that land, and the measure 
to manage the contamination of agro-
chemicals and pollution in the farm. 
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เพิ=มขึKนได ้โดยพจิารณาจากประวตักิารใช ้
สารเคมใีนฟารม์ ปัญหาการปนเปืKอนมลพษิ
ในพืKนที=นั Kน และมาตรการในการจัดการ
สารเคมทีางการเกษตรหรอืมลพษิที=ปนเปืKอน
ในฟารม์ 

2.1.7 มกท. อาจยกเวน้ระยะการปรับเปลี=ยนได ้
หากพืKนที=การผลตินัKนไดท้ําการเกษตรตาม
หลกัการในมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
มาเป็นเวลาหลายปีแลว้ ทั KงนีKข ึKนอยูก่บั
หลกัฐานที=นํามายนืยนักบั มกท. เชน่ บนัทกึ
การใชปั้จจัยการผลติในฟารม์ บนัทกึการ
ผลติพชืในพืKนที=ดงักลา่ว บนัทกึจากองคก์รที=
ไมม่ผีลประโยชนเ์กี=ยวขอ้งกบัผูผ้ลติที=แสดง
วา่พืKนที=ดงักลา่วไมม่กีารใชส้ารเคมมีาเป็น
เวลานานและไดร้ับการฟืKนฟสูภาพดนิโดย
ธรรมชาต ิบทความในสิ=งตพีมิพท์ี=ไม่
เกี=ยวขอ้งกบัผูผ้ลติ ฯลฯ ทั KงนีK มกท. จะ
ตรวจสอบหลกัฐานดงักลา่วและทําการ
ประเมนิขณะไปตรวจฟารม์ และขอสงวน
สทิธิ¥ในการพจิารณาเป็นกรณีไป  

2.1.7 ACT may grant exception of the 
conversion period if the field has been 
practiced according to the principle of 
ACT Organic Agriculture Standards for 
several years. Such cases have to be 
verified through any evidences 
submitted to ACT, e.g. input records, 
crop production records, statements 
from non-conflict of interest 
organizations indicating that no 
chemicals has been used for a long 
time and the soil has been improved 
naturally, articles in independent 
publications, etc. ACT will verify such 
evidence and do evaluation during field 
inspection and reserve the right to 
consider case by case. 

2.2 ชนดิและพนัธุข์องพชืปลกู/ Type and Variety of Crops 
แนวทางปฏบิตั ิ
ควรเลอืกใชพ้ันธุพ์ชืที=เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน
ทอ้งถิ=น และมคีวามตา้นทานตอ่โรคและแมลง 
มาตรฐาน 
2.2.1 เมล็ดพันธุแ์ละสว่นขยายพันธุพ์ชืที=นํามาปลกู

ตอ้งผลติจากระบบเกษตรอนิทรยี ์
2.2.2 ในกรณีที=ไมส่ามารถหาเมล็ดพันธุแ์ละสว่น

ขยายพันธุพ์ชืจากระบบเกษตรอนิทรยี ์และ
ไมม่เีมล็ดพันธุแ์ละสว่นขยายพันธุข์องพันธุ์
อื=นในระบบเกษตรอนิทรยีท์ี=สามารถเลอืกมา
ใชแ้ทนได ้ มกท. อนุญาตใหใ้ชจ้ากแหลง่
ทั=วไปได ้แตต่อ้งไมม่กีารคลกุสารเคม ี

2.2.3 ในกรณีที=ผูผ้ลติใชก้ลา้พันธุพ์ชืลม้ลกุอนิทรยี์
แลว้ประสบกบัเหตสุดุวสิยั (เชน่ นํKาทว่ม ฝน
แลง้) จนทําใหก้ลา้พันธุเ์สยีหาย มกท. อาจ
อนุโลมใหผู้ผ้ลติใชก้ลา้พันธุจ์ากแหลง่ทั=วไป
ได ้

2.2.4 มกท. อาจอนุโลมใหใ้ชเ้มล็ดพันธุห์รอืสว่น
ขยายพันธุพ์ชืทั=วไป ที=คลกุสารเคมไีด ้ใน
กรณีที=เป็นขอ้กําหนดทางกฎหมาย ดว้ย
เหตผุลดา้นสขุอนามยัพชื แตจ่ะตอ้งมี
มาตรการจัดการลา้งทําความสะอาดเมล็ด
พันธุท์ ี=คลกุสารเคมดีงักลา่วกอ่นปลกู 

2.2.5 อนุญาตใหท้ําการขยายพันธุพ์ชืดว้ยวธิเีพาะ
เมล็ด หรอืใชส้ว่นขยายพันธุท์ ี=ไดจ้ากสว่น
ตา่ง ๆ ของพชื เชน่ ตอนกิ=ง, แยกหน่อ, 
เพาะเลีKยงเนืKอเยื=อ เป็นตน้ และตอ้งจัดการ
ดว้ยวธิเีกษตรอนิทรยีเ์ทา่นัKน ยกเวน้ให ้

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 and 
non of alternatives of the same species 
are appropriate, using of conventional 
seed is allowed but chemical treatment 
is prohibited.   

2.2.3 In case the producer use organic 
annual crop seedlings and encounters 
disaster (e.g. flooding, drought) that 
the seedlings are damaged, ACT may 
allow the producer to use conventional 
seedlings. 

2.2.4 ACT may allow the use of chemically-
treated seeds or plant propagations in 
case it is legally required for 
phytosanitary purpose but the treated 
seeds shall be cleaned before sowing. 

2.2.5 Plant propagation can be based on 
generative reproductions (seeds) as 
well as vegetative reproductions e.g. 
grafting, rhizomes and meristem 
culture. All propagation practices on 
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เฉพาะวธิกีารเพาะเลีKยงเนืKอเยื=อ 
2.2.6 วสัดทุี=ใชใ้นการขยายพันธุพ์ชื รวมถงึวสัดุ

เพาะ ตอ้งอยูใ่นรายการที=อนุญาตใหใ้ชใ้น
ภาคผนวก 1 (สว่นที= 1) 

2.2.7 ในกรณีไมย้นืตน้ ถา้ก ิ=งพันธุห์รอืสว่น
ขยายพันธุพ์ชืที=นํามาปลกูในฟารม์เกษตร
อนิทรยี ์ไมไ่ดม้าจากระบบเกษตรอนิทรยี ์
ผลติผลที=ไดจ้ากการปลกูในฟารม์เกษตร
อนิทรยีใ์นชว่ง 12 เดอืนแรก จะยงัไม่
สามารถจําหน่ายภายใตต้รา มกท.ได ้ 

2.2.8 หา้มใชพ้ันธุพ์ชืและละอองเกสร (pollen) 
ที=มาจากการปรับปรงุพันธุโ์ดยวธิกีารทําพันธุ
วศิวกรรม (genetic engineering) รวมถงึ
พชืที=ถกูปลกูถา่ยยนี (transgene plants) 

the farm shall be under organic 
management, except meristem culture. 

2.2.6 Only propagation materials, bedding 
materials and substrates listed in 
Appendix1 (part 1) are allowed. 

2.2.7 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. 

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

2.3 ความหลากหลายของพชืภายในฟารม์/ Diversity of Plants in Organic Farm 
มาตรฐาน 
2.3.1 ในการปลกูพชืลม้ลกุ ผูผ้ลติตอ้งสรา้งความ

หลากหลายของพชืภายในฟารม์ โดยอยา่ง
นอ้ยตอ้งปลกูพชืหมนุเวยีน เพื=อชว่ยลดการ
ระบาดของโรค แมลง และวชัพชื รวมทั Kงการ
ปลกูพชืบํารงุดนิ เพื=อเป็นการเพิ=ม
อนิทรยีวตัถแุละความอดุมสมบรูณข์องดนิ 
ยกเวน้ ในกรณีที=ผูผ้ลติไดส้รา้งความ
หลากหลายของพชืภายในฟารม์ไดด้ว้ยวธิี
อื=น 

2.3.2 ในสวนไมย้นืตน้ ผูผ้ลติตอ้งสรา้งความ
หลากหลายของพชืภายในฟารม์ โดยอยา่ง
นอ้ยตอ้งปลกูพชืคลมุดนิ และ/หรอืปลกูพชื
อื=นๆหลากหลายชนดิ 

Standards 
2.3.1 In annual crop production, the 

producer shall establish diversity of 
plants in the farm by at least practicing 
crop rotation in order to reduce 
diseases, insects and weeds, including 
rotating leguminous crops in order to 
improve organic matter and soil 
fertility. Exception may be considered if 
the producer can demonstrate diversity 
of plants by other means.  

2.3.2 In perennial crop production, the 
producer shall establish diversity of 
plants in the farm by at least growing 
cover crops and/or other diverse plant 
species. 

2.4 การผลติพชืคูข่นาน/ Parallel production  
มาตรฐาน 
2.4.1 พชืที=ปลกูในแปลงเกษตรทั=วไปที=ไมไ่ดข้อรับ

รองและแปลงที=อยูใ่นระยะปรับเปลี=ยน ไม่
ควรเป็นพชืชนดิเดยีวกนักบัที=ปลกูในแปลง
เกษตรอนิทรยีแ์ละที=ตอ้งการจะจําหน่ายเป็น
ผลติภณัฑอ์นิทรยีท์ี=ไดร้ับการรับรองจาก 
มกท.  

ยกเวน้ เป็นพชืคนละพันธุ ์(varieties)  
ซ ึ=งสามารถแยกความแตกตา่งไดโ้ดยงา่ย 
เชน่ มลีกัษณะรปูรา่ง ส ีฯลฯ แตกตา่งกนั 
หรอืมวีนัเกบ็เกี=ยวที=ตา่งกนั 

2.4.2 มกท. อาจอนุญาตใหผู้ผ้ลติทําการผลติพชื
คูข่นานได ้ในกรณีของการปลกูพชืยนืตน้ 
และในกรณีที=ผูผ้ลติขยายพืKนที=การผลติใหม ่ 
ซ ึ=งทําใหเ้กดิการผลติแบบคูข่นานอนิทรยี-์
อนิทรยีป์รับเปลี=ยน  โดยผูผ้ลติตอ้ง 

Standards 
2.4.1 Crops grown in conventional field and 

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

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

2.4.2 ACT may allow parallel production only 
perennial crop and when there is an 
expansion of organic land, leading to a 
parallel production of organic and in-
conversion crop. In these case, the 
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2.4.2.1 แจง้แผนการผลติและมาตรการ
ป้องกนัผลผลติปะปนกนั ให ้มกท. 
ทราบลว่งหนา้กอ่นที=จะทําการผลติ  

2.4.2.2 มรีะบบการบนัทกึการเกบ็เกี=ยว การ
จัดการผลติผลหลงัการเกบ็เกี=ยว 
และการขายที=แยกผลผลติออกจาก
กนัอยา่งชดัเจน 

2.4.2.3 ตอ้งปรับเปลี=ยนแปลงที=มกีารผลติ
แบบคูข่นานใหเ้ป็นเกษตรอนิทรยี์
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ทั KงนีK มกท. อาจกําหนดเงื=อนไขอื=น
เพิ=มเตมิใหผู้ผ้ลติปฏบิตั ิและอาจมกีารไป
ตรวจสอบเพิ=มเตมิ โดย มกท. ขอสงวนสทิธิ¥
ในการพจิารณารับรองเป็นกรณีไป 

2.4.3 ในกรณีที=ผูผ้ลติไดร้ับคา่ตอบแทนจากการให ้
ผูอ้ ื=นเชา่พืKนที= เป็นผลติผลพชืชนดิเดยีวกบั
พชืที=ไดร้ับการรับรองจาก มกท. ผูผ้ลติตอ้ง
ปฏบิตัติามเงื=อนไขในมาตรฐานขอ้ 2.4.2.1 
และ 2.4.2.2 เชน่เดยีวกนั และผูผ้ลติตอ้ง
ยนิยอมปฏบิตัติามเงื=อนไขอื=นที= มกท. อาจ
กําหนดขึKนเพิ=มเตมิ 

producer shall:  
2.4.2.1 Inform ACT of the production 

plan and measures to be 
implemented to prevent 
commingling of the crop before 
production; 

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

2.4.2.3 Convert the non-organic parallel 
production to organic 
production within 5 years; 

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

2.4.3 In case a producer receives farm rent 
as crop which is the same as crop 
certified by ACT, the producer shall also 
follow the standards 2.4.2.1 and 
2.4.2.2 and ACT may impose additional 
conditions for the producer. 

2.5 การจดัการดนิ นํ �า และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management  
แนวทางปฏบิตั ิ
• ควรมกีารตรวจวเิคราะหด์นิอยา่งนอ้ย 1 ครั Kง เพื=อ

วางแผนปรับปรงุดนิ และวางแผนการจัดการธาตุ
อาหารใหเ้หมาะสม รวมทั Kงเป็นแนวทางในการ
เลอืกชนดิพชืที=เหมาะสมกบัสภาพพืKนที=   

• ควรรักษาระดบัความเป็นกรด-ดา่งของดนิที=
เหมาะสมตอ่พชืปลกู ในกรณีที=จําเป็นอาจใชป้นู
ขาว  โดโลไมท ์ ปนูมารล์  หรอืขีKเถา้ไม ้ เป็นตน้  

• ไมค่วรปลอ่ยที=ดนิใหว้า่งเปลา่ ควรปลกูพชืตระกลู
ถั=วคลมุดนิ เชน่ ถั=วแป๋  ถั=วลาย   ถั=วดํา   ถั=วเขยีว   
ถั=วแดง   ถั=วพรา้  ไมยราบไรห้นาม  โสน  ปอ
เทอืง  เป็นตน้ 

• ควรมกีารปลกูพชืตระกลูถั=วหรอืพชืบํารงุดนิอื=นๆ 
เป็นปุ๋ ยพชืสด โดยอาจปลกูกอ่นหรอืหลงัพชืหลกั 
หรอืปลกูเป็นพชืหมนุเวยีน 

• หลกีเลี=ยงหรอืลดการใชเ้ครื=องจักรขนาดใหญ ่
เชน่ รถแทรกเตอร ์เนื=องจากทําใหเ้นืKอดนิแน่น
แข็ง ดนิไมร่ว่นซยุ การระบายนํKาไมด่ ี

• ควรมมีาตรการอนุรักษ์นํKาที=ใชใ้นการทําฟารม์ 
• ควรมมีาตรการในการป้องกนัดนิเค็ม เชน่ การ

ปลกูพชืคลมุดนิ หรอื การจัดการนํKาอยา่ง
เหมาะสม 

Recommended Practices 
• There should be an annual soil sampling for 

nutritional assessment for soil improvement 
planning and fertilization programme, as 
well as for determination of appropriate 
crop type. 

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

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

• Planting of leguminous crop for green 
manure is recommended. This can be done 
before or after the main crop or as crop 
rotation. 

• Avoid or reduce using heavy machinery as 
it will cause soil compaction. 

• Measure for water conservation at farm 
level is recommended. 

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

มาตรฐาน 
การปรบัปรงุบาํรงุดนิ 
2.5.1 ผูผ้ลติตอ้งพยายามนําอนิทรยีวตัถทุั Kงจากพชื

และสตัวภ์ายในฟารม์มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สงูสดุในการปรับปรงุบํารงุดนิ และลดการใช ้
อนิทรยีวตัถทุี=นํามาจากนอกฟารม์ มกท. จะ
พจิารณาอนุญาตใหผู้ผ้ลตินําอนิทรยีวตัถทุี=
นํามาจากนอกฟารม์มาใชไ้ดเ้ป็นกรณีไป 
โดยปรมิาณที=อนุญาตใหใ้ชจ้ะพจิารณาจาก
สภาพในทอ้งถิ=นและความตอ้งการของพชืที=
ปลกู 

2.5.2 การใชปุ้๋ ยอนิทรยีต์อ้งมแีผนการใชอ้ยา่ง
ผสมผสาน และใชเ้ทา่ที=จําเป็นในปรมิาณที=
เหมาะสม โดยคํานงึถงึความสมดลุของธาตุ
อาหารในดนิ และความตอ้งการธาตอุาหาร
ของพชืที=ปลกู  

2.5.3 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยและสารปรับปรงุดนิ เฉพาะ
ตามรายการที=ระบอุยูใ่นภาคผนวก 1 (สว่นที= 
1) 

2.5.4 ปุ๋ ยและสารปรับปรงุบํารงุดนิที=ไมไ่ดร้ะบไุวใ้น
ภาคผนวก 1 (สว่นที= 1) จะใชไ้ดต้อ่เมื=อ
ไดร้ับการตรวจสอบและอนุมตัจิาก มกท. 
ตามแนวทางการประเมนิปัจจัยการผลติ ใน
ภาคผนวก 4 

2.5.5 หา้มใชปุ้๋ ยคอกสดกบัพชืในลกัษณะที=อาจ
ปนเปืKอนกบัสว่นของพชืที=ใชบ้รโิภค 

2.5.6 หา้มใชอ้นิทรยีวตัถทุี=มสีว่นผสมจากอจุจาระ
ของมนุษยม์าใชเ้ป็นปุ๋ ย 

2.5.7 หา้มใชปุ้๋ ยหมกัจากขยะเมอืง เพราะมปัีญหา
การปนเปืKอนจากโลหะหนัก 

2.5.8 ในกรณีที=ใชม้ลูสตัวปี์กหรอืผลพลอยไดจ้าก
การเลีKยงสตัวจ์ากฟารม์ ตอ้งมาจากฟารม์ที=
เลีKยงแบบปลอ่ยรวมเป็นฝงูหรอืไมม่กีาร
จํากดัอาณาเขตจนทําใหส้ตัวนั์ Kนเจรญิเตบิโต
ในสภาพแวดลอ้มที=ผดิธรรมชาต ิและตอ้ง
แจง้แหลง่ผลติให ้มกท. ทราบ  

2.5.9 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยหมกัทั Kงที=ผลติเองในฟารม์
และที=นํามาจากภายนอกฟารม์ได ้แต่
สว่นประกอบที=ใชใ้นการทําปุ๋ ยหมกัตอ้งมา
จากอนิทรยีวตัถตุามที=ระบอุยูใ่นภาคผนวก 1 
(สว่นที= 1) เทา่นัKน และผูผ้ลติตอ้งแจง้
สว่นประกอบของอนิทรยีวตัถทุี=ใชใ้นการหมกั
และแหลง่ผลติให ้มกท. ทราบ  

2.5.10 ในการทําปุ๋ ยหมกั อาจใชปุ้๋ ยแรธ่าตเุสรมิใน
การทําปุ๋ ยหมกัเพื=อเพิ=มธาตอุาหารได ้เชน่ 
การใชห้นิฟอสเฟตบดละเอยีดเพื=อเพิ=มธาตุ
ฟอสฟอรัส หรอืการใชห้นิฝุ่ นกราไฟตเ์พื=อ

Standards 
Soil improvement 
2.5.1 A producer shall try to use organic 

matter from plant and animal produced 
within the farm for soil improvement 
and try to reduce the use of brought-in 
organic materials. ACT will allow on 
case by case basis the maximum 
amount of brought-in organic materials 
used in the farm, taking into account of 
local conditions and specific nature of 
the crop.  

2.5.2 There shall be an organic fertilization 
plan of the use of integrated organic 
fertilizers. The organic fertilizer shall be 
used as necessary and in appropriate 
amount with consideration of nutrient 
balance in the soil and the need of 
nutrient of that crop. 

2.5.3 Only fertilizers and soil conditioners 
listed in Appendix1 (part 1) are 
allowed. 

2.5.4 Fertilizers and soil conditioners which 
are not listed in Appendix1 (part 1) 
may be allowed after examination by 
ACT according to the Guideline for 
Evaluation Additional Inputs in 
Appendix 4. 

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

2.5.6 Organic matter contained excrement 
from human is prohibited. 

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

2.5.8 In case of using brought-in poultry 
manure or farm animal by-products, 
they shall be brought from farms which 
all animals are raised together in free-
ranged areas. To raise animals in the 
limited areas may let them growing up 
in an unnatural environment. The 
producer shall inform ACT the source 
of the manure. 

2.5.9 Both on farm and brought-in composts 
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เพิ=มธาตโุพแทสเซยีม 
2.5.11 อนุญาตใหใ้ชอ้นิทรยีวตัถทุี=เป็นผลพลอยได ้

จากโรงงานอตุสาหกรรมมาทําปุ๋ ยหมกัได ้
แตต่อ้งขออนุมตัจิาก มกท. กอ่น  

2.5.12 ในกรณีที=ปุ๋ ยและสารปรับปรงุดนิที=นํามาใช ้
จากนอกฟารม์ เชน่ ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยแรธ่าต ุผล
พลอยไดจ้ากโรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ มี
ความเสี=ยงที=จะมสีว่นประกอบของโลหะหนัก
และ/หรอืสารไมพ่งึประสงคอ์ื=นๆปะปนอยู ่
ทาง มกท. อาจใหผู้ผ้ลตินําปุ๋ ยและสาร
ปรับปรงุดนิดงักลา่วไปตรวจวเิคราะหห์า
ปรมิาณสาร กอ่นที=จะนํามาใชใ้นฟารม์ 

2.5.13 อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยแรธ่าตเุป็นธาตเุสรมิในดนิ
ได ้เฉพาะในกรณีที=มแีผนการปรับปรงุบํารงุ
ดนิในระยะยาว โดยใชร้ว่มกบัวธิกีารอื=น ๆ 
เชน่ การหมนุเวยีนธาตอุาหารภายในฟารม์ 
การปลกูพชืตระกลูถั=วเป็นปุ๋ ยพชืสด การปลกู
พชืหมนุเวยีน  และการเพิ=มอนิทรยีวตัถใุนดนิ 

2.5.14 การใชปุ้๋ ยธาตอุาหารรอง (ตามรายการใน
ภาคผนวก 1 สว่นที= 1) อาจอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
ในกรณีที=พชืแสดงอาการขาดธาตอุาหารรอง
อยา่งชดัเจน ทั KงนีKผูผ้ลติตอ้งชีKแจงถงึปัญหา
และความพยายามแกไ้ขปัญหาดว้ยวธิกีาร
อื=นๆ แลว้ และ/หรอืมผีลการตรวจดนิและ
เนืKอเยื=อพชืมาให ้มกท. พจิารณา 

2.5.15 อนุญาตใหใ้ชเ้ชืKอจลุนิทรยีเ์พื=อปรับปรงุดนิ 
ทําปุ๋ ยหมกั กําจัดนํKาเสยี และกําจัดกลิ=นใน
คอกปศสุตัว ์แตห่า้มใชจ้ลุนิทรยีท์ี=มาจาก
กระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

2.5.16 หา้มใช ้Chilean nitrate และปุ๋ ยไนโตรเจน
สงัเคราะหท์กุชนดิ รวมถงึปุ๋ ยยเูรยี  

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.  

2.5.13 Mineral fertilizers may be allowed to 
use as a supplementary role  in a 
program addressing long-term fertility 
needs together with other techniques 
such as the use of nutrient recycling, 
leguminous crops, crop rotation and 
organic matter 

2.5.14 Micro nutrients (listed in the Appendix 
1, part 1) may be applied to crops if 
there is a clear lack of such nutrients 
on the crops. However, the producer 
shall notify the problem and the effort 
to solve it by other means and/or the 
result of soil and tissue testing to ACT. 

2.5.15 Use of microorganism for soil 
improvement, composting, water 
treatment and waste treatment in 
animal house are allowed but not 
microorganism from genetic 
engineering. 

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

การอนรุกัษด์นิและนํ �า 
2.5.17 ผูผ้ลติตอ้งควบคมุการเผาอนิทรยีวตัถใุน

Soil and water conservation 
2.5.17 Producer shall restrict to the minimum 
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ฟารม์ใหม้นีอ้ยที=สดุ และหา้มใชว้ธิกีารเผาตอ
ซงัหรอืพชืในแปลงเพื=อทําการเตรยีมดนิกอ่น
การปลกู  ยกเวน้ในกรณี 
2.5.17.1 มเีหตจํุาเป็น เชน่ กําจัดแหลง่

ระบาดของศตัรพูชื 
2.5.17.2 การทําไรข่า้วหมนุเวยีนในที=สงู แต่

ควรเผาเทา่ที=จําเป็น 
2.5.18 ในกรณีที=พืKนที=มคีวามเสี=ยงตอ่การพังทลาย

ของดนิ ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัการชะ
ลา้งพังทลายของดนิ เชน่ การปลกูพชื
ป้องกนัการพังทะลายของดนิ การปลกูขวาง
แนวลาดเอยีง ฯลฯ 

2.5.19 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัมใิหเ้กดิการใช ้
นํKาเกนิควร รวมถงึการรักษาคณุภาพนํKา การ
หมนุเวยีนการใชนํ้Kาภายในฟารม์ และการ
บําบดันํKาทิKงเพื=อนํามาใชใ้หม ่

2.5.20 ในกรณีที=เหมาะสม ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการใน
การป้องกนัปัญหาดนิเค็ม 

2.5.21 ในกรณีที=มกีารเลีKยงสตัว ์(รวมถงึสตัวปี์ก) 
ภายในพืKนที=ที=ขอรับรอง ผูผ้ลติตอ้งมี
มาตรการจัดการทุง่หญา้เลีKยงสตัวท์ี=ไมส่ง่ผล
กระทบทําใหด้นิเสื=อมหรอืแหลง่นํKาเกดิ
มลพษิ 

2.5.22 ไมอ่นุญาตใหข้นยา้ยดนิออกจากฟารม์
เกษตรอนิทรยี ์ยกเวน้เศษดนิที=ตดิไปกบั
ผลผลติที=เกบ็เกี=ยว 

 

the burning of organic materials on 
farm. Producer is prohibited to do land 
preparation by burning vegetation or 
crop residues. Exception is granted in 
case of  
2.5.17.1 A necessary condition such as 

to control a serious insect or 
disease infestation  

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

2.5.18 If farm has a risk of soil erosion, the 
producer shall institute measure to 
prevent soil erosion such as growing 
preventing soil erosion plants, planting 
crops in contour line, etc. 

2.5.19 The producer shall have measure to 
prevent excessive exploitation of water 
and the preservation of water quality, 
water recycling as well as water 
extraction.  

2.5.20 When appropriate, the producer shall 
institute measure to prevent salination 
of soil.  

2.5.21 In case the certified plant production 
producer has livestock (include poultry) 
on the certified area, the grazing 
management measure not to degrade 
land or pollute water resources shall be 
set. 

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

2.6 การป้องกนักาํจดัศตัรพูชื / โรคพชื / วชัพชื/ Prevention and Control of 
Disease, Insect and Weed 
แนวทางปฏบิตั ิ
• ควรสง่เสรมิใหม้กีารแพรข่ยายชนดิของสตัวแ์ละ

แมลงที=เป็นศตัรธูรรมชาตขิองแมลงศตัรพูชื (ตวั
หํKา ตวัเบยีน) เชน่ การปลกูไมด้อกแซมในไรน่า 
การปลกูพชืใหเ้ป็นที=อยูข่องสตัวแ์ละแมลงที=เป็น
ศตัรธูรรมชาต ิหรอืสรา้งรังใหน้ก  

• ควรปลกูพชืขบัไลแ่มลงเป็นพชืรว่มในแปลงปลกู
พชื จะชว่ยลดปัญหาแมลงศตัรไูด ้เชน่  ปลกูหอม
ใหญร่ว่มกบักะหลํ=าปล ี ตะไครห้อมกบัผักคะนา้  
เป็นตน้ 

• หลกีเลี=ยงการปลกูพชืชนดิเดมิซํKาบนแปลง
เดยีวกนั เพื=อลดปัญหาการระบาดของโรคและ
แมลง เชน่ ไมค่วรปลกูผักชนดิเดมิซํKาบนแปลง

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 
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เดยีวกนั แตค่วรปลกูผักหรอืพชือื=นหมนุเวยีนกนั
ในแปลง  

• ใชว้ธิเีขตกรรมเพื=อควบคมุการเจรญิเตบิโตของ
วชัพชื เชน่ การไถกลบ การปลกูพชืหมนุเวยีน   
การปลกูพชืรว่ม  การปลกูพชืคลมุดนิ  การใชว้สัดุ
คลมุดนิจากธรรมชาต ิ

weed such as plowing, rotation, mixed 
crop, mulching crop, and mulching from 
natural materials. 

มาตรฐาน 
2.6.1 ระบบการผลติภายในฟารม์ตอ้งเอืKอใหเ้กดิ

ความสมดลุของสิ=งมชีวีติตามธรรมชาตเิพื=อ
ชว่ยลดปัญหาการรบกวนจากแมลงศตัรพูชื 
โรคพชื และวชัพชื 

2.6.2 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารและผลติภณัฑใ์นการ
ป้องกนักําจัดศตัรพูชื รวมทั Kงสารปรงุแตง่ที=
ใชใ้นผลติภณัฑป้์องกนักําจัดศตัรพูชื เฉพาะ
ตามรายการที=ระบอุยูใ่นภาคผนวก 1 (สว่นที= 
2 และสว่นที= 5) 

2.6.3 วธิกีารและผลติภณัฑใ์นการป้องกนักําจัด
ศตัรพูชืที=ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นภาคผนวก 1 (สว่นที= 
2 และสว่นที= 5) อาจอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้มื=อ
ไดร้ับการตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทาง
การประเมนิปัจจัยการผลติ ในภาคผนวก 4 

2.6.4 อนุญาตใหใ้ช ้หางไหลหรอืโลติ¬นได ้แต่
สําหรับพชืกนิใบตอ้งทิKงไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นเกบ็เกี=ยวผลผลติ และตอ้งใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงัเนื=องจากเป็นพษิตอ่สตัวเ์ลอืดเย็น 
เชน่ ปลา 

2.6.5 หา้มใชผ้งซกัฟอก หรอืสารจับใบสงัเคราะห์
ทกุชนดิ 

2.6.6 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีล และการควบคมุโดยชวี
วธิใีนการป้องกนักําจัดศตัรพูชื แตต่อ้งระวงัมิ
ใหม้ผีลกระทบตอ่สมดลุระหวา่งศตัรพูชืกบั
แมลงและสิ=งมชีวีติที=เป็นศตัรธูรรมชาตใิน
ฟารม์ 

2.6.7 อนุญาตใชค้วามรอ้นในการอบฆา่แมลงและ
เชืKอโรคในดนิได ้เฉพาะในเรอืนเพาะชาํ ใน
กรณีที=ตอ้งการเพาะกลา้หรอืเมล็ดที=มคีวาม
ออ่นแอตอ่โรคเทา่นัKน 

2.6.8 ในการใชฟ้างขา้วคลมุดนิเพื=อป้องกนักําจัด
วชัพชืและรักษาความชืKนในดนิ ควรใชฟ้าง
ขา้วที=ไดจ้ากนาขา้วอนิทรยี ์แตถ่า้หาไมไ่ด ้
อนุญาตใหใ้ชฟ้างขา้วที=ไดจ้ากการทําเกษตร
เคมไีด ้

2.6.9 อนุญาตใหใ้ชพ้ลาสตกิในการคลมุดนิ หอ่
ผลไม ้และทําเป็นมุง้กนัแมลงได ้เฉพาะที=
ทําจากโพลเีอทลินี และโพลโีพรพลินี หรอื
จากสารประกอบโพลคีารบ์อเนทเทา่นัKน โดย
ตอ้งเกบ็ออกจากแปลงหลงัการใช ้และหา้ม
เผาทิKงในพืKนที=ทําการเกษตร 

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 
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 
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2.6.10 สารที=อนุญาตใหใ้ชต้ามมาตรฐาน มกท.ที=ใช ้
รว่มกบัอปุกรณก์บัดกั และกาวดกัแมลง  
ผูผ้ลติจะตอ้งจัดการมใิหส้ารหรอือปุกรณ์
ดงักลา่วสมัผัสพชืปลกูและปนเปืKอน
สิ=งแวดลอ้ม ทั Kงขณะที=ใชอ้ยูใ่นแปลงและ
หลงัจากเลกิใชแ้ลว้  

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 สารเรง่การเจรญิเตบิโตและสารอืyนๆ/ Growth Hormones and Others 
มาตรฐาน 
2.7.1 หา้มใชส้ารเคมสีงัเคราะหเ์รง่การเจรญิเตบิโต

ทกุสว่นของพชื เชน่ IBA และ NAA ในการ
ขยายพันธุพ์ชื 

2.7.2 หา้มใชส้สีงัเคราะหใ์นการยอ้มสผีลไมเ้พื=อให ้
ดสูวยงาม 

2.7.3 อนุญาตใหใ้ชส้ารเรง่การเจรญิเตบิโตและสาร
ปรงุแตง่อื=นๆ เฉพาะที=ระบไุวใ้นภาคผนวก 1 
(สว่นที= 2) สารอื=นๆ นอกเหนอืจากที=ระบไุว ้
อาจอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้มื=อไดร้ับการตรวจสอบ
จาก มกท. ตามแนวทางการประเมนิปัจจัย
การผลติ ในภาคผนวก 4 

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 การป้องกนัการปนเปื� อน/ Protection of contamination 
มาตรฐาน 
2.8.1 ในกรณีที=แปลงเกษตรอนิทรยีอ์าจไดร้ับการ

ปนเปืKอนจากแปลงขา้งเคยีงที=มกีารใช ้
สารเคม ีแหลง่มลพษิ และแหลง่ปนเปืKอน 
ผูผ้ลติตอ้งมแีนวกนัชนป้องกนัการปนเปืKอน
สารเคมจีากแปลงขา้งเคยีงโดยมขีนาดกวา้ง
ไมน่อ้ยกวา่ 1 เมตร โดยแนวกนัชนดงักลา่ว
ตอ้ง 
2.8.1.1 ในกรณีที=มกีารปนเปืKอนทางอากาศ 

ตอ้งมกีารปลกูพชืเป็นแนวกนัลม 
เพื=อป้องกนัการปนเปืKอนที=มาจาก
การฉีดพน่สารเคมทีางอากาศ โดย
พชืที=ปลกูเป็นแนวกนัลมไมส่ามารถ
จําหน่ายเป็นผลติภณัฑอ์นิทรยีไ์ด ้
ดงันัKนพชืที=ปลกูเป็นแนวกนัลมจงึ
ตอ้งเป็นพชืคนละพันธุก์บัพชืที=
ตอ้งการจะขอรับรองจาก มกท. ซ ึ=ง
สามารถแยกความแตกตา่งกนัได ้
โดยงา่ย ยกเวน้ในกรณีที=พชืที=ขอรับ
รองเป็นพชืยนืตน้และปลกูอยูใ่นแนว
กนัชนกอ่นที=จะขอรับรอง ผูผ้ลติตอ้ง
แยกผลผลติที=เกบ็เกี=ยวบรเิวณแนว
กนัชนออกจากผลผลติอนิทรยีใ์น
ฟารม์ และจัดทําบนัทกึการเกบ็เกี=ยว 
รวมทั Kงการขายแยกกนัใหช้ดัเจน  

Standards 
2.8.1 When organic field could be 

contaminated with chemicals from 
adjoining conventional field and any 
sources of pollution and contamination, 
the producer shall set up buffer area to 
prevent chemical contamination. The 
buffer area shall has at least 1 meter 
width and 
2.8.1.1 If contamination by air-drift, 

there shall be crop grown to 
prevent spray contamination. 
The buffer crop cannot be sold 
as organic product; therefore, 
that crop must be different 
variety with easily 
distinguishable from certified 
crops. Exception when the 
crops in the buffer zone are 
perennial plants and they are 
grown on the buffer zone 
before applying for certification, 
producer shall separate the 
harvests from the buffer zone 
from organic crops, records the 
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2.8.1.2 ในกรณีที=มกีารปนเปืKอนทางนํKา 
จะตอ้งมกีารทําคนัดนิลอ้มรอบแปลง
หรอืทํารอ่งนํKา เพื=อป้องกนัการ
ปนเปืKอนสารเคมทีี=มาจากนํKา 

ทั KงนีKในกรณีที=แปลงเกษตรอนิทรยีนั์ Kนอยู่
ในพืKนที=ที=มคีวามเสี=ยงตอ่การปนเปืKอนมาก 
ทาง มกท. อาจพจิารณาใหข้ยายขนาดแนว
กนัชนเพิ=มขึKน 

2.8.2 ในกรณีที=แปลงเกษตรอนิทรยีม์คีวามเสี=ยง
จากการปนเปืKอนสารเคมหีรอืโลหะหนัก ทั Kง
ที=เกดิจากมลพษิภายนอกหรอืจากประวตักิาร
ใชส้ารเคมหีรอืปัจจัยการผลติในฟารม์ใน
อดตี ผูผ้ลติตอ้งยอมให ้มกท. นําตวัอยา่งนํKา 
ดนิ หรอืผลติผล ไปตรวจวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิตักิารเพื=อตรวจสอบหาการปนเปืKอน 
โดยผูผ้ลติตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการ
ตรวจเอง  

2.8.3 ในกรณีที=แปลงเกษตรอนิทรยีม์คีวามเสี=ยง
การปนเปืKอนสิ=งมชีวีติดดัแปรพันธุจ์ากการใช ้
ปัจจัยการผลติหรอืจากแปลงขา้งเคยีง 
ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการดงัตอ่ไปนีK 
2.8.3.1 หาหนังสอืรับรองที=สามารถยนืยนัได ้

วา่ปัจจัยการผลติดงักลา่วไมม่คีวาม
เสี=ยงปนเปืKอน 

2.8.3.2 หาขอ้มลูยนืยนัวา่ไมม่ปีระวตักิาร
ปลกูพชืที=มคีวามเสี=ยงปนเปืKอน
ภายในแปลงเกษตรอนิทรยีแ์ละใน
พืKนที=ขา้งเคยีง 

2.8.3.3 หากพบความเสี=ยงปนเปืKอนสงู 
ผูผ้ลติตอ้งยนิยอมให ้มกท. นํา
ตวัอยา่งพชืไปวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร โดยผูผ้ลติตอ้ง
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการตรวจเอง 

2.8.4 หา้มใชเ้ครื=องมอืที=ใชฉ้ีดพน่สารป้องกนักําจัด
ศตัรพูชืหรอืสารเคมทีี=ใชใ้นระบบเกษตรเคม ี
ปะปนกบัเครื=องมอืฉีดพน่ที=ใชใ้นระบบเกษตร
อนิทรยี ์ 

2.8.5 ในกรณีที=มกีารใชเ้ครื=องจักรกลการเกษตร 
เชน่ เครื=องเกบ็เกี=ยว เครื=องนวด ฯลฯ รว่มกนั
ทั Kงฟารม์เกษตรเคมแีละอนิทรยี ์ผูผ้ลติตอ้ง
ทําความสะอาดเครื=องจักรดงักลา่วกอ่นที=จะ
นําไปใชใ้นแปลงเกษตรอนิทรยี ์ 

2.8.6 หา้มเกบ็ปัจจัยการผลติที=ไมอ่นุญาตไวใ้น
ฟารม์อนิทรยี ์ การเกบ็ปัจจัยการผลติอนิทรยี์
และเคมจีะตอ้งแยกกนัชดัเจน 

harvests, as well as their sales. 
2.8.1.2 If contamination by water 

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

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

2.8.2 When there is high risk of chemical or 
heavy metal contamination, both from 
external factors and historical use of 
chemicals or inputs in the farm, the 
producer shall permit ACT to sample 
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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2.9 การเก็บเกีyยวและการปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีyยว/Harvest and Post Harvest 
Management  
มาตรฐาน 
2.9.1 ทกุขั Kนตอนในการเกบ็เกี=ยวและการปฏบิตั ิ

หลงัการเกบ็เกี=ยวตอ้งไดร้ับการตรวจสอบ
และรับรองจาก มกท. 

2.9.2 ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของ
มาตรฐานหมวดที= 4. การจัดการและการแปร
รปู ที=เกี=ยวขอ้ง 

2.9.3 ในกรณีที=ผูผ้ลติเป็นผูจ้ัดการบรรจผุลติผล
อนิทรยีจํ์าหน่ายดว้ยตนเอง และ/หรอืทําการ
แปรรปูในครัวเรอืนซึ=งเป็นการแปรรปูขนาด
เล็กโดยใชผ้ลติผลเกษตรอนิทรยีข์องตนมา
เป็นวตัถดุบิเทา่นัKน (เป็นผลติภณัฑท์ี=มี
ผลติผลอนิทรยีไ์มต่ํ=ากวา่ 95%) การปฏบิตั ิ
หลงัการเกบ็เกี=ยวในกรณีนีKจะไดร้ับการ
ตรวจสอบและรับรองพรอ้มกบัการตรวจและ
รับรองฟารม์ โดยผูผ้ลติตอ้งแจง้ให ้มกท. 
ทราบวา่จะทําการบรรจ ุและ/หรอืแปรรปู 

2.9.4 ในกรณีที=มกีารจัดการและการแปรรปูที=มี
ความสลบัซบัซอ้น หรอืมกีารใชว้ตัถดุบิ
เกษตรอนิทรยีจ์ากภายนอกฟารม์ 
ผูป้ระกอบการตอ้งขอการรับรองมาตรฐานใน
ขอบขา่ยการจัดการและการแปรรปูเพิ=มเตมิ
กบั มกท. ดว้ย 

2.9.5 ในกรณีที=มกีารใชฉ้ลาก/ตรารับรองเกษตร
อนิทรยี ์ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้กําหนดที=เกี=ยวขอ้งในมาตรฐานหมวดที= 
7. ฉลากและการใชต้รารับรองเกษตรอนิทรยี ์

Standards 
2.9.1 All steps of harvesting and post-

harvesting must be inspected and 
certified by ACT. 

2.9.2 The operator shall comply with relevant 
part of the standards in section 4. 
Processing and Handling. 

2.9.3 In case a producer packs his/her own 
organic product and/or processes only 
his/her own organic raw materials as a 
small processor (the product is not less 
than 95% organic ingredients), this 
handling and processing shall be 
simultaneously inspected and certified 
together with the farm inspection and 
certification. The producer shall notify 
ACT if s/he needs to operate his/her 
own handling and/or processing or not. 

2.9.4 In case the handling and processing is 
complex or using organic raw materials 
from outside own farm, the operator 
shall apply for the additional scope of 
Processing and Handling with ACT. 

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

2.10 การปลกูพชืในโรงเรอืน/ Protected cropping 

มาตรฐาน 
2.10.1 อนุญาตใหเ้ปิดไฟใหแ้สงสวา่งเฉพาะในการ

ขยายพันธุพ์ชื และเปิดทดแทนแสง
ธรรมชาตเิพื=อขยายเวลารับแสงใหพ้ชืได ้
สงูสดุไมเ่กนิ 16 ชั=วโมง/วนั 

2.10.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมบีนัทกึการใชพ้ลงังาน
ภายในฟารม์และตดิตามดแูลการใชพ้ลงังาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพ เชน่ การเปิดไฟใหแ้สง
สวา่ง และ การควบคมุสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรอืน เป็นตน้ 

Standards 
2.10.1 Artificial light is only allowed for plant 

propagation and to extend the day 
length to a maximum of 16 hours. 

2.10.2 The operator shall monitor, records and 
optimise the energy use e.g. artificial 
light and climate control. 

2.11 การปรบัปรงุพนัธุพ์ชือนิทรยี/์ Breeding of organic varieties 
หมายเหตุ: มาตรฐานนี้ใช0เฉพาะกรณีที่ผู0ประกอบการมีการปรับปรุงพันธุ@พืชอินทรีย@เทCานั้น ไมCรวมถึงกรณีที่นําเมล็ด
พันธุ@ทั่วไปมาปลูกและขยายพันธุ@ใช0เองภายในฟาร@ม 
Remarks: This section is applied to breeding of organic varieties only, not simply use or production of 
organic seeds from conventional varieties. 
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มาตรฐาน 
2.11.1 ผูป้รับปรงุพันธุต์อ้งเลอืกใชพ้ันธุท์ ี=เพาะปลกู

ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. หรอื
เทยีบเทา่ และวธิกีารขยายพันธุต์อ้งไดอ้ยูใ่น
ระบบเกษตรอนิทรยีแ์ละไดร้ับการตรวจ
รับรองจาก มกท.  ยกเวน้การเพาะเลีKยง
เนืKอเยื=อ ที=ไมต่อ้งทําในระบบเกษตรอนิทรยี ์

2.11.2 ผูป้รับปรงุพันธุต์อ้งใชพ้ันธุพ์ชืที=พันธกุรรมไม่
ปนเปืKอนจากผลติภณัฑท์ี=ไดจ้ากสิ=งมชีวีติดดั
แปรพันธุ ์

2.11.3 ผูป้รับปรงุพันธุต์อ้งสามารถเปิดเผยวธิกีารที=
ตนใชใ้นการปรับปรงุพันธุใ์หส้าธารณะไดร้ับ
ทราบ  โดยจะตอ้งเริ=มเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว
อยา่งชา้สดุเมื=อเร ิ=มทําการขายเมล็ดพันธุ ์

2.11.4 ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ทคนคิการแทรกแซงจโีนม
ของพชื (เชน่ การฉายรังสเีพื=อใหอ้อิอนแตก
ตวั หรอื การยา้ยฝาก DNA, RNA, โปรตนี 
เป็นตน้) 

2.11.5 ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ทคนคิในการแทรกแซง
เซลลท์ี=คดัแยกมาเลีKยงบนอาหารเลีKยงเชืKอ
สงัเคราะห ์(เชน่ เทคนคิการดดัแปรพันธุ,์ 
ทําลายผนังเซลลเ์พื=อแยกนวิเคลยีสของ
เซลลด์ว้ยวธิ ีcytoplast fusion) 

2.11.6 ผูป้ระกอบการตอ้งใชว้ธิกีารผสมพันธุพ์ชื
แบบที=เป็นธรรมชาต ิทั KงนีK มกท. อนุโลมให ้
ใชเ้ทคนคิในการลดหรอืการหา้มการงอกได ้
(เชน่ ทําใหเ้มล็ดเป็นหมนั เป็นตน้) 

Standards 
2.11.1 Organic plant breeders shall select 

plant varieties under organic conditions 
that certified by ACT or equivalence. 
Propagation methods shall be managed 
under organic farming system and 
certified by ACT, except meristem 
culture. 

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

2.11.3 Organic plant breeders shall disclose 
the applied breeding techniques.  
Organic plant breeders shall make the 
information about the used methods 
available for the public latest from the 
beginning of marketing of the seeds.  

2.11.4 Technical interventions into the 
genome of plants are not allowed (e.g. 
ionizing radiation; transfer of isolated 
DNA, RNA, or proteins).  

2.11.5 Technical interventions into an isolated 
cell on an artificial medium are not 
allowed (e.g.GE techniques;destruction 
of cell walls and disintegration of cell 
nuclei through cytoplast fusion).  

2.11.6 The operator has to maintain the 
natural reproduction methods, except 
the techniques that reduce or inhibit 
the germination capacities (e.g. 
terminator technologies). 

2.12 การเพาะเห็ด/ Mushroom production 
มาตรฐาน 
2.12.1 วสัดเุพาะตอ้งไดเ้ป็นวสัดทุี=ไดจ้ากระบบ

เกษตรอนิทรยี ์หรอืผลติภณัฑจ์ากธรรมชาติ
ที=ไมม่กีารใชส้ารเคม ีเชน่ พที, เศษไม,้ แร่
ธาตธุรรมชาต ินํKา และดนิ 

2.12.2 ในกรณีที=เป็นการผลติพชืเพื=อสง่ออกไปยงั
สหภาพยโุรป มขีอ้กําหนดเพิ=มเตมิดงันีK 

- มลูสตัวแ์ละสิ=งขบัถา่ยจากสตัวเ์ลีKยง ที=
ใชใ้นการเพาะ ตอ้งไดจ้ากสตัวท์ี=เลีKยง
ในระบบเกษตรอนิทรยี ์ 

- ในกรณีที=หามลูสตัวจ์ากระบบเกษตร
อนิทรยีไ์มไ่ด ้สามารถใชว้สัดใุน
ภาคผนวก 1 สว่นที= 1.1 ได ้ในสดัสว่น
ไมเ่กนิ 25% ของนํKาหนักรวมของวสัดุ
เพาะ โดยไมนั่บรวมวสัดคุลมุกองและ
นํKาที=ใชร้ด 

Standards 
2.12.1 Substrates must be made from organic 

agriculture or natural products with no 
chemical treatment e.g. peat, wood, 
mineral products, water, and soil. 

2.12.2 In case of certified under the ACT-EU 
equivalent program, the following 
substrates can be use in additional to 
2.12.1: 
- farmyard manure and animal 

excrements from organic agriculture 
- in case the manure above cannot be 

from organic agriculture, the inputs 
listed in Appendix 1 part 1.1 are 
allowed when they do not exceed 
25% of total weight before 
composting, excluding the covering 
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material and any added water. 
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3. การเก็บผลติผลจากธรรมชาต/ิ 
Wild Products 
 

 

 
มาตรฐาน 
3.1 ผลติผลจากธรรมชาตหิมายถงึ ผลติผลทั Kงจาก

พชืและสตัวท์กุชนดิ (เชน่ เห็ด สมนุไพร 
นํKาผึKง ฯลฯ) ที=เกบ็ไดจ้ากธรรมชาต ิโดยมไิด ้
ทําการเพาะปลกูหรอืเพาะเลีKยงขึKนมาเอง 
 
หมายเหต ุสําหรับการขอรับรองมาตรฐาน
สหภาพยโุรป ผลติผลจากธรรมชาตหิมายถงึ 
ผลติผลจากพชื เทา่นัKน ไมร่วมผลติผลจาก
สตัว ์

3.2 ผลติผลที=เกบ็ไดต้อ้งอยูใ่นบรเิวณที=สามารถ
กําหนดขอบเขตไดช้ดัเจน  

3.3 ในบรเิวณที=เกบ็เกี=ยวผลติผลนีK ตอ้งไมเ่คยมี
การใชส้ารเคมทีี=หา้มใชใ้นเกษตรอนิทรยี ์ 

3.4 ในกรณีที=บรเิวณที=เกบ็เกี=ยวผลติผลมคีวาม
เสี=ยงในการปนเปืKอนมลพษิจากฟารม์เคมี
ขา้งเคยีง บรเิวณที=เกบ็เกี=ยวตอ้งมแีนวกนัชน
ป้องกนัการปนเปืKอนสารเคมจีากพืKนที=ขา้งเคยีง
กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 25 เมตร 

3.5 กรณีสตัวนํ์Kา พืKนที=ที=ทําการจับตอ้งอยูห่า่งจาก
แหลง่มลพษิและฟารม์เกษตรเคมทีี=อาจมี
ผลกระทบใหเ้กดิการปนเปืKอนทั Kงทางตรงและ
ทางออ้ม ตอ่บรเิวณที=จับเป็นระยะทางไมน่อ้ย
กวา่ 1,000 เมตร 

3.6 การเกบ็เกี=ยวผลติผลจากธรรมชาตติอ้งไม่
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มและ
ระบบนเิวศในพืKนที=ดงักลา่ว รวมทั Kงไมม่ี
ผลกระทบตอ่การสญูพันธุข์องพชืและสตัวใ์น
บรเิวณนัKน  รวมไปถงึ เครื=องมอื อปุกรณ ์และ
วธิกีารที=ใชใ้นการเกบ็เกี=ยว ที=ตอ้งคํานงึถงึ
ความยั=งยนืของระบบนเิวศ และสง่ผลกระทบ
ตอ่สิ=งแวดลอ้มและสิ=งมชีวีติอื=นนอ้ยที=สดุ 

3.7 ผูส้มคัรขอรับรองผลติผลจากธรรมชาต ิตอ้ง
เป็นสมาชกิในชมุชนหรอืไดร้ับการรับรองจาก
องคก์รชมุชนที=ดแูลรักษาพืKนที=ที=ผูส้มคัรทํา
การเกบ็เกี=ยวผลติผล วา่เป็นผูม้ศีกัยภาพใน
การเกบ็ผลติผลจากธรรมชาตอิยา่งยั=งยนื 

3.8 ผูผ้ลติตอ้งจัดทําบนัทกึการเกบ็เกี=ยว สต็อก
ผลผลติ สต็อกผลติภณัฑ ์และเอกสารการขาย 
ใหท้าง มกท. สามารถตรวจสอบได ้ 

เอกสารการขายผลผลติหรอืผลติภณัฑจ์าก
ธรรมชาต ิเชน่ ใบเสร็จรับเงนิ ใบสง่ของ ให ้
ระบ ุ“อนิทรยี”์ ในรายการผลติภณัฑ ์หรอืระบ ุ
“ไดร้ับการรับรองจากมกท.” กไ็ด ้ 

Standards 
3.1 Wild products are produce both from 

plants and animals (e.g. mushroom, 
herb, honey, etc.) harvested from wild or 
nature without any cultivation.  
 
Remark: For the EU Programme, wild 
products are produced only from wild 
plants, not includes products from wild 
animals.  

3.2 The produce must be gathered from 
clearly defined areas. 

3.3 In the harvesting area, prohibited 
chemicals in organic farming have not 
been applied.  

3.4 In case the harvesting area has risk of 
contamination from neighboring 
conventional farms, the harvesting area 
shall have buffer zone from the 
conventional farm at least 25 meter 
wide.  

3.5 In case of wild aquatic organism, the 
collecting area shall be located at least 
1,000 meters far from a source of 
pollution and conventional farms which 
may have direct and indirect 
contamination to the collecting area. 

3.6 The harvesting of wild products shall not 
have impact to the environment and 
ecological system in those areas, 
including endanger to the extinction of 
plant and animal’s species. Equipments 
and methods used in harvesting shall be 
sustainable to the ecosystem. Negative 
impact from harvesting to the 
environment and other living species 
shall be minimized. 

3.7 The person who applies for wild product 
certification shall be either a member of 
the community or has been approved by 
the local group in the community who 
takes care of the harvesting area that 
s/he has potential to harvest the product 
sustainably. 

3.8 The producer shall maintain records of 
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3.9 ผูป้ระกอบการตอ้งดแูลและชีKแจงใหล้กูจา้ง 
หรอื ผูร้ับผดิชอบ หรอืตวัแทน ซึ=งมหีนา้ที=
เกี=ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจรายละเอยีดการปฏบิตัติาม
มาตรฐานและเงื=อนไขในการรับรองมาตรฐาน 

3.10 ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารเคมสีงัเคราะหท์กุชนดิ
ชว่ยในการเกบ็เกี=ยว 

harvests, inventories of raw materials 
and products, sales documents for 
inspection by ACT. The status of wild 
products shall be identified in sales 
documents, e.g. receipts and delivery 
notes, as “organic” or “approved by 
ACT”.   

3.9 The operator shall train and inform 
employees, responsible or authorized 
persons so that they understand and 
comply with ACT Organic Standards and 
certification requirements. 

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

 

 
แนวทางปฏบิตั ิ 
• การจัดการและกระบวนการแปรรปูผลติภณัฑ์

อนิทรยีจ์ะตอ้งเป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิี=ด ี
(Good Manufacturing Practice) ถกูสขุลกัษณะ 
และคํานงึถงึความปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค 

• ใชก้ารจัดการและกระบวนการผลติที=รักษาคณุคา่
ทางอาหารไวใ้หไ้ดม้ากที=สดุ  ใชพ้ลงังานนอ้ย 
และมผีลกระทบตอ่สิ=งแวดลอ้มนอ้ยที=สดุ 

Recommended Practices  
• Management and processing procedures of 

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

• Management and manufacturing 
procedures that are best in preserving the 
nutritional properties of organic food, 
conserving energy and minimizing 
environmental impact should be preferred.  

4.1 หลกัการท ัyวไป/ General Principle  
มาตรฐาน 
4.1.1 ทกุขั Kนตอนในการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกี=ยว

และการแปรรปูตอ้งไดร้ับการตรวจสอบและ
รับรองจาก มกท. 

4.1.2 กรณีที=มกีารยา้ยสถานที=ผลติ เปลี=ยนแปลง
กระบวนการผลติ และผลติภณัฑ ์
ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้รายละเอยีดให ้
มกท.พจิารณาอนุมตั ิกอ่นจําหน่าย
ผลติภณัฑเ์ป็นอนิทรยี ์

Standards 
4.1.1 All steps of handling and processing 

must be inspected and certified by ACT. 
4.1.2 In case of changes of production sites 

or manufacturing process, the operator 
shall notify ACT of the details and 
receive its approval before the products 
can be sold as organic. 

ผูป้ระกอบการ 
4.1.3 ผูป้ระกอบการที=รับผลติผลเกษตรอนิทรยีม์า

จําหน่ายโดยผลติผลนัKนบรรจหุบีหอ่มา
เรยีบรอ้ยแลว้ และไมม่กีารเปิดเพื=อบรรจใุหม ่
ไมจํ่าเป็นตอ้งขอการรับรองจาก มกท. 

4.1.4 ผูป้ระกอบการตอ้งฝึกฝนและชีKแจงใหล้กูจา้ง 
หรอื ผูท้ ี=มหีนา้ที=เกี=ยวขอ้ง ไดเ้ขา้ใจ
รายละเอยีดการปฏบิตัติามมาตรฐาน มกท. 

4.1.5 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดทําระบบเอกสาร
ตอ่ไปนีK และจัดเกบ็ไว ้ให ้มกท.สามารถ
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
4.1.5.1 เอกสารการซืKอวตัถดุบิ ระบ ุจํานวน 

วนัที=ซ ืKอ และชื=อที=อยูผู่ข้าย 
4.1.5.2 เอกสารการผลติ ระบ ุวนัที=และ

เวลาที=ผลติ ชนดิและปรมิาณ
วตัถดุบิที=ใช ้ ปรมิาณผลติภณัฑท์ี=
ได ้ รหสังวดการผลติ (lot no.) ให ้
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

4.1.5.3 เอกสารการขาย ที=แสดงจํานวน
ผลติภณัฑท์ี=ขายออกไป รายรับ
จากการขายผลติภณัฑ ์โดยจะตอ้ง
ระบ ุ”อนิทรยี”์ หรอื “มกท.” กํากบั
ไวใ้นเอกสารขาย 

Operator 
4.1.3 An operator who takes packed organic 

products for trading without opening 
and re-packing is exempt from ACT 
certification. 

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

4.1.5 The operator shall maintain the 
following records and make them 
available for inspection by ACT at any 
time: 
4.1.5.1 Raw material buying records 

that specify the quantities, 
dates and suppliers’ names 

4.1.5.2 Production records that state  
the dates, times, types and 
amounts of raw materials 
being used and the quantities 
of finished products, and lot 
numbers for traceability 

4.1.5.3 Sales records that show the 
quantities of products sold and 
sales incomes and the sale 
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4.1.5.4 สต็อกวตัถดุบิ และสต็อก
ผลติภณัฑส์ําเร็จ 

4.1.6 ผูป้ระกอบการจะตอ้งกําหนด รหสังวดการ
ผลติ (lot no.) บนผลติภณัฑ ์ เพื=อให ้
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัเอกสารการ
ผลติ จนกระทั=งถงึแหลง่ที=มาของวตัถดุบิได ้

4.1.7 การจัดทําระบบเอกสารที=เกี=ยวกบัผลติภณัฑ์
อนิทรยีจ์ะตอ้งสามารถแยกแยะออกจาก
ผลติภณัฑท์ั=วไปไดท้กุขั Kนตอน และตอ้งระบ ุ
“อนิทรยี”์ ในทกุเอกสารของผลติภณัฑ์
อนิทรยีอ์ยา่งชดัเจน 

4.1.8 ผูป้ระกอบการตอ้งมเีอกสารที=ยนืยนัไดว้า่
วตัถดุบิอนิทรยีท์ี=นํามาบรรจ/ุแปรรปูนัKนไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
หรอืเทยีบเทา่ 

4.1.9 สําหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยโุรป  
ในการรับวตัถดุบิอนิทรยีเ์ขา้มาในสถานที=
ประกอบการ ผูป้ระกอบการตอ้งตรวจสอบ
ขอ้มลูในฉลากบนวตัถดุบิวา่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูในเอกสารที=สง่มาพรอ้มกบัสนิคา้
หรอืไม ่และทําการจดบนัทกึการตรวจสอบ
ฉลากดงักลา่วไวใ้หผู้ต้รวจ มกท. ตรวจสอบ
ดว้ย โดยฉลากบนวตัถดุบิจะตอ้งระบชุ ื=อและ
ที=อยูข่องผูส้ง่วตัถดุบิ รหสังวดการผลติ (lot 
no.) หรอืรหสัการตรวจสอบยอ้นกลบั 
(traceability code) ของวตัถดุบิ สถานะการ
รับรองอนิทรยี ์และชื=อ และ/หรอืรหสั EU 
ของหน่วยตรวจรับรอง ในกรณีที=มขีอ้มลูไม่
ถกูตอ้งหรอืครบถว้น ผูป้ระกอบการตอ้งขอ
ขอ้มลูเพิ=มจากผูส้ง่วตัถดุบิหรอืไมย่อมรับ
สนิคา้ดงักลา่ว 

4.1.10 ผูป้ระกอบการจะตอ้งเกบ็รักษาระบบเอกสาร
ไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี  (รวมทั Kงสว่นที=เกี=ยวขอ้ง
กบัผูร้ับชว่งการผลติดว้ย) 

4.1.11 ในกรณีที=ผูป้ระกอบการมขีอ้สงสยั หรอื 
พบวา่ผลติภณัฑท์ี=ตนผลติ แปรรปู นําเขา้ 
หรอืไดร้ับมาจากผูอ้ ื=น ไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี=ขอรับรอง 
ผูป้ระกอบการตอ้งมมีาตรการจัดการยกเลกิ
การกลา่วอา้งความเป็นผลติภณัฑเ์กษตร
อนิทรยีข์องผลติภณัฑด์งักลา่ว  และ
ผูป้ระกอบการมหีนา้ที=ตอ้งแจง้ มกท. ทนัททีี=
พบขอ้สงสยั  ซ ึ=ง มกท. อาจขอให ้
ผูป้ระกอบการหยดุจําหน่ายผลติภณัฑ์
ดงักลา่วเป็นอนิทรยี ์จนกวา่ มกท. จะไดร้ับ
ขอ้มลูอื=นเพิ=มเตมิเพื=อตอบขอ้สงสยันัKนได ้
กอ่น 

documents shall specify 
“organic” or “ACT” 

4.1.5.4 Inventories of raw materials 
and finished products 

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

4.1.7 Documentation shall clearly separate 
organic products from non-organic 
ones at all stages of production. The 
organic status shall be identifiable by 
using “organic” in all the records of 
organic products. 

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

4.1.9 For EU Programme, when receiving 
organic raw materials into the facility, 
the operator shall check the package 
labeling that it correspond with the 
delivery documents and record its own 
inspection for ACT inspector to check. 
The label shall specify name and 
address of the supplier, lot number or 
traceability code of the raw materials, 
and name and/or EU code of the 
certification body. If the information is 
incorrect or incomplete, the operator 
shall ask for more information from the 
supplier or refuse to receive the 
products.  

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

4.1.11 Where an operator considers or 
suspects that a product which operator 
has produced, prepared, imported or 
that has received from another 
operator, is not in compliance with 
organic standards, the operator shall 
have measure to withdraw any 
reference to the organic production 
from this product. In case of such 
doubt, the operator shall inform ACT 
immediately. ACT may require that the 
product cannot be placed on the 
market with indications referring to the 
organic production method until it is 
satisfied, by the information received 
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from the operator or from other 
sources, that the doubt has been 
eliminated. 

ผูร้บัชว่งผลติ 
4.1.12 ผูร้ับชว่งผลติไมจํ่าเป็นตอ้งขอการรับรองจาก 

มกท. แตต่อ้งมกีารจัดทําสญัญากบั
ผูป้ระกอบการ โดยผูร้ับชว่งผลติยนิยอมที=จะ
ดําเนนิการผลติใหไ้ดต้ามมาตรฐานการแปร
รปูและการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกี=ยวของ 
มกท. และยนิยอมให ้มกท.เขา้ตรวจสอบ
สถานที=ทําการผลติได ้รวมทั Kงใหข้อ้มลูและ
ความรว่มมอืในทกุขั Kนตอนตามที=รอ้งขอ 
ทั KงนีKผูป้ระกอบการ ซ ึ=งเป็นเจา้ของ
ผลติภณัฑ ์ตอ้งเป็นผูข้อการรับรองจาก 
มกท. และเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที=
เกดิข ึKน และยงัตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบใหผู้ร้ับ
ชว่งผลติปฏบิตัติามมาตรฐานและเงื=อนไข
การรับรองที=ทาง มกท. กําหนดขึKนดว้ย 

Sub-contractor 
4.1.12 Sub-contractor is not necessary to 

apply for ACT certification but an 
agreement must be drawn up with the 
contracting operator. Sub-contractor 
shall comply with ACT Processing and 
Handling Standards and allow the 
access to the facilities, information and 
cooperation for inspection. The 
contracting operator, the owner of the 
finished product, shall apply for 
certification and be responsible to pay 
inspection fees as well as responsible 
to ensure that the sub-contractor is in 
compliance with ACT Organic 
Standards and conditions. 

4.2 วตัถดุบิ สว่นผสม สารปรงุแตง่ และสารชว่ยแปรรปู / Raw Materials, Ingredients, 
and Additives 
มาตรฐาน 
4.2.1 วตัถดุบิในผลติภณัฑแ์ปรรปูอนิทรยี ์ตอ้งเป็น

ผลติผลที=ไดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์

4.2.2 ในกรณีที=วตัถดุบิจากเกษตรอนิทรยีม์ปีรมิาณ
ไมเ่พยีงพอ มกท. อาจอนุญาตใหใ้ชว้ตัถดุบิ
จากเกษตรเคมหีรอืเกษตรทั=วไปที=ไมไ่ดร้ับ
การรับรองมาตรฐานฯ มาเป็นสว่นผสมได ้
ทั KงนีKผูป้ระกอบการจะตอ้งรายงานให ้มกท. 
ทราบ เพื=อทําการตรวจสอบ 
 
สําหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยโุรป 
อนุญาตใหใ้ชว้ตัถดุบิเกษตรทั=วไปได ้
เฉพาะที=อยูใ่น Annex IX ใน Regulations  
EC no. 889/2008   

4.2.3 ในการแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์นิทรยีช์นดิหนึ=ง 
ไมอ่นุญาตใหใ้ชว้ตัถดุบิชนดิเดยีวกนัทั Kงจาก
เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรทั=วไปที=ไมไ่ดร้ับ
การรับรองมาตรฐานฯ มาผสมกนั 

4.2.4 ผลติภณัฑแ์ปรรปูอนิทรยีท์ี=ไมไ่ดม้สีว่นผสม
มาจากผลติผลอนิทรยีท์ั Kงหมด สามารถขอ
รับรองไดเ้มื=อมสีว่นผสมจากผลติผลอนิทรยี์
เป็น 2 ระดบั ดงันีK 
4.2.4.1 มสีดัสว่นผลติผลอนิทรยีไ์มต่ํ=ากวา่ 

95 % โดยนํKาหนัก ทั KงนีKไมร่วมนํKา
และเกลอื และมสีว่นผสมอื=นที=
อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้รวมแลว้ไมเ่กนิ 
5 % 

4.2.4.2 มสีดัสว่นผลติผลอนิทรยีไ์มต่ํ=ากวา่ 

Standards 
4.2.1 Raw materials shall be organically-

certified products. 
4.2.2 In case organic raw materials are 

insufficient, ACT may allow using raw 
materials from conventional sources as 
ingredients. The operator shall inform 
ACT for examination. 
 
For EU Programme, only conventional 
raw materials listed in Annex IX, 
Regulations  EC no. 889/2008 are 
allowed. 

4.2.3 In each processed product, the same 
kind of raw materials cannot be a 
mixture of both organic and 
conventional produce. 

4.2.4 Finished organic product which all 
ingredients are not organic produce 
may be certified when  proportion of 
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, 
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70% โดยนํKาหนัก ทั KงนีKไมร่วมนํKา
และเกลอื และมสีว่นผสมอื=นที=
อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้รวมแลว้ไมเ่กนิ 
30 % 

4.2.5 เฉพาะกรณีที=ขอรับรองมาตรฐานสหภาพ
ยโุรป ในการคํานวณสดัสว่นวตัถดุบิอนิทรยี ์
ใหนํ้าสารปรงุแตง่ที=มเีครื=องหมายดอกจัน 
(*) ในภาคผนวก 2.1 มาคํานวณโดยให ้
นับเป็นวตัถดุบิเกษตร  สว่นรายการที=ไมม่ี
เครื=องหมายดอกจัน ไมต่อ้งนํามาใชค้ํานวณ
เป็นวตัถดุบิเกษตร 

4.2.6 ควรพยายามใชส้ารปรงุแตง่และสารชว่ยแปร
รปูใหน้อ้ยที=สดุ ในกรณีที=จําเป็นตอ้งใช ้
อนุญาตใหใ้ชส้ารปรงุแตง่และสารชว่ยแปร
รปูเฉพาะที=ระบไุวใ้นภาคผนวก 2 ในกรณีที=
ไมม่รีะบไุวใ้นภาคผนวก มกท. อาจอนุญาต
ใหใ้ชไ้ด ้ทั KงนีKผูป้ระกอบการจะตอ้งรายงาน
ให ้มกท. ทราบเพื=อทําการตรวจสอบและ
อนุมตัใิหใ้ช ้ตามแนวทางในการประเมนิสาร
ปรงุแตง่และสารชว่ยแปรรปู ในภาคผนวก 5 

4.2.7 ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารตอ่ไปนีKในการแปรรปู: 
ขณัฑสกรหรอืซคัคารนิ  สารบอแรกซ ์ ผงชู
รส  สารกนัหนื  สารกนับดูสงัเคราะห ์ สาร
แตง่กลิ=นสงัเคราะห ์ สารฟอกสจํีาพวก
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และหา้มเตมิวติามนิ
และแรธ่าตใุนผลติภณัฑแ์ปรรปูเกษตร
อนิทรยี ์

4.2.8 วตัถดุบิจากเกษตรเคมหีรอืเกษตรทั=วไปที=
ไมไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานฯ สารปรงุแตง่ 
สารชว่ยแปรรปู เชืKอจลุนิทรยี ์และเอนไซม ์
ที=ใชใ้นการแปรรปู ตอ้งไมม่าจากกระบวนการ
ทางพันธวุศิวกรรม 

4.2.9 เชืKอจลุนิทรยี ์และเอนไซม ์ที=ใชใ้นการแปร
รปู ตอ้งมาจากการเพาะเลีKยงโดยใชว้สัดตุั Kง
ตน้ที=เป็นอนิทรยี ์(ในกรณีที=หาได ้ควร
เลอืกใชท้ี=เป็นอนิทรยีก์อ่น) และอนุญาตให ้
ใชส้ารปรงุแตง่และสารชว่ยแปรรปูที=ระบไุว ้
ในภาคผนวก 2 เทา่นัKน ทั KงนีK รวมถงึการ
เพาะเลีKยงในระดบัครัวเรอืน 

4.2.10 นํKาที=ใชเ้ป็นวตัถดุบิ หรอืใชใ้นการแปรรปูและ
สมัผัสกบัผลติผลแปรรปูโดยตรง จะตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานนํKาดื=ม และวสัดอุปุกรณ์
ที=ใชใ้นการกรองจะตอ้งไมม่สีว่นประกอบของ
สารแอสเบสตอส 

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

4.2.5 In case of product certified under the 
ACT-EU equivalent programme, the 
products marked with an asterisk (*) in 
Annex 2.1 has to be calculated as 
ingredients of agricultural origin. The 
substances not marked with an asterisk 
* are not to be calculated as 
ingredients of agricultural origin. 

4.2.6 Use of additives and processing aids 
should be as little as possible. When it 
is necessary, only additives and 
processing aids listed Appendix 2 are 
allowed. Additives and processing aids 
which are not listed in Appendix 1 may 
be allowed if the operator reports to 
ACT for examination and approval 
according to Guideline for Evaluation 
Additives and Processing Aids in 
Appendix 5. 

4.2.7 The following substances are not 
allowed for food processing: saccharin, 
borax, mono sodium glutamate, 
synthetic anti-oxidants, synthetic 
preservative, synthetic flavour, 
bleaching agents (sulfur dioxide). 
Vitamins and minerals shall not be used 
in organic processing. 

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

4.2.9 Microorganisms and enzymes used in 
processing shall be cultured or 
prepared preferably from organic 
materials. This also applies to 
household production.  Only additives 
and processing aids listed in Appendix 
2 can be used. 

4.2.10 Water that is used as ingredient in the 
processing or comes in direct contact 
with organic products shall be of 
drinking standard; the equipment and 
materials used in water filtration shall 
contain no asbestos. 

4.3 กระบวนการแปรรปู / Processing Method  
มาตรฐาน Standards 
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4.3.1 อนุญาตใหใ้ชก้ระบวนการแปรรปูผลติภณัฑ์
ดงัตอ่ไปนีK 
1) กระบวนการทางกายภาพ เชน่ การส ี

การคั KนนํKา การหบีนํKามนั 
2) กระบวนการทางชวีภาพ เชน่ การหมกั 

การดอง แตต่อ้งไมใ่ชเ้ชืKอจลุนิทรยีท์ี=
ไดม้าจากการทําพันธวุศิวกรรม 

3) การผึ=งลมการตากแดด การอบแหง้ดว้ย
ความรอ้น การทอด การกวน การเคี=ยว 
และการรมควนั 

4) การสกดั เฉพาะดว้ยนํKา เอทานอล  
นํKามนั นํKาสม้สายช ูไนโตรเจน 
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

5) การตกตะกอน 
6) การกรอง 
7) การกลั=น 

4.3.2 ไมอ่นุญาตใหม้กีารจัดการวตัถดุบิ สว่นผสม 
สารปรงุแตง่ ดว้ยระบบไมโครเวฟ และการ
ใชร้ังสทีี=ทําใหเ้กดิการแตกตวัของไอออน 

4.3.3 หา้มใชส้ารและเทคนคิตา่งๆ เพื=อชดเชย
คณุคา่ทางอาหารของผลติภณัฑซ์ ึ=งสญูเสยี
ไปเนื=องจากกระบวนการแปรรปูและการเกบ็
รักษา 

4.3.4 ไมอ่นุญาตใหฉ้ายรังสกีบัผลติผลและ
ผลติภณัฑ ์

4.3.5 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารกรองที=ไมท่ําปฏกิริยิา
ทางเคมกีบัตวัผลติภณัฑ ์หรอื มผีลทําให ้
โครงสรา้งโมเลกลุเปลี=ยนไป และเครื=องมอืที=
ใชใ้นการกรองตอ้งไมท่ําจากแอสเบสตอส 
หรอืเป็นวสัดทุี=มผีลกระทบตอ่ตวัผลติภณัฑ ์

4.3.6 อนุญาตใหใ้ชเ้อธลินีในการบม่ผลติผล 
4.3.7 ของเสยีที=ไดจ้ากการแปรรปูตอ้งไดร้ับการ

จัดการที=เหมาะสม เพื=อใหม้ผีลกระทบตอ่
สิ=งแวดลอ้มนอ้ยที=สดุ และควรนําของเสยีมา
ใชป้ระโยชนใ์นกรณีที=สามารถนํามาใชไ้ด ้

4.3.8 ภาชนะ เครื=องมอื และกรรมวธิแีปรรปูตอ้ง
สะอาด ถกูสขุลกัษณะทกุขั Kนตอน และมี
มาตรการป้องกนัการปนเปืKอนจากสิ=ง
ปนเปืKอนตา่งๆ (เชน่ จลุนิทรยี,์ พาหะนําโรค, 
สารเคม ีรวมถงึวสัดนุาโน) ที=ชดัเจน 

4.3.9 หา้มใชภ้าชนะอลมูเินยีมในการแปรรปูอาหาร
ที=เป็นดา่ง 

4.3.10 หากมกีารใชส้ถานที= เครื=องมอื ภาชนะ และ
เครื=องจักร รว่มกบัการแปรรปูผลติภณัฑอ์ื=นที=
ไมใ่ชผ่ลติภณัฑอ์นิทรยี ์ผูป้ระกอบการตอ้ง 
4.3.10.1 ไมด่ําเนนิการผลติในชว่งเวลา

เดยีวกนั และ 

4.3.1 The following processes are allowed: 
1) Physical processes such as milling, 

pressing (liquid extraction), oil 
extraction; 

2) Biological processes such as 
fermentation but must not used 
GMOs  

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

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

5) Precipitation 
6) Filtration 
7) Distillation   

4.3.2 Microwaving and ionizing radiation of 
raw materials, ingredients and additives 
are not permitted. 

4.3.3 Substances and techniques that 
compensate the loss of nutritional 
properties due to the processing and 
storage of organic food shall not be 
used. 

4.3.4 Radiation of organic produce and 
products is prohibited. 

4.3.5 Only filtration techniques that have no 
chemically reacted or modify food on a 
molecular basis are allowed. Filtration 
substances shall not be made of 
asbestos nor substances which may 
negatively affect the product. 

4.3.6 Use of ethylene as ripening agent is 
allowed. 

4.3.7 Waste from processing shall be 
managed appropriately to have 
minimum effect to the environment. 
When appropriate, waste should be 
reused. 

4.3.8 All equipments, containers, and 
processing method shall be clean and 
hygienic and there shall be measure to 
prevent contaminants (e.g. 
microorganism, pest, and chemicals, 
and nanomaterials.). 

4.3.9 Aluminium containers are not allowed 
for alkali food processing. 

4.3.10 If the same processing equipment, 
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4.3.10.2 ทําความสะอาดบรเิวณที=แปรรปู 
ภาชนะ เครื=องมอื และเครื=องจักร
ใหส้ะอาด ทั KงนีKหลงัการใชส้ารทํา
ความสะอาดจะตอ้งลา้งดว้ยนํKาตาม 
หรอืทิKงระยะเวลาใหร้ะเหยออกไป
จนหมด และมกีารตรวจเชค็จน
แน่ใจวา่ไมม่สี ิ=งตกคา้ง กอ่น
ดําเนนิการผลติหรอืแปรรปู
ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์และทําบนัทกึ
การทําความสะอาดใหท้าง มกท. 
สามารถตรวจสอบได ้

4.3.11 การทําความสะอาดภาชนะ เครื=องมอื 
อปุกรณส์ําหรับการแปรรปู และสถานที= 
อนุญาตใหใ้ชส้ารทําความสะอาดที=ระบอุยูใ่น
รายการภาคผนวก 1 (สว่นที= 4) 

4.3.12 สารละลายที=ใชส้กดัผลติภณัฑอ์นิทรยีต์อ้ง
ผลติจากระบบเกษตรอนิทรยี ์หรอื เป็นสารที=
ใชก้บัอาหารได ้(food grade) ตามรายการ
ที=ระบไุวใ้นภาคผนวก 2 และขอ้จํากดัในการ
ใช ้

machine, and area is used for 
conventional product and organic 
product, the operator shall: 
4.3.10.1 Not process conventional and 

organic products at the same 
time. 

4.3.10.2 After processing conventional 
products, clean the areas, 
containers, equipment and 
machines with cleaning agents 
and rinse with water or allow 
time for them to evaporate. 
The operator shall check and 
make sure that no residue is 
left before starting the 
processing of organic 
products. Cleaning records 
shall be kept for inspection by 
ACT. 

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

4.3.12 Solvents used to extract organic 
products shall be either organically 
produced or food grade substances 
listed in Appendix 2 and consistent with 
limitation. 

4.4 การเก็บรกัษาผลติผลและผลติภณัฑ ์/ Storage of Produce and Product 
มาตรฐาน 
4.4.1 สถานที=เกบ็รักษาผลติผลและผลติภณัฑ์

อนิทรยีท์กุแหง่ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบจาก 
มกท. ในกรณีสถานที=เกบ็อยูภ่ายนอกฟารม์
หรอืสถานที=ประกอบการ ผูผ้ลติและ
ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบ 

4.4.2 ผลติผลและผลติภณัฑอ์นิทรยีต์อ้งเกบ็แยก
ออกจากผลติผลและผลติภณัฑเ์กษตรเคมี
หรอืเกษตรทั=วไปที=ไมไ่ดร้ับการรับรอง
มาตรฐานฯ ใหช้ดัเจน ไมป่ะปนกนั เวน้แตม่ี
การบรรจใุนบรรจภุณัฑท์ี=มลีกัษณะสสีนั
ตา่งกนัหรอืมกีารตดิป้ายแยกแยะไวช้ดัเจน 
ซึ=งรวมตลอดถงึชว่งระหวา่งการเคลื=อนยา้ย
จนถงึมอืผูบ้รโิภค และการจัดเกบ็ผลติผล
และผลติภณัฑอ์นิทรยี ์จะตอ้งมมีาตรการ
ป้องกนัการปนเปืKอนจากสารตอ้งหา้มได ้
ตลอดเวลา 

4.4.3 การเกบ็ผลติผลเกษตรอนิทรยีท์ี=จะนํามาใช ้
เป็นวตัถดุบิในการแปรรปู ตอ้งมป้ีายระบวุา่
เป็นผลติผลเกษตรอนิทรยีอ์ยา่งชดัเจนเสมอ 
ยกเวน้กรณีที=ในสถานที=เกบ็นัKนมแีตผ่ลติผล

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 
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เกษตรอนิทรยีท์ี=ผา่นการรับรองจาก มกท. 
แลว้ทั Kงหมด 

4.4.4 อนุญาตใหเ้กบ็รักษาผลติผลและผลติภณัฑ์
ในหอ้งที=ควบคมุบรรยากาศ โดยใชก้า๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์กา๊ซไนโตรเจน หรอื
กา๊ซออกซเิจน 

4.4.5 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารเกบ็รักษาผลติภณัฑด์ว้ย
การผนกึสญุญากาศ หรอืใชก้า๊ซอบ คอื กา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์

4.4.6 อนุญาตใหเ้กบ็รักษาผลติภณัฑด์ว้ยวธิกีาร
ทําความเย็น และการแชแ่ข็ง 

4.4.7 อนุญาตใหเ้กบ็รักษาผลติภณัฑด์ว้ยวธิกีาร
ควบคมุความชืKน 

4.4.8 ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารเคมตีอ่ไปนีKในการ
รมควนั เชน่ เอทลินีออกไซด,์ เมทลิโบร
ไมด,์ อลมูเินยีมฟอสไฟด,์ ไดคลอวอส และ
ผลติภณัฑท์ี=ไมอ่ยูใ่นภาคผนวก 2 

4.4.9 การจัดการแมลงศตัรแูละสตัวพ์าหะนําโรคใน
สถานที=แปรรปู และโรงเกบ็ มหีลกัเกณฑใ์น
การจัดการตามลําดบัขั KนดงันีK 
4.4.9.1 ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามหา

วธิกีารป้องกนักอ่น เชน่ การทํา
ความสะอาดโรงเกบ็ การกําจัด
แหลง่ที=อยูอ่าศยัของศตัรใูนโรง
เกบ็ ฯลฯ 

4.4.9.2 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีล วธิกีารทาง
กายภาพ วธิทีางชวีภาพ และ
ผลติภณัฑเ์ฉพาะที=ระบไุวใ้นดชันี
ภาคผนวก 1 (สว่นที= 3) 

4.4.9.3 ผลติภณัฑท์ี=ไมไ่ดร้ะบไุวใ้น
ภาคผนวก 1 (สว่นที= 3) อาจ
อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้เมื=อไดร้ับการ
ตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทาง
การประเมนิปัจจัยการผลติใน
ภาคผนวก 4 โดยผูป้ระกอบการ
จะตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบ
ลว่งหนา้กอ่นการใชผ้ลติภณัฑ์
ดงักลา่ว 

4.4.9.4 ในกรณีที=มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้
สารเคมกีําจัดศตัรใูนสถานที=แปรรปู
และโรงเกบ็ ผูป้ระกอบการตอ้ง
แจง้ชนดิสารเคมทีี=ใช ้และแผนการ
ใช ้ให ้มกท.อนุมตักิอ่น 

การใชส้ารเคมทีี=ไดร้ับการ
อนุมตั ิผูป้ระกอบการตอ้งนํา
ผลติภณัฑอ์นิทรยีอ์อกจากโรงเกบ็
ใหห้มดกอ่นการฉีดพน่ และจะ
นํากลบัเขา้มาใหมไ่ดเ้มื=อมกีาร
ตรวจเชก็จนแน่ใจวา่ไมม่สีาร

materials kept in the storage house are 
ACT certified organic sources. 

4.4.4 Storage produce and product in 
controlled atmosphere by using carbon 
dioxide, nitrogen or oxygen is 
permitted. 

4.4.5 Vacuum packing and carbon dioxide 
fumigation are permitted. 

4.4.6 Cold storage and frozen storage is 
permitted. 

4.4.7 Humidity regulation is permitted. 
4.4.8 Fumigation with chemicals e.g. 

ethylene oxide, methyl bromide, 
aluminium phosphide, dichlorvos and 
products not listed in Appendix 2 is 
prohibited. 

4.4.9 Pest control in the storage shall be 
prioritized comply with the following: 
4.4.9.1 The operator shall try to use 

preventative methods such as 
cleaning the storage, 
elimination of storage pest 
habitat, etc.  

4.4.9.2 Mechanical, physical, biological 
methods and products listed in 
Appendix 1 (part 3) are allowed.  

4.4.9.3 Products which are not listed in 
Appendix 1 (part 3) may be 
allowed after examination by 
ACT according to the Guideline 
for Evaluation Inputs in 
Appendix 4. The 
producer/operator shall report 
ACT before using those 
products. 

4.4.9.4 In case that chemical pest 
control in processing areas or 
warehouses is necessary, the 
operator shall notify ACT of the 
plan and types of chemical 
pesticides to be applied for 
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 
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ดงักลา่วตกคา้งมาปนเปืKอนกบั
ผลติภณัฑอ์นิทรยีไ์ด ้รวมทั Kงตอ้ง
ทําบนัทกึทกุครั Kงที=ใช ้ 

ในกรณีที=มขีอ้สงสยัวา่อาจมกีาร
ปนเปืKอน มกท. อาจกําหนดใหม้ี
การตรวจสารตกคา้งในผลติภณัฑ์
ได ้โดยผูป้ระกอบการจะตอ้ง
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที=เกดิข ึKน 

 

before moving the organic 
product in, an operator must 
check to assure that no residue 
is left to contaminate in organic 
products. The spray of pesticide 
in storage area must be 
recorded. 

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

4.5 การบรรจภุณัฑ ์/ Packaging 
แนวทางปฏบิตั ิ 
ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการควรมนีโยบายที=มผีลตอ่การ
ลดปรมิาณขยะที=เกดิจากบรรจภุณัฑ ์
มาตรฐาน 
4.5.1 บรรจภุณัฑท์ี=ใชใ้สผ่ลผลติเกษตรอนิทรยี์

ตอ้งไมเ่คยใชบ้รรจสุารเคม ีปุ๋ ยเคม ีหรอืส ิ=งที=
เป็นพษิมากอ่น 

4.5.2 บรรจภุณัฑท์ี=นํามาใช ้ตอ้งไมผ่า่นการอบดว้ย
สารฆา่เชืKอราหรอืสารเคมอีื=นๆ 

4.5.3 บรรจภุณัฑท์ี=นํามาใสผ่ลติภณัฑส์ําเร็จที=ได ้
จากการแปรรปู ตอ้งสะอาด ไมเ่คยใชใ้ส่
อาหารหรอืวสัดอุื=นมากอ่น เวน้แตภ่าชนะ
บรรจทุี=เป็นแกว้ 

4.5.4 ควรใชบ้รรจภุณัฑท์ี=กอ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่
ส ิ=งแวดลอ้มนอ้ยที=สดุ โดยควรเลอืกใชบ้รรจุ
ภณัฑท์ี=สามารถนํากลบัมาใชใ้หม ่หรอืนําไป
ผลติซํKาใหมไ่ด ้เชน่ การใชว้สัดจุากกระดาษ
รไีซเคลิ  วสัดทุี=ยอ่ยสลายไดง้า่ย เป็นตน้ 

4.5.5 ไมค่วรใชบ้รรจภุณัฑห์ลายชั Kนเกนิความ
จําเป็น 

4.5.6 ไมอ่นุญาตใหใ้ชโ้ฟมเป็นบรรจภุณัฑ ์

Recommended Practices 
The producer/ operator should adopt a policy 
to reduce wastes from packaging. 
Standards 
4.5.1 Packing materials for organic produce 

shall never be used for packing 
chemicals, fertilizer, or any substance 
which may harm consumer’s health. 

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

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

4.5.4 Use of packing materials should have 
less pollution to the environment. 
Packaging materials which can be 
recycled should be chosen. 

4.5.5 Multi-layer packaging is not 
recommended. 

4.5.6 Styrofoam is not allowed to use as 
packaging 

4.6 การขนสง่ / Transportation 
มาตรฐาน 
4.6.1 การขนสง่ผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ะตอ้งไม่

ปนเปืKอนหรอืปะปนกบัสนิคา้ทั=วไป ทั KงนีK หาก
ไมส่ามารถหลกีเลี=ยงการขนสง่รวมกบัสนิคา้
ทั=วไปได ้ผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ะตอ้งมกีารตดิ
ฉลากไวช้ดัเจน และมภีาชนะบรรจทุี=สามารถ
ป้องกนัการปนเปืKอนได ้โดยผูผ้ลติและ
ผูป้ระกอบการตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบดแูลให ้
ผูท้ําการขนสง่ผลติภณัฑอ์นิทรยีด์ําเนนิการ
ใหป้ราศจากการปนเปืKอนทกุขั Kนตอน 

4.6.2 ในการขนสง่ผลผลติหรอืผลติภณัฑอ์นิทรยีท์ี=
จัดสง่และ/หรอืจําหน่ายเป็นล็อตใหญห่รอืคา้
สง่ ผูป้ระกอบการตอ้งจัดทําฉลากที=มี

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. 

4.6.2 For organic produce or products 
delivered or sold wholesale or in bulk to 
processors, packers, traders, etc., the 
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รายละเอยีดตามมาตรฐานขอ้ 7.12 ดว้ย operator shall label the products as per 
requirement of 7.12. 
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5. ปจัจยัการผลติเพืyอการคา้ /      
Commercial Inputs 
 

 

 
มาตรฐานนีKเป็นมาตรฐานที=ใชใ้นการรับรองปัจจัยการ
ผลติเพื=อการคา้ที=ผูป้ระกอบการปัจจัยการผลตินํามา
สมคัรขอรับรองกบั มกท. โดยตรงเทา่นัKน  มไิด ้
นํามาใชใ้นการรับรองฟารม์ของเกษตรกร หรอื
พจิารณาปัจจัยการผลติที=เกษตรกรใชใ้นฟารม์  
 
มาตรฐาน 
5.1 กระบวนการผลติปัจจัยการผลติ จะตอ้งเป็นไป

ตามมาตรฐาน มกท. ขอ้ 4.3.1 
5.2 สว่นประกอบและกระบวนการผลติหรอืไดม้า

ซึ=งปัจจัยการผลติเป็นไปตามมาตรฐาน มกท. 
หรอืแนวทางการประเมนิปัจจัยการผลติสําหรับ
เกษตรอนิทรยีใ์นภาคผนวก 4 และแนวทาง
การประเมนิสารปรงุแตง่และสารชว่ยแปรรปู
ผลติภณัฑอ์นิทรยีใ์นภาคผนวก 5 

5.3 ในกรณีที=มคีวามเสี=ยงที=จะมโีลหะหนักเจอืปน 
ผูป้ระกอบการปัจจัยการผลติตอ้งแสดงผลการ
วเิคราะหโ์ลหะหนักในผลติภณัฑด์งักลา่วมาให ้
มกท. พจิารณา โดย มกท. อาจไมร่ับรอง
ปัจจัยการผลติที=จะกอ่ใหเ้กดิปรมิาณโลหะ
หนักสะสม ทั KงนีKพจิารณาจากปรมิาณและ
ความถี=ที=ผูป้ระกอบการแนะนําใหใ้ช ้

5.4 ผูป้ระกอบการปัจจัยการผลติตอ้งมขีอ้มลูที=
ชดัเจนเกี=ยวกบัคณุประโยชนแ์ละประสทิธภิาพ
ในการนําปัจจัยการผลตินัKนไปใช ้และให ้
มกท. ตรวจสอบได ้

5.5 ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดทําระบบเอกสาร ตาม
แนวทางที=ระบไุวใ้นมาตรฐาน มกท.ขอ้  
4.1.6, 4.1.7 และ 4.1.8 

5.6 ปัจจัยการผลติที=ผา่นการรับรองจากมกท. ตอ้ง
ระบสุว่นประกอบของปัจจัยการผลตินัKนไวใ้น
ฉลาก รวมทั Kงระบเุงื=อนไขและขอ้จํากดัในการ
ใชปั้จจัยการผลติดงักลา่วใหช้ดัเจนดว้ย 

5.7 ฉลากปัจจัยการผลติ จะตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน มกท.ขอ้ 7 – ฉลากและการใชต้รา 

These standards are applied only for the input 
certification where the input operator applies 
for ACT certification directly. The standards are 
not applied to farm certification or considering 
inputs used in the farm by the farmer. 
 
Standards 
5.1 The production process of organic inputs 

shall fulfill the requirements in ACT 
Organic Standards 4.3.1. 

5.2 Composition and processing or collection 
of the input is in compliance with ACT 
standards or the Guideline for Evaluation 
Additional Inputs to Organic Agriculture in 
Appendix 4 and Guideline for Evaluation 
Additives and Processing Aids for Organic 
Processing in Appendix 5. 

5.3 In case the input has a risk of heavy 
metal contamination, the input operator 
shall provide analysis result of the heavy 
metals in the input for ACT consideration. 
ACT may not certify inputs which their use 
would cause heavy metal accumulation, 
assessing from the amount and frequency 
of application recommended by the input 
operator. 

5.4 The input operator shall have clear 
information regarding advantage and 
effectiveness of the input use for ACT 
examination. 

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

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

5.7 The labeling of organic inputs shall 
comply with ACT Organic Standards 7 – 
Labelling and the Use of ACT Seal. 
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6. ความเป็นธรรมในสงัคม / Social Justice 
      

 

 
มาตรฐาน 
6.1 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดทําเอกสารการวา่จา้งกบั

ลกูจา้งทกุคน ทั Kงแบบจ ้=างประจําและจา้ง
ชั=วคราว ซ ึ=งเอกสารการวา่จา้งนีKตอ้งแสดง
ขอ้มลูตอ่ไปนีK เป็นอยา่งนอ้ย 

- คา่จา้ง  
- ระยะเวลาและวธิจีา่ยคา่จา้ง  
- สถานที=และประเภทของงาน  
- ชั=วโมงทํางานปกตแิละลว่งเวลา  
- การจา่ยคา่จา้งในวนัหยดุ  
- สทิธใินการรักษาพยาบาลเมื=อลกูจา้งป่วย  
- สทิธอิื=น ๆ เชน่ การลาคลอด และสทิธกิาร

ไดค้า่ชดเชยเมื=อเลกิจา้ง เป็นตน้ 
 
ทั KงนีK ผูป้ระกอบการตอ้งสื=อสารใหล้กูจา้ง
เขา้ใจเงื=อนไขในสญัญาจา้ง และปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงนัKน รวมถงึจา่ยคา่จา้งใหต้รงเวลา 
 
มกท.อาจยกเวน้ใหเ้ฉพาะกรณีที=ผูป้ระกอบการ
เขยีนหนังสอืไมไ่ด ้หรอื ชว่งเวลาการจา้งงาน
นอ้ยกวา่ 6 วนั หรอื เป็นการวา่จา้งแบบฉุกเฉนิ
เพื=อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ซ ึ=งในกรณีเชน่นีK
ผูป้ระกอบการสามารถชีKแจงเงื=อนไขการ
ทํางานแกล่กูจา้งทางวาจาได ้

6.2 ผูป้ระกอบการที=มกีารจา้งแรงงานประจําตั Kงแต ่
10 คนขึKนไป ตอ้งมนีโยบายเกี=ยวกบัความเป็น
ธรรมในสงัคมที=ชดัเจนและสามารถตรวจสอบ
ได ้และใหเ้ป็นที=รับทราบของลกูจา้งดว้ย 

6.3 การจา้งแรงงานตอ้งไมม่กีารบงัคบัแรงงาน  
6.4 ลกูจา้งมเีสรภีาพในการรวมตวั และสทิธในการ

รวมกลุม่ และสทิธใินการเจรจาตอ่รองกบั
นายจา้ง  

6.5 ลกูจา้งและผูร้ับชว่งการผลติที=ทํางานใน
ลกัษณะหรอืตําแหน่งเดยีวกนัตอ้งไดร้ับ
โอกาสและการปฏบิตัทิี=เทา่เทยีมกนั   

6.6 ผูป้ระกอบการตอ้งมขีั Kนตอนการดําเนนิงาน
ทางวนัิยกบัลกูจา้ง ที=มรีะบบการเตอืนกอ่น
ลงโทษแกล่กูจา้ง เชน่ พักงาน หรอื ใหอ้อก 
สําหรับกรณีใหอ้อก ตอ้งแจง้เหตผุลการให ้
ออกที=ชดัเจนแกล่กูจา้ง 

6.7 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดหานํKาสะอาดเหมาะแก่
การบรโิภคใหเ้พยีงพอ 

6.8 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดอบรมเกี=ยวกบัความ
ปลอดภยัในการทํางาน พรอ้มทั Kงจัดหา
อปุกรณปั์องกนัอนัตรายจากเสยีง ฝุ่ น 
แสงแดด และการสมัผัสถกูสารเคม ีหรอืส ิ=งที=

Standards 
6.1 Operators shall provide an employment 

contract written to workers/employees, 
both permanent and temporary. The 
contract must specify at least:  

- wages  
- frequency and method of payment,  
- location and type of work,  
- hours of work and overtime,  
- holiday pay,  
- sick pay or sickness benefit  
- other benefits such as maternity and 

paternity leave and workers right to 
terminate employment. 

 
Operators shall ensure that the workers 
understand the terms of their employment 
contract and respect the terms of the 
contract in good faith, including timely 
payment of wages. 
 
Except the cases that: the operator is 
unable to write, or workers are hired for 
periods of less than 6 days, or emergency 
labor is needed to address unpredictable 
problemsม then oral mutual agreements 
on the terms and conditions of 
employment are sufficient. 
 

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

6.3 Hired labor shall not be forced labor. 
6.4 Employees shall have the freedom to 

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

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

6.6 Operator shall have a disciplinary 
procedure with a system of warning 
before any sanction impose e.g. 
suspension or dismissal. Full reasons for 
dismissal has to be notified to the 
dismissed workers. 

6.7 Operators shall provide adequate access 
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เป็นอนัตรายอื=น ๆ ในระหวา่งการผลติและแปร
รปู ใหแ้กล่กูจา้ง 

6.9 ลกูจา้งตอ้งมสีทิธไิดร้ับวนัหยดุประจําสปัดาห ์ 
อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 วนั หลงัจากทํางาน
ตดิตอ่กนัไมเ่กนิ 6 วนั ผูป้ระกอบการตอ้งจัด
เวลาทํางานไมใ่หเ้กนิชั=วโมงทํางานตามที=ตก
ลงกนัและตามที=กฎหมายกําหนด การจา่ยคา่
ทํางานลว่งเวลาสามารถจา่ยเป็นคา่จา้งหรอืให ้
หยดุทดแทนวนัที=ทํางาน 

6.10 ผูป้ระกอบการตอ้งไมบ่งัคบัลกูจา้งที=ป่วยหรอื
ตอ้งไดร้ับการรักษา ใหม้าทํางาน และตอ้งไม่
ลงโทษลกูจา้งที=หยดุงานเนื=องจากเหตผุลที=
ลกูจา้งป่วย 

6.11 ลกูจา้งตอ้งไดร้ับคา่ตอบแทนและสวสัดกิารที=
สอดคลอ้งกบัการดําเนนิชวีติขั KนพืKนฐานใน
ทอ้งถิ=นนัKน และมสีทิธติามกฎหมายแรงงาน
ของทอ้งถิ=นนัKนๆ  

6.12 ในกรณีที=ผูป้ระกอบการจัดหาที=พักใหแ้ก่
ลกูจา้ง ที=พักดงักลา่วจะตอ้งเหมาะแกก่ารพัก
อาศยั จัดหานํKาดื=ม หอ้งสขุาและหอ้งครัว 
รวมถงึการรักษาพยาบาลขั Kนตน้ กรณีมี
ครอบครัวของลกูจา้งพักรวมอยูด่ว้ย 
ผูป้ระกอบการตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณป์ฐม
พยาบาลขั Kนตน้ใหแ้กส่มาชกิในครอบครัว 
รวมทั Kงจัดหาโรงเรยีนใหเ้ด็กดว้ย 

6.13 ในกรณีที=มกีารจา้งแรงงานเยาวชน 
ผูป้ระกอบการตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดร้ับ
การศกึษาขั KนพืKนฐาน หรอืมโีอกาสไดร้ับการ
เรยีนรูห้รอืการฝึกอบรมเพื=อพัฒนาตนเอง 

6.14 ไมอ่นุญาตใหจ้า้งแรงงานเด็ก แตเ่ด็กสามารถ
ทํางานในฟารม์หรอืสภานประกอบการของพอ่
แมห่รอืญาตพิี=นอ้ง แตต่อ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูล
ของผูใ้หญ ่และเป็นงานที=ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ และไมก่ระทบตอ่การพัฒนาการดา้น
การเรยีนรู ้ศลีธรรม สงคม และรา่งกายของ
เด็ก  

6.15 มกท. จะไมร่ับรองผลติผลหรอืผลติภณัฑท์ี=
ผลติจากการประกอบการที=มกีารละเมดิสทิธิ
มนุษยชน และแสดงใหเ้ห็นถงึความไมเ่ป็น
ธรรมโดยเจตนาอยา่งชดัเจน 

to potable water. 
6.8 Operators shall provide appropriate safety 

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

6.9 Employees shall be granted the right to 
take at least one day off after six 
consecutive days of work. Operators shall 
not require workers to work more than 
the contracted hours and the national law. 
Overtime shall be paid in the form of 
payments or time off in lieu. 

6.10 Operators shall not force an employee 
who is ill or requiring medical attention to 
get to work and shall not apply sanction 
on missing employee because of his/her 
illness. 

6.11 Employees shall receive wages and 
welfare which are appropriate to their 
basic living based on the locality and shall 
have the right of the labour law locality. 

6.12 In case the operator provides residential 
for employee, it shall be habitable housing 
and access to potable water; to sanitary 
and cooking facilities and to basic medical 
care. If families reside on the operation, 
the operator shall also enable access to 
basic medical care for family members 
and to school for children. 

6.13 In case there is youth labor, the operators 
shall give them opportunity to finish 
compulsory education or opportunity to 
learn or train for self-improvement. 

6.14 Operator shall not employ child labour. 
Child may work in the farm or production 
unit of its own parent or direct relative 
and under supervision of an adult. The 
work does not endanger the child's health 
or jeopardize the child's education, moral, 
social, and physical development. 

6.15 ACT may not certify produce/product from 
the operation which is based on violation 
of human right and has a clear indication 
of intentional injustice. 
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7. ฉลากและการใชต้รารบัรองเกษตรอนิทรยี ์/ 
Labeling and Use of Organic Seal  
 

 

 
มาตรฐาน 
7.1 ผลติผลเกษตรอนิทรยีท์ี=ผา่นการรับรองจาก 

มกท. จะมสีทิธิ¥ใชข้อ้ความ “ผลติภณัฑ์
อนิทรยี”์ หรอื "Organic product" และใสต่รา 
มกท.บนผลติผลและ/หรอืบรรจภุณัฑ ์ได ้

7.2 ผลติผลที=ยงัไมผ่า่นการแปรรปู จะมสีทิธิ¥ใช ้
ขอ้ความ “ผลติภณัฑอ์นิทรยี”์ หรอื "Organic 
product" และใชต้รา มกท. ไดต้อ่เมื=อผลติผล
ทั Kงหมดที=อยูใ่นภาชนะ บรรจภุณัฑ ์หรอื
กระสอบ ไดร้ับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. 
แลว้เทา่นัKน 

7.3 ผลติผลและผลติภณัฑท์ี=ผา่นการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานจาก มกท. และมสีทิธิ¥ใช ้
ตรา มกท. ไดใ้นกรณี  
7.3.1 ผลติภณัฑท์ี=มสีดัสว่นอนิทรยีไ์มต่ํ=ากวา่  

95%  ทั KงนีKไมร่วมนํKาและเกลอื 
7.3.2 ผลติภณัฑท์ี=มสีดัสว่นอนิทรยีไ์มต่ํ=ากวา่ 

70% ทั KงนีKไมร่วมนํKาและเกลอื 
7.4 ผลติภณัฑท์ี=มสีดัสว่นอนิทรยีไ์มต่ํ=ากวา่ 95%  

จะมสีทิธิ¥ใชข้อ้ความ “ผลติภณัฑอ์นิทรยี”์ หรอื 
"Organic product" และใสต่รา มกท. บน
บรรจภุณัฑ ์ 

7.5 ผลติภณัฑท์ี=มสีดัสว่นอนิทรยีไ์มต่ํ=ากวา่ 70%  
จะไมเ่รยีกวา่เป็น “ผลติภณัฑอ์นิทรยี"์ แตม่ี
สทิธิ¥อา้งวา่เป็นผลติภณัฑท์ี=ผลติจากวตัถดุบิ
อนิทรยี ์และใสต่รา มกท. บนฉลากได ้โดย
ตอ้งระบสุว่นผสมผลติผลเกษตรอนิทรยีเ์ป็น
รอ้ยละไวใ้กลก้บัตรา มกท.  เชน่ “82% 
วตัถดุบิอนิทรยี”์ หรอื “82% organic 
materials”   

7.6 ผลติผลและผลติภณัฑอ์นิทรยีท์ี=ผา่นการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก มกท. แต่
ไมม่สีทิธิ¥ใชต้รา มกท. ไดแ้ก ่ 
7.6.1 ผลติผลที=อยูใ่นระยะปรับเปลี=ยน  
7.6.2 ผลติภณัฑท์ี=มสีดัสว่นอนิทรยีต์ํ=ากวา่ 

70% ทั KงนีKไมร่วมนํKาและเกลอื 
7.7 ผลติภณัฑท์ี=มสีดัสว่นอนิทรยีต์ํ=ากวา่ 70% จะ

ไมเ่รยีกวา่เป็น “ผลติภณัฑอ์นิทรยี"์ และไม่
สามารถไดร้ับการรับรองจาก มกท. หรอืใชต้รา
มกท.ได ้แต ่มกท. อาจอนุญาตใหอ้า้งวา่มี
สว่นผสมของผลติผลเกษตรอนิทรยีท์ี=ผา่นการ
รับรองจาก มกท. ในรายการสว่นประกอบบน
ฉลากได ้โดยตอ้งระบสุว่นผสมอนิทรยีเ์ป็น
รอ้ยละใหช้ดัเจน ทั KงนีKผลติภณัฑด์งักลา่วตอ้ง

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 
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ผา่นการตรวจสอบปรมิาณสว่นผสมผลติผล
อนิทรยีท์ี=นํามาใชใ้นการแปรรปูจาก มกท. 
กอ่น  

7.8 หา้มใชต้รา มกท. หรอืชื=อ มกท. เป็นยี=หอ้ของ
ผลติภณัฑ ์ตรา มกท. จะตอ้งไมด่โูดดเดน่เกนิ
กวา่ยี=หอ้ผลติภณัฑ ์โดยตวัอกัษรบง่บอกการ
รับรองมาตรฐาน และสญัลกัษณ ์มกท. ตอ้งมี
ขนาดไมเ่กนิ 3/4 ของขนาดยี=หอ้ผลติภณัฑ ์

7.9 ปัจจัยการผลติที=ผา่นการรับรองจาก มกท. 
ตอ้งใชต้ราสญัลกัษณ ์มกท. สําหรับปัจจัยการ
ผลติโดยเฉพาะ 

7.10 ฉลากบนผลติภณัฑ ์ตอ้งมชี ื=อผูผ้ลติหรอื
ผูป้ระกอบการที=ไดร้ับการรับรองจาก มกท. 
และสถานที=ตดิตอ่ ตดิอยูด่ว้ยเสมอ  สําหรับ
ผลติภณัฑแ์ปรรปู ตอ้งระบวุนัที=ผลติ และ/หรอื
วนัที=หมดอาย ุและปรมิาณบรรจ ุบนฉลากดว้ย  

7.11 ในกรณีที=ผลติภณัฑแ์ปรรปูที=มสีว่นผสมหลาย
ชนดิเป็นสว่นประกอบ ใหร้ะบสุว่นผสมเป็นรอ้ย
ละของนํKาหนักเรยีงตามสดัสว่นใหค้รบถว้น 
และระบใุหช้ดัเจนวา่สว่นผสมใดเป็น "อนิทรยี"์  
สําหรับสารปรงุแตง่ จะตอ้งระบชุ ื=อเต็มของสาร
ปรงุแตง่ดว้ย  สําหรับกรณีที=สว่นผสมเป็น
สมนุไพรและ/หรอืเครื=องเทศที=มปีรมิาณรวม
ไมเ่กนิ 2% ของนํKาหนักผลติภณัฑ ์อาจเขยีน
วา่เป็น “เครื=องเทศ” หรอื “สมนุไพร” ไดโ้ดย
ไมต่อ้งแสดงสว่นผสมเป็นรอ้ยละ 

7.12 ฉลากบนผลติผลหรอืผลติภณัฑ ์ที=จัดสง่และ/
หรอืจําหน่ายเป็นล็อตใหญห่รอืคา้สง่ ไปยงั
ลกูคา้ซ ึ=งอาจเป็นโรงงานแปรรปู ผูป้ระกอบการ
บรรจแุละจําหน่าย เป็นตน้ จะตอ้งระบ ุชื=อ
ผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการที=ไดร้ับการรับรอง
จาก มกท. รหสังวดการผลติ (lot no.) 
สถานะการรับรองของผลติผลหรอืผลติภณัฑ ์
และ/หรอืสถานที=ตดิตอ่ บนฉลากดว้ย และใน
กรณีที=ขอการรับรองมาตรฐานสหภาพยโุรป 
จะตอ้งระบขุอ้มลูเพิ=มเตมิบนฉลาก คอื ที=อยู่
ของผูป้ระกอบการ และชื=อ มกท. หรอืรหสั EU 
ของ มกท. 

7.13 หา้มใชต้รา มกท. ไปในทางที=แอบอา้งวา่
ผลติภณัฑอ์นิทรยีท์ี=ไดร้ับการรับรองจาก มกท. 
เป็น "ผลติภณัฑป์ลอดจเีอ็มโอ" (GE หรอื GM 
free) ทั KงนีKเพื=อป้องกนัการเขา้ใจผดิ คดิวา่เป็น
การรับรองวา่ตวัผลติภณัฑน์ีKปราศจากจเีอ็มโอ 

7.14 ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการที=ทํา “สญัญาการใช ้
ตรา” กบั มกท. แลว้เทา่นัKน จงึมสีทิธิ¥ใช ้
ขอ้ความ “ผลติภณัฑอ์นิทรยี”์ หรอื “Organic 
Product” และใส ่ตรา มกท. บนฉลาก 

7.15 กอ่นที=จะมกีารจัดพมิพฉ์ลากหรอืบรรจภุณัฑท์ี=
มตีรา มกท. หรอืชื=อ มกท. ตดิอยู ่ผูผ้ลติและ/
หรอืผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบ 

containing organic ingredients certified 
by ACT to be included in its label which 
shall list their percentages as verified by 
ACT. 

7.8 Using ACT seal or ACT’s name as 
product brand name is prohibited. The 
word specifying the organic certification 
and ACT seal shall not exceed 3/4 size of 
the product brand name. 

7.9 Inputs certified by ACT shall use special 
ACT seal particularly for inputs. 

7.10 The labels shall have the names of ACT-
certified producers or operators and 
contacting addresses. For processed 
products, the labels shall include 
manufacturing and/ or expiring dates 
and net weight. 

7.11 For multiple-ingredient processed 
products, the labels shall list the 
ingredients and their percentages of 
weight from more to less and identify 
those which are organic. For additive, it 
shall specify the full name. For herbs 
and/or spices that constitute less than 
2% of the total product weight, they 
may be listed as “spices” or “herbs” 
without stating the percentage. 

7.12 Labels on organic produce or products 
delivered or sold wholesale or in bulk to 
processors, packers, traders, etc., shall 
contain the names of the producers or 
operators certified by ACT, lot numbers, 
organic status and contacting addresses. 
In case of EU certification, the operator 
must add the following information on 
the label: operator address and ACT's 
name or ACT's EU code. 

7.13 Using ACT seal as claimed that ACT 
certified organic product is “GM free 
product” is not allowed, for not to be 
misled that this is the certification of GM 
free product. 

7.14 Only producers and operators who have 
signed contracts on seal use with ACT 
are allowed to use the phrase “organic 
product” and ACT seal in the labels. 

7.15 Before printing product label with ACT 
seal or ACT’s name on the package, 
producer and/or operator must inform 
ACT and submit the lay-out of package 
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และสง่สําเนาตน้แบบฉลากและบรรจภุณัฑท์ี=
แสดงใหเ้ห็นขนาดและตําแหน่งของตรา มกท. 
ให ้มกท. ตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นทกุครั Kง 

7.16 ในกรณีขอการรับรองมาตรฐาน EU  
7.16.1 ผลติภณัฑแ์ปรรปูที=จะใชต้รารับรอง

ของสหภาพยโุรปได ้จะตอ้งมี
สว่นประกอบที=ไดร้ับรองการรับรอง
เกษตรอนิทรยีท์ี=มนํีKาหนก้ไมน่อ้ยกวา่ 
95%  

7.16.2 การใชฉ้ลาก ตอ้งมตีราเกษตรอนิทรยี ์
EU ตามขอ้กําหนดของสหภาพยโุรป 
ซึ=งสามารถดรูายละเอยีดไดจ้าก
เว็บไซต ์
http://ec.europa.eu/agriculture/or
ganic/eu-policy/logo_en  

indicating the size and position of ACT 
seal for approval by ACT. 

7.16 In case of product certified under the 
ACT-EU equivalent programme: 
7.16.1 Processed product is allowed to 

use EU organic seal when at least 
95% of the product is comprised 
of organic ingredients. 

7.16.2 Product labeling with EU organic 
logo shall follow the relevant EU 
regulations. For full details, 
please refer to this website: 
http://ec.europa.eu/agriculture/or
ganic/eu-policy/logo_en 
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8. การเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยี ์/        
Organic Aquaculture Production 
  

 

 
ขอบเขต 
มาตรฐานการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอนิทรยีค์รอบคลมุสตัว์
นํKาชนดิตา่งๆ ทั KงในนํKาจดื นํKากรอ่ย และนํKาเค็ม และ
ทั Kงที=เป็นสตัวก์นิพชื สตัวก์นิเนืKอ  และสตัวท์ี=กนิทั Kง
พชืและเนืKอ  การเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอนิทรยีส์ามารถทํา
ไดท้ั Kงในระบบเปิด หรอืในแหลง่นํKาที=มนํีKาไหลเวยีน
ตามธรรมชาต ิเชน่ การเลีKยงในกระชงั เป็นตน้ และ
ในระบบปิด เชน่ บอ่ดนิ บอ่ปนู เป็นตน้  
มาตรฐานนีKไมร่วมถงึการจับสตัวนํ์Kาจากแหลง่นํKา
ธรรมชาต ิและสตัวนํ์Kาที=วา่ยอยา่งอสิระอยูใ่นแหลง่นํKา
ธรรมชาต ิที=ไมส่ามารถตรวจสอบตามหลกัการผลติ
แบบอนิทรยีไ์ด ้

Scope 
These standards cover the organic production 
of aquatic life including freshwater, brackish 
and saltwater species which are carnivorous, 
herbivorous or omnivorous. Organic aquatic 
organisms can be cultivated in both open 
systems, i.e. in floating enclosures in natural 
open water sources, and closed systems i.e. 
earthen or cement ponds.  
These standards do not cover the harvesting of 
aquatic organisms from natural water sources 
as it cannot be inspected according to general 
procedures for organic production. 

 
มาตรฐานท ัyวไปสาํหรบัการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์ �าอนิทรยี ์/ General Standards for 
Organic Aquaculture Production 
 
8.1 การปรบัเปลีyยนเป็นการเพาะเล ี�ยงแบบอนิทรยี/์ Conversion to Organic Aquaculture 
หลกัการ 
การปรับเปลี=ยนระบบการบรหิารจัดการฟารม์เขา้สูร่ะบบ
เกษตรอนิทรยี ์เป็นการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอยา่งยั=งยนื 
และมมีาตรการในการอนุรักษ์และฟืKนฟสู ิ=งแวดลอ้ม 
 
มาตรฐาน 
8.1.1 การเริ=มตน้ระยะปรับเปลี=ยน ใหเ้ริ=มนับจากวนัที=

สมคัรขอการรับรอง และเป็นวนัเริ=มปฏบิตัติาม
มาตรฐาน มกท. 

8.1.2 ชว่งระยะปรับเปลี=ยน ใชเ้วลาไมน่อ้ยกวา่วงจร
การเลีKยงแบบอนิทรยี ์1 รุน่ หรอื 1 ปี ในกรณี
ที=วงจรการเลีKยงนานกวา่ 1 ปี  

8.1.3 ในกรณีบอ่เพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาไมส่ามารถถา่ยนํKา
ออกจากบอ่และทําความสะอาดกอ่นที=จะ
เปลี=ยนมาเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอนิทรยีไ์ด ้บอ่
ดงักลา่วตอ้งมรีะยะปรับเปลี=ยนเป็นเวลา 2 ปี  

8.1.4 การปรับเปลี=ยนมาทําสตัวนํ์Kาอนิทรยีต์อ้ง
พจิารณาถงึผลกระทบตอ่สิ=งแวดลอ้มในพืKนที= 
ประวตักิารใชพ้ืKนที=ที=ผา่นมาวา่มปัีญหาในการ
จัดการของเสยี ตะกอนดนิ และคณุภาพนํKา
หรอืไม ่ทั KงนีK มกท.ขอสงวนสทิธิ¥ในการ
พจิารณารับรองพืKนที=ดงักลา่ว รวมถงึการลด
และการขยายระยะเวลาในการปรับเปลี=ยน 
เป็นกรณีไป 

8.1.5 ฟารม์ที=ไดร้ับการรับรองเป็นเกษตรอนิทรยีแ์ลว้ 
ตอ้งไมเ่ปลี=ยนจากเกษตรอนิทรยีเ์ป็นเกษตร

Principles 
Farm management is converted to an organic 
aquaculture system which is sustainable and has 
measures to maintain and improve the 
environment.  
Standards 
8.1.1 The date of application for certification 

shall be the start of conversion periods 
and the first date from which the 
production must comply with ACT 
standards. 

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

8.1.3 If the aquaculture production ponds 
cannot be drained, cleaned and 
disinfected, a conversion period of such 
production units shall be 2 years. 

8.1.4 Conversion of an aquaculture operation 
to organic production shall take into 
account the farm’s history regarding the 
impact of its production on the 
surrounding environment, i.e. waste 
treatment, sediment and water quality. 
ACT reserves the right to certify and to 
reduce or lengthen conversion periods 
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เคมกีลบัไปกลบัมา ทั KงนีK มกท. อาจไม่
พจิารณารับรองฟารม์ใหมใ่ห ้หากฟารม์เดมิมี
การเปลี=ยนกลบัมาผลติแบบเกษตรเคมโีดยไม่
มเีหตผุลอนัสมควร  

on a case by case basis. 
8.1.5 Certified organic farms shall not switch 

back and forth between organic and 
non-organic management. ACT may not 
certify a new farm if the previous organic 
farms dropped out of organic 
certification and returned to non-organic 
production without appropriate reasons. 

8.2 การปรบัเปลีyยนฟารม์บางสว่นและการผลติคูข่นาน/Partial Conversion and Parallel 
Production 

มาตรฐาน 
8.2.1 ในกรณีที=ผูผ้ลติยงัไมส่ามารถปรับเปลี=ยนพืKนที=

การผลติสตัวนํ์Kาในครอบครองทั Kงหมดใหเ้ป็น
อนิทรยีไ์ด ้ระบบการผลติแบบอนิทรยีก์บัระบบ
การผลติแบบเคมตีอ้งแยกกนั โดยมพีืKนที=การ
ผลติและระบบนํKาที=แยกกนัอยา่งชดัเจน และ
สามารถป้องกนัไมใ่หก้ารผลติจากระบบเคมมีา
ปนเปืKอนการผลติในระบบอนิทรยีไ์ด ้รวมทั Kงตอ้ง
มรีะบบการจัดการ และระบบเอกสารและบญัชี
ฟารม์ที=แยกกนั และพืKนที=การผลติสตัวนํ์Kาที=อยู่
ครอบครองของผูผ้ลติทั Kงหมดตอ้งไดร้ับการ
ตรวจสอบจาก มกท.  

8.2.2 สตัวนํ์Kาที=เลีKยงในระบบเคม/ีทั=วไป ตอ้งเป็นคน
ละชนดิกบัที=เลีKยงในระบบอนิทรยีแ์ละตอ้งการ
จําหน่ายเป็นผลติภณัฑอ์นิทรยีท์ี=ไดร้ับการ
รับรองจาก มกท. โดยสามารถแยกความ
แตกตา่งไดโ้ดยงา่ย 

8.2.3 มกท. อาจอนุญาตใหท้ําการผลติคูข่นานสตัวนํ์Kา
ชนดิเดยีวกนัระหวา่งอนิทรยีแ์ละเคม/ีทั=วไปได ้
แตร่ะยะเวลาในการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาตอ้ง
แตกตา่งกนั โดยการเวน้ระยะหา่งการปลอ่ยลกู
พันธุส์ตัวนํ์Kาใหส้ามารถแยกชว่งเวลาการจับออก
จากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน ทั KงนีK มกท. อาจกําหนด
เงื=อนไขอื=นเพิ=มเตมิใหผู้ผ้ลติปฏบิตัแิละมกีารไป
ตรวจสอบเพิ=มเตมิ และ มกท. ขอสงวนสทิธิ¥ใน
การพจิารณารับรองเป็นกรณีไป 

8.2.4 ผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการปรับเปลี=ยนพืKนที=การ
ผลติสตัวนํ์Kาในครอบครองทั Kงหมดใหเ้ป็นเกษตร
อนิทรยีภ์ายใน 5 ปี 

 

Standards 
8.2.1 If unable to convert all holding facilities 

to organic production yet, the producer 
shall ensure that organic and non-
organic units are physically and 
hydrologically separated to prevent 
contamination of the organic operation 
and run with separate management, 
documentation and financial 
accounting. All production units in the 
holding of the producer shall be 
inspected by ACT. 

8.2.2 Aquatic organisms reared in the 
producer’s non-organic production unit 
shall be species which are different and 
can be easily distinguished from those 
cultivated in the organic system. 

8.2.3 ACT may allow parallel production of 
the same species of aquatic life, but the 
producer shall ensure that production 
periods in organic and non-organic 
operations can be clearly distinguished 
by timing the release of young stocks 
far apart enough to prevent harvesting 
times from overlapping. In this case, 
ACT may impose additional 
requirements for the producer and 
require extra inspection. ACT reserves 
the right to certify produce from the 
parallel production on a case by case 
basis. 

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

8.3 สถานทีyเพาะเล ี�ยงสตัวน์ํ �า / Location of Production Units 
หลกัการ 
ตอ้งเป็นสถานที=ที=เหมาะสมกบัการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kานั Kน 
และไมเ่ป็นสถานที=ที=มคีวามออ่นไหวทางนเิวศวทิยา 
รวมทั Kงเป็นพืKนที=ที=หา่งจากแหลง่มลพษิที=จะเป็นอนัตราย
ตอ่สตัวนํ์Kาและผูบ้รโิภค 

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 
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มาตรฐาน 
8.3.1 พืKนที=การผลติสตัวนํ์Kาอนิทรยีต์อ้งมคีนักั Kนบอ่ที=

สามารถป้องกนัการปนเปืKอนของสารเคมจีาก
ฟารม์ทั=วไปได ้ 

8.3.2 ฟารม์สตัวนํ์Kาอนิทรยีต์อ้งแยกจากฟารม์สตัวนํ์Kา
ทั=วไป และมรีะบบนํKาแยกจากกนัอยา่งชดัเจน 

8.3.3 ระบบการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอนิทรยี ์ตอ้งไมก่อ่
ผลกระทบทางดา้นสิ=งแวดลอ้มและสงัคมตอ่
พืKนที=ขา้งเคยีงและแหลง่นํKาโดยรอบ ในกรณีที=
ฟารม์เพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาที=ตอ้งการขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็นฟารม์ขนาดใหญ่
หรอืตั Kงอยูใ่นสถานที=ที=อาจมผีลกระทบตอ่ชมุชน
ในพืKนที= ฟารม์ดงักลา่วตอ้งไดร้ับการประเมนิ
ดา้นสิ=งแวดลอ้ม (Environmental 
assessment) จากหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้งหรอื
องคก์รที=ไดร้ับอนุญาต และสง่รายงานการ
ประเมนิดา้นสิ=งแวดลอ้มให ้มกท.พจิารณา
กอ่นที=จะทําการรับรอง ในกรณีที=ฟารม์ดงักลา่ว
เคยไดร้ับการประเมนิที=เทยีบเทา่มากอ่น 
รายงานดงักลา่วสามารถนํามาใชใ้นการ
พจิารณาได ้ 

8.3.4 พืKนที=ที=ทําการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอนิทรยีต์อ้ง
ตั Kงอยูใ่นบรเิวณที=สามารถควบคมุการไหลของ
นํKาและคณุภาพนํKาได ้ 

8.3.5 ในกรณีที=ทําการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาอนิทรยีใ์น
แหลง่นํKาธรรมชาต ิฟารม์เพาะเลีKยงดงักลา่วตอ้ง
ตั Kงอยูใ่นบรเิวณที=มอีตัราการไหลของนํKาและการ
แลกเปลี=ยนนํKาที=สามารถชว่ยลดปัญหาการ
สะสมของของเสยีจากการเพาะเลีKยงที=ทอ้งนํKา
และแหลง่นํKารอบฟารม์ได ้ 

8.3.6 ในกรณีที=มคีวามเสี=ยงตอ่การปนเปืKอนจากแหลง่
มลพษิ ผูผ้ลติตอ้งยอมให ้มกท. นําตวัอยา่งนํKา 
ดนิ หรอืผลติผลไปตรวจวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร เพื=อตรวจสอบหาการปนเปืKอน 
โดยผูผ้ลติตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการตรวจ 

 

the cultivated stocks and people who consume 
them.  
Standards 
8.3.1 The organic production unit’s 

boundaries shall be protected by 
embankments which can prevent 
chemical contamination from adjacent 
conventional farms. 

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

8.3.3 Organic aquaculture production 
systems shall not cause negative 
environmental and social impact on the 
surrounding areas and water bodies. If 
the aquaculture farm applying for 
certification is large-scale production or 
located in areas where its operation 
might have impact on local 
communities, it shall be subject to an 
environmental assessment by a 
relevant competent authority or a 
licensed organization and submit the 
report to ACT for evaluation before 
certification. If an equivalent 
assessment has already been done on 
the farm, its report can be used for the 
purpose.  

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

8.3.5 Organic aquaculture production in 
natural open water sources shall be 
located where water flow and water 
exchange rates are adequate to 
minimize the accumulation of waste 
residue on the bed and surrounding 
water bodies. 

8.3.6 In case of risks of contamination from 
pollution sources, the producers shall 
allow ACT to take samples of water, soil 
or produce from the farm for laboratory 
analysis for contamination and shall be 
responsible for the expenses incurred. 

8.4 การจดัการฟารม์โดยรวม / General Farm Management 
หลกัการ 
• ระบบการเพาะเลีKยงตอ้งพจิารณาถงึความตอ้งการ

ดา้นพฤตกิรรมและวถิชีวีติของสตัวนํ์Kานั Kน  แนว
ทางการจัดการฟารม์จะตอ้งใหค้วามสําคญักบัการ

Principles 
• The basic behavioral needs of the aquatic 

organisms shall be respected in the 
production system. The farm management 
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สรา้งความแข็งแรงและสขุอนามยัที=ดขีองสตัวนํ์Kา  
• ระบบการเพาะเลีKยงตอ้งไมส่รา้งผลกระทบตอ่

สิ=งแวดลอ้ม รวมทั Kงหลกีเลี=ยงในการทําอนัตรายตอ่
ส ิ=งมชีวีติที=อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง รวมทั Kงสตัวท์ี=กนิสตัว์
นํKานั Kนเป็นอาหาร 

• ผูผ้ลติตอ้งพัฒนาระบบการเลีKยงสตัวนํ์Kาอยา่งยั=งยนื 
โดยทําการผลติในพืKนที=เดมิอยา่งตอ่เนื=อง และตอ้ง
จัดทําแผนการจัดการฟารม์และสิ=งแวดลอ้มอยา่ง
ยั=งยนืตามรายละเอยีดที=กําหนดไวใ้นมาตรฐานนีK ใน
กรณีที=ในพืKนที=มผีูผ้ลติหลายรายรวมกลุม่กนัเพื=อผลติ
สตัวนํ์Kาอนิทรยี ์ผูผ้ลติในกลุม่ตอ้งจัดทําแผนการ
จัดการฟารม์อยา่งยั=งยนืรว่มกนัใหเ้ป็นนโยบายของ
กลุม่  

 
 
 
 
มาตรฐาน 
8.4.1 ผูท้ี=รับผดิชอบในการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาในฟารม์

ตอ้งมคีวามรูพ้ืKนฐานและทกัษะในการดแูลสตัว์
นํKาใหม้สีขุอนามยัที=ดแีละอยูใ่นสภาพที=
เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองสตัวนํ์KาชนดินัKน  

8.4.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดทําบนัทกึการทําฟารม์ ที=แสดงให ้
เห็นที=มาของพันธุส์ตัว,์ วนัที=ซ ืKอหรอืนําเขา้มาใน
ฟารม์และระยะปรับเปลี=ยนของสตัวท์ี=เขา้มาใน
ฟารม์, การเพาะฟักและอนุบาลลกูพันธุ,์ วนัที=
ปลอ่ยลกูพันธุ,์ ชนดิและปรมิาณอาหารและ
ปัจจัยการผลติที=ใช,้ มาตรการป้องกนัและการ
รักษาโรค, การหลดุรอดของสตัวนํ์Kาที=เลีKยง, 
วนัที=จับและปรมิาณที=จับได,้ การขนสง่และล็อต
ที=สง่, การขายและผูร้ับซืKอ  

8.4.3 ผูผ้ลติตอ้งพัฒนาระบบการผลติแบบผสมผสาน  
โดยควรมกีารเลีKยงสตัวอ์ื=นหรอืปลกูพชืสลบัหรอื
รว่มกบัการเลีKยงสตัวนํ์Kาที=ขอรับรอง เพื=อใหเ้กดิ
ประโยชนเ์กืKอกลูกนั หรอืเพื=อใหเ้กดิหว่งโซ่
อาหารภายในบอ่  

8.4.4 จํานวนลกูสตัวนํ์Kาที=ปลอ่ยตอ้งไมห่นาแน่นจนทํา
ใหส้ตัวนั์ Kนเกดิความเครยีด โดยขึKนกบัชนดิของ
สตัวนํ์Kาที=เลีKยง 

8.4.5 ผูผ้ลติตอ้งรักษาความหลากหลายทางชวีภาพ
ภายในฟารม์ โดยพยายามรักษาและฟืKนฟพูืKนที=
อนุรักษ์ใหเ้ป็นที=อยูอ่าศยัของพชืและสตัวเ์อาไว ้
อยา่งนอ้ย 5% ของพืKนที=ฟารม์ ตามมาตรฐาน
ขอ้ 1.2.1 

8.4.6 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์พลงังานภายใน
ฟารม์ เชน่ การใชป้ระโยชนจ์ากนํKาข ึKนนํKาลงตาม
ธรรมชาตเิพื=อลดการใชเ้ครื=องสบูนํKา, การใช ้
พลงังานทดแทนกบัเครื=องเตมิอากาศ ฯลฯ และ
ตอ้งมมีาตรการลดขยะภายในฟารม์ดว้ยการนํา

shall focus on promoting good health and 
welfare of the organisms. 

• The production system shall not have 
negative impact on the environment and 
harm other living organisms in surrounding 
areas , including the natural predators of 
the cultivated stocks.  

• The producer shall develop a sustainable 
production system and continue the 
operation of organic aquaculture at the 
same site. Sustainable farm and 
environmental management plan shall be 
provided according to the details imposed 
in these standards. For a producer who is 
part of a producers’ group, the plan shall be 
drawn up together by all group members 
and adopted as the group’s policy. 

Standards 
8.4.1 Persons responsible for keeping aquatic 

animals on the farm shall have basic 
knowledge and skills to promote and 
maintain animal health and welfare and 
to provide living conditions appropriate 
to the nature of the species. 

8.4.2 The producer shall keep farm records 
which indicate the origins of stock, 
purchasing dates or arrival dates, 
conversion periods of the stock, 
hatchery and nursery management, 
dates of release into grow-out ponds, 
types and quantities of feed and inputs 
used, disease prevention measures, 
veterinary treatments, escapes of 
farmed animals, harvesting dates and 
quantities, transportation and lots of 
delivery, sales and buyers. 

8.4.3 The producer shall develop polyculture 
of production, preferably by mixing or 
rotating other organisms – animal or 
plant – with the certified species in 
ways which they mutually benefit one 
another or create a food chain in 
production ponds. 

8.4.4 The density of young stocks released 
shall be controlled according to the 
needs of each species to prevent stress 
in the animals. 

8.4.5 The producer shall maintain 
biodiversity on the farm by preserving 
and regenerating natural habitats of 
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วสัดกุลบัมาใชใ้หม ่และการใชว้สัดทุี=มาจากการ
รไีซเคลิ  

8.4.7 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการป้องกนัไมใ่หส้ตัว์
นํKาที=ทําการเพาะเลีKยงหลดุรอดออกจากฟารม์ 
ในกรณีที=พบการหลดุรอด ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการ
ในการลดผลกระทบตอ่ระบบนเิวศภายนอก เชน่ 
การจับกลบัมา และตอ้งจดบนัทกึไวเ้พื=อให ้
มกท.ตรวจสอบ  

8.4.8 ผูผ้ลติอาจใชก้บัดกั ตาขา่ย หรอืเครื=องมอือื=นๆ 
ในการป้องกนัไมใ่หส้ตัวท์ี=อาศยัอยูใ่นทอ้งถิ=น 
เชน่ นก หรอืสตัวอ์ื=น เขา้มาทําอนัตรายสตัวนํ์Kา
ที=เลีKยง แตเ่ครื=องมอืหรอืมาตรการดงักลา่วตอ้ง
ไมท่ําใหส้ตัวนั์ Kนไดร้ับอนัตราย  

8.4.9 ผูผ้ลติตอ้งดแูลรักษาคณุภาพนํKา เชน่ คา่ความ
เค็ม (salinity) คา่ (pH) อณุหภมู ิคา่ความเป็น
ดา่ง (alkalinity) ฯลฯ รวมทั Kงสภาพการไหล
ของนํKา ใหเ้หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของ
สตัวนํ์Kา  

8.4.10 สภาพแสงสวา่งตอ้งเหมาะกบัความตอ้งการของ
สตัวนํ์Kา ถา้พสิจูนแ์ลว้วา่จําเป็นตอ้งใชแ้สงไฟ
เพื=อชว่ยยดืระยะเวลาการไดร้ับแสงสวา่งจาก
ธรรมชาต ิระยะเวลาไดร้ับแสงสวา่งตอ้งไมเ่กนิ 
16 ชั=วโมงตอ่วนั และตอ้งหามาตรการไมใ่หเ้กดิ
การเปลี=ยนแปลงความเขม้ของแสงอยา่ง
ฉับพลนั  

8.4.11 เครื=องมอื อปุกรณก์ารเพาะเลีKยง และวสัดทุี=
นํามาใชใ้นฟารม์ เชน่ โลหะที=ใชท้ําเครื=องมอื สี
ทาวสัด ุเป็นตน้ ตอ้งไมม่สีารที=อาจกอ่อนัตราย 
เชน่ โลหะหนัก ที=อาจสง่ผลกระทบตอ่
สภาพแวดลอ้มและสขุภาพของสตัวนํ์Kา อปุกรณ์
การเพาะเลีKยง เชน่ กระชงั ตอ้งไดร้ับการ
ออกแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
โดยรวม  

8.4.12 ไมอ่นุญาตใหท้ําการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาในระบบ
หมนุเวยีนนํKาแบบปิด ถา้การเพาะเลีKยงดงักลา่ว
เป็นระบบที=ตอ้งพึ=งพาแตปั่จจัยการผลติจาก
ภายนอกและใชพ้ลงังานสงูในเพาะเลีKยง เชน่ 
ระบบการผลติในบอ่หรอืในถงัปิด ยกเวน้ การ
เพาะเลีKยงในโรงเพาะฟักและบอ่อนุบาล  

8.4.13 ไมอ่นุญาตใหเ้ปิดเครื=องเตมิอากาศตลอดเวลา
เพื=อเพิ=มปรมิาณสตัวนํ์Kาและผลผลติ ในกรณีที=
จําเป็นตอ้งใชเ้ครื=องเตมิอากาศ ผูผ้ลติตอ้งหา
วธิใีชพ้ลงังานอยา่งประหยดัหรอืเลอืกใชพ้ลงั
ทดแทนจากธรรมชาตใินการเดนิเครื=อง  

8.4.14 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการจัดการคณุภาพนํKา
ทิKงจากฟารม์ เพื=อไมใ่หธ้าตอุาหารที=เหลอื
ตกคา้งจากการเลีKยงสง่ผลกระทบตอ่แหลง่นํKา
และสิ=งแวดลอ้มภายนอก รวมทั Kงตอ้งมมีาตรการ
ในการจัดการใหม้อีาหารและของเสยีนอ้ยที=สดุ 

8.4.15 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัไมใ่หส้ ิ=งขบัถา่ยใน

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

8.4.6 The producer shall have measures for 
energy conservation on the farm, e.g. 
taking advantage of natural tides to 
reduce the use of pumping equipment, 
powering mechanical aerators with 
renewable energy, etc., and for waste 
reduction by reusing and using recycled 
materials. 

8.4.7 The producer shall have measures to 
prevent escapes of cultivated stock. If 
escapes are discovered, the producer 
shall take measures to reduce the 
impact on the local ecosystem, e.g. by 
recapture. Records of escapes of 
farmed animals shall be kept for ACT 
verification. 

8.4.8 The producer may use traps, nets or 
other devices to protect aquatic farmed 
animals from predatory birds and other 
animals in the farm areas. However, 
those measures shall not physically 
harm the animals. 

8.4.9 The producer shall maintain water 
quality, e.g. salinity, pH, temperature, 
alkalinity, etc. as well as water flow to 
suit the needs of the species. 

8.4.10 Light conditions must suit the natural 
needs of the stock. If artificial light 
proves necessary to prolong natural 
day-length, it shall not exceed 16 hours 
per day with measures to avoid sudden 
change of light intensity. 

8.4.11 Tools, equipment for cultivation and 
materials used in organic aquaculture 
production, e.g. metallic equipment, 
paints, etc. shall not be made of 
harmful substances such as heavy 
metals which may affect the 
environment and the health of the 
stock. Cultivation equipment, e.g. cage, 
shall be suitably designed with regard 
to the operating environment. 

8.4.12 Closed recirculation aquaculture 
production is not allowed if such 
system depends only on external inputs 
and high energy consumption, e.g. 
production in enclosed ponds or tanks, 
except in hatchery and nursery. 
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หอ้งสว้มปนเปืKอนลงในบอ่พักนํKาและบอ่ผลติใน
ฟารม์ 

8.4.16 หา้มใชส้ารเคมกีําจัดแมลงศตัรพูชืและวชัพชื
ภายในฟารม์ 

8.4.17 อนุญาตใหใ้ชปั้จจัยการผลติที=มอียูใ่นรายชื=อใน
ภาคผนวกที= 1 (สว่นที= 1 และ 2) และ ใน
ภาคผนวกที= 3 (สว่นที= 1) 

 

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 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 สขุอนามยัและสภาพความเป็นอยูข่องสตัวน์ํ �า / Health and Welfare 
หลกัการ 
• วธิกีารเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาที=สรา้งสขุอนามยัที=ด ีจะทํา

ใหส้ตัวนํ์Kามคีวามแข็งแรง มภีมูติา้นทานตอ่โรคและ
การตดิเชืKอตา่งๆ  

• การรักษาโรคและการบาดเจ็บของสตัว ์จะตอ้งเลอืก
วธิกีารที=ดตีอ่สขุอนามยั โดยพยายามเลอืกใชว้ธิี
ธรรมชาต ิหรอืสารที=ไดจ้ากธรรมชาตกิอ่นเป็นสําคญั 

 
มาตรฐาน 
8.5.1 ในการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาใหม้สีขุภาพแข็งแรง 

ผูผ้ลติตอ้งใชม้าตรการป้องกนัโรค เชน่ การ
ปลอ่ยลกูพันธุใ์นปรมิาณที=เหมาะสม การใชล้กู
พันธุส์ตัวนํ์Kาที=ปลอดโรคหรอืตา้นทานโรค และ
การควบคมุคณุภาพนํKาใหเ้หมาะสมกบัสตัวนํ์Kาที=
เลีKยงตลอดเวลา เป็นตน้ และตอ้งมกีารตรวจ
สขุภาพสตัวนํ์Kาเป็นประจํา 

8.5.2 ผูผ้ลติตอ้งทําความสะอาดสถานที=เพาะเลีKยง
และฆา่เชืKออปุกรณท์ี=ใชใ้นฟารม์อยา่งถกูตอ้ง 
และตอ้งกําจัดแหลง่เพาะเชืKอโรค เชน่ ซากสตัว์
ที=ตายแลว้ ฯลฯ ออกจากฟารม์ในทนัท ีเพื=อ
ป้องกนัการตดิเชืKอไปสูส่ตัวนํ์Kาที=เลีKยง  

8.5.3 อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑจ์ากจลุนิทรยีเ์พื=อ
เสรมิสรา้งใหส้ตัวนํ์Kามสีขุภาพแข็งแรงขึKน แต่
ตอ้งไมเ่ป็นจลุนิทรยีท์ี=ไดม้าจากกระบวนการ
พันธวุศิวกรรม 

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 
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8.5.4 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารทางชวีภาพในการควบคมุ
ปรสติภายนอก เชน่ การใชป้ลาพยาบาล  

8.5.5 อนุญาตใหใ้ชพ้ชืสมนุไพรและสารสกดัจากพชื
ในการรักษาสตัว ์แตต่อ้งไมม่ผีลทําใหส้ตัวนํ์Kา
สลบ  

8.5.6 หา้มใชย้าที=มาจากสารเคมสีงัเคราะห ์เพื=อการ
ป้องกนัและรักษาโรคในการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kา  

8.5.7 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารและผลติภณัฑท์ี=กําหนดไว ้
ในภาคผนวก 3 สว่นที= 1 ในการทําความสะอาด
และฆา่เชืKอ รวมทั Kงป้องกนัและรักษาโรค  

8.5.8 สตัวนํ์Kาที=ตดิโรคตอ้งไดร้ับการรักษาในทนัทเีพื=อ
ไมใ่หส้ตัวท์รมาน ในกรณีที=มาตรการป้องกนั
และวธิกีารรักษาขา้งตน้ไมส่ามารถรักษาสตัวไ์ด ้
มกท. อาจอนุญาตใหผู้ผ้ลติใชย้ารักษาโรคที=
เป็นสารเคมไีด ้ แตใ่หใ้ชเ้ฉพาะกบัสตัวนํ์Kาที=มี
กระดกูสนัหลงัเทา่นัKน  โดยการรักษาตอ้งอยู่
ภายใตค้ําแนะนําของนักวชิาการประมงดา้นโรค
สตัวนํ์Kา และผูผ้ลติจะตอ้งไมจํ่าหน่ายสตัวนํ์Kานั Kน
เป็นอนิทรยีเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 เทา่ของ
ระยะเวลาการปลอดสารเคมตีกคา้ง 
(withdrawal period) ที=กําหนดในคําแนะนํา
การใชย้าดงักลา่วหรอืตามคําแนะนําของ
นักวชิาการประมง และตอ้งมกีารตรวจวา่ไมม่ี
สารเคมตีกคา้งและแจง้ให ้มกท. ทราบกอ่นที=
จะขายสตัวนํ์Kานั Kนเป็นอนิทรยี ์ 

8.5.9 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารรักษาดว้ยยาเคมตีามที=
กลา่วในขอ้ 8.5.8 ได ้2 ครั Kงตอ่ปี แตถ่า้วงจร
การผลติของสตัวนํ์KาชนดินัKนนอ้ยกวา่ 1 ปี 
อนุญาตใหท้ําการรักษาไดเ้พยีงครั Kงเดยีวเทา่นัKน 
และในกรณีการรักษาโรคจากปรสติ อนุญาตให ้
ทําการรักษาไดเ้พยีงครั Kงเดยีวถา้วงจรการผลติ
สตัวนํ์Kานั Kนนอ้ยกวา่ 18 เดอืน ในกรณีที=มกีาร
รักษาดว้ยยาเคมเีกนิกวา่จํานวนครั Kงที=กําหนด 
สตัวนํ์Kาดงักลา่วจะไมส่ามารถนํามาขายเป็น
อนิทรยีไ์ด ้ 

8.5.10 ผูผ้ลติตอ้งจดบนัทกึการรักษาโรคสตัวนํ์Kาอยา่ง
ตอ่เนื=องและเป็นปัจจบุนั โดยระบชุื=อโรค สาเหต ุ
และการรักษา เชน่ วนัที=รักษา อตัราการใชย้า 
วธิกีาร และความถี=ของวธิกีารที=ใชร้ักษาตอ่
จํานวนสตัวนํ์Kาที=เป็นโรค และผูผ้ลติตอ้งบนัทกึ
หมายเลขบอ่หรอืล็อตของสตัวนํ์Kาที=ไดร้ับการ
รักษาไวใ้หช้ดัเจนและสามารถตรวจสอบ
ยอ้นกลบัได ้

8.5.11 หา้มใชฮ้อรโ์มนสงัเคราะห ์และสารกระตุน้การ
เจรญิเตบิโต ในการเพาะเลีKยงและขยายพันธุ ์

8.5.12 ในกรณีของการขอรับรองมาตรฐานสหภาพ
ยโุรป ในแผนการจัดการสขุภาพของสตัวนํ์Kาที=
เพาะเลีKยง ผูป้ระกอบการจะตอ้งมขีอ้ตกลงเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรกบัผูเ้ช ี=ยวชาญดา้นสขุอนามยั
สตัวนํ์Kา ที=จะเยี=ยมฟารม์และเขา้มาใหค้ําปรกึษา

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 
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 
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อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั Kง หรอือยา่งนอ้ยทกุ 2 ปี
ครั KงสําหรับการเพาะเลีKยงหอยสองฝา 

 

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. 

8.6 พนัธุส์ตัวน์ํ �าและการผสมพนัธุ ์/ Breeds and Breeding 
หลกัการ 
• การเพาะเลีKยงควรเลอืกพันธุส์ตัวนํ์Kาที=เป็นพันธุพ์ืKนถิ=น 
• การผสมพันธุพ์อ่แมพ่ันธุค์วรเป็นวธิธีรรมชาต ิและมี

การแทรกแซงจากมนุษยน์อ้ยที=สดุ   
• พันธุส์ตัวนํ์Kาที=ใชใ้นการเพาะเลีKยงควรเป็นพันธุท์ ี=ได ้

จากการเพาะเลีKยงแบบเกษตรอนิทรยี ์

 
มาตรฐาน 
8.6.1 สตัวนํ์Kาที=เลีKยงควรเป็นพันธุท์ ี=มแีหลง่กําเนดิใน

ทอ้งถิ=น ในกรณีที=เป็นสตัวนํ์Kาที=มาจาก
ตา่งประเทศ ตอ้งเป็นพันธุท์ ี=สามารถปรับตวัให ้
เขา้กบัสภาพในทอ้งถิ=นไดด้ ีและผูผ้ลติตอ้งมี
มาตรการป้องกนัมใิหส้ตัวนํ์Kาดงักลา่วหลดุรอด
จากแหลง่เพาะเลีKยงออกไปนอกฟารม์ 

8.6.2 ไขแ่ละลกูพันธุส์ตัวนํ์Kาตอ้งมาจากพอ่แมพ่ันธุ์
อนิทรยี ์ในกรณีที=ไมส่ามารถหาได ้อนุญาตให ้
ใชพ้อ่แมพ่ันธุท์ ี=จับจากแหลง่นํKาธรรมชาตหิรอื
พอ่แมพ่ันธุจ์ากการเพาะเลีKยงทั=วไปมาใชไ้ด ้
โดยพอ่แมพ่ันธุด์งักลา่วตอ้งไดร้ับการเลีKยงแบบ
อนิทรยีอ์ยา่งนอ้ย 3 เดอืน กอ่นที=จะนํามาใช ้
ผสมพันธุใ์นโรงเพาะฟักแบบอนิทรยี ์

8.6.3 การเพาะเลีKยงในโรงเพาะฟักตอ้งปฏบิตัติาม
หลกัการแบบอนิทรยี ์ ในกรณีที=ไมส่ามารถหา
ลกูพันธุส์ตัวนํ์Kาจากโรงเพาะฟักแบบอนิทรยีไ์ด ้
อนุโลมใหใ้ชล้กูพันธุส์ตัวนํ์Kาที=มาจากแหลง่
ทั=วไปได ้ แตส่ตัวนํ์Kาดงักลา่วตอ้งไดร้ับการ
เพาะเลีKยงตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของระยะเวลา
การเลีKยง จงึจะสามารถขายเป็นอนิทรยีไ์ดใ้น

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 
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กรณีของสตัวนํ์Kาบางชนดิที=ยงัมขีอ้จํากดัในการ
พัฒนาเทคนคิการขยายพันธุแ์ละการเพาะฟัก
แบบอนิทรยี ์มกท. อาจพจิารณากําหนด
ระยะเวลาที=เหมาะสมในการปรับเปลี=ยนมาใชล้กู
พันธุส์ตัวนํ์Kาอนิทรยีข์องสตัวนํ์KาชนดินัKน เมื=อมี
การพัฒนาเทคโนโลยทีี=สามารถผลติลกูพันธุ์
อนิทรยีใ์นทอ้งถิ=นได ้ 

8.6.4 หา้มใชพ้อ่แมแ่ละลกูพันธุส์ตัวท์ี=มาจาก
กระบวนการพันธวุศิวกรรม การเพิ=มโครโมโซม 
(polyploidization), การทําลกูผสมเทยีม 
(artificial hybridization), การโคลนนิ=ง และ
การทําใหเ้ป็นเพศเดยีว (เชน่ การแปลงเพศ
โดยใชฮ้อรโ์มน)  

8.6.5 การขยายพันธุต์อ้งเป็นการผสมพันธุแ์ละการ
วางไขต่ามวธิธีรรมชาต ิไมอ่นุญาตใหใ้ช ้
ฮอรโ์มนหรอืตดัแตง่รยางคเ์พื=อกระตุน้การ
วางไข ่

8.6.6 อนุญาตใหม้กีารใชเ้ครื=องเพิ=มหรอืลดอณุหภมูิ
นํKาในการเพาะเลีKยง และแสงอตัราไวโอเล็ตและ
โอโซนในการฆา่เชืKอ เฉพาะในโรงเพาะฟักและ
บอ่อนุบาลสตัวนํ์Kา  

8.6.7 ไมอ่นุญาตใหจ้ับพันธุล์กูสตัวนํ์Kาจากธรรมชาติ
มาเลีKยงในฟารม์อนิทรยี ์ยกเวน้ ลกูพันธุส์ตัวนํ์Kา
ที=เขา้มาตอนเปิดใหนํ้Kาจากธรรมชาตไิหลเขา้มา
เพื=อเตมินํKาในบอ่  

with ACT organic standards for at least 
two-thirds of their lives before they can 
be marketed as organic. Exceptions 
may be granted for some aquatic 
species due to the constraints of 
available organic reproduction 
techniques and hatchery management. 
In this case, ACT may set appropriate 
time limits for such exceptions and 
require the use of organic juveniles 
when the development of reproduction 
technology in the region makes it 
possible to produce organic stock. 

8.6.4 Brood stock and young stock from 
genetic engineering, polyploidization, 
artificial hybridization, cloning and 
production of mono sex strain (e.g. sex 
change through use of hormones) are 
prohibited. 

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

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

8.6.7 The capture of wild stocks for 
cultivation is not allowed except for 
natural inflow of aquaculture juveniles 
(e.g. larvae of fish and crustacean) 
when ponds or other aquaculture 
enclosures are refilled. 

8.7 อาหาร / Feeding 
หลกัการ 
• สตัวนํ์Kาควรไดอ้าหารที=มคีวามสมดลุทางโภชนาการ 

ตามความตอ้งการของสตัวนํ์Kานั Kนๆ  
• วตัถดุบิที=เป็นอาหารสตัวนํ์Kาตอ้งเป็นอาหารที=ไม่

เหมาะสมตอ่การบรโิภคของมนุษย ์เพื=อไมใ่หเ้กดิการ
แยง่อาหารระหวา่งมนุษยก์บัการเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kา 

• การใหอ้าหารสตัวนํ์Kาตอ้งคํานงึถงึพฤตกิรรมการกนิ
ของสตัวนํ์Kาตามธรรมชาต ิและมกีารป้องกนัไมใ่ห ้
เกดิผลกระทบตอ่สิ=งแวดลอ้ม 

 
 
 
มาตรฐาน 

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 
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8.7.1 การเพาะเลีKยงสตัวนํ์Kาที=กนิอาหารจากแพลงก์
ตอนในธรรมชาตเิป็นหลกั ตอ้งเลีKยงในบรเิวณที=
มอีาหารธรรมชาตทิี=เพยีงพอแกค่วามตอ้งการ
ของสตัวนํ์Kานั Kน  

8.7.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดการบอ่เลีKยงใหเ้กดิหว่งโซอ่าหาร
ตามธรรมชาต ิเชน่ แพลงกต์อนพชืและแพลงก์
ตอนสตัว ์เป็นตน้ ใหแ้กส่ตัวนํ์Kา โดยปัจจัยการ
ผลติตา่งๆ ที=นํามาใชใ้นการสรา้งอาหาร
ธรรมชาตใินบอ่ตอ้งเป็นไปตามที=กําหนดไวใ้น
มาตรฐานสว่นการผลติพชื ดงัระบไุวใ้น
ภาคผนวก 1 (สว่นที= 1)  

8.7.3 ในกรณีที=อาหารธรรมชาตไิมเ่พยีงพอ ผูผ้ลติ
ควรพยายามปลกูพชือนิทรยีไ์วเ้ป็นอาหารสตัว์
นํKาภายในฟารม์ หรอืปลกูสาหรา่ยในบอ่เลีKยง  

8.7.4 ในการใหอ้าหารแกส่ตัวนํ์Kา อาหารที=ใชต้อ้งมา
จากสว่นผสมที=ไดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์ 

8.7.5 ในกรณีที=ไมส่ามารถหาวตัถดุบิอนิทรยีม์าเป็น
สว่นผสมในอาหารเนื=องจากระบบเกษตรอนิทรยี์
ในทอ้งถิ=นยงัอยูใ่นชว่งเริ=มตน้และยงัไมส่ามารถ
ผลติวตัถดุบิอนิทรยีไ์ดเ้พยีงพอ อนุโลมใหใ้ช ้
วตัถดุบิพชืที=มาจากการเกษตรทั=วไปหรอืเกบ็
จากธรรมชาตไิด ้แตต่อ้งไมเ่กนิ 5% ของ
นํKาหนักแหง้ (โดยคํานวณจากนํKาหนักแหง้ของ
อาหารทั Kงปี)   

8.7.6 อาหารสําหรับใชเ้ลีKยงสตัวนํ์Kาที=กนิเนืKอ จะตอ้ง
มาจากแหลง่ตอ่ไปนีKตามลําดบั  
1) อาหารสตัวนํ์Kาเกษตรอนิทรยีท์ี=ไดจ้ากสตัวนํ์Kา

เกษตรอนิทรยี ์ 
2) ปลาป่นและนํKามนัปลาจากการตดัแตง่สตัวนํ์Kา

เกษตรอนิทรยี,์  
3) ปลาป่นและนํKามนัปลาและเศษปลา ที=ไดจ้าก

การตดัแตง่ปลาที=จับเพื=อใชใ้นการบรโิภค
ของมนุษยแ์ละเป็นการจับแบบยั=งยนื,  

4) อาหารสตัวนํ์Kาเกษตรอนิทรยีท์ี=มาจากพชื
หรอืปศสุตัว ์

8.7.7 หา้มใชส้ตัวนํ์Kาชนดิเดยีวกนัมาเป็นอาหาร 
8.7.8 ผูผ้ลติควรใชว้ตัถดุบิที=มาจากพชืเป็น

สว่นประกอบในอาหารสตัวนํ์Kา แตใ่นกรณีของ
สตัวนํ์KากนิเนืKอ อตัราสว่นของอาหารอาจ
ประกอบดว้ยวตัถดุบิจากพชือนิทรยีส์งูสดุ 60% 
เพื=อไมใ่หส้ตัวม์ปัีญหาทางโภชนาการ  

8.7.9 อาหารสําเร็จรปูหรอือาหารเม็ดที=นํามาใชใ้น
ฟารม์ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบหรอืไดร้ับการ
รับรองจาก มกท.  

8.7.10 หา้มใชว้ตัถดุบิและผลติภณัฑท์ี=มาจาก
กระบวนการพันธวุศิวกรรมเป็นสว่นผสมใน
อาหาร 

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 5% of the total dry 
weight of feeds for the entire year.  

8.7.6 Feed for carnivorous aquaculture 
animals shall be sourced with the 
following priorities:  
1) organic feed products of aquaculture 

origin;  
2) fish meal and fish oil from organic 

aquaculture trimmings;  
3) fish meal and fish oil and ingredients 

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

4) organic feed materials of plant or 
animal origin. 

8.7.7 Use of ingredients from the same 
species is prohibited.  

8.7.8 The producer should use raw materials 
of plant origin as ingredients in 
aquaculture feed. But in case of 
carnivorous species, ingredients of 
plant origin shall not exceed 60% to 
prevent nutritional problems in the 
animals.  
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8.7.11 ไมอ่นุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑท์ี=เป็นสารเคมแีละ
สารสงัเคราะห ์เชน่ ยาปฏชิวีนะ สารเรง่การ
เจรญิเตบิโต สารกระตุน้การกนิอาหาร ฮอรโ์มน 
กรดอะมโิน สารใหส้ ี(pigment) สารเหนยีว 
(binder) สารกนับดู แอนตอิอกซแิดนท ์เป็น
สว่นผสมในอาหาร และไมใ่หใ้ชก้ระบวนการ
สกดัดว้ยตวัทําละลาย (เชน่ เฮกเซน) 

8.7.12 อนุญาตใหใ้ชแ้รธ่าต ุสารปรงุแตง่ และสารชว่ย
แปรรปู ที=ระบไุวใ้นภาคผนวก 3 สว่นที= 2 ใน
อาหารสตัว ์ 

8.7.13 อนุญาตใหใ้ชว้ติามนิ ธาตอุาหารรอง และสาร
เสรมิ ที=มาจากแหลง่ธรรมชาตไิด ้ในกรณีที=มี
ปรมิาณไมเ่พยีงพอและไมไ่ดค้ณุภาพ มกท. 
อาจอนุญาตใหใ้ชว้ติามนิและแรธ่าตเุสรมิ ที=มา
จากการสงัเคราะหไ์ด ้

8.7.14 ไมอ่นุญาตใหใ้ชนํ้Kาที=ปนเปืKอนสิ=งขบัถา่ยของ
มนุษย ์

8.7.15 อนุญาตใหใ้ชแ้อสตา้แซนทนิ (Astaxanthin) ที=
ไดจ้ากแหลง่อนิทรยี ์(เชน่ เปลอืกหอยอนิทรยี)์ 
เป็นสว่นผสมในอาหารสําหรับปลาแซลมอนและ
เทรา้ท ์ตามความจําเป็น กรณีที=หาจากแหลง่
อนิทรยีไ์มไ่ด ้อนุโลมใหใ้ชจ้ากแหลง่ธรรมชาต ิ
(เชน่ ยสี Phaffia) 

8.7.16 อนุญาตใหใ้ชฮ้สิทดินี (histidine) ที=ไดจ้าก
กระบวนการหมกั เป็นสว่นผสมในอาหารสําหรับ
ปลาประเภทแซลมอน (salmonid) เพื=อป้องกนั
การเกดิอาการตาขุน่/ตาเป็นฝ้า ในกรณีที=แหลง่
อาหารที=ระบใุนมาตรฐานขอ้ 8.7.6 ใหป้รมิาณ
ฮสิทดีนีไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของปลา
ประเภทนีK 

 

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

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

8.7.11 The use of chemical, synthetic 
substances as feed ingredients; e.g. 
antibiotics, growth hormones, appetite 
stimulants, hormones, amino acids, 
pigments, binders, preservatives and 
antioxidants; or as solvent extracted 
ingredients; e.g. hexane, is not 
permitted.  

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

8.7.13 Vitamin and mineral supplements of 
natural origin may be used. If they are 
inadequate in availability and quality, 
ACT may allow the use of synthetic 
vitamin and mineral supplements.  

8.7.14 Use of water contaminated with human 
excrement is prohibited. 

8.7.15 Astaxanthin obtained from organic 
source (such as organic crustacean 
shells) can be used in feed for salmond 
and trout as needed. In case organic 
sources are not available, natural 
sources (such as Phaffia yeast) can be 
used. 

8.7.16 Histidine produced through 
fermentation can be used in feed for 
salmonid fish to prevent the formation 
of cataracts when the feed sources 
listed in 8.7.6 do not provide a 
sufficient amount of histidine to meet 
the dietary needs for the fish. 

8.8 การจบั  การทาํใหต้าย  และการขนสง่สตัวน์ํ �า / Harvesting, Slaughter and Transportation 
หลกัการ 
• ไมส่รา้งความเครยีด หรอืทําใหส้ตัวนํ์Kาบาดเจ็บ ขณะ

จับ คดั และขนสง่ 
• พยายามลดการทําใหส้ตัวนํ์Kาเครยีด หรอืทรมาน

กอ่นที=จะตาย 
 
 
มาตรฐาน 
8.8.1 ผูผ้ลติตอ้งมเีครื=องมอืที=เหมาะสมในการจับและ

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 
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การคดั โดยตอ้งไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ตวัสตัวห์รอื
ทําใหส้ตัวเ์ครยีด และตอ้งไมม่ผีลกระทบตอ่
สภาพแวดลอ้ม 

8.8.2 หา้มใชส้ารเคมสีงัเคราะหท์กุชนดิชว่ยในการจับ 
คดัขนาด และการขนสง่ 

8.8.3 ในกรณีที=ตอ้งมกีารคดัแยกหรอืคดัขนาดสตัวนํ์Kา
ที=ยงัมชีวีติอยูภ่ายในฟารม์ ผูผ้ลติตอ้งจัดการให ้
มขีั Kนตอนดงักลา่วนอ้ยที=สดุและเร็วที=สดุเทา่ที=จะ
ทําได ้เพื=อไมท่ําใหส้ตัวไ์ดร้ับบาดเจ็บโดยไม่
จําเป็น  

8.8.4 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการในการขนยา้ยสตัวอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ถกูสขุลกัษณะ และไมท่ําใหส้ตัว์
เกดิความเครยีดหรอืไดร้ับบาดเจ็บ 

8.8.5 วสัดอุปุกรณแ์ละภาชนะที=ใชใ้นระหวา่งการจับ 
การคดั และการขนสง่ตอ้งไมม่สีารเคมทีี=อาจ
เป็นอนัตรายตอ่สตัวนํ์Kา และตอ้งสามารถป้องกนั
การปนเปืKอนจากภายนอกได ้ถงัหรอืภาชนะที=
ใชใ้นการขนสง่สตัวนํ์Kาตอ้งทําความสะอาดและ
ฆา่เชืKอเป็นอยา่งดกีอ่นนําใช ้ 

8.8.6 ในการขนสง่ขณะสตัวนํ์Kามชีวีติ ตอ้งควบคมุ
คณุภาพนํKาใหเ้หมาะสมตอ่สตัวนํ์Kา ความ
หนาแน่นของสตัวนํ์Kาในภาชนะบรรจตุอ้งไม่
แออดัจนเกนิไป ระยะทางหรอืระยะเวลาที=ขนสง่
ไมค่วรนานเกนิไป มมีาตรการป้องกนัไมใ่หส้ตัว์
นํKาหลดุหนรีะหวา่งขนสง่ และตอ้งมผีูร้ับผดิชอบ
ดแูลตลอดระยะเวลาที=ขนสง่ รวมทั Kงตอ้งมี
บนัทกึการขนสง่สตัวนํ์Kาที=มรีายละเอยีดให ้
สามารถตรวจสอบได ้ 

8.8.7 ในกรณีที=จําเป็น อนุญาตใหใ้ชอ้อกซเิจนใน
ขณะที=ทําการคดัและการขนสง่ได ้ 

8.8.8 การทําใหส้ตัวต์าย ตอ้งทําใหส้ตัวต์ายใน
ระยะเวลาสั Kนที=สดุและใหส้ตัวท์รมานนอ้ยที=สดุ 
ในกรณีของสตัวนํ์Kาที=มกีระดกูสนัหลงั ผูผ้ลติ
ตอ้งทําใหส้ตัวนํ์Kาสลบกอ่นตาย อปุกรณแ์ละ
ภาชนะที=ใชท้ําใหส้ลบตอ้งมปีระสทิธภิาพด ี
และ อปุกรณแ์ละภาชนะที=ใชช้าํแหละ ตอ้งมี
สภาพใชง้านไดด้ ีสะอาด และมกีารตรวจสอบ
ประสทิธภิาพอยา่งสมํ=าเสมอ  

8.8.9 กรณีที=มกีารใชส้ถานที= เครื=องมอื ภาชนะ และ
เครื=องจักร ในการจับและชาํแหละสตัวนํ์Kา
อนิทรยีร์ว่มกบัที=ไมใ่ชอ่นิทรยี ์ผูผ้ลติตอ้งมี
มาตรการทําความสะอาดกอ่นที=จะเปลี=ยนมา
จัดการกบัสตัวนํ์Kาอนิทรยี ์และตอ้งมรีะบบการ
จัดการและระบบเอกสารที=แยกออกจากกนัได ้
อยา่งชดัเจน 

8.8.10 นํKาแข็งที=ใชใ้นการจับและการขนสง่สตัวนํ์Kา ตอ้ง
มคีวามสะอาดตามมาตรฐานนํKาดื=ม 

 

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 
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 
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functioning.  
8.8.9 If the facilities, equipment, containers 

and machines for harvesting and 
slaughtering organic aquatic organisms 
are shared by a conventional operation, 
the operator shall have measures to 
clean them before using with the 
organic stocks. The management and 
documentation of their utilization shall 
be clearly separated between the two 
operations.  

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

8.9 มาตรฐานทางสงัคม / Social Aspects 
มาตรฐาน 
8.9.1 ผูผ้ลติตอ้งเคารพสทิธขิองคนในชมุชนในการ

เขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่นํKาหรอืพืKนที=
สาธารณะที=อยูข่า้งเคยีงฟารม์ของตน 

8.9.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดที=พักและดแูลความเป็นอยูข่อง
คนงานในฟารม์ ทั Kงคนงานประจําและคนงาน
ชั=วคราว และปฏบิตัติามมาตรฐานความเป็นธรรม
ทางสงัคม ของ มกท. 

Standards 
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. 

 
 
มาตรฐานเฉพาะสาํหรบัการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์ �าอนิทรยี ์/ Specific Standards 
for Organic Aquaculture Production 
 
8.10 มาตรฐานการเพาะเลี�ยงกุง้อนิทรยี ์/ Standards for Organic Shrimp Production 
คาํจาํกดัความ 
• การเล ี�ยงกุง้แบบธรรมชาต ิ(Extensive shrimp 

farming) หมายถงึ การเลีKยงกุง้ภายใตก้ารควบคมุ
กระบวนการผลติ โดยไมม่กีารใหอ้าหาร 

• การเล ี�ยงกุง้แบบกึyงธรรมชาต ิ(Semi-extensive 
shrimp farming) หมายถงึ การเลีKยงกุง้ภายใตก้าร
ควบคมุกระบวนการผลติ ที=มกีารปลอ่ยพันธุก์ุง้เสรมิ 
โดยอาจมกีารใหอ้าหารหรอืไมใ่หอ้าหารกไ็ด ้

• การเล ี�ยงกุง้แบบพฒันา (Intensive shrimp 
farming) หมายถงึ การเลีKยงกุง้ภายใตก้ารควบคมุ
กระบวนการผลติ โดยมกีารใหอ้าหารเป็นประจํา 

Definitions 
• Extensive shrimp farming: Controlled 

production of shrimp with no external 
feeding  

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

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

8.10.1 สถานทีyเพาะเล ี�ยงกุง้อนิทรยีแ์ละการ
อนรุกัษป่์าชายเลน 

8.10.1 Organic Shrimp Production and 
Preservation of Mangrove Forests 

มาตรฐาน 
8.10.1.1 หา้มตดัและทําลายป่าชายเลนเพื=อกอ่สรา้ง

Standards 
8.10.1.1 The clearing of mangrove forests for 
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หรอืขยายฟารม์กุง้อนิทรยี ์
8.10.1.2 ฟารม์ที=ทํากุง้อนิทรยีต์อ้งไมอ่ยูใ่นเขตที=

กฎหมายประกาศหา้มการเพาะเลีKยงกุง้ 
หรอืไมอ่ยูใ่นพืKนที=อนุรักษ์ของชาตแิละของ
ชมุชนทอ้งถิ=น และตอ้งมเีอกสารสทิธิ¥ที=
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

8.10.1.3 พืKนที=ในความครอบครองที=มสีภาพเป็นป่า
ชายเลน ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์ให ้
สภาพป่ามคีวามสมบรูณต์ลอดไป หรอืหาก
พืKนที=ในครอบครองเคยมสีภาพเป็นป่าชาย
เลน ผูผ้ลติตอ้งดําเนนิการปลกูไมป่้าชาย
เลนเพิ=ม เพื=อฟืKนฟรูะบบนเิวศโดยรวม 

8.10.1.4 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการการอนุรักษ์และฟืKนฟู
ป่าชายเลนที=อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงฟารม์ของ
ตนดว้ย 

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 สถานทีyเพาะเล ี�ยงกุง้ 8.10.2 Location of Shrimp Production 
มาตรฐาน 
8.10.2.1 ระบบการผลติในฟารม์กุง้อนิทรยีต์อ้งไม่

สรา้งผลกระทบตอ่สิ=งแวดลอ้มและทาง
สงัคม 

8.10.2.2 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัไมใ่หพ้ืKนที=
การเกษตรขา้งเคยีงไดร้ับผลกระทบจาก
นํKาเค็มที=ซมึจากบอ่เลีKยงกุง้หรอืการกระจาย
ตวัของเกลอื เชน่ การทํารอ่งระบายนํKา การ
ปลกูพชืทนเค็ม เป็นตน้ 

8.10.2.3 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการป้องกนัไมใ่หนํ้KาทิKงจาก
บอ่กุง้มผีลกระทบตอ่สิ=งแวดลอ้มรอบขา้ง 
โดยนํKาทิKงจากบอ่กุง้ตอ้งไดร้ับการบําบดักอ่น
ปลอ่ยลงสูแ่หลง่นํKาธรรมชาต ิ

8.10.2.4 ตะกอนเลนจากบอ่กุง้อนิทรยีต์อ้งไดร้ับการ
จัดการอยา่งเหมาะสม ไมใ่หม้ผีลกระทบตอ่
สิ=งแวดลอ้ม โดยผูผ้ลติตอ้งไมส่บูตะกอน
เลนทิKงลงแหลง่นํKาธรรมชาต ิ

Standards 
8.10.2.1 Organic shrimp production systems 

shall not cause negative environmental 
and social impact. 

8.10.2.2 The producer shall have measures – 
e.g. drainage ditches, growing salinity-
tolerant plants – to prevent seepage of 
saline water from the ponds or 
spreading of salt which would affect 
adjacent agricultural land. 

8.10.2.3 The producer shall have measures to 
minimize the effects of wastewater 
from the shrimp ponds on the 
environment by treating them before 
discharging into natural water sources.  

8.10.2.4 Sediments in the shrimp ponds shall be 
managed in ways which minimize its 
impact on the environment. The 
producer shall not discharge the 
sediments into natural water sources. 

8.10.3 ระบบนเิวศภายในฟารม์ 8.10.3 Ecosystem in the Farm 
มาตรฐาน 
8.10.3.1 ผูผ้ลติตอ้งรักษาความหลากหลายทาง

ชวีภาพภายในฟารม์ โดยพืKนที=คนัขอบบอ่
อยา่งนอ้ย 50% ตอ้งมกีารปลกูพชืทอ้งถิ=นที=
เหมาะสม หรอืปลอ่ยใหพ้ชืขึKนคลมุตาม
ธรรมชาต ิ 

Standards 
8.10.3.1 The producer shall maintain 

biodiversity in the farm by having at 
least 50 % of the farm’s total bank and 
boundary areas covered with plants of 
native species or natural vegetation. 

8.10.4 การจดัการฟารม์กุง้โดยรวม 8.10.4 General Farm Management 
มาตรฐาน 
8.10.4.1 จํานวนกุง้ที=ปลอ่ยตอ้งไมห่นาแน่นจนทําให ้

กุง้เกดิความเครยีด  โดยในการเลีKยงกุง้แบบ

Standards 
8.10.4.1 The stocking density shall be regulated 

to minimize stress in the shrimp. In 
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พัฒนา (intensive) ผูผ้ลติตอ้งควบคมุไมใ่ห ้
มวลรวมของกุง้ในบอ่มากเกนิกวา่ 500 กก./
ไร ่(300 กรัมตอ่ตารางเมตร) ตลอด
ระยะเวลาในการเลีKยง  

8.10.4.2 ผูผ้ลติตอ้งเตรยีมบอ่เลีKยงกุง้ใหม้คีณุภาพนํKา 
เชน่ คา่ความเค็ม (salinity) pH อณุหภมู ิคา่
ความเป็นดา่ง (alkalinity) ฯลฯ ใหเ้หมาะสม
กบัการเจรญิเตบิโตของกุง้ 

8.10.4.3 ผูผ้ลติตอ้งพยายามป้องกนัไมใ่หส้าร
อนัตราย เชน่ นํKามนัเครื=อง หรอื
นํKามนัหลอ่ลื=น ที=ใชใ้นเครื=องสบูนํKา หรอื 
ใบพัดเครื=องตนํีKา รั=วไหลปนเปืKอนคนัขอบบอ่
และลงไปภายในบอ่หรอืรอ่งนํKา 

8.10.4.4 ไมอ่นุญาตใหใ้ชพ้ลาสตกิรองพืKนบอ่ 
8.10.4.5 ในกรณีที=ตอ้งการกําจัดสตัวท์ี=เป็นอนัตราย

ตอ่กุง้ภายในบอ่ เชน่ ปลา ควรใชอ้ปุกรณด์กั
จับ เชน่ แหหรอือวน แตใ่นกรณีที=ไมส่ามารถ
ทําได ้อนุญาตใหใ้ชส้ารจากธรรมชาต ิเชน่ 
กากชา (tea seed cake หรอื saponine) 
หรอื โลต่ ิ¬น (หางไหล) ได ้

8.10.4.6 ผูผ้ลติตอ้งมมีาตรการอนุรักษ์นํKา โดยตอ้ง
พยายามหมนุเวยีนนํานํKากลบัมาใชใ้หม ่การ
หมนุเวยีนนํKามาใชใ้หมต่อ้งผา่นการบําบดัที=
เหมาะสมในบอ่บําบดั และพักในบอ่พักนํKา
กอ่นนําเขา้มาใชใ้นบอ่กุง้อนิทรยี ์

8.10.4.7 ผูผ้ลติอาจใชเ้ครื=องเตมิอากาศไดเ้ป็นครั Kง
คราวหรอืเฉพาะในชว่งที=สภาพอากาศ
ผดิปกตจินมผีลใหป้รมิาณออกซเิจนในนํKา
ลดนอ้ยลง และตอ้งมกีารบนัทกึการใชเ้ครื=อง
เพื=อใหส้ามารถตรวจสอบได ้

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 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 คณุภาพนํ �า 8.10.5 Water quality 
มาตรฐาน 
8.10.5.1 กรณีที=ใชนํ้Kาจากแหลง่นํKาที=มคีวามเสี=ยง

ปนเปืKอนสารเคมแีละโลหะหนัก ตอ้งมบีอ่พัก
นํKาที=มขีนาดไมต่ํ=ากวา่ 1 ใน 3 ของพืKนที=รวม
ของฟารม์เพื=อบําบดันํKานั Kนกอ่นนํามาใชใ้น
ฟารม์ และควรมกีารตรวจวเิคราะหส์าร
ปนเปืKอนดงักลา่วกอ่นนํามาใชด้ว้ย  

8.10.5.2 ฟารม์ที=เพาะเลีKยงกุง้แบบธรรมชาตแิละแบบ
กึ=งธรรมชาตอิาจไมจํ่าเป็นตอ้งมบีอ่พักนํKาทิKง 
แตนํ่KาทิKงจากบอ่กุง้ตอ้งไมส่ง่ผลเสยีตอ่
สภาพแวดลอ้ม 

8.10.5.3 ฟารม์เลีKยงกุง้แบบพัฒนาที=มกีารใหอ้าหารกุง้
เป็นประจํา ตอ้งมกีารพักนํKาทิKงและมวีธิกีาร
บําบดันํKาทิKงกอ่นปลอ่ยลงสูแ่หลง่นํKา
สาธารณะ โดยนํKาทิKงจากบอ่กุง้ตอ้งไมส่ง่ผล

Standards 
8.10.5.1 If the farm uses water from sources 

with risks of chemical and heavy metal 
contamination, it shall have a reservoir 
pond which makes up at least one-
thirds of the farm’s total areas to treat 
drawn-in water. Analysis of water for 
contaminants should be carried out 
before its use. 

8.10.5.2 Extensive and semi-extensive shrimp 
production systems may not need 
treatment ponds for wastewater 
drained from the production ponds  
and the discharged water shall not 
adversely affect the environment. 
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เสยีตอ่สภาพแวดลอ้ม  
8.10.5.4 ในกรณีที=ผูผ้ลติยงัไมไ่ดป้รับเปลี=ยนทกุฟารม์

เป็นอนิทรยี ์บอ่ที=ทําการผลติแบบเคม/ีทั=วไป
ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการจัดการนํKา
ทิKงและกากตะกอนเลนตามมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีด์ว้ย 

8.10.5.3 Intensive shrimp production systems 
shall have measures for storing and 
treating wastewater to ensure that the 
discharged water does not adversely 
affect the environment. 

8.10.5.4 In a partly converted shrimp farm, its 
non-organic operation shall observe 
the same standards for treatment of 
wastewater and sediments as in the 
organic operation.   

8.10.6 พนัธุก์ุง้และการผสมพนัธุ ์ 8.10.6 Breeds and Breeding 
มาตรฐาน 
8.10.6.1 กุง้ที=เลีKยงควรเป็นพันธุท์ ี=เกดิทอ้งถิ=น ในกรณี

ที=กุง้ที=เลีKยงที=ไมใ่ชพ่ันธุท์อ้งถิ=นและตอ้งนํา
พอ่แมพ่ันธุ ์เขา้มาจากตา่งประเทศ ตอ้งมี
ใบรับรองจากกรมประมงวา่ไมม่โีรคตดิตอ่ 
และตอ้งมกีารวจิัยยนืยนัวา่เป็นพันธุท์ ี=ไมม่ี
ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศในทอ้งถิ=น  

8.10.6.2 พอ่แมพ่ันธุก์ุง้ตอ้งมาจากฟารม์อนิทรยี ์ใน
กรณีที=ไมส่ามารถหาได ้อนุญาตใหผู้ผ้ลติใช ้
พอ่แมพ่ันธุจ์ากฟารม์ทั=วไปได ้แตผู่ผ้ลติตอ้ง
มแีผนในการเพาะเลีKยงพอ่แมพ่ันธุก์ุง้อนิทรยี ์

8.10.6.3 ในกรณีที=ไมส่ามารถหาพอ่แมพ่ันธุจ์ากฟารม์
เพาะเลีKยงได ้อนุญาตใหผู้ผ้ลติใชพ้อ่แม่
พันธุท์ ี=จับจากธรรมชาตไิด ้โดยการจับ
ดงักลา่วตอ้งไมม่ผีลกระทบตอ่ความยั=งยนื
ของประชากรกุง้ในธรรมชาต ิและผูผ้ลติตอ้ง
มแีผนในการเลีKยงพอ่แมพ่ันธุอ์นิทรยี ์

8.10.6.4 พันธุก์ุง้ที=ใชต้อ้งมาจากโรงเพาะฟักแบบ
อนิทรยี ์ ในกรณีที=ไมส่ามารถหาพันธุก์ุง้
อนิทรยีไ์ด ้และจําเป็นตอ้งใชพ้ันธุก์ุง้จากโรง
เพาะฟักแบบทั=วไป จะตอ้งมหีลกัฐานยนืยนั
วา่มาจากการเพาะฟักที=ไมใ่ชส้ารเคม ีและยา
ที=กฎหมายไมอ่นุญาตใหใ้ช ้และกุง้ตอ้ง
ไดร้ับการเพาะเลีKยงและใหอ้าหารตาม
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของระยะเวลาการเลีKยง จงึ
จะสามารถขายเป็นผลผลติอนิทรยีไ์ด ้ 

8.10.6.5 ไมอ่นุญาตใหต้ดัแตง่รยางค ์ เพื=อกระตุน้การ
วางไขข่องกุง้เพศเมยี ยกเวน้ ในกรณีของกุง้
ชนดิที=ยงัไมส่ามารถทําการขยายพันธุไ์ด ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพโดยไมต่อ้งอาศยัการ
กระตุน้ เชน่ กุง้กลุาดํา อาจอนุโลมใหม้กีาร
ตดัตาได ้ โดยผูผ้ลติและโรงเพาะฟัก หรอื
โดยความรว่มมอืกบัโครงการเพาะพันธุส์ตัว์
นํKาในทอ้งถิ=น (เชน่ กรมประมง หรอื
หน่วยงานอื=น) ตอ้งทําการเพาะเลีKยงพอ่แม่
พันธุก์ุง้เพื=อใหเ้กดิการผสมพันธุแ์ละวางไข่
ดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

8.10.6.6 ไมอ่นุญาตใหจ้ับพันธุก์ุง้จากธรรมชาตมิา

Standards 
8.10.6.1 Cultivated shrimp should be of 

naturally occurring species. In case of 
foreign imported species, the producer 
shall provide certificates from the 
Fishery Department declaring them to 
be free of infectious diseases and 
research findings showing that the 
species have no effects on local 
ecosystems. 

8.10.6.2 Brood stocks shall be from organic 
sources. If those are not available, the 
stocks from conventional farms are 
permitted, but the producer shall have 
a plan to produce organic brood 
stocks.  

8.10.6.3 If not possible to obtain cultivated 
stocks, the producer is allowed to use 
wild brood stocks captured by means 
that do not adversely affect the 
sustainability of wild shrimp 
populations. Additionally, the producer 
shall make a plan to produce organic 
brood stocks. 

8.10.6.4 Young stocks shall be from an organic 
hatchery operation. If not available, 
the stocks from conventional sources 
are allowed providing that evidence 
must be shown that no chemicals and 
drugs prohibited by law are used in the 
hatchery. In this case, the stocks can 
be marketed as organic after they are 
reared and fed according to organic 
standards for at least two-thirds of the 
production cycle.   

8.10.6.5 Appendicle cutting, e.g. eye ablation, 
to stimulate spawning in female 
shrimps is prohibited except in species 
(e.g. Penaeus monodon) which no 
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เพาะเลีKยงในฟารม์เลีKยงกุง้แบบพัฒนา 
ยกเวน้ ในระบบการเพาะเลีKยงแบบธรรมชาติ
และแบบกึ=งธรรมชาตทิี=อาศยัการเปิดนํKาจาก
แหลง่นํKาธรรมชาตใิหเ้ขา้มาใบบอ่ เพื=อให ้
พันธุก์ุง้จากธรรมชาตเิขา้มาอาศยัและเตบิโต
ภายในบอ่ 

 

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 สขุอนามยัของกุง้ 8.10.7 Health and Welfare 
มาตรฐาน 
8.10.7.1 หา้มใชย้ารักษาโรคที=เป็นสารเคมสีงัเคราะห ์

และยาปฏชิวีนะ ในการเพาะเลีKยงกุง้ 
8.10.7.2 อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารและผลติภณัฑเ์ฉพาะที=

กําหนดไวใ้นภาคผนวก 3 สว่นที= 1 ในการ
ป้องกนัและรักษาโรค 

8.10.7.3 ผูผ้ลติตอ้งทําการตรวจสอบสขุภาพและ
ความแข็งแรงของกุง้เป็นประจํา 

8.10.7.4 หลงัการจับกุง้ ตอ้งมรีะยะเวลาในการพักบอ่
หรอืตากบอ่ และไถพรวนตามความจําเป็น  

8.10.7.5 อนุญาตใหใ้ชป้นูเผาหรอืปนูโชยนํKา ในการ
ฆา่เชืKอในบอ่ และปรับปรงุคณุภาพนํKาให ้
เหมาะสมสําหรับการเลีKยงกุง้  

Standards 
8.10.7.1 Treatment of shrimp with 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 อาหารกุง้ 8.10.8 Feeding 
มาตรฐาน 
8.10.8.1 ผูผ้ลติตอ้งเตรยีมการจัดการบอ่ใหเ้กดิหว่ง

โซอ่าหารตามธรรมชาตใิหแ้กกุ่ง้ เชน่ แพ
ลงกต์อนพชืและแพลงกต์อนสตัว ์เป็นตน้  
โดยปัจจัยการผลติตา่ง ๆ ที=นํามาใชต้อ้ง
เป็นไปตามที=กําหนดไวใ้นมาตรฐานสว่นการ
ผลติพชื ดงัระบไุวใ้นภาคผนวก 1 (สว่นที= 1) 
ทั KงนีKเพื=อลดปรมิาณอาหารที=ตอ้งใหเ้พิ=ม 

8.10.8.2 สว่นประกอบและแหลง่ที=มาของอาหารกุง้
ตอ้งไดร้ับการรับรองจาก มกท. และเป็นไป
ตามมาตรฐานที= มกท. กําหนด ในขอ้ 8.7 

8.10.8.3 อนุญาตใหใ้ชป้ลาป่นและนํKามนัปลาที=มาจาก
การประมงอยา่งยั=งยนื เป็นสว่นประกอบของ
อาหาร แตต่อ้งไมเ่กนิ 10% ในกรณีของกุง้
ที=กนิทั Kงสตัวแ์ละพชืเป็นอาหารซึ=ง

Standards 
8.10.8.1 The producer shall prepare and 

manage the ponds to build a natural 
food chain, e.g. production of 
phytoplankton and zooplankton, for 
the shrimp in order to reduce external 
feeds. Permitted inputs are the same 
as those in organic crop production 
and listed in Part 1 of Appendix 1. 

8.10.8.2 The ingredients and sources of shrimp 
feeds shall be approved by ACT and in 
compliance with standards in 8.7. 

8.10.8.3 Fishmeal and fish oil derived from 
sustainable fisheries are allowed as 
feed ingredients but not more than 
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จําเป็นตอ้งไดร้ับโปรตนีใหเ้พยีงพอแกก่าร
เจรญิเตบิโต ถา้ไมส่ามารถหาพชืโปรตนีสงู
ที=ไดค้ณุภาพจากในทอ้งถิ=นมาเป็น
สว่นประกอบในอาหารได ้มกท. อาจอนุโลม
ใหใ้ชป้ลาป่นและนํKามนัปลาที=มาจากการ
ประมงอยา่งยั=งยนื เป็นสว่นประกอบใน
อาหารไดอ้ยา่งมาก 20%  

8.10.8.4 ในกรณีที=มกีารใหอ้าหารเป็นประจํา ผูผ้ลติ
ตอ้งมวีธิกีารควบคมุและตรวจสอบปรมิาณ
อาหารที=ให ้เพื=อไมใ่หม้อีาหารเหลอืมากจน
ทําใหเ้กดิการสะสมของตะกอนเลนและ
มลพษิ 

8.10.8.5 ผูผ้ลติตอ้งจดบนัทกึการใหอ้าหารกุง้เป็น
ประจํา เพื=อใหส้ามารถคํานวณอตัราแลกเนืKอ 
(feed conversion ratio (FCR) ได ้

8.10.8.6 หา้มใหใ้ชเ้ศษกุง้ที=เป็นของเหลอืจาก
กระบวนการผลติที=ไมผ่า่นกระบวนการแปรรปู
ดว้ยความรอ้นมาเป็นอาหารเลีKยงกุง้  

 

10%. In case of omnivorous shrimp, if 
feed ingredients of plant origin with 
high protein contents locally available 
prove to be of inadequate quality, ACT 
may allow the producer to use 
fishmeal and fish oil from sustainable 
fisheries up to 20% of the feed ration 
to meet the species’ protein 
requirement.  

8.10.8.4 In case of regular feeding, the 
operator shall regulate and monitor 
feed intakes to avoid an excess of feed 
and sediment build-up which may 
cause pollution.  

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

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

8.10.9 การจบัและการขนสง่กุง้ 8.10.9 Harvesting and Transportation of 
Shrimp 

มาตรฐาน 
8.10.9.1 หา้มใชโ้ซเดยีม เมตาไบซลัไฟต ์ในการ

รักษาสเีปลอืกกุง้ 
8.10.9.2 นํKาและนํKาแข็งที=ใช ้ตอ้งไมม่คีวามเสี=ยงใน

การปนเปืKอนสารเคมหีรอืสารพษิ และมี
คณุภาพตามมาตรฐานนํKาสําหรับบรโิภค 

8.10.9.3 ผูผ้ลติตอ้งจัดเตรยีมนํKาแข็งในปรมิาณที=
เพยีงพอสําหรับทําใหกุ้ง้ตายอยา่งรวดเร็ว 
กอ่นการคดัและบรรจใุนถงันํKาแข็งเพื=อขนสง่ 

8.10.9.4 อปุกรณ ์เครื=องมอื วสัด ุและบรรจภุณัฑท์ี=ใช ้
ระหวา่งขนสง่ตอ้งไมม่สีว่นผสมของสารเคมี
ซ ึ=งกอ่ใหเ้กดิพษิตอ่ตวักุง้ และบรรจภุณัฑ์
ตอ้งสามารถป้องกนัการปนเปืKอนสารเคม/ี
สารพษิจากสภาวะภายนอกได ้

 

Standards 
8.10.9.1 Treatment of harvested shrimp with 

sodium metabisulphite to prevent 
discoloration of shell is prohibited. 

8.10.9.2 Water and ice used for harvested 
shrimp shall not carry risks of chemical 
or toxic contamination and have the 
quality according to drinking water 
standards. 

8.10.9.3 The producer shall prepare ice in 
amounts sufficient for quick 
slaughtering of shrimp before grading 
and packing in iced boxes for 
transportation.   

8.10.9.4 Equipment, tools, materials and 
containers for transportation shall not 
contain chemical substances toxic to 
shrimps. Additionally, the containers 
shall be able to prevent chemical or 
toxic contamination from external 
sources.  

 
8.11 มาตรฐานการเพาะเลี�ยงปลานํ �าจดื / Standards for Freshwater Fish Production 
8.11.1 การจดัการฟารม์โดยรวม 8.11.1 General Farm Management 
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มาตรฐาน 
8.11.1.1 ไมอ่นุญาตใหเ้ลีKยงปลาในบอ่หรอืถงัที=ทํา

จากวสัดสุงัเคราะห ์ผูผ้ลติอาจเลีKยงปลาใน
บอ่คอนกรตีที=กน้บอ่เป็นดนิได ้ 

Standards 
8.11.1.1 The culture of fishes in grow-out 

phase in artificial tanks is not allowed. 
Concrete ponds may be used only if 
their bottom is natural earth.  

8.11.2 อตัราความหนาแนน่ในการปลอ่ย 8.11.2 Stocking Density 
มาตรฐาน 
8.11.2.1 จํานวนปลาที=ปลอ่ยตอ้งไมห่นาแน่นจนทํา

ใหป้ลาเกดิความเครยีดและเกดิการ
บาดเจ็บจากความหนาแน่นภายในบอ่ 
ผูผ้ลติตอ้งควบคมุอตัราความหนาแน่น
ไมใ่หม้ากเกนิไป โดยปลานลิ1,800 กก./
ไร ่(1,125 กรัม/ตรม.) ปลาสลดิ 400 กก./
ไร ่(250 กรัม/ตรม.) ปลาสวาย 3,200 
กก./ไร ่(2,000 กรัม/ตรม.) 

Standards 
8.11.2.1 The density of young stocks released 

shall be controlled in order not to 
cause stress and injury in the animals. 
The producer shall observe the 
maximum limits of biomass allowed 
for each species as follows: 1,800 
kg/rai (1,125 g/m2) for tilapia 
(Oreochromis sp.), 400 kg/rai (250 
g/m2) for Sepap Siam or snakeskin 
gourami (Trichogaster pectoralis), 
3,200 kg/rai (2,000 g/m2) for 
Iridescent shark-catfish or Siamese 
catfish (Pangasiannodon 
hipophathalmus).  

8.11.3 การควบคมุคณุภาพนํ �า 8.11.3 Water Quality 
มาตรฐาน 
8.11.3.1 ผลติตอ้งพยายามหมนุเวยีนนํKากลบัมาใช ้

ใหมใ่นฟารม์ ในกรณีที=จําเป็นตอ้งปลอ่ยนํKา
ทิKง นํKาทิKงจากบอ่ปลาตอ้งมคีณุภาพนํKาตาม
มาตรฐานนํKาทิKง 

Standards 
8.11.3.1 The produce shall make efforts to 

recycle waste water on the farm. If 
waste water from production ponds 
has to be discharged, its quality when 
leaving the farm shall meet 
standards. 

8.11.4 สขุอนามยัของปลา 8.11.4 Health and Welfare 
มาตรฐาน 
8.11.4.1 อนุญาตใหใ้ชย้าเคมไีดใ้นกรณีที=จําเป็น

และตอ้งไดร้ับการวนิจิฉัยจากนักวชิาการ
ประมงกอ่น และปลารุน่นั Kนจะไมส่ามารถ
ขายเป็นอนิทรยีไ์ด ้

 

Standards 
8.11.4.1 In case of need, treatment of the 

stocks with chemical drugs is 
permitted when prescribed by fishery 
experts specialized in diseases in fish 
farming. In this case the stocks of 
that crop cannot be marketed as 
organic. 

8.11.5 อาหารปลา 8.11.5 Feeding 
มาตรฐาน 
8.11.5.1 สําหรับปลาสวาย อนุญาตใหใ้ชป้ลาป่น

และนํKามนัปลาที=มาจากการประมงอยา่ง
ยั=งยนืเป็นสว่นประกอบของอาหารปลาได ้
แตต่อ้งไมเ่กนิ 10% 

Standards 
8.11.5.1 For siamese catfish (Pangasius), it is 

allowed to use fishmeal and fish oil 
derived from sustainable fisheries as 
feed ingredients but not more than 
10%. 
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9. รายการอาหารอนิทรยีใ์นรา้นอาหาร / 
Organic Menus in Restaurants  
 

 

 

9.1 การรบัรองรายการอาหารอนิทรยี ์/ Certification of organic menus 
มาตรฐาน 
9.1.1 ผูป้ระกอบการรา้นอาหารสามารถสมคัรขอ

รับรองรายการอาหารที=ตอ้งการปรงุและ
จําหน่ายเป็นรายการอาหารอนิทรยี ์เฉพาะ
รายการใดรายการหนึ=งได ้รายการอาหารที=
ผา่นการรับรองจาก มกท.เทา่นัKน จงึ จะมสีทิธิ¥
ในการใชต้รา มกท. หรอืชื=อ มกท. กํากบั
เฉพาะรายการอาหาร ที=ไดร้ับการรับรองนัKนๆ 

9.1.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมรีายการอาหารอนิทรยีท์ี=
ไดร้ับการรับรองจาก มกท. จําหน่ายภายใน
รา้นทกุวนัหรอื อยา่งนอ้ยวนัละ 1 รายการ 

9.1.3 ผูป้ระกอบการตอ้งมมีภีาชนะสําหรับใชเ้ตรยีม
อาหารอนิทรยี ์และมพีืKนที=เตรยีมอาหาร
อนิทรยีโ์ดยเฉพาะ 

9.1.4 ลกูจา้ง หรอืผูม้หีนา้ที=เกี=ยวขอ้ง ตอ้งไดร้ับ
ความรูเ้กี=ยวกบัมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี=
เกี=ยวขอ้ง และการรับรองของ มกท. เป็นอยา่ง
ด ี

9.1.5 ในกรณีที=รายการอาหารอนิทรยีท์ี=ไดร้ับการ
รับรองจาก มกท. ไมเ่พยีงพอสําหรับจําหน่าย 
ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ใหผู้เ้ขา้มาใชบ้รกิาร
และ มกท. ทราบ 

Standards 
9.1.1 Operators may apply for organic 

certification for specific menus that are 
cooked and sold as organic. Only organic 
menus which are certified by ACT may 
have the right to use ACT seal or ACT’s 
name on the menu items. 

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

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

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

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

9.2 วตัถดุบิและสว่นผสม / Raw materials and Ingredients 
มาตรฐาน 
9.2.1 รายการอาหารอนิทรยีท์ี=ไดร้ับการรับรองจาก 

มกท. ตอ้งมสีว่นผสมหลกัเป็นวตัถดุบิที=ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. หรอื
เทยีบเทา่ มทก.  ยกเวน้ ในกรณีที=ไมม่วีตัถดุบิ
จากเกษตรอนิทรยี ์อาจอนุญาตใหใ้ชว้ตัถดุบิ
จากเกษตรทั=วไปที=ไมไ่ดร้ับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีม์าเป็นสว่นผสมได ้แตต่อ้งมี
สดัสว่นวตัถดุบิเกษตรอนิทรยีไ์มต่ํ=าวา่ 70% 
โดยนํKาหนัก ทั KงนีK ไมร่วมนํKาและเกลอื 

9.2.2 ไมอ่นุญาตใหใ้ชว้ตัถดุบิชนดิเดยีวกนัทั Kงจาก
เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรทั=วไปที=ไมไ่ดร้ับการ
รับรองฯ มาปรงุรวมกนัในรายการอาหาร
อนิทรยี ์

9.2.3 ไมอ่นุญาตใหใ้ชว้ตัถดุบิ สว่นผสม สารปรงุ
แตง่ และสารชว่ยแปรรปูที=มาจากกระบวนการ
ทางพันธวุศิวกรรม 

9.2.4 ในกรณีที=มกีารเปลี=ยนแปลงสว่นผสมใน
รายการอาหาร เพิ=มเตมิชนดิ หรอืลดชนดิ

Standards 
9.2.1 ACT certified menus shall contain only 

ACT certified raw materials or 
equivalence. If organic raw materials are 
not available, conventional raw materials 
may be allowed to use as ingredients but 
the proportion of organic raw materials 
shall not be less than 70 percent by 
weight, excluding water and salt. 

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

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

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

immediately. 

9.3 การใชต้รา มกท. หรอืชืyอ มกท / Use of ACT seal and ACT’s name 
มาตรฐาน 
9.3.1 ผูป้ระกอบการสามารถใชต้รา มกท. หรอืชื=อ 

มกท. กํากบัเฉพาะรายการอาหารอนิทรยีท์ี=
ผา่นการรับรองจากมกท.เทา่นัKน 

9.3.2 ผูป้ระกอบการตอ้งระบรุายละเอยีดสว่นผสม
อาหารใหช้ดัเจนวา่วตัถดุบิใดไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์และสว่นผสมใดที=
ไมใ่ชอ่นิทรยี ์โดยผูป้ฏบิตังิานในรา้นอาหาร
ตอ้งสามารถอธบิายใหล้กูคา้เขา้ใจได ้

9.3.3 ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงใบประกาศนยีบตัรที=
ไดร้ับการรับรองจาก มกท. ไวใ้นบรเิวณรา้น 
เพื=อใหผู้ม้าใชบ้รกิารทราบวา่มรีายการอาหาร
ใดที=ไดร้ับการรับรองเป็นอนิทรยี ์

Standards 
9.3.1 Operators shall use ACT seal or ACT’s 

name only beside the organic menu 
items certified by ACT. 

9.3.2 Operators shall clearly specify all 
ingredients that which raw materials are 
certified organic and which ones are not 
organic. The staff has to be able to 
explain and clarify to the customers.  

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

9.4 บรรจภุณัฑ ์/ Packaging 
มาตรฐาน 
9.4.1 ในกรณีที=ผูป้ระกอบการจําหน่ายอาหารอนิทรยี์

ใหผู้บ้รโิภคนํากลบับา้น บรรจภุณัฑท์ี=ใชบ้รรจุ
อาหารตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน มกท. ขอ้ 4.5 

Standards 
9.4.1 In case operators sell take-away organic 

foods, the packaging used shall be in 
compliance with ACT standards 4.5. 

9.5 ระบบเอกสาร / Documentation 
มาตรฐาน 
9.5.1 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดทําเอกสารที=แสดงให ้

เห็นที=มาและปรมิาณของวตัถดุบิอนิทรยีท์ี=ซ ืKอ
เขา้มาใชใ้นการทําอาหาร และบนัทกึปรมิาณที=
ใชไ้ปในการทําอาหารทกุครั Kง เพื=อให ้มกท. 
สามารถตรวจสอบไดแ้ละเกบ็รักษาไวอ้ยา่ง
นอ้ย 1 ปี 

9.5.2 ผูป้ระกอบการตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัวา่วตัถดุบิ
ที=นํามาใชไ้ดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์มกท. หรอืเทยีบเทา่ 

Standards 
9.5.1 Operators shall keep documents to 

identify sources and quantities of organic 
raw materials purchased as well as the 
records of the quantities used. The 
documentation shall be kept for ACT 
inspection at least one year. 

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

9.6 อืyน ๆ / Others 
มาตรฐาน 
9.6.1 ผูป้ระกอบการรา้นอาหารตอ้งมวีธิจีัดการเศษ

อาหารที=ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่ส ิ=งแวดลอ้ม 

Standards 
9.6.1 Operators shall have measure to manage 

food residue with no pollution to the 
environment. 
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10. การเลี�ยงสตัว ์/ Organic Livestock 
เฉพาะสตัวด์งัตอ่ไปนีK คอื โคเนืKอ โคนม สกุร และไกไ่ข ่/  
Applicable to beef cattle, diary cow, pig and laying hen 

 

 

10.1 การจดัการท ัyวไป / General Management 
หลกัการ 

เนน้การจัดการความสมัพันธร์ะหวา่ง พืKนที= พชื และ
สตัว ์ใหส้อดคลอ้ง โดยคํานงึถงึความตอ้งการทางกาย
และความตอ้งการพืKนฐานของสตัว ์รวมถงึการให ้
อาหารคณุภาพดทีี=ผลติจากระบบเกษตรอนิทรยี ์

Principle 

Organic livestock production is based on the 
harmonious relationship between land, plants 
and livestock achieved through management 
that takes into account the physiological and 
behavioral needs of animals and provide them 
with good-quality organic feed. 

มาตรฐาน 
การจดัการฟารม์โดยรวม 
10.1.1 หา้มใชส้ารเคมทีกุชนดิในการเลีKยงสตัว ์

รวมถงึ ยา และฮอรโ์มนสงัเคราะหท์กุชนดิ 

10.1.2 การจัดการฟารม์และพืKนที=เลีKยงสตัว ์ตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. ขอ้ 
1. การจัดการฟารม์โดยรวม, ขอ้ 2. การผลติ
พชือนิทรยี,์ ขอ้ 4. การแปรรปูและการปฏบิตั ิ
หลงัการเกบ็เกี=ยว และ ขอ้ 6. ความเป็นธรรม
ในสงัคม 

10.1.3 จัดใหส้ตัวม์สีภาพแวดลอ้ม สถานที= อตัราการ
เลีKยง และขนาดฝงู ที=เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการพืKนฐานของสตัวนั์Kนๆ ไดแ้ก ่มทีี=วา่ง
เพยีงพอใหส้ตัวเ์คลื=อนไหวอยา่งอสิระ, จัดหา
อาหาร นํKา อากาศ และแสงตามธรรมชาตใิห,้ 
จัดทําที=พักหรอืรม่เงาสําหรับกนัฝน แดด ลม, 
ไมแ่ยกสตัวอ์อกจากฝงูในกรณีที=สตัวช์นดินัKนมี
นสิยัชอบอยูร่วมฝงู, วสัดอุปุกรณท์ี=ใชไ้มเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพของคนหรอืสตัว ์และมกีาร
ป้องกนัไมใ่หส้ตัวไ์ดร้ับอนัตรายจากสตัวร์า้ย 

10.1.4 ในพืKนที=ฟารม์ตอ้งมทีุง่หญา้ หรอื พืKนที=เปิด
โลง่ใหส้ตัวไ์ดอ้อกกําลงั 

10.1.5 ไมอ่นุญาตใหผ้กูลา่มสตัวไ์วต้ลอดเวลา 

Standards 
General Farm Management 
10.1.1 All synthetic chemical inputs including 

veterinary medicines and synthetic 
hormones are prohibited in livestock 
production. 

10.1.2 The management of the farm in general 
and the land for livestock production 
shall comply with the requirements laid 
down in the following sections of ACT 
Organic Agricultural Standards: (1) 
General Farm Management (2) Organic 
Crop Production (4) Processing and 
Handling and (6) Social Justice. 

10.1.3 The operator shall provide for the 
environment, the facilities, stocking 
density and flock size to satisfy the 
behavioral needs of each particular 
species by providing sufficient free 
movement, fresh air, water, feed and 
natural daylight; access to resting areas, 
shelter and protection from rain, 
sunlight, wind and predators; no 
isolation of animals from their herds or 
flocks; and construction materials and 
production equipment not harmful to 
human or animal health. 

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

10.1.5 Permanent tethering of animals is 
prohibited. 

โรงเรอืนและพื�นท ีyเล ี�ยงสตัว ์
10.1.6 จํานวนสตัวท์ี=ปลอ่ยในทุง่หญา้หรอืพืKนที=คอก

ขนุทั Kงในหลงัคาโรงเรอืนและลานปลอ่ยนอก
ชายคา ตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัพืKนที= และไม่

Housing and Grazing Land 
10.1.6 The number of livestock shall closely 

relate to the areas available for pasture 
or enclosed spaces—housing and 
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กอ่ใหเ้กดิมลภาวะตอ่ดนิและนํKา โดยจําแนก
ตามชนดิของสตัวด์งัตอ่ไปนีK 
1) โคเนื�อและโคนม มพีืKนที=คอกไมน่อ้ยกวา่ 

12 ตารางเมตร/ตวั 
2) สกุร ที=นํKาหนักไมเ่กนิ 50 กก. มพีืKนที=ไม่

นอ้ยกวา่ 0.8 ตารางเมตร/ตวั สว่นสกุรที=
นํKาหนัก 50 กก. ขึKนไป ใหม้พีืKนที=คอกไม่
นอ้ยกวา่ 1.3 ตารางเมตร/ตวั 

3) ไกไ่ข ่ใหม้พีืKนที=คอกไมน่อ้ยกวา่ 0.2 
ตารางเมตร/ตวั (หรอื ไมเ่กนิ 5 ตวัตอ่
ตารางเมตร) และจํานวนเลีKยงโรงเรอืนละ
ไมเ่กนิ 3,000 ตวั 

10.1.7 ในกรณีที=เลีKยงแบบปลอ่ยในทุง่หญา้ ตอ้งมนํีKา
สะอาดและที=พักที=สามารถกนัแดดกนัฝนอยา่ง
เพยีงพอ โดยมขีอ้กําหนดเรื=องพืKนที=เลีKยงตาม
ชนดิของสตัว ์ดงัตอ่ไปนีK 
1) โคเนื�อและโคนม ใหม้พีืKนที=แทะเล็มไม่

นอ้ยกวา่ 1 ไร/่ตวั 
2) ไกไ่ข ่ตอ้งเลีKยงแบบปลอ่ยรวมดว้ย คอื ให ้

มพีืKนที=นอกโรงเรอืนไมน่อ้ยกวา่ 1 เทา่ของ
พืKนที=ในโรงเรอืน เพื=อปลอ่ยใหส้ตัวอ์อกไป
คุย้เขี=ยและออกกําลงั ยกเวน้กรณีที=มคีําสั=ง
หรอืระเบยีบของทางการที=หา้มมใิหป้ลอ่ย
ออกนอกโรงเรอืนเพื=อป้องกนัโรคระบาดที=
รา้ยแรง 

10.1.8 ในกรณีที=เลีKยงในโรงเรอืน ตอ้งจัดหานํKา
สะอาด อาหาร และพืKนที=วา่งใหส้ตัว์
เคลื=อนไหวไดป้กตติามธรรมชาต ิและพืKนคอก
ตอ้งไมเ่ป็นโคลนตม 
ขอ้กาํหนดเฉพาะสาํหรบัไกไ่ข ่
1) ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้รงตบั และใหม้คีอนยาว

ไมน่อ้ยกวา่ 18 เซนตเิมตร/ตวั และมรีังไข่
อยา่งนอ้ย 1 รังตอ่ไก ่8 ตวั (กรณีเป็นรัง
รวม พืKนที=รังรวมไมน่อ้ยกวา่ 120 ตาราง
เซนตเิมตร/ตวั) 

2) ตอ้งทําความสะอาดและกําจัดเชืKอโรค
ภายในโรงเรอืนหลงัปลดไกท่กุรุน่ และพัก
โรงเรอืนไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั หรอืตาม
ประกาศของทางราชการกรณีเกดิโรค
ระบาด 

10.1.9 การใหแ้สงสวา่งเพื=อเพิ=มความยาวของวนั 
ระยะเวลาการใหแ้สงไฟรวมกบัแสงสวา่งตาม
ธรรมชาต ิตอ้งไมเ่กนิ 16 ชั=วโมง/วนั 

outdoor exercise areas—in order to 
avoid pollution of the soil and water 
sources. Minimum areas for housing 
space and outdoor runs  for the relevant 
species are:   
1) Beef cattle and diary cow: 

housing space and outdoor areas 
combined 12 m2/head 

2) Pigs: for pigs under 50 kg housing 
space and  outdoor areas combined 
0.8 m2/head, for pigs 50 kg and 
over : 1.3 m2 /head 

3) Laying hens: housing space 0.2 m2 

/bird (5 birds/m2). with an outdoor 
run of at least housing floor space. 
The number of birds in a house shall 
not exceed 3,000. 

10.1.7 In case of being reared on pasture 
throughout their lives, animals shall 
have access to fresh water and shelter 
where they can find sufficient protection 
from rain and sunlight. Minimum areas 
for pasture or grazing land for the 
relevant  species are:  
1) Beef cattle and dairy cow: 0.16 

ha/head 
2) laying hens: must have a free-

ranging space of not less than double 
space of the housing. Hens are 
allowed to peck and scratch the 
ground and exercise exception when 
there is an authority directives to 
keep all hens in enclosed housing 
due to disease outbreaks. 

10.1.8 In case of livestock housed in buildings 
or pens, housing conditions shall ensure 
sufficient space for animal to assume all 
natural postures and movements. 
Housing or stable dirt floor shall be kept 
free of mud. 
For laying hens:  
1) Battery rearing is prohibited. Housing 

shall provide for minimum perching 
space of 18 cm per bird and 
individual nests of one for 8 birds at 
maximum or common nests with at 
least 120 cm2 per bird. 

2) Between each batch of laying hens, 
the poultry house shall be cleaned,  
disinfected and rested for at least 7 
days or as required by authority 
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directive in case of disease outbreak. 
10.1.9 When artificial light is used to 

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

ระบบการเล ี�ยงสตัว ์
10.1.10 ดแูลและปรับปรงุความอดุมสมบรูณข์องดนิ

ในระบบการผลติพชือาหารสตัวใ์นระยะยาว 
เพื=อพัฒนาใหเ้ป็นการผลติแบบยั=งยนื 

10.1.11 สตัวท์กุชนดิที=เลีKยงในพืKนที=เดยีวกนั ตอ้ง
เลีKยงในระบบเกษตรอนิทรยีเ์ทา่นัKน 

10.1.12 ในกรณีที=ตอ้งการเลีKยงสตัวใ์นระบบทั=วไป
รว่มกบัระบบอนิทรยี ์ผูผ้ลติตอ้งแจง้
มาตรการป้องกนัการปะปนกนัให ้มกท. 
ทราบ และตอ้งแยกระบบการจัดการและ
ระบบเอกสารออกจากกนั 

10.1.13 ตอ้งมกีารจัดการของเสยีภายในฟารม์ โดย
นํามาหมนุเวยีนใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
และป้องกนัไมใ่หเ้กดิมลพษิจากการ
ปนเปืKอนของไนเตรทและแบคทเีรยีในดนิ
และนํKา 

Production System 
10.1.10 The operator shall ensure long-term soil 

fertility is improved in the land cultivated 
with animal feed crop so the production 
becomes sustainable.  

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

10.1.12 If the operator needs to rear organic 
and conventional livestock (parallel   
production), he/she shall notify ACT of 
measures to prevent mixing and shall    
ensure that the management and 
documentation of organic and 
conventional units are clearly separated. 

10.1.13 The operator shall manage farm waste 
through recycling for maximum use to 
prevent contamination in the soil and of 
water sources from nitrates and harmful 
bacteria. 

10.2  ระยะปรบัเปลีyยน / Conversion 
มาตรฐาน 
10.2.1 การเลีKยงสตัวใ์นระบบอนิทรยีต์อ้งผา่นระยะ

ปรับเปลี=ยน โดยผลผลติที=ไดจ้ากสตัวท์ี=เลีKยง
ในชว่งระยะปรับเปลี=ยนนีKจะไมส่ามารถ
จําหน่ายเป็นผลติผลอนิทรยี ์

10.2.2 ผูผ้ลติสามารถจําหน่ายผลผลติจากสตัวท์ี=
เลีKยงในระบบอนิทรยีเ์ป็น "ผลติภณัฑเ์กษตร
อนิทรยี"์ ไดห้ลงัจากทั Kงสตัวแ์ละพืKนที=ฟารม์
ผา่นระยะปรับเปลี=ยนแลว้ 

10.2.3 ระยะปรับเปลี=ยนของสตัว ์แตกตา่งกนัไปตาม
ชนดิของสตัว ์ดงันีK 
1) โคเนืKอ มรีะยะปรับเปลี=ยน 12 เดอืน 
2) โคนม มรีะยะปรับเปลี=ยน 90 วนั 
3) สกุร มรีะยะปรับเปลี=ยน 6 เดอืน  
4) ไกไ่ข ่มรีะยะปรับเปลี=ยน 42 วนั 

10.2.4 พืKนที=การผลติ และสตัว ์อาจปรับเปลี=ยนเป็น
อนิทรยีพ์รอ้มกนัได ้ข ึKนกบัขอ้กําหนดเรื=อง
ระยะปรับเปลี=ยนของพืKนที=และสตัวแ์ตล่ะชนดิ 

Standards 
10.2.1 For organic livestock production to be 

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

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

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

2) Diary cow: 90 days 

3) Pigs: 6 months 

4) Laying hens: 42 days  
10.2.4 The farm and the animals can be 

converted simultaneously, and the 
conversion periods depend upon types 
of crop production and animal species. 
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10.3 แหลง่ทีyมาของสตัว ์/ Origin of Animals 
มาตรฐาน 
10.3.1 เลอืกใชพ้ันธุส์ตัวท์ี=ปรับตวัเขา้กบัส ิ=งแวดลอ้ม

ในทอ้งถิ=น แข็งแรงและสามารถตา้นทานโรค
ไดด้ ี

10.3.2 สตัวต์อ้งไดร้ับการดแูลในระบบอนิทรยีต์ั Kงแต่
แรกเกดิ  ในกรณีที=ผูผ้ลติไมส่ามารถหาพันธุ์
สตัวอ์นิทรยีเ์นื=องจากเพิ=งเร ิ=มมกีารเลีKยงสตัว์
อนิทรยี ์มกท. อาจอนุโลมใหผู้ผ้ลตินําสตัว์
จากแหลง่ทั=วไปเขา้มาเลีKยงได ้โดยกําหนด
อายขุองสตัวท์ี=จะนําเขา้ในฟารม์ ดงันีK 
1) ลกูโคเนืKอ อายไุมเ่กนิ 8 เดอืนและหยา่นม

แลว้ โดยผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการจัดหา
หรอืผลติลกูโคอนิทรยีเ์พื=อใชใ้นฟารม์ของ
ตนเอง 

2) ลกูโคนม อายไุมเ่กนิ 4 สปัดาห ์ไดร้ับ
นํKานมเหลอืงและเลีKยงดว้ยนมเป็นอาหาร
หลกั 

3) ลกูสกุร อายไุมเ่กนิ 6 สปัดาห ์
4) ลกูไกไ่ข ่อายไุมเ่กนิ 18 สปัดาห ์โดย

ผูผ้ลติตอ้งมแีผนในการพัฒนาหรอืจัดหา
พันธุไ์กอ่นิทรยีเ์พื=อใชใ้นฟารม์ของตนเอง 

10.3.3 ในกรณีที=ผูผ้ลติจําเป็นตอ้งนําพอ่แมพ่ันธุจ์าก
แหลง่ทั=วไปเขา้มาทดแทนสตัวเ์ดมิหรอืกรณีมี
การขยายขนาดฟารม์ สามารถนําเขา้ไดไ้มเ่กนิ 
10% ของจํานวนสตัวโ์ตเต็มวยัชนดินัKนในแต่
ละปี โดย มกท. อาจอนุญาตใหนํ้าเขา้มากกวา่ 
10% ไดเ้ฉพาะกรณีที=จําเป็น เชน่  
1) เกดิภยัธรรมชาตหิรอืเหตฉุุกเฉนิที=สง่ผล

กระทบรา้ยแรง หรอื 
2) ขยายพืKนที=ฟารม์ หรอื  
3) ตอ้งการเพิ=มชนดิสตัวเ์ลีKยงภายในฟารม์ 

หรอื 
4) มสีตัวช์นดินัKน ๆ นอ้ยกวา่ 10 ตวั 

Standards 
10.3.1 The choice of breeds shall take into 

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

10.3.2 Animals shall be reared organically from 
birth. When organic stock are not 
available due to the early stage of 
development of organic livestock, the 
operator is allowed to bring in stock 
from conventional production in 
accordance with the following age limits:  
1) Beef calves: up to 8 months old and 

after weaning. The operator must 
have a plan to source or breed its 
own organic calves. 

2) dairy calves up to 4 weeks old that 
have received colostrum and are fed 
a diet consisting mainly of milk  

3) Piglets: up to 6 weeks old 
4) Chicks: up to 18 weeks old. The 

operator must have a plan to source 
or breed its own organic chicks. 

10.3.3 Breeding stock from conventional 
production may be brought in to a 
yearly maximum of 10% of adult 
animals of the same species on the 
farm. With ACT permission, the 
producer may exceed the 10% limit in 
the following cases:  
1) natural disaster or unforeseen natural 

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

animal production  
4) holdings with fewer than 10 animals 

10.4 พนัธุส์ตัวแ์ละการขยายพนัธุ ์/ Breeds and Breeding 
มาตรฐาน 
10.4.1 เลอืกใชพ้ันธุส์ตัวท์ี=สามารถขยายพันธุไ์ดเ้อง

ตามธรรมชาต ิ 
10.4.2 อนุญาตใหม้กีารผสมเทยีม 
10.4.3 ไมอ่นุญาตใหใ้ชว้ธิยีา้ยฝากตวัออ่นและโคลน

นิ=ง 
10.4.4 ไมอ่นุญาตใหใ้ชฮ้อรโ์มนเพื=อชว่ยการตกไข่

และคลอดลกู ยกเวน้ เพื=อรักษาสตัวเ์ป็นกรณี
ไปและมสีตัวแพทยเ์ป็นผูด้แูล 

Standards 
10.4.1 Organic livestock production shall use 

breeds that can reproduce under natural 
conditions. 

10.4.2 Artificial insemination is permitted. 
10.4.3 Embryo transfer and cloning are 

prohibited. 
10.4.4 The use of hormones to induce 

ovulation and birth is not permitted 
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except when applied to individual 
animals for medical reasons and under 
veterinary supervision.  

10.5 การจดัการอวยัวะสตัว ์/ Mutilations 
มาตรฐาน 
10.5.1 ไมอ่นุญาตใหม้กีารจัดการกบัอวยัวะของสตัว ์

10.5.2 มกท. อาจอนุโลมใหจ้ัดการกบัอวยัวะของสตัว์
ได ้ หากเป็นประโยชนต์อ่การเลีKยงรวมฝงูและ
ตอ่สขุภาพของสตัวแ์ตล่ะชนดิ ดงันีK 
10.5.2.1 โคเนืKอและโคนม 

a) สามารถตอนโคที=มอีายไุมเ่กนิ 12 เดอืน 
และใหใ้ชค้มีตอนโคโดยเฉพาะ  

b) อนุญาตใหท้ําลายเขาโคที=มอีายไุมเ่กนิ 2 
เดอืน 

c) ไมอ่นุญาตใหต้เีบอรร์อ้น เพื=อทําครื=อง
หมายประจําตวัสตัว ์ 

10.5.2.2 สกุร 
a) อนุญาตใหต้อนลกูสกุรได ้
b) ไมอ่นุญาตใหต้ดัหาง หรอืตดัเขีKยว 
c) ไมอ่นุญาตใหต้ดัเบอรห์ ูเพื=อทํา

เครื=องหมายประจําตวัสตัว ์ 
10.5.2.3 ไกไ่ข ่ 

a) อนุญาตใหแ้ตง่ปากดว้ยวธิทีี=ไมท่ําใหส้ตัว์
ทรมาน เชน่ การจีKดว้ยความรอ้น 

b) ไมอ่นุญาตใหต้ดัปีก หรอืขนปีกสว่น
สําคญั 

 

Standards 
10.5.1 Mutilations of any body parts of 

livestock are prohibited. 
10.5.2 ACT may allow the following exceptions 

only when the welfare and health of the 
animals, flock or herd would be 
benefited.   
10.5.2.1 Beef cattle and diary cow 

a) castration with burdizzos of calves 
up to 12 months old  

b) debudding of calves up to 2 months 
old 

c) marking except hot branding   
10.5.2.2 Pigs 

a) castration of piglets 
b) marking except ear clipping 
c) tail docking and teeth cutting not 

permitted. 
10.5.2.3 Laying hens 

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

b) clipping of primary flight feathers 
are not permitted. 

10.6 อาหารสตัว ์ / Animal Feed 
มาตรฐาน 
10.6.1 อาหารที=ใชใ้นการเลีKยงสตัว ์ตอ้งเป็นผลติผล

ที=ไดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
มกท. 

10.6.2 ผูผ้ลติตอ้งจัดทําแผนการใหอ้าหารสตัว ์และ
สามารถแสดงให ้มกท. ตรวจสอบได ้
ตลอดเวลา 

10.6.3 ในกรณีที=อาหารอนิทรยี ์หรอืวตัถดุบิจาก
ธรรมชาตใินทอ้งถิ=นมไีมเ่พยีงพอทั Kงในเชงิ
ปรมิาณและคณุภาพ  หรอื ในพืKนที=ที=เพิ=ง
เร ิ=มตน้ทําเกษตรอนิทรยี ์มกท. อาจอนุญาต
ใหใ้ชว้ตัถดุบิอาหารทั=วไปได ้โดยมสีดัสว่น
แตกตา่งกนัตามชนดิของสตัว ์ดงันีK 
1) โคเนืKอ อนุญาตในสดัสว่นไมเ่กนิ 10% 

ของนํKาหนักแหง้ 
2) โคนม สกุรและไกไ่ข ่อนุญาตในสดัสว่น

ไมเ่กนิ 15% ของนํKาหนักแหง้ 
10.6.4 กรณีสตัวเ์คีKยวเอืKอง ตอ้งมอีาหารหยาบให ้

Standards 
10.6.1 Animals shall be fed with organic feed 

approved by ACT.  
10.6.2 The operator must have a feeding plan 

available for ACT to review. 
10.6.3 In case of inadequate quantity and 

quality of organic feed or feed 
materials from local natures or in the 
region of early stage of organic 
agriculture, ACT may allow the use of 
conventional feed up to the following 
percentages of the feed given:  
1) Beef cattle: a maximum of 10% on 

a dry matter basis 
2) Dairy cow, pigs and laying hens: a 

maximum of 15% on a dry matter 
basis 

10.6.4 For ruminants, roughage shall 
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ทกุวนั ปรมิาณเฉลี=ยไมน่อ้ยกวา่ 60% ของ
นํKาหนักแหง้ 

10.6.5 อาหารสตัวท์ี=ผลติขึKนใชเ้องในฟารม์ที=อยูใ่น
ระยะปรับเปลี=ยน ใหนั้บรวมเป็นอาหารสตัว์
อนิทรยีไ์ด ้แตไ่มส่ามารถนําไปจําหน่ายโดย
อา้งวา่เป็นอาหารสตัวอ์นิทรยี ์

10.6.6 ลกูสตัวท์ี=เลีKยงลกูดว้ยนมตอ้งไดร้ับนํKานมแม่
หรอืนํKานมอนิทรยีจ์ากแมส่ตัวช์นดิเดยีวกนั 
และระยะเวลาการหยา่นมตอ้งเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสตัวแ์ตล่ะชนดิ ไดแ้ก ่
1) โคเนืKอและโคนม อายไุมน่อ้ยกวา่ 3 

เดอืน 
2) สกุร อายไุมน่อ้ยกวา่ 35 วนั  

10.6.7 กรณีที=หานํKานมอนิทรยีไ์มไ่ดอ้าจอนุโลมให ้
ใชนํ้Kานมจากแหลง่ทั=วไป  ในกรณีฉุกเฉนิ
อาจใหส้ารอาหารอื=นแทนนมแตต่อ้งไมม่ี
สว่นประกอบของสารปฏชิวีนะ, สารปรงุแตง่
สงัเคราะห ์และผลพลอยไดจ้ากสตัวช์นดิ
เดยีวกนั 

10.6.8 ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารดงัตอ่ไปนีKเป็นสว่นผสม
ในอาหารสตัว ์ไดแ้ก ่ 
1) ผลพลอยไดจ้ากการชาํแหละสตัวช์นดิ

เดยีวกนั 
2) ผลพลอยไดจ้ากสตัวเ์ลีKยงทกุชนดิ 

สําหรับเป็นอาหารสตัวเ์คีKยวเอืKอง (เชน่ 
จากโรงฆา่สตัว)์ 

3) สิ=งขบัถา่ยทกุชนดิ 
4) อาหารที=ไดจ้ากการสกดัดว้ยตวัทํา

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

สงัเคราะห ์
7) สารสงัเคราะหก์ระตุน้การเจรญิเตบิโต 
8) สารสงัเคราะหก์ระตุน้ความอยากอาหาร 
9) สารกนับดู ยกเวน้กรณีใชเ้ป็นสารชว่ย

แปรรปู 
10) สสีงัเคราะห ์

10.6.9 อนุญาตใหใ้ชว้ติามนิ ธาตอุาหารรอง และ
อาหารเสรมิที=ไดจ้ากธรรมชาต ิทั KงนีK มกท. 
อาจอนุโลมใหใ้ชว้ติามนิ แรธ่าต ุและสาร
เสรมิที=เป็นสารสงัเคราะหไ์ดเ้ฉพาะในกรณีที=
ผูป้ระกอบการไมส่ามารถหาจากแหลง่
ธรรมชาตไิดเ้พยีงพอทั Kงปรมิาณและคณุภาพ 

10.6.10 อนุญาตใหใ้ชส้ารเสรมิและสารชว่ยผลติหญา้
หมกั เชน่ แบคทเีรยี เชืKอรา และเอนไซม,์ 
ผลพลอยไดจ้ากอตุสาหกรรมอาหาร (เชน่ 
กากนํKาตาล) เป็นตน้  

10.6.11 อนุญาตใหใ้ชส้ารสงัเคราะหต์อ่ไปนีKเฉพาะใน

constitute at least 60% of their daily 
diet on a dry matter basis.  

10.6.5 In-conversion feed produced and given 
to livestock on the farm itself shall be 
calculated as part of organic diet, but 
cannot be sold as organic feed.  

10.6.6 Young stock of mammals shall be 
provided with maternal milk or organic 
milk from their own species and 
weaned only after the following 
minimum ages corresponding to the 
natural behavior of the relevant 
species: 
1) Beef cattle and diary cow: 3 

months old  
2) Pigs: 35 days old 

10.6.7 The operator may use milk from 
conventional production when organic 
milk is not available. Milk substitutes or 
others may be given only in case of 
emergency provided that they do not 
contain antibiotics, synthetic additives 
or slaughter products from the same 
species. 

10.6.8 The following substances are 
prohibited in the animal feed: 
1) slaughter products of the same 

species; 
2) farm animal by-products (e.g. 

abattoir waste) in feed for 
ruminants; 

3) all types of excrements;  
4) feed materials produced by 

extraction  with solvents (e.g. 
hexane) or by adding other 
chemical agents; 

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

compound; 
7) synthetic growth promoters or 

stimulants; 
8) synthetic appetite enhancer; 
9) preservatives except when used as 

a processing aid; 
10) artificial colorants. 

10.6.9 The animals may be given vitamins, 
trace elements and supplements from 
natural sources. With ACT permission, 
synthetic vitamins, minerals and 
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กรณีที=เกดิสภาพอากาศแปรปรวนผดิ
ธรรมชาต ิเชน่ กรดอะซตีกิ, ฟอรม์กิ, และโพ
รพอิอนกิ รวมถงึวติามนิและเกลอืแร ่ 

10.6.12 อาหาร สว่นผสมอาหาร สารปรงุแตง่ และ
สารชว่ยแปรรปูในอาหารสตัวท์กุชนดิ ตอ้ง
ไมม่าจากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

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

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

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

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

10.7 การจดัการดา้นสขุภาพสตัว/์ Animal Health 
หลกัการ 
ควรดแูลสขุภาพและความเป็นอยูข่องสตัวโ์ดยการให ้
อาหารที=เหมาะสมและมคีวามสมดลุแกส่ตัว ์จัดสภาวะ
แวดลอ้มที=ไมท่ําใหส้ตัวเ์กดิความเครยีด และเลอืก
พันธุท์ ี=สามารถตา้นทานโรค พยาธ ิและการตดิเชืKอได ้
ด ี

มาตรฐาน  
10.7.1 ดแูลสขุภาพและความเป็นอยูข่องสตัวโ์ดยเนน้

ที=การป้องกนั  
10.7.2 เมื=อสตัวล์ม้ป่วย หรอืไดร้ับบาดเจ็บ สตัวนั์ Kน

ตอ้งไดร้ับการรักษาทนัท ีโดยใชย้าสมนุไพรที=
เหมาะสมกบัสภาพและชนดิของสตัว ์หาก
จําเป็นใหแ้ยกสตัวป่์วยออกจากฝงูและจัดให ้
อยูใ่นโรงเรอืนเฉพาะ  

10.7.3 ในกรณีที=การป้องกนัหรอืการรักษาดว้ยวธิี
ขา้งตน้แลว้จนเห็นวา่ไมไ่ดผ้ล สามารถใชย้า
แผนปัจจบุนัตามคําแนะนําของสตัวแพทย ์
และตอ้งบนัทกึวธิกีารรักษาและการใชย้าไว ้
ทกุครั Kง รวมถงึตอ้งมรีะยะการหยดุใชย้าเพิ=ม
เป็นสองเทา่ของที=ระบใุนเอกสารกํากบัยา 

10.7.4 ในกรณีที=ใชย้าแผนปัจจบุนัในการรักษาสตัว ์
หากใชเ้กนิกวา่จํานวนครั Kงที=กําหนดตอ่ไปนีK 
ใหส้ตัวนั์ Kนพน้จากความเป็นอนิทรยี ์
1) สตัวท์ี=มอีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้

ไมเ่กนิ 1 ครั Kงตอ่ปี 
2) สตัวท์ี=มอีายมุากกวา่ 1 ปี อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้

ไมเ่กนิ 2 ครั Kงตอ่ปี 
3) กรณีสตัวปี์ก อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิ 1 

ครั Kงตอ่ชว่งอาย ุ

Principle 
Organic production promotes and maintains the 
health and well-being of animals through 
balanced organic diets, stress-free environment 
and the selection of breeds for their resistance 
to diseases, parasites and infections. 

Standards 
10.7.1 The operator shall ensure the health and 

well-being of the animals through 
preventive measures.  

10.7.2 When the animals are sick or injured, 
they shall be treated promptly and 
adequately. The operator may use 
medicinal plants or traditional medicines 
suitable for the animals’ conditions and 
species.  When necessary, the operator 
shall isolate sick animals and keep them 
in separate place. 

10.7.3 When all preventive practices and the 
treatments above fail, the operator may 
use veterinary medicines or antibiotics 
under the supervision of a veterinarian 
and shall keep records of all medical 
treatment and the administering of 
drugs. In this case, the drug withdrawal 
periods shall be doubled of the period 
specified in the medical sheet.  

10.7.4 Animals shall lose organic status if the 
number of times they receive treatment 
with veterinary drugs during their 
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10.7.5 หา้มใชย้าแผนปัจจบุนัเพื=อเป็นการป้องกนัโรค 
หรอืกระตุน้การเจรญิเตบิโต 

10.7.6 หา้มใชส้ารสงัเคราะหเ์พื=อกระตุน้การผลติหรอื
ยบัยั Kงการเจรญิเตบิโตของสตัว ์

10.7.7 ในพืKนที=ที=มโีรคระบาด อนุญาตใหใ้ชว้คัซนี
ตามที=หน่วยงานของรัฐแนะนํา และวคัซนีนัKน
ตอ้งไมม่าจากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

 

lifespan exceeds the following limits:  
1) animals with lifespan of less than one 

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

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

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

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

10.7.7 In areas where risks of disease 
outbreaks are present, the operator may 
use vaccinations as recommended by 
concerned authorities provided that the 
vaccines are not genetically engineered. 

10.8 การขนสง่ / Transport 
มาตรฐาน 
10.8.1 ระหวา่งการขนสง่ไปยงัโรงเชอืดและขณะเขา้

เชอืด ตอ้งใหส้ตัวไ์ดร้ับความกระทบกระเทอืน
นอ้ยที=สดุและมภีาวะใกลเ้คยีงสภาพปกต ิ
ไดแ้ก ่ไมท่ําใหส้ตัวเ์กดิความเครยีด, ตอ้น
สตัวข์ ึKนและลงรถอยา่งนุ่มนวล, ไมข่นสง่สตัว์
ตา่งชนดิปะปนกนั, อปุกรณท์ี=ใชข้นสง่และ
ตอ้นสตัวม์คีณุภาพและมคีวามเหมาะสม, 
ควบคมุอณุหภมูแิละความชืKนสมัพัทธใ์นรถ
ขนสง่, ดแูลไมใ่หส้ตัวห์วิ/กระหาย และควร
คํานงึถงึความตอ้งการเฉพาะของสตัวแ์ตล่ะ
ชนดิ 

10.8.2 หา้มใชก้ระบองไฟฟ้า หรอือปุกรณอ์ยา่ง
เดยีวกนันีKในระหวา่งการขนสง่ 

10.8.3 หา้มใชส้ารสงัเคราะหเ์พื=อกระตุน้หรอืระงับการ
ตื=นตวัของสตัว ์กอ่นขนสง่หรอืขณะทําการ
ขนสง่ 

10.8.4 ตอ้งสามารถจําแนกสตัวแ์ตล่ะตวัหรอืแตล่ะ
กลุม่ ตลอดขั Kนตอนการขนสง่จนถงึการเชอืด 

10.8.5 การขนสง่สตัวไ์ปยงัโรงเชอืดสตัวต์อ้งใชเ้วลา
ไมเ่กนิ 8 ชั=วโมง เวน้แตก่รณีที=ไมม่โีรงเชอืดที=
สามารถเดนิทาง ในระยะเวลา 8 ชั=วโมง  
มกท. อาจพจิารณาเพิ=มเวลาที=ใชเ้ดนิทางมาก
ขึKนเป็นพเิศษได ้ 

Standards 
10.8.1 The animals shall be provided with 

appropriate conditions during 
transportation to the slaughter house in 
order to reduce the adverse effects of 
stress; loading and unloading; mixing 
different groups of animals or animals of 
different sex, quality and suitability of 
transport vehicles and handling 
equipment; temperature and relative 
humidity; hunger and thirst, and the 
specific needs of each animal. 

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

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

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

10.8.5 Transport to the slaughter house shall 
not exceed 8 hours. When the nearest 
slaughter house cannot be reached 
within 8 hours, ACT may allow the 
addition of extra hours to journey times 
on a case by case basis.  

10.9  การเชอืด การชําแหละ และการแปรรปู / Slaughter and Processing 
มาตรฐาน 
10.9.1 ตอ้งทําใหส้ตัวส์ลบกอ่นทําการเชอืด เวน้แต่

Standards 
10.9.1 The animals shall be stunned before 
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จะเป็นขอ้หา้มทางวฒันธรรม 
10.9.2 ในการเชอืด ตอ้งไมใ่ชว้ธิทีี=ทําใหส้ตัวท์รมาน 
10.9.3 การแปรรปูผลติภณัฑจ์ากสตัวท์กุขั Kนตอน ตอ้ง

ไดร้ับการตรวจสอบตามมาตรฐานการแปรรปู
และการจัดการของ มกท. 

10.9.4 โรงเชอืดที=ใช ้ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบและขึKน
ทะเบยีนตามมาตรฐานของกรมปศสุตัว ์

10.9.5 ในการทําความสะอาดและฆา่เชืKอสถานที=และ
อปุกรณ ์ตอ้งใชส้ารที= มกท. อนุญาต ใน
ภาคผนวกเทา่นัKน (สว่นที= 1.6: รายชื=อปัจจัย
การผลติที=อนุญาตใหใ้ชใ้นการเลีKยงสตัวแ์ละ
การเลีKยงผึKงเกษตรอนิทรยี)์ 

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

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

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

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

10.9.5 Only substance listed in Appendix (Part 
1.6: List of Approved Inputs for Organic 
Livestock and Bee-Keeping) can be used 
as cleaning and disinfection of 
equipments and facilities. 
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11. การเลี�ยงผึ�ง / Beekeeping 
 
 

 

 
หลกัการท ัyวไป 
• การเลีKยงผึKงเป็นกจิกรรมที=มสีว่นชว่ยรักษา

สิ=งแวดลอ้ม สง่เสรมิการผลติดา้นการเกษตรและ
ป่าไม ้อนัเนื=องมาจากกจิกรรมการผสมเกสร
ดอกไมข้องตวัผึKง 

 
 
แนวทางปฏบิตั ิ
• รังผึKงควรประกอบดว้ยวสัดจุากธรรมชาต ิซ ึ=งไม่

กอ่ใหเ้กดิการปนเปืKอนแกส่ ิ=งแวดลอ้มหรอื
ผลติภณัฑผ์ึKง 

• อาจมกีารใหอ้าหารเสรมิที=เป็นอนิทรยีแ์กผ่ ึKงดว้ย 
เฉพาะในชว่งที=ขาดแคลนอาหารอนัเนื=องมาจาก
สภาพอากาศหรอืมเีหตจํุาเป็นอื=น ๆ  

• เมื=อนําผึKงไปเลีKยงในพืKนที=ที=ปลอ่ยใหพ้ชืขึKนเอง
ตามธรรมชาต ิควรพจิารณาถงึความปลอดภยัและ
ผลกระทบตอ่พันธุข์องแมลงในทอ้งถิ=น รวมถงึ
ความตอ้งการผสมเกสรของพชืพันธุใ์นทอ้งถิ=น 

• การดแูลรักษาและจัดการรังผึKง ควรปฏบิตัติาม
มาตรฐานปศสุตัวอ์นิทรยี ์มกท. ดว้ย 

• การดแูลผึKง ควรพจิารณาการปรับตวัใหเ้ขา้กบั
ส ิ=งแวดลอ้ม, ความอยูร่อด และความตา้นทานตอ่
โรค 

• ในชว่งที=มกีารบบีนํKาผึKงและการแปรรปูผลติภณัฑ์
จากผึKง ควรรักษาอณุหภมูขิองนํKาผึKงใหต้ํ=าที=สดุอยู่
เสมอ 

• พืKนที=เลีKยงควรมขีนาดใหญเ่พยีงพอและมคีวาม
หลากหลายใหม้ากที=สดุ เพื=อใหม้แีหลง่อาหาร
และนํKาเพยีงพอ 

• ควรดแูลสขุภาพของผึKงดว้ยการเตรยีมป้องกนัโรค 
ใชเ้ทคนคิการคดัเลอืกสายพันธุ ์จัดหา
สภาพแวดลอ้มที=ด ีแหลง่อาหารที=สมดลุ และการ
ปฏบิตัใินการดแูลรักษาที=เหมาะสม 

• แหลง่อาหารตามธรรมชาต ิควรมาจากระบบ
เกษตรอนิทรยีห์รอืที=เกดิข ึKนเองตามธรรมชาต ิ

 

General Principle 
• Beekeeping is an important activity that 

contributes to the protection of the 
environment and agricultural and forestry 
production through the pollination action of 
bees. 

 
Recommended Practices 
• Hives should be made of natural materials 

that present no risk of contamination to the 
environment and bee products.  

• Colonies may be fed with organic feed only 
to compensate for temporary forage 
shortages due to weather conditions or 
other exceptional circumstances.  

• When bees are placed in wild areas, 
consideration should be given to their 
impact on the safety and integrity of 
indigenous insect population and pollination 
requirements of native plants.  

• The treatment and management of hives 
should respect ACT organic livestock 
standards. 

• The ability of bees to adapt to local 
conditions, their vitality and resistance to 
diseases should be taken into account.  

• Honey temperatures should be maintained 
as low as possible during the extraction and 
the processing of bee products. 

• Foraging areas should be large enough and 
as varied as possible to provide bees with 
sufficient forage and water. 

• Bees should be kept healthy through 
preventive measures, selection of 
appropriate breeds, favorable environment, 
balanced diet and appropriate husbandry 
practices. 

• The sources of forage should be essentially 
organically produced plants or naturally 
occurring vegetation. 

มาตรฐาน 
การจดัการท ัyวไป 
11.1 รังผึKงตอ้งตั Kงอยูใ่นแปลงที=ขอรับรองมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยีแ์ละ/หรอื พืKนที=ที=ปลอ่ยใหพ้ชื
ขึKนเองตามธรรมชาตทิี=ไมเ่คยใชส้ารเคมทีี=หา้ม
ใชใ้นเกษตรอนิทรยี ์โดยเป็นพืKนที=ที=ผ ึKง

Standards 
General Management 
11.1 Hives shall be placed in fields certified as 

organic and/or wild areas that have not 
been treated with substances prohibited 
in organic production. The location of 
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สามารถหานํKาหวานและเรณูจากแหลง่ผลติพชื
ที=เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์พยีงพอ
ตอ่ความตอ้งการในรัศม ี3 กม. กรณีที=เปลี=ยน
สถานที=เลีKยงตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบทนัท ี 

11.2 เกษตรกรผูเ้ลีKยงผึKงตอ้งไมว่างรังผึKงในบรเิวณ
ที=พืKนที=บนิหาอาหารมคีวามเสี=ยงปนเปืKอนสงูใน
รัศม ี5 กโิลเมตร ไดแ้ก ่พืKนที=การเกษตรทั=วไป
ที=ใชว้ธิกีารที=มผีลกระทบตอ่สิ=งแวดลอ้มรนุแรง 
และแหลง่มลพษิ เชน่ เขตชมุชนหนาแน่น, 
ถนนที=มรีถผา่นไปมาจํานวนมาก, เขตโรงงาน
อตุสาหกรรม, บอ่ขยะ, เตาเผาขยะ เป็นตน้ 

11.3 เมื=อหมดฤดกูารเลีKยงแตล่ะรุน่ ตอ้งเหลอืรังผึKง
ไวส้ํารองนํKาผึKงและเรณูสําหรับฝงูผึKงอยา่ง
เพยีงพอตลอดชว่งระยะเวลาพักรัง การให ้
อาหารเสรมิแกผ่ึKงจะทําไดเ้ฉพาะในชว่ง
รอยตอ่ระหวา่งการเกบ็เกี=ยวรุน่ที=แลว้จนถงึชว่ง
กอ่นฤดกูารผลติถดัไป ทั KงนีK ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะ
นํKาผึKงอนิทรยี ์นํKาตาลเหลวอนิทรยี ์หรอืนํKาตาล
อนิทรยีเ์ทา่นัKน (อาจยกเวน้ใหใ้ชจ้ากแหลง่อื=น
ได ้ในกรณีที=หานํKาตาลอนิทรยีไ์มไ่ด ้แตจ่ะ
อนุญาตใหใ้ชไ้ดภ้ายในระยะเวลาที=กําหนด) 
โดยใหบ้นัทกึขอ้มลูเกี=ยวกบัอาหารที=ใหเ้พิ=ม 
ไดแ้ก ่ชนดิ, วนัที=ให,้ ปรมิาณ และระบรุวงผึKง
ที=ใหไ้วด้ว้ย 

11.4 รังผึKงทกุรังตอ้งมสีว่นประกอบพืKนฐานเป็นวสัดุ
จากธรรมชาต ิไมอ่นุญาตใหใ้ชว้สัดทุํารังที=
อาจมสีารพษิปนเปืKอน หรอืมผีลกระทบตอ่
สิ=งแวดลอ้มและผลติภณัฑผ์ึKง เชน่ กลอ่งบรรจุ
รังผึKงอาจทาสไีด ้แตต่อ้งไมม่สีารตะกั=วเจอืปน 
และอาจใชว้สัดพุืKนฐานที=เป็นพลาสตกิไดแ้ต่
ตอ้งเคลอืบดว้ยไขผึKงอนิทรยีแ์ละยดึกบัคอน
ไม ้

11.5 ในการทําความสะอาดและกําจัดเชืKอโรคใน
วสัด ุอาคารสถานที= เครื=องมอื ภาชนะ หรอื
ผลติภณัฑท์ี=ใชใ้นการเลีKยงผึKง ใหใ้ชส้ารตามที=
อนุญาตในภาคผนวกเทา่นัKน (สว่นที= 1.6: 
รายชื=อปัจจัยการผลติที=อนุญาตใหใ้ชใ้นการ
เลีKยงสตัวแ์ละการเลีKยงผึKงเกษตรอนิทรยี)์ 
อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑจ์ากธรรมชาต ิเชน่ ไข
ผึKง และนํKามนัพชื 

hives shall ensure that bees have access 
to sufficient honeydew, nectar and 
pollen from plant sources which are in 
accordance with this standard within a 3 
km radius. The operator shall notify ACT 
immediately of any changes of 
beekeeping sites.  

11.2 The operator shall not site hives within 
foraging distances in a radius of 5 km of 
sources of high-risk contamination and 
pollution, e.g. non-organic agricultural 
land exposed to practices with high 
environmental impact, densely populated 
urban areas, roads with heavy traffic, 
garbage dumps and incinerators.  

11.3 At the end of the production season, 
hives shall be left with enough honey 
and pollen reserves for the colonies to 
survive the dormancy period. Any 
supplementary feeding may be allowed 
only between the last honey harvest and 
the start of the next nectar or honeydew 
flow period. In such cases organic honey 
or organic sugar syrup, or organic sugar 
shall be used. (When organic sugar is 
not available, exceptions may be made 
for a specified time limit.) The operator 
shall record the type of feed, quantities, 
dates and the hives being fed.  

11.4 Hives shall be made basically of natural 
materials. Use of materials that are 
potentially toxic or present risk of 
contaminating the environment and bee 
products is prohibited. Bee boxes shall 
be painted with only lead-free paints. 
Plastic foundation, if made with wooden 
frames and coated with organic 
beeswax, is permitted.  

11.5 For cleaning and disinfecting beekeeping 
materials, buildings, utensils or products, 
permitted substances listed in Appendix 
(Part 1.6: List of Approved Inputs for 
Organic Livestock and Bee-Keeping) may 
be used. Only natural products such as 
wax and plant oils can be used in the 
hives. 

ระยะปรบัเปลีyยน 
11.6 ฝงูผึKงเดมิที=มอียูแ่ลว้ สามารถปรับเปลี=ยนเขา้สู่

ระบบเกษตรอนิทรยี ์การนําผึKงใหมเ่ขา้มาเพิ=ม 
ตอ้งหาจากแหลง่ที=เป็นอนิทรยีก์อ่น 

Conversion   
11.6 Existing bee colonies may be converted 

to organic production. Introduced bees 
shall come from organic production units 
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11.7 กรณีที=พบปัญหาผึKงตายเป็นจํานวนมาก
เนื=องจากเป็นโรคหรอืเกดิภยัพบิตั ิไมส่ามารถ
หาพันธุผ์ ึKงอนิทรยีม์าเลีKยงทดแทน อนุญาตให ้
นําพันธุผ์ ึKงทั=วไปมาเริ=มเลีKยงใหมไ่ด ้

11.8 ผลติภณัฑผ์ึKงจะสามารถจําหน่ายเป็นอนิทรยี์
ไดเ้มื=อการเลีKยงผึKงเป็นไปตามมาตรฐานนีK
อยา่งนอ้ย 1 ปี  

11.9 ในชว่งระยะปรับเปลี=ยนนีK ตอ้งใชไ้ขผึKงอนิทรยี์
มาแทนไขผึKงเดมิภายในระยะเวลา 1 ปี ใน
กรณีที=ไมส่ามารถเปลี=ยนเป็นไขผึKงอนิทรยีไ์ด ้
ทั Kงหมด มกท. อาจขยายระยะปรับเปลี=ยน
ออกไป 

11.10 ทั KงนีK การเปลี=ยนไขผึKงใหมอ่าจไมจํ่าเป็น หาก
ไมม่กีารใชส้ารตอ้งหา้มในรังผึKงมากอ่น  

11.11 กรณีที=มกีารปรับปรงุรังผึKงใหม ่สามารถนํา
นางพญาผึKงและฝงูผึKงเขา้ใหมไ่ดไ้มเ่กนิปีละ 
10% โดยใชร้วงผึKงหรอืฐานรวงที=มาจากระบบ
เกษตรอนิทรยี ์

when available. 
11.7 In case of high mortality of bees caused 

by health or catastrophic circumstances 
and when organic apiaries are not 
available, non-organic bees can be 
introduced. 

11.8 Bee products shall be sold as organic 
when beekeeping has been managed in 
accordance with this standard for at 
least one year.  

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

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

11.11 For the renovation of apiaries, 10 % per 
year of the queen bees and swarms may 
be replaced by non-organic queen bees 
and swarms in the organic production 
unit when the queen bees and swarms 
are placed in hives with combs or comb 
foundations coming from organic 
production units. 

พนัธุส์ตัวแ์ละการขยายพนัธุ ์
11.12 ในการเลอืกพันธุผ์ ึKง ตอ้งใชพ้ันธุท์ ี=สามารถ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพในทอ้งถิ=นและตา้นทาน
โรคไดด้ ี

Breeds and Breeding 
11.12 The operator shall select breeds of bees 

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

การจดัการดา้นสขุภาพ 
11.13 ในการดแูลสขุภาพของผึKง ใหย้ดึหลกัในการ

สง่เสรมิใหเ้กดิความตา้นทานและป้องกนัโรค 
เชน่ เปลี=ยนนางพญาผึKงเป็นระยะ, มรีะบบ
ตรวจสอบความผดิปกตขิองผึKง, การควบคมุตวั
ออ่นผึKงผูภ้ายในรัง, กําจัดเชืKอโรคในวสัดุ
อปุกรณเ์ป็นประจํา, ทําลายวสัดแุละตวัผึKงที=มี
การปนเปืKอนทิKง, เปลี=ยนไขผึKงอยูเ่สมอ, เกบ็
เรณูและนํKาผึKงไวใ้หเ้พยีงพอในชว่งพักรัง, ใช ้
ไขผึKงที=ไมป่นเปืKอนเชืKอโรคหรอืแมลงศตัร ูเป็น
ตน้ 

11.14 ในกรณีที=มาตรการดแูลสขุภาพขา้งตน้ไมเ่ป็น
ผล ฝงูผึKงมอีาการป่วยหรอืตดิเชืKอโรคจะตอ้ง
ไดร้ับการรักษาอยา่งทนัทว่งท ีและอาจ
อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารรักษาดงัตอ่ไปนีK 
11.14.1 ใชย้าสมนุไพรหรอืวธิกีารรักษาแบบ

ทางเลอืกกอ่น โดยเฉพาะถา้การใช ้
วธิรีักษาแบบนีKไดม้ปีระสทิธภิาพที=ด ี

11.14.2 ถา้จําเป็นตอ้งใชย้าแผนปัจจบุนัที=

Health care 
11.13 The health of bees shall be primarily 

achieved by preventive measures and 
practices promoting resistance to 
diseases, e.g. replacement of queen 
bees at regular intervals, systemic 
inspection of hives to detect any health 
anomalies, control of male brood in the 
hives, regular disinfection of  materials 
and equipment,  destruction of 
contaminated hives and materials, 
replacement of beeswax, sufficient 
reserves of pollen and honey in hives 
during the dormancy period, and use of 
beeswax not contaminated with diseases 
or pest.  

11.14 Where preventive measures fail, and 
colonies become sick or infested, they 
shall be treated immediately. Treatments 
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เป็นสารสงัเคราะหห์รอืยาปฏชิวีนะ
ในการรักษา โดยการใชย้าตอ้งอยู่
ภายใตค้วามควบคมุของสตัวแพทย ์
และหา้มใชเ้พื=อเป็นการป้องกนัโรค 

11.14.3 ตอ้งมกีารบนัทกึชนดิยา (รวมถงึสาร
ออกฤทธิ¥ทางยา) และรายละเอยีด
ขอ้บง่ชีKของโรค, ปรมิาณยาที=ใช,้ 
วธิกีารจัดการ, ชว่งเวลาที=ใชย้า และ
ระยะเวลาหยดุใชย้าไวอ้ยา่งชดัเจน 

11.14.4 รังผึKงที=ใหก้ารรักษาจะตอ้งถกูแยกไว ้
ตา่งหาก และตอ้งเริ=มระยะ
ปรับเปลี=ยนใหมห่นึ=งปี 

11.15 ในการควบคมุโรคและแมลงศตัร ูอนุญาตให ้
ใชส้ารดงัตอ่ไปนีK 
1) กรดแลคตกิ และกรดฟอรม์กิ  
2) กรดออกซาลกิ และกรดอะซติกิ 
3) กํามะถนั 
4) นํKามนัสกดัจากพชืธรรมชาต ิเชน่ 

เมนทอล, ยคูาลปิตสั และการบรู  
5) เชืKอบาซลิลสั (Bacillus thuringiensis) 
6) ไอนํKา เปลวไฟ และโซดาไฟ ในการฆา่

เชืKอในรัง 
11.16 อนุญาตใหก้ําจัดตวัออ่นผึKงผูไ้ด ้ในกรณีที=มี

การเขา้ทําลายของไร Varroa jacobsoni 

shall respect the following principles:   
11.14.1 Preference should be given to 

the use of herbal medicinal 
products or alternative 
treatments provided that their 
therapeutic effect is effective for 
the condition for which the 
treatment is intended. 

11.14.2 If necessary, allopathic 
chemically synthesized 
medicinal products (e.g. 
antibiotics) may be used under 
the responsibility of a 
veterinarian. In such cases the 
bee products shall not be sold 
as organic. The use of allopathic 
synthesized products for 
preventive treatments is 
prohibited. 

11.14.3 All treatments with veterinary 
medicinal products shall be 
clearly recorded in details, i.e. 
the type of product, (including 
the indication of the active 
substances), the diagnosis, 
doses, the method of 
administration, the duration of 
treatment and the withdrawal 
period. 

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

11.15 For disease and pest control the 
following are permitted: 
1) lactic, formic acid;  
2) oxalic, acetic acid;  
3) sulfur; 
4) natural essential oils, e.g. menthol, 

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

for hive disinfection. 
11.16 The practice of destroying the male 

brood is permitted only to contain 
infestation with Varroa jacobsoni. 

การจดัการอวยัวะสตัว ์
11.17 ไมอ่นุญาตใหม้กีารการตดัแตง่อวยัวะ ไดแ้ก ่

การตดัปีกผึKงนางพญา 

Mutilations 
11.17 Mutilations such as clipping of the wings 

of queen bees are prohibited. 

การเก็บเก ีyยวและแปรรปู Harvesting and Processing 
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11.18 ไมอ่นุญาตใหท้ําลายผึKงในคอนรังผึKงเพื=อเกบ็
เกี=ยวเอานํKาผึKงหรอืผลติภณัฑผ์ึKงอื=น ๆ 

11.19 หา้มนํารังผึKงที=มตีวัออ่นอยูภ่ายในมาบบีเอา
นํKาผึKง 

11.20 ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารไลท่ี=เป็นสารเคมี
สงัเคราะหเ์พื=อไลผ่ ึKง ในชว่งบบีนํKาผึKง 

11.21 การใชค้วนัควรใชใ้หน้อ้ยที=สดุ อนุญาตใหใ้ช ้
วสัดใุนการรมควนัที=มาจากธรรมชาตหิรอืที=
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 

11.22 การนําผลติภณัฑผ์ึKงอนิทรยีม์าจัดการ/แปรรปู
จะตอ้ง 
1) ไมเ่ตมินํKาลงในนํKาผึKงเพื=อลดความขน้ 
2) ไมใ่ชแ้ผน่กรองที=มคีวามละเอยีดสงู หรอื

ไดอะตอมมเิชยีส เอริท์ เพื=อแยก seed 
crystals ออกจากนํKาผึKง 

3) ไมใ่ชว้ธิกีรองแบบแรงอดัสงู 
4) ไมใ่ชค้วามรอ้นหรอืจัดการผลติภณัฑ์

อนิทรยีด์ว้ยเครื=องทําความรอ้นเชืKอเพลงิ
นํKามนักา๊ด หรอื ระบบทําความรอ้นอื=นที=
กอ่ใหเ้กดิไอปิโตรเลยีมในหอ้ง หรอื 

5) ไมใ่ชส้ารกําจัดแมลง, สารไลแ่มลง, หรอื
สารรมที=เป็นสารสงัเคราะห ์เพื=อควบคมุผึKง
ที=แตกรัง หรอืแมลงศตัรอูื=นๆ 

11.23 ขั KนตอนการบบีนํKาผึKง, แปรรปู และเกบ็รักษา
นํKาผึKงหรอืผลติภณัฑผ์ึKง ตอ้งมกีารดแูลใกลช้ดิ 
และจดบนัทกึวธิกีารปฏบิตัใินทกุขั Kนตอนไว ้

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

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

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

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

11.22 In the handling/processing of bee 
products, the operator shall not:  
1) adulterate honey with water;   
2) use fine mesh filters or diatomaceous 

earth to separate seed crystals from 
honey;  

3) use high pressure filtration systems;   
4) heat or handle bee products using 

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

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

11.23 All steps of extraction, processing and 
storage of honey or other bee products 
shall be handled with care and 
documented. 
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12. การรบัรองแบบกลุม่ /                    
Grower Group Certification 
 

 

 

กลุม่ผูผ้ลติท ั�งทีyมแีละไมม่รีะบบควบคมุ
ภายใน  
โครงการผลติเกษตรอนิทรยีท์ั Kงที=มแีละยงัไมม่รีะบบ
ควบคมุภายใน ตอ้งจัดทําเอกสารดงัตอ่ไปนีK 
12.1 ขอ้มลูพืKนฐานของเกษตรกรผูผ้ลติแตล่ะราย 

เชน่  
1) ขอ้ตกลงในการเขา้รว่มโครงการผลติเกษตร

อนิทรยี,์  
2) แผนการผลติประจําปี,  
3) ประวตัฟิารม์และประวตักิารใชส้ารเคมใีนแต่

ละแปลง,   
4) แผนผังฟารม์,  
5) จํานวนแปลง และจํานวนพืKนที=แตล่ะแปลง 

ในครอบครองของเกษตรกร ทั Kงแปลงที=ทํา
เกษตรอนิทรยี ์และแปลงทั=วไป,   

6) พชืที=ขอรับรอง 
12.2 แผนที=ที=แสดงใหเ้ห็นตําแหน่งที=ตั Kงของฟารม์

ของเกษตรกรในโครงการ โดยเฉพาะในกรณีที=
เกษตรกรในพืKนที=ทําเกษตรอนิทรยีท์ั Kงหมดและ
ไมม่คีวามเสี=ยง และไมม่แีผนผังฟารม์แตล่ะราย 

12.3 รายการปัจจัยการผลติที=ทางโครงการจัดหาให ้
หรอืที=ผูผ้ลตินําเขา้มาใชใ้นฟารม์ และขอ้มลู
เกี=ยวกบัปัจจัยการผลติดงักลา่วที=สามารถ
ตรวจสอบไดว้า่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีท์ี=ขอการรับรอง 

12.4 สรปุรายชื=อสมาชกิของกลุม่ผูผ้ลติ (Approved 
Farmer List) ซ ึ=งตอ้งมขีอ้มลูชื=อ, ที=อยู,่ รหสั
ผูผ้ลติ, แปลงอนิทรยี,์ แปลงทั=วไป, วนัที=
เกษตรกรเขา้รว่มโครงการ, วนัที=ใชปั้จจัยการ
ผลติตอ้งหา้มครั Kงสดุทา้ย, วนัที=มกีารตรวจครั Kง
ลา่สดุ, พชืที=ขอรับรอง, สถานะการรับรอง 
(อนิทรยี ์ปรับเปลี=ยนปีที= x) และระยะ
ปรับเปลี=ยน, ประมาณการผลผลติ 

12.5 สญัญาระหวา่งกลุม่ผูผ้ลติกบัผูร้ับจา้งผลติ 
(sub-contractor) อื=นๆ เชน่ ผูร้ับจา้งแปรรปู 
(ถา้ม)ี 

Grower Group with and without 
Internal Control System (ICS) 
Organic Grower Group Project (GG) with and 
without Internal Control System (ICS) shall 
develop the following documents: 
12.1 Basic information of each producer 

including  
1) agreement to join the Grower Group 

(GG),  
2) annual production plan,  
3) farm history and last use of prohibited 

agro-chemicals in each field,  
4) field map,  
5) number of field and field acreage for 

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

6) crop to be certified. 
12.2 Overall farm map of all GG members, 

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

12.3 List of farm inputs allowed to be used by 
the GG, either provided or farmers obtain 
themselves. Information about the 
allowed inputs whether they are complied 
with relevant organic standards.  

12.4 Approved Farmer List containing 
information of farmer name, address, 
farmer code, organic field, conventional 
field, date when farmer start joining 
organic project, date of last use of 
prohibited substances, last inspection, 
certified crops, field status (organic, in-
conversion year xx), conversion period, 
estimate yields. 

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

กลุม่ผูผ้ลติทีyมรีะบบควบคมุภายใน 
 
สําหรับโครงการที=มรีะบบบควบคมุภายใน มขีอ้กําหนด
ที=ตอ้งปฏบิตัเิพิ=มเตมิดงัตอ่ไปนีK 
12.6 จัดทํามาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์ยา่งงา่ยเผยแพร่

Grower Group with Internal Control 
System (ICS) 
For GG with Internal Control System (ICS), 
additional requirements must be followed: 
12.6 ICS develop a simplified organic 
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ใหก้บัเกษตรกรสมาชกิ เฉพาะในเรื=องที=
เกี=ยวขอ้งกบัการผลติของเกษตรกร โดยกลุม่
ผูผ้ลติจะตอ้งแจกเอกสารมาตรฐานดงักลา่ว
ใหก้บัเกษตรกรสมาชกิทกุราย 

12.7 การฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัเกษตรกรสมาชกิ
เกี=ยวกบัเกษตรอนิทรยี,์ มาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์(ตามมาตรฐานอยา่งงา่ยในขอ้ 12.6), 
และขอ้กําหนดเกี=ยวกบัการตรวจรับรองเกษตร
อนิทรยีท์ี=เกี=ยวขอ้ง โดยมกีารจัดทํารายงานการ
ฝึกอบรมดงักลา่วเกบ็ไวท้ี=กลุม่ผูผ้ลติดว้ย 

12.8 มกีารตรวจเยี=ยมฟารม์ของเกษตรกรสมาชกิใน
โครงการทกุรายอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั Kง ยกเวน้
กลุม่ผูผ้ลติที=มกีารผลติพชืแบบประณีตตลอดปี 
(เชน่ ผัก) หรอืมกีารปลกูพชืที=ขอรับรองหลาย
รุน่หมนุเวยีนกนัในรอบปี อาจมกีารตรวจเยี=ยม
ฟารม์ของเกษตรกรมากกวา่ปีละ 1 ครั Kง ทั KงนีK
ข ึKนกบัความเสี=ยงภายของการผลติและภายใน
กลุม่ โดย มกท. จะพจิารณาเป็นกรณีไป 

12.9 กรณีที=โครงการรับสมคัรสมาชกิรายใหม ่จะตอ้ง
ทําการตรวจเยี=ยมเกษตรกรรายใหมท่กุราย
พรอ้มทั Kงตดิตามใหเ้กษตรกรแกไ้ขเงื=อนไข
สําคญัที=พบจากการตรวจใหแ้ลว้เสร็จกอ่น จงึจะ
สามารถขึKนทะเบยีนเป็นสมาชกิได ้

12.10 ในการตรวจเยี=ยมฟารม์ จะตอ้งมกีารตรวจการ
ผลติแบบคูข่นานของเกษตรกรแตล่ะราย 
(ปรับเปลี=ยน-อนิทรยี ์หรอือนิทรยีต์า่งมาตรฐาน 
และที=ไมใ่ชอ่นิทรยี)์ โดยจะตอ้งทําการตรวจ
เยี=ยมและตดิตามในชว่งเกบ็เกี=ยว เพื=อใหม้ั=นใจ
วา่ เกษตรกรสมาชกิมกีารจัดการผลติผลแยกกนั
อยา่งชดัเจน   

12.11 ในกรณีที=เกษตรกรสมาชกิมกีารแปรรปูผลผลติ
กอ่นสง่ขายใหก้บักลุม่ (เชน่ ตาก อบแหง้) 
ระบบควบคมุภายในจะตอ้งทําการตรวจการแปร
รปูในครัวเรอืนของสมาชกิดว้ย  

12.12 ในการตรวจเยี=ยมฟารม์และการแปรรปูทกุครั Kง 
จะตอ้งมกีารจัดทํารายงานการตรวจที=มขีอ้มลู
เพยีงพอ เชน่ แปลงที=ตรวจ, ชนดิพชืที=ปลกู, 
แหลง่นํKา, การปรับปรงุบํารงุดนิ, การกําจัด
ศตัรพูชื, เมล็ดพันธุแ์ละปัจจัยการผลติที=ใช,้ 
ระบบนเิวศในฟารม์, การป้องกนัการปนเปืKอน
จากภายนอก (ประเมนิแนวกนัชน), การจด
บนัทกึในฟารม์, การเกบ็เกี=ยวและการจัดการ
ผลติผลหลงัเกบ็เกี=ยว, ปรมิาณผลติผลที=ไดห้รอื
ประมาณการ การจัดการพชืคูข่นาน (ถา้ม)ี ฯลฯ 

12.13 มมีาตรการในการจัดการลงโทษเกษตรกร
สมาชกิเมื=อมกีารละเมดิมาตรฐานหรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามเงื=อนไขการรับรองมาตรฐาน และบนัทกึการ
จัดการดงักลา่ว โดยระบบควบคมุภายในตอ้ง
จัดทํารายชื=อเกษตรกรที=ถกูลงโทษ พรอ้ม
เหตผุลและระยะเวลาการลงโทษ รวมทั Kง

standards, easily accessible by the for the 
GG farmer members. These standards 
shall contain relevant part of the organic 
production requirements of applicable 
standards. All farmer members must have 
a copy of these simplified standards. 

12.7 ICS organize training for GG members on 
organic agriculture, requirements of 
organic standards (as per the simplified 
standards in 12.6), and certification 
requirements. Records of each training 
shall be maintained and kept at the GG 
office. 

12.8 ICS must do internal farm visit at least 
once a year. Exception when the 
productions are very intensive whole year 
round (e.g. vegetables) or growing 
multiple crop rotations within one year, 
the ICS internal farm visit to GG shall be 
more than once a year depending on the 
risks of the productions and the grower 
group which ACT will decide on case by 
case basis. 

12.9 ICS must ensure that new GG farmer 
members are visited by the ICS and all 
major NCs from the visit are resolved 
before he/she can be approved and listed 
in the Approved Farmer List. 

12.10 For the ICS internal farm visit, an 
inspection of fields with parallel 
production (e.g. organic in-conversion 
and organic or organic of different 
standards) shall be conducted, including 
the visit at the harvesting time to ensure 
that GG farmer members clearly separate 
the harvesting and handling of organic 
and non-organic products.  

12.11 If GG farmer members do process the 
organic produce for delivering to the GG 
(e.g. drying, cutting), the ICS must 
inspect such processing activities of the 
GG farmer members.  

12.12 Every time when do the ICS do farm or 
processing internal visit, there shall be 
report of the visit containing sufficient 
information as required by the standards, 
e.g. field visited, crop, irrigation source, 
soil fertility management, pest 
management, seed and farm inputs, farm 
agro-ecology, prevention of external 
contamination (evaluating of buffer 
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เกษตรกรที=ลาออกจากกลุม่และเหตผุลการ
ลาออก ไวใ้ห ้มกท. ตรวจสอบ 

12.14 มกีารจัดทําคูม่อืระบบควบคมุภายใน ที=แสดง
รายละเอยีดเกี=ยวกบัการดําเนนิงานของระบบ
ควบคมุภายใน, ผูร้ับผดิชอบและเจา้หนา้ที=ใน
สว่นตา่งๆ, การประเมนิความเสี=ยงภายใน
โครงการ เพื=อระบบควบคมุภายในไดร้ับทราบ
แนวโนม้ของปัญหาที=อาจเกดิขึKนและหา
มาตรการลดความเสี=ยงใหเ้หลอืนอ้ยที=สดุ 

12.15 เจา้หนา้ที=ของระบบควบคมุภายในจะตอ้งมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกี=ยวกบัเกษตรอนิทรยี,์ 
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี=ขอการรับรอง, ไมม่ี
ผลประโยชนเ์กี=ยวขอ้งกบัผูท้ ี=ไปตรวจโดยตรง 
(เชน่ ไมต่รวจฟารม์ของตวัเอง หรอืผูผ้ลติที=เป็น
เครอืญาต ิหรอืที=อาจมผีลใหเ้กดิความลําเอยีง
ในการตรวจได ้แต ่มกท. อาจมขีอ้ยกเวน้
สําหรับบางกรณี ทั KงนีKข ึKนอยูก่บัการประเมนิความ
เสี=ยง ซ ึ=ง มกท. จะพจิารณาเป็นกรณีไป), และ
จะตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมเกี=ยวกบัการตรวจเยี=ยม
ฟารม์จากวทิยากรที=มคีวามรูแ้ละความ
เชี=ยวชาญ 

12.16 รายงานสรปุประจําปี ระบรุายละเอยีดสําคญัๆ 
เชน่ จํานวนเกษตรกรและจํานวนพืKนที=ที=
เปลี=ยนแปลง, จํานวนเกษตรกรที=ละเมดิ
มาตรฐานและการลงโทษ, ปัญหาและเงื=อนไข
โดยรวมสําหรับเกษตรกรสมาชกิ, สรปุการรับซืKอ
ผลติผล การขายผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ฯลฯ 

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

12.13 ICS has sanction measures to impose on 
GG farmer members who do not comply 
with the organic standards or certification 
conditions. The sanction shall be 
documented. The ICS shall compile the 
list, for ACT to verify, of sanctioned GG 
members together with reason and time 
period of the sanctions as well as list of 
GG who resigned from the group and the 
reasons.  

12.14 An ICS manual shall be developed. The 
manual shall include information about 
the ICS works, responsible persons, staff, 
the overall risk assessment so that the 
ICS know what preventive measures shall 
be employed to reduce the risks. 

12.15 The ICS staff shall have a good 
knowledge on organic agriculture, the 
relevant part of the applicable standards, 
no direct conflict of interests with 
inspected GG members (e.g. not 
inspecting own farm, direct family 
members which may have bias in the ICS 
inspection but ACT may grant exception 
for some GG on case by case basis by 
evaluating possible risks), and shall be 
trained on ICS farm visit and inspection 
for competent trainer. 

12.16 An ICS annual report shall be submitted 
to ACT including relevant information 
such as changes of GG farmer members 
and farmlands, problems and approval 
conditions for GG members, the annual 
purchase of the products, sale of organic 
products, etc. 
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ภาคผนวก / Appendixes  

 
ภาคผนวก 1: ปจัจยัการผลติทีyอนญุาตใหใ้ชใ้นการผลติอนิทรยี ์/  
Appendix 1: List of approved Inputs Used in Organic Production  
 
สญัลกัษณแ์ละความหมาย / Symbols 
 

✔ ใหใ้ชไ้ด ้หมายถงึ ปัจจัยการผลติที=อนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐาน 
Permitted as organic practice and input in organic farming 

! ใชอ้ยา่งระมดัระวงั หมายถงึ ปัจจัยการผลติที=อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้แตจ่ะตอ้งใชต้ามขอ้กําหนดอยา่ง
เครง่ครัด และใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
Use with caution as specified in this Appendix 

 
 
สว่นทีy 1.1: ปจัจยัการผลติทีyใชเ้ป็นปุ๋ ยและสารปรบัปรงุดนิ /  
Part 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners 
 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้กาํหนด  Input Details/Restriction 

กระดกูป่น  กระดกูสตัวห์รอืกระดกูปลา
บดละเอยีด ใหธ้าตฟุอสฟอรัสและ
ธาตไุนโตรเจนแกด่นิปลกู มี
คณุสมบตัเิป็นดา่งเล็กนอ้ย ควรใช ้
ในปรมิาณที=เหมาะสม โดย
คํานงึถงึสมดลุของธาตอุาหารใน
ดนิ 

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

กากนํKาตาล 
หรอืโมลาส 

ใชใ้นการหมกัทําปุ๋ ยนํKาชวีภาพ 
เพื=อเป็นอาหารของจลุนิทรยี ์

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

กากเมล็ดพชื กากที=เหลอืจากการบบีนํKามนั เชน่ 
ถั=วลสิง ถั=วเหลอืง เมล็ดสะเดา 
เมล็ดละหุง่ ใหธ้าตไุนโตรเจน ควร
ใชใ้นสภาพที=ผา่นการหมกัแลว้ ถา้
ใชไ้มถ่กูตอ้งอาจทําใหพ้ชืไหม ้
หรอืเน่าตาย 

! Vegetable 
seed cake 

Organic waste from oil 
extraction such as peanut, 
soybean, neem, custard seed. 
The seed cake is rich with 
nitrogen. Best used after 
composting. Direct soil 
application could harm crops. 

แกลบ ใชเ้ป็นวสัดคุลมุดนิ ชว่ยปรับปรงุ
ดนิเหนยีวใหโ้ปรง่ขึKน แตค่วรใช ้
รว่มกบัวสัดอุื=น เพราะมธีาตอุาหาร
นอ้ยมาก และเกบ็ความชืKนไดไ้มด่ ี
ยอ่ยสลายชา้ 

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

กํามะถนั 
 

-- ! Sulphur -- 

เกลอืยปิซั=ม  
(แมกนเีซี=ยม 
ซลัเฟต) 

จะตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและ
ไมผ่า่นกระบวนการทางเคมหีรอืไม่
มาจากกระบวนการสงัเคราะห ์

✔ Gypsum salt 
(Magnesium 
Sulphate) 

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

ผลพลอยได ้
จากโรงงาน
อตุสาหกรรม 

เป็นอนิทรยีวตัถใุชใ้นการทําปุ๋ ย
หมกัได ้แตไ่มไ่ดม้าจากโรงงาน
อตุสาหกรรมเคม ีและตอ้งระบุ
แหลง่ที=มา และตอ้งตรวจสอบกอ่น
วา่ไมม่กีารปนเปืKอนสารเคม/ีสาร

! Industrial 
waste 

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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ตอ้งหา้ม contamination with chemicals/ 
prohibited substances should 
be available. 

ขีKเถา้ไม,้ 
ขีKเถา้แกลบ 

ใชเ้ป็นวสัดปุรับปรงุความเป็นกรด
ของดนิ เป็นแหลง่ของธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซยีม ไม่
ควรใชก้บัตน้กลา้ของพชื หา้มใช ้
ขีKเถา้ที=มาจากการเผาปุ๋ ยมลูสตัว ์
เพราะทําใหส้ญูเสยีอนิทรยีวตัถุ
และธาตอุาหาร 

! Wood ash, 
rice husk ash 

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

ขีKเลื=อย ไมอ่นุญาตถา้มาจากไมท้ี=มกีารใช ้
สารเคมเีพื=อรักษาเนืKอไม ้
เมื=อผสมกบัดนิปลกูจะชว่ยทําให ้
ดนิโปรง่ขึKน และเกบ็ความชืKนได ้
มากขึKน แตย่อ่ยสลายชา้ ควรผา่น
การหมกัใหส้ลายตวักอ่นการ
นําไปใช ้

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

ขีKไสเ้ดอืน 
 

 ✔ Vermi-castle  

แคลเซี=ยม 
คลอไรด ์ 

จากแหลง่ธรรมชาตเิทา่นัKน ใชเ้ป็น
แหลง่ธาตอุาหารเสรมิแกพ่ชื  แต่
ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัเพราะมี
ปรมิาณธาตคุลอไรดส์งูมาก อาจ
เป็นอนัตรายตอ่ความสมดลุของแร่
ธาตใุนดนิ 

! Calcium 
Chloride  

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

จลุนิทรยี ์ อนุญาตใหใ้ชจ้ลุนิทรยีท์กุชนดิกบั
ปุ๋ ยหมกั พชื เมล็ดพชื และดนิ   
ยกเวน้จลุนิทรยีท์ี=ไดม้าจาก
กระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

✔ Micro 
organisms 

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

โดโลไมท ์
(แมกนเีซยีม 
และ แคลเซยีม
คารบ์อเนต) 

• ตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิไม่
ผา่นกระบวนการทางเคม ีใช ้
ปรับปรงุความเป็นกรดของดนิ 

• อาจใชเ้พื=อเสรมิธาตแุมกนเีซยีม
ที=มรีาคาถกูแกพ่ชื การใชเ้กนิ
ความจําเป็นอาจเป็นอนัตรายตอ่
พชื 

✔ 
 
 
! 

Dolomite 
(Magnesium 
and Calcium 
Carbonate) 

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

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

ปุ๋ ยจากถงุเห็ด ขีKเลื=อยและเศษวสัดเุหลอืทิKงจาก
ถงุเห็ดนางฟ้า นางรม ฯลฯ 
ควรผา่นการหมกัซํKาอกีครั Kงกอ่น
นํามาใช ้

✔ Mushroom 
manure 

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

ปุ๋ ยชวีภาพ อนิทรยีว์ตัถทุี=มเีชืKอจลุนิทรยีช์ว่ย
ดดูซบัและชว่ยยอ่ยธาตอุาหาร
ใหแ้กพ่ชื  

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

ปุ๋ ยธาตอุาหาร
รอง 

เป็นสารสงัเคราะห ์ไดแ้ก ่คอป
เปอร ์โคบอลต ์ซลัเฟต เซเลเนยีม 
โบรอน แมงกานสี โมลบิดนัิม 
สงักะส ีเหล็ก ไอโอดนี อนุญาตให ้
ใชเ้มื=อจําเป็น เมื=อพชืแสดงอาการ
ขาดธาตอุาหารเทา่นัKน แตไ่ม่
อนุญาตใหใ้ชส้ารสงัเคราะหท์ี=อยู่

! Micro 
nutrients 

Synthetic nutrients such as 
copper, cobalt, sulphate, 
selenium, boron, manganese, 
molybdenum, zinc, iron, iodine. 
Allow to use when necessary 
or when there is a clear sign of 
lack. Nitrate and chloride form 
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ในรปูไนเตรตหรอืคลอไรด ์ are not permitted.  
ปุ๋ ยนํKาชวีภาพ ไดจ้ากการหมกัเศษพชื เพื=อให ้

เกดิจลุนิทรยีโ์ดยธรรมชาต ิใชเ้ป็น
ปุ๋ ยฉีดพน่หรอืเตมิลงดนิเพื=อใหพ้ชื
แข็งแรง 

✔ Liquid bio-
fertilizer 

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

ปุ๋ ยไนโตรเจน  จากแหลง่ธรรมชาต ิเชน่ กระดกู
ป่น เลอืดสตัวแ์หง้ สาหรา่ยสนํีKา
เงนิแกมเขยีว มลูไก ่กากถั=ว กาก
เมล็ดสะเดา ฯลฯ ควรใชใ้นปรมิาณ
ที=เหมาะสม โดยคํานงึถงึสมดลุ
ของธาตอุาหารในดนิ 

! Nitrogen 
fertilizer 

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

ปุ๋ ยพชืสด เชน่ โสน ปอเทอืง พชืตระกลูถั=ว
ตา่งๆ ฯลฯ 

✔ Green 
Manure 

Such as sesbania, sun hemp, 
legume crop 

ปุ๋ ย
โพแทสเซยีม 

จากแหลง่ธรรมชาต ิเชน่ ขีKเถา้ไม ้
หนิบด ฯลฯ 

! Potassium 
fertilizer 

Use only those from natural 
sources, e.g. wood ash, rock 
dust. 

ปุ๋ ยฟอสเฟต จากแหลง่ธรรมชาต ิเชน่ กระดกู
ป่น สาหรา่ยทะเล มลูไก ่มลู
คา้งคาว ขีKเถา้ไม ้กากเมล็ดพชื 
ฯลฯ 

! Phosphorous 
fertilizer 

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

ปุ๋ ยมลูสตัว์
หรอื ปุ๋ ยคอก  
(ดเูพิ=มที=
ขีKเถา้) 

• หา้มใชม้ลูสตัวท์ี=ยงัสดกบัพชืใน
ลกัษณะที=อาจทําใหเ้กดิการ
ปนเปืKอนกบัสว่นของพชืที=จะ
นํามาใชบ้รโิภค 

• ไมค่วรนําปุ๋ ยตากแดดทิKงไว ้
เพราะจะสญูเสยีธาตไุนโตรเจน
โดยการระเหดิ ควรเกบ็ไวใ้นที=รม่ 
และรองพืKนดนิดว้ยเศษไมใ้บ
หญา้หรอืฟางขา้ว  

• ใสปุ่๋ ยขณะที=ดนิมคีวามชืKน
พอเหมาะ 

• ปรมิาณไนโตรเจนของปุ๋ ยคอกที=
นํามาใชใ้นฟารม์ไมค่วรเกนิ 27.2 
กก./ไร/่ปี 

! Animal 
manure (see 
also ash) 

• Application of fresh manure 
likely to cause contamination 
on part of the plant intended 
for consumption is 
prohibited. 

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

• Apply to soil when soil has 
appropriate moisture content 

• Total nitrogen from animal 
manure used on farm should 
not exceed 170 kg/hectare 
annually. 

ปุ๋ ยแรธ่าต ุ จากแหลง่ธรรมชาต ิอนุญาตใหใ้ช ้
เฉพาะที=ไมไ่ดผ้า่นกระบวนการแปร
รปูทางเคม ีและใหใ้ชเ้พื=อเป็นแร่
ธาตเุสรมิในการปรับปรงุดนิเทา่นัKน 

! Mineral 
fertilizer 

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

ปุ๋ ยหมกั การหมกัปุ๋ ยชว่ยแกปั้ญหาวชัพชืที=
ตดิมากบัมลูสตัวไ์ด ้อนุญาตใหใ้ช ้
เมื=อมสีว่นประกอบเป็นวสัดตุามที=
ระบอุยูใ่นภาคผนวกนีK แตห่า้มใช ้
ปุ๋ ยหมกัจากขยะเมอืง 

✔ 
 

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

ปุ๋ ยหมกัจาก 
กา๊ซชวีภาพ 

• เป็นกากที=ไดจ้ากการผลติกา๊ซ
ชวีภาพ มธีาตอุาหาร
โดยประมาณดงันีK N=0.13%, 
P2O=0.01%, K2O=2-3% 

✔ Compost 
from Bio-gas 
waste 

• The waste product from bio-
gas production has average 
nutrient contents of N = 
0.13%; P2O5 = 0.01%; K2O 
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• หากใชปุ้๋ ยชนดินีKโดยลําพัง ควร
ใชไ้มต่ํ=ากวา่ 1 ตนั/ไร ่(ในรปู
ของปุ๋ ยแหง้) 

= 2-3%. 
• If bio-gas compost is used 

alone, a minimum of 1 
ton/rai is recommended. 

ปุ๋ ยหมกัจาก
กองเห็ดฟาง 

อนุโลมใหใ้ช ้แมว้า่ฟางอาจมาจาก
นาขา้วที=ใชส้ารเคม ีแตใ่นกองเห็ด
ฟางจะตอ้งไมใ่ชส้ารตอ้งหา้มใน
เกษตรอนิทรยี ์

✔ Compost 
from 
mushroom 
straw 

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

ปนูมารล์, 
หนิปนูบด  
(แคลเซี=ยม 
คารบ์อเนต) 

ใชเ้พื=อปรับปรงุความเป็นกรดดา่ง
ของดนิ และควรใชใ้นรปูที=
บดละเอยีดแลว้ หา้มใชป้นูเผา 
(แคลเซี=ยม ออกไซด ์- CaO2) 
เป็นสารปรับปรงุดนิ เนื=องจากออก
ฤทธิ¥รนุแรง 

✔ Lime stone, 
marl 
(CaCO3) 

Use to correct soil pH. Should 
use in ground form. Burned 
lime (CaO2) is not allowed to 
use for soil improvement 
because of its severe activity. 

พชืหมนุเวยีน ควรหมนุเวยีนปลกูพชืตา่งตระกลู
กนั เพราะระดบัรากตา่งกนั การ
หมนุเวยีนของธาตอุาหารในดนิจะ
สมบรูณข์ ึKน การใชธ้าตอุาหารของ
พชืชนดิตา่งๆจากนอ้ยไปมาก เป็น
ดงันีK  1.พชืตระกลูถั=ว  2.พชืกนิหวั  
3.พชืกนิใบ  4.พชืกนิผล  5.
ธญัพชื  

✔ Crop 
Rotation 

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

ฟางขา้ว และ
วสัดคุลมุดนิ
จากธรรมชาต ิ

เชน่ หญา้แหง้ ใบไมแ้หง้ เพื=อลด
การระเหยนํKาจากหนา้ดนิ ลดความ
รนุแรงของนํKาฝน ลดการชะลา้ง
หนา้ดนิ ควบคมุวชัพชื ปรับ
อณุหภมูขิองดนิใหเ้หมาะสม และ
ใหปุ้๋ ยแกพ่ชื อนุโลมใหใ้ชฟ้างที=มา
จากนาเคมไีด ้

✔ Straw and 
natural 
mulching 
materials 

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

มลูคา้งคาว  เป็นแหลง่ปุ๋ ยฟอสเฟตที=สําคญั มี
คณุสมบตัเิป็นดา่งเล็กนอ้ย 

! Bat manure Good source of phosphorous. 
Slightly alkaline 

ไรโซเบยีม  เป็นเชืKอแบคทเีรยีที=ใชค้ลกุเมล็ด
พชืตระกลูถั=วกอ่นปลกู และเพื=อ
ชว่ยใหเ้มล็ดเกาะเชืKอไดด้ขี ึKน 
สามารถใชส้ารละลายนํKาตาล
เขม้ขน้ 30% หรอืสารละลายนม
ผง แชเ่มล็ดกอ่นคลกุเชืKอได ้

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

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

ยปิซั=ม  
(แคลเซี=ยม
ซลัเฟต) 

ตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและไม่
ผา่นกระบวนการทางเคม ีใชเ้ป็น
สารปรับปรงุดนิ และอาจใชเ้พื=อ
เสรมิธาตแุคลเซยีมที=มรีาคาถกูแก่
พชืได ้

✔ Gypsum 
(Calcium 
Sulphate) 

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

วสัดปุรับปรงุ
ดนิ 

• วสัดจุากธรรมชาตทิี=ใสล่งในดนิ
แลว้จะชว่ยปรับปรงุสภาพ
กายภาพ/เคม/ีชวีะของดนิใหด้ี
ข ึKน ไดแ้ก ่เศษไม ้ขีKเลื=อย แกลบ 
ซงัขา้วโพด เปลอืกถั=ว ฯลฯ 

✔ Soil 
improvement 
materials 

• Natural materials used to 
improve physical, chemical, 
or biological characteristics of 
the soil.  Includes rice husk 
and straw, corn stalks, 
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• ตอ้งใชอ้ยา่งระวงั เพราะอาจเกดิ
การแยง่ธาตไุนโตรเจนจากพชื 

sawdust, and bean pods etc.   
• Care should be taken not to 

make nitrogen competition 
from plant. 

สาหรา่ยทะเล ใหใ้ชเ้ฉพาะที=สกดัดว้ยวธิกีารทาง
ธรรมชาตเิทา่นัKน 

! Seaweed Only natural extracts are 
allowed. 

สาหรา่ยสนํีKา
เงนิแกมเขยีว 

เป็นแหลง่ปุ๋ ยไนโตรเจนจาก
ธรรมชาต ิเหมาะสําหรับนาขา้วนํKา
ขงั 

✔ Blue green 
algae 

Source of natural nitrogen in 
paddy rice. 

สารเรง่ปุ๋ ย
หมกั 

จําพวกจลุนิทรยี ์ยกเวน้จลุนิทรยีท์ี=
ไดจ้ากกระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม 

✔ Compost 
bacteria 

Except GMOs 

เศษพชื, ผัก, 
วสัดุ
การเกษตร, 
สารสกดัจาก
การเกษตรชวี
พลวตัร 

ใชทํ้าปุ๋ ยหมกั 
ไมเ่ตมิสารตอ้งหา้ม 

✔ Plant,  
vegetable 
residue and 
biodynamic 
preparations 

Use for composting. 
No prohibited substances are 
applied. 

หนิฟอสเฟต จะตอ้งมาจากแหลง่ธรรมชาต ิและ
ไมผ่า่นกระบวนการทางเคม ี
ใชเ้ป็นแหลง่ใหธ้าตฟุอสเฟต(P) 
ละลายนํKาไดย้าก ปลดปลอ่ยธาตุ
อาหารอยา่งชา้ๆจงึควรบดละเอยีด
ใหไ้ดป้ระมาณ 100 เมซ และ
คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กบัดนิอยา่งด ี

! Rock 
phosphate  

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

แรด่นิเหนยีว  เชน่ เบนโทไนท,์ เพอรไ์รท,์ เวอร์
มคิไูลท,์ ซโีอไลท,์ เกาลนี  ที=มา
จากแหลง่ธรรมชาต ิ ไมผ่า่น
กระบวนการทางเคม ี ใชเ้ป็นแร่
ธาตเุสรมิใหแ้กพ่ชื 

✔ 
 

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

แรห่นิภเูขาไฟ เชน่ ภไูมท ์ไดโอไลท ์ที=มาจาก
แหลง่ธรรมชาต ิไมผ่า่น
กระบวนการทางเคม ี

! Volcanic  
rock 

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

หนิ
แมกนเีซยีม 

อนุญาตใหใ้ชเ้พื=อเสรมิธาตอุาหาร
พชื 

! Magnesium 
rock 

Use for soil improvement 

แหนแดง มธีาตไุนโตรเจนสงู ยอ่ยสลายได ้
เร็ว 80%ของธาตอุาหารในแหน
แดงจะปลดปลอ่ยออกมาหลงัจาก
ไถกลบได ้2 เดอืน  (8 สปัดาห)์ 

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

 
 
สว่นทีy 1.2: ผลติภณัฑแ์ละวธิกีารทีyอนญุาตใหใ้ชใ้นการป้องกนักาํจดัศตัรพูชื/โรคพชื/

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

Growth Regulators 
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กาวดกัแมลง ควรใชว้สัดสุเีหลอืงเป็นวสัดทุากาว
เพราะสามารถดกัแมลงไดม้ากกวา่

✔ Sticky insect 
trap 

Apply with yellow color 
attractants to attract insects 
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สอีื=น(ดกัแมลงไดม้ากกวา่85%) 
แตต่อ้งจัดการมใิหส้มัผัสพชืปลกู
และปนเปืKอนสิ=งแวดลอ้ม ทั Kง
ขณะที=ใชอ้ยูใ่นแปลงและหลงัจาก
เลกิใชแ้ลว้ 

(85% effective) but take 
precautions against their 
contact with crops and being 
released into the environment 
while in use and after. 

กํามะถนั ใหใ้ชค้วบคมุโรคพชืที=เกดิจากเชืKอ
ราได ้มคีวามเป็นกรดสงู จงึไมค่วร
ใชใ้นชว่งที=อากาศรอ้นจัด เพราะ
อาจทําใหใ้บพชืไหม ้

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

ไคตนิ ตอ้งมาจากธรรมชาต ิเชน่ เปลอืก
สตัวท์ะเล เชน่ เปลอืกกุง้และป ู 
และตอ้งไมม่สีว่นผสมของสาร
ตอ้งหา้ม  ใชส้ําหรับควบคมุ
ไสเ้ดอืนฝอยศตัรพูชื 

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

จลุนิทรยี ์ อนุญาตใหใ้ชจ้ลุนิทรยีท์กุชนดิใน
การป้องกนักําจัดโรคและแมลง แต่
ตอ้งไมม่าจากกระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม 

✔ Micro 
organisms 

Except GMOs 

จนุส ีหรอืคอป
เปอรซ์ลัเฟต 
(ดเูพิ=มที= 
ทองแดง) 

ใชแ้ชเ่มล็ดพชืกอ่นปลกูเพื=อกําจัด
เชืKอโรคที=ตดิมากบัเมล็ด โดย
ละลายจนุส ี19 กรัม/นํKา 18 ลติร 
(ไมค่วรใชภ้าชนะที=เป็นโลหะ) ใน
กรณีเมล็ดขา้ว แชน่าน 24 ชม. 
แลว้จงึลา้ง(แช)่นํKาเปลา่กอ่นนําไป
ปลกู  

! Copper 
Sulfate 
(see also 
Copper) 

Mixed 19 gm/18 liter of water to 
soak seed for fungus control.  It 
must not be stored in metal 
containers. For rice seed soak 
for 24 hours and rinse with 
water before germinating. 

โซเดยีมไบ
คารบ์อเนต 
หรอืผงฟ ู

ใชอ้ตัรา 5 กรัม/นํKา 1 ลติรสําหรับ
โรคราแป้ง อตัรา 10 กรัม/นํKา 1 
ลติรสําหรับโรครานํKาคา้ง ใชส้บู่
ออ่นผสมเป็นสารจับใบ เตรยีมแลว้
ใชท้นัท ีไมค่วรเกบ็ไวน้าน 

! Sodium 
bicarbonate 

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

ดา่งทบัทมิ
หรอื
โพแทสเซยีม
เปอรแ์มงกา
เนต 

ใชส้ําหรับป้องกนักําจัดโรครา
นํKาคา้ง โดยใชด้า่งทบัทมิ 7 กรัม/
นํKา 7 ลติร คนใหล้ะลายแลว้ฉีดพน่
ทนัท ีใหใ้ชใ้นผลไมเ้ทา่นัKน 

! Potassium 
permanganate 

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

ดาวเรอืง ควรปลกูไวใ้นไรน่าเพื=อเป็นที=อยู่
อาศยัของแมลงที=เป็นประโยชน ์
และชว่ยป้องกนัไสเ้ดอืนฝอย
ศตัรพูชืในดนิ 

✔ Marigold Companion crop for nematode 
control. 

ตวัหํKา, ตวั
เบยีน 

เป็นการควบคมุโดยชวีวธิ ีใชป้ลอ่ย
เพื=อกําจัดแมลงศตัรพูชื 

! Beneficial 
insect 
(predator, 
parasite) 

Biological control. Use insect to 
control natural pest.  

ทองแดง 
(สารประกอบ) 

ใหใ้ชใ้นรปูของ คอปเปอรไ์ฮดรอก
ไซด,์ คอปเปอรอ์อกไซด,์ คอป
เปอรอ์อกซี=คลอไรด,์ คอปเปอร์
ซลัเฟท, คอปเปอรอ์อกตาโนเอท 
และควิปรัสออกไซด ์
ปรมิาณการใชไ้มเ่กนิ 960 กรัม./
ไร/่ปี (6 กก./เฮกตาร/์ปี) 

! Copper 
(compound 
substance) 

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

นํKามนัหอม
ระเหย 

จากพชื เชน่ นํKามนัตะไครห้อม 
นํKามนัสน ฯ ใชเ้ป็นสารกําจัดแมลง 
กําจัดไร โรคพชื และสารยบัยั Kงการ

✔ Essential oils From plants such as citronella, 
pine, etc; used against insects, 
mite, plant diseases and also as 
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งอก germination inhibitor   
นํKาสม้สายช ู จากแหลง่ธรรมชาตใิชฉ้ีดพน่

ป้องกนักําจัดโรคและแมลง โดย
เจอืจางกอ่นใช ้

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

บอรโ์ดมกิซ์
เจอร ์

• ใชค้วบคมุโรคที=เกดิจากเชืKอรา
และแบคทเีรยี เชน่ ใบจดุ ใบ
ไหม ้และรานํKาคา้ง โดยตอ้งใช ้
อยา่งระมดัระวงั ไมใ่หเ้กดิการ
สะสมของทองแดง (คอปเปอร)์ 
ในดนิ และตอ้งไมม่คีราบตกคา้ง
ใหเ้ห็นในผลติผลที=เกบ็เกี=ยว 

• มอีตัราสว่นผสมแตกตา่งกนั
ระหวา่ง จนุส:ีปนูเผา:นํKา (กรัม:
กรัม:ลติร) ดงันีK พชืทั=วไป = 
40:40:4  พชืที=แพฤ้ทธิ¥ทองแดง 
40:120:4  พชือายนุอ้ย 
10:30:4 

• เมื=อผสมแลว้ตอ้งใชท้นัท ีและ
อาจเป็นพษิกบัพชือวบนํKา จงึควร
ผสมจนุสแีละปนูเผาแยกกนั 
เวลาจะใชจ้งึนํามาผสมกนั 

! Bordeaux 
mixture 

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

• The ratio of copper sulfate : 
burnt lime : water varies 
depending on use;  
- normal crops 40:40:4 
- copper sensitive crops 

40:120:4 
- short life crops 10:30:4 

• Once mixed it should be 
used immediately.  It can be 
toxic to succulent plants. 

บาซลิลสั ธรูงิ
เจยีนซสิ (บ.ี
ท.ี) 

ไมอ่นุญาตเชืKอที=ไดจ้าก
กระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

✔ Bacillus 
thuringensis 
(Bt) 

Except GMOs 

พลาสตกิ ใชเ้มื=อจําเป็น เชน่ ใชใ้นการหอ่ไม ้
ผล ใชใ้นการคลมุดนิเมื=อปลกูสต
รอเบอรร์ี= ฯลฯ 

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

พที 
(หา้มใชเ้ป็น
วสัดปุรับปรงุ
ดนิ) 

ตอ้งไมม่กีารเตมิสารสงัเคราะหห์รอื
สารตอ้งหา้ม 
อนุญาตเฉพาะกบัพชืสวนเทา่นัKน 
(เชน่ การปลกูไมด้อก พขืใน
โรงเรอืน พชืกระถาง) 

! Peat 
(Prohibited for 
soil 
conditioning) 

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

พชืคลมุดนิ ควรปลกูพชืตระกลูถั=ว เพื=อชว่ย
กําจัดวชัพชื ป้องกนัการชะลา้ง
หนา้ดนิและรักษาความชืKนของดนิ 

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

พชืหมนุเวยีน ชว่ยลดการแพรก่ระจายของ
ศตัรพูชื  

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

พชืไลแ่มลง เชน่ ตะไครห้อม ! Repellent 
plants 

e.g. citronella grass 

ไพรทีรนิ 
(สกดัจากไพรี
ทรัม) 

ใชป้้องกนักําจัดแมลงศตัรพูชื 
ไมอ่นุญาตใหม้ ีpiperonyl 
butoxide ในผลติภณัฑจ์ากไพรี
ทรัม  

! Pyrethrin 
(Extract from 
natural 
Pyrethrums) 

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

ยาสบู ใหใ้ชอ้ยา่งระมดัระวงั ไมอ่นุญาต
ใหใ้ช ้pure nicotine 

! Tobacco Allow to use with precaution. 
Except pure nicotine. 

โลต่ ิ¬น หรอื 
หางไหล 

มพีษิตํ=ากวา่ยาสบู มพีษิตอ่ผวิหนัง 
ออกฤทธิ¥แบบถกูตวัตาย ใชค้วบคมุ
แมลงจําพวกดว้ง หนอน เพลีKยไฟ 
และแมลงวนั มสีารโรตโินนซึ=งม ี
LD50=132  ในกรณีที=ใชก้บัพชืกนิ
ใบตอ้งทิKงไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
เกบ็เกี=ยว และตอ้งใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงัเนื=องจากเป็นพษิตอ่สตัว์

! Derris spp. 
(rotenone) 

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

เชน่ หญา้แหง้ ใบไมแ้หง้ ฟางขา้ว 
ปุ๋ ยหมกั ควบคมุวชัพชื  

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

ไวรัสกําจัด
แมลง 

เชน่ ไวรัส NPV ใชค้วบคมุการ
ระบาดของหนอนศตัรพูชืไดห้ลาย
ชนดิ หา้มใชไ้วรัสที=ไดจ้าก
กระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

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

สบูโ่พแท
สเซี=ยม  
หรอืสบูอ่อ่น 

ใชค้วบคมุศตัรพูชืจําพวกปากดดู 
เชน่ ไร เพลีKยออ่น แตอ่าจทําใหใ้บ
พชืไหม ้ในภาวะที=อากาศรอ้นจัด 

✔ Potassium 
soap or 
Soft soap 

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

สารจับใบ ใหเ้ลอืกใชนํ้Kาสบูอ่อ่น หรอืลกู
ประคําดคีวาย แทนสารจับใบ
สงัเคราะห ์

! Sticking 
Agents 

Use soft soap or natural soap 
berry. 

สารลอ่แมลง 
หรอื ฟีโรโมน 

เป็นสารธรรมชาตทิี=มอีทิธพิลตอ่
พฤตกิรรมของสตัวแ์ละแมลง  ใช ้
ในกบัลอ่แมลงเพื=อดงึดดูแมลงบาง
ชนดิ เชน่ แมลงวนัผลไม ้เป็นวธิี
ลดจํานวนประชากรแมลง ใหใ้ช ้
รว่มกบัอปุกรณก์บัดกัและอปุกรณ์
กระจายกลิ=น(dispenser) เทา่นัKน 
แตห่า้มผสมสารฆา่แมลง 

✔ Insect 
attraction 
agent or 
Pheromone 

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

สารเรง่การ
เจรญิเตบิโต 
หรอื ฮอรโ์มน 

ใชไ้ดเ้ฉพาะที=เป็นสารจาก
ธรรมชาต ิเชน่ นํKามะพรา้ว และไซ
โตไคนนิ 

✔ Growth 
stimulant or 
hormone 

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

สารสกดัจาก
พชื 

ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั เพราะสาร
สกดัจากพชืบางชนดิทําลายแมลง
ที=เป็นประโยชนด์ว้ย 

! Botanical 
extracts 

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

สะเดา ใชป้้องกนักําจัดแมลงและหนอน
ศตัรพูชื 

! Neem Use for insect control. 

ไสเ้ดอืนฝอย 
(ใชก้ําจัด
ศตัรพูชื) 

ใชค้วบคมุแมลงศตัรใูนไมผ้ล เชน่ 
หนอนเปลอืกลองกอง ลางสาด 
ชมพู ่เป็นตน้ 

✔ Nematode 
(for pest 
control) 

For control of pests in orchards 
such as worm. 

เอทลิแอลกอ
ฮอล,์ เหลา้
ขาว 

ใชฉ้ีดพน่กําจัดแมลง ✔ Ethyl alcohol Spray for insect control 

 
 
สว่นทีy 1.3: ผลติภณัฑแ์ละวธิกีารทีyอนญุาตใหใ้ชใ้นการป้องกนักาํจดัแมลงศตัรแูละสตัวใ์น

สถานทีyแปรรปูและโรงเก็บ /  
Part 1.3: Products and Methods Used for Pest Control in Processing Unit and 

Storage 
 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้กาํหนด  Input Details/Restriction 

กบัดกัหนู, 
แมลงสาบ 

ดกัโดยวธิกีล ฝังซากสตัวใ์หม้ดิชดิ ✔ Pest traps Mechanical pest traps. Proper 
dispose of the dead bodies. 

กบัดกัไฟลอ่
แมลง 

ใชล้อ่แมลงไมใ่หม้ารบกวน ✔ Light trap Attract insect 
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ขีKเถา้ไม ้ ใชข้ีKเถา้แหง้คลกุเมล็ดพันธุป้์องกนั
แมลง 

✔ Wood ash Mixed with seeds for insect 
control 

ไดอะตอมเิชยีส
เอริธ์ 

• เป็นผงสขีาวละเอยีด เกดิจาก
ซากของสิ=งมชีวีติในทะเล  

• ใชค้ลกุเมล็ดพันธุเ์พื=อป้องกนั
แมลงศตัร ู  

• ใชก้ําจัดแมลงในบา้น/โรงเรอืน 
เชน่ แมลงสาบ มด   

• เวลาใชค้วรมผีา้ปิดจมกูเพื=อ
ป้องกนัระวงัไมใ่หห้ายใจเขา้ปอด 

! Diatomaceous 
earth 

• Can be sprayed as dust for 
insect control but avoids 
breathing in the dust. 

• Mixed with seed for insect 
control 

• Used in the home and 
storage areas to control ants 

• To avoid inhaling, nose 
should be covered while 
spraying   

นํKามนัเครื=องใช ้
แลว้ 

ใชร้ว่มกบักบัดกัไฟลอ่แมลง ดกั
แมลงที=มาเลน่ไฟ ตอ้งจัดการมใิห ้
ปนเปืKอนพืKนที=เพาะปลกู พชืปลกู 
และผลผลติ 

! Motor oil 
(used) 

Used as an insect trap with black 
light. Must be managed to avoid 
contamination to cultivating area 
and crops. 

นํKามนัพชื ใชค้ลกุเมล็ดเพื=อป้องกนัแมลง
ทําลาย 

✔ Vegetable oil Used in seed storage. 

แบล็กไลท ์ ใชล้อ่แมลงกลางคนื ชว่งเวลาที=
แมลงเริ=มออกหากนิ เริ=มตะวนัตกดนิ
กระทั=งประมาณ 20.00 น. 

✔ Black light Attract night insect. 

ไพรทีรนิ (สกดั
จากไพรทีรัม) 

อนุญาตใหใ้ชก้ําจัดแมลงศตัรใูนโรง
เกบ็ แตต่อ้งไมใ่หส้มัผัสกบั
ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์

! Pyrethrin 
(Extracted 
from natural 
pyrethrum) 

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

สารลอ่แมลง 
หรอื ฟีโรโมน  

ใชใ้นกบัดกัลอ่แมลงเพื=อดงึดดูแมลง
บางชนดิเพื=อลดจํานวนประชากร
แมลงใหใ้ชร้ว่มกบัอปุกรณก์บัดกัและ
อปุกรณก์ระจายกลิ=น
(dispenser)เทา่นัKน 

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

อลัตราซาวน ์ ใชไ้ลแ่มลงและสตัวศ์ตัรพูชืที=มา
รบกวน 

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

 
 
สว่นทีy 1.4: ผลติภณัฑท์ีyอนญุาตใหใ้ชใ้นการทาํความสะอาดและฆา่เชื�อ /  
Part 1.4: Products Used as Cleansing Agents and Disinfectants 
 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้กาํหนด  Input Details/Restriction 

กรดซติรกิ  ✔ Citric acid  
กรดฟอสฟอรกิ สําหรับอปุกรณแ์ละเครื=องมอืผลติ

นมเทา่นัKน   
✔ Phosphoric 

acid  
For dairy production equipment 
only  

กรดอาซตีกิ 
(นํKาสม้สายช ู) 

มาจากธรรมชาต ิ ใชเ้ป็นสารทํา
ความสะอาด 

✔ Acetic acid 
(vinegar) 

Natural substance used as 
cleaning agent 

คลอรนี 
ไดออกไซด ์

ใชส้ําหรับฆา่เชืKอโรคในอปุกรณท์ี=
สมัผัสอาหาร 
กรณีที=ใชทํ้าความสะอาดผลผลติ
หรอืวตัถดุบิในการแปรรปู ความ
เขม้ขน้ของคลอรนีอสิระจะตอ้ง
ไมเ่กนิ 5 มก./ลติร (ppm.)  

✔ Chlorine 
dioxide 

For disinfection in equipment in 
contact with food  
In case used for cleaning 
product or raw material, the 
concentration of free chlorine 
shall not exceed 5 mg/l (ppm)  
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ไมอ่นญุาตใหใ้ชก้บัผลติภณัฑ์
ท ีyสง่ออกไป EU 

Not allowed for products 
being exported to the EU 

แคลเซี=ยม 
คลอไรด ์

ใชเ้ป็นสารที=ทําใหม้กีารจับตวั
เป็นกอ้น 

✔ Calcium 
chloride 

Use as coagulant  

แคลเซี=ยม 
ออกซี=คลอไรด ์

 ! Calcium 
oxychloride  

 

แคลเซี=ยม 
ออกไซด ์

ใชส้ําหรับทําความสะอาด
อปุกรณ/์เครื=องแปรรปูอาหาร 
และตามดว้ยการลา้งนํKาอยา่ง
พอเพยีง 

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

แคลเซี=ยม 
ไฮดรอกไซด ์

 ✔ Calcium 
hydroxide  

 

แคลเซี=ยม
ไฮเปอรค์ลอ
ไรท ์

ใชส้ําหรับฆา่เชืKอโรคในอปุกรณท์ี=
สมัผัสอาหาร 
กรณีที=ใชทํ้าความสะอาดผลผลติ
หรอืวตัถดุบิในการแปรรปู ความ
เขม้ขน้ของคลอรนีอสิระจะตอ้ง
ไมเ่กนิ 5 มก./ลติร (ppm.) 

✔ Calcium 
hypochlorite 

For disinfection in equipment in 
contact with food   
In case used for cleaning 
product or raw material, the 
concentration of free chlorine 
shall not exceed 5 mg/l (ppm) 

โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด ์
(โซดาไฟ) 

 ✔ Sodium 
hydroxide 
(caustic soda) 

 

โซเดยีมไฮเปอร์
คลอไรท ์ 

เชน่ นํKายาฟอกขาว ใชส้ําหรับฆา่
เชืKอโรคในอปุกรณท์ี=สมัผัสอาหาร 
ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
กรณีที=ใชทํ้าความสะอาดผลผลติ
หรอืวตัถดุบิในการแปรรปู ความ
เขม้ขน้ของคลอรนีอสิระจะตอ้ง
ไมเ่กนิ 5 มก./ลติร (ppm.) 

✔ Sodium 
hypochlorite  

E.g. bleach; used for 
disinfection in equipment in 
contact with food; use with care  
In case used for cleaning 
product or raw material, the 
concentration of free chlorine 
shall not exceed 5 mg/l (ppm) 

นํKายาลา้งจาน ใหใ้ชใ้นการทําความสะอาด
อปุกรณแ์ละสถานที= ควรเลอืกใช ้
สารชาํระลา้งที=ยอ่ยสลายทาง
ชวีภาพได ้(bio-degradable) 
และมผีลกระทบตอ่สิ=งแวดลอ้ม
นอ้ย 

✔ 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. 

สบูโ่ซเดยีม 
(สบูแ่ข็ง/ สบู่
กอ้น) 

 ✔ Sodium soap  

สบูโ่ปแตส 
เซี=ยม  
(สบูอ่อ่น) 

 ✔ Potassium 
soap (soft 
soap)  

 

แอลกอฮอล ์
เอทลิ 

ใชส้ําหรับฆา่เชืKอโรค ✔ Ethyl alcohol For cleaning containers 

แอลกอฮอล,์ 
ไอโสโปรปิล 

ใชส้ําหรับฆา่เชืKอโรค ควร
เลอืกใช ้เอทธลิแอลกอฮอลก์อ่น 

! Alcohol 
isopropyl 

For disinfection; preferably ethyl 
alcohol  

โอโซน  ✔ Ozone  
ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์

ใหใ้ชส้ําหรับฆา่เชืKออปุกรณท์ี=ใช ้
การแปรรปู และตอ้งลา้งดว้ยนํKา
รอ้นกอ่นเริ=มการแปรรปู 

! Hydrogen 
peroxide 

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

กรดเพอรอ์าซี  ✔ peracetic acid  
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ตกิ หรอื 
กรดเพอรอ์อกซี=
อาซติกิ 

or 
peroxyacetic 
acid 

 
 
สว่นทีy 1.5: สารปรงุแตง่ทีyอนญุาตใหใ้ชใ้นผลติภณัฑส์าํหรบัป้องกนักาํจดัศตัรพูชื /  
Part 1.5: Additives Used in Products for Pest Control 
 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้กาํหนด  Input Details/Restriction 
กรดซติรกิ สารกนับดู, สารปรับความเป็นกรดดา่ง ✔ Citric acid Preservative, pH adjustment 
เมทธลิ พารา
ไฮโดรเบนโซ
เอท 

สารกนับดู ✔ Methyl 
parahydrobezo
ate 

Preservative 

โปรปิล พารา
เบนโซเอท 

สารกนับดู ✔ Propyl 
parabezoate 

Preservative 

โพลี=ซอรเ์บท  สารอมิลัซไิฟเออร ์ ✔ Polysorbate Emulsifier 
 
 
สว่นทีy 1.6: รายชืyอปจัจยัการผลติทีyอนญุาตใหใ้ชใ้นการเลี�ยงสตัวแ์ละการเลี�ยงผึ�งอนิทรยี ์/  
Part 1.6: List of Approved Inputs for Organic Livestock and Bee-Keeping  
 

รายการวสัด ุ รายละเอยีด/ขอ้กาํหนด  Input Details/Restriction 

นํKา และไอนํKา  ✔ Water and 
steam 

 

สารสกดัจากพชื สกดัดว้ยวธิธีรรมชาตเิทา่นัKน ✔ Plant 
preparation 

use natural extraction method 
only 

นํKาปนูไลม ์  ✔ Milk of lime  
หนิปนู  ✔ Lime  
ปนูขาว รวมทั KงปนูเผาโชยนํKา สําหรับใช ้

ในโรงงานฆา่/ชาํแหละสตัว์
เทา่นัKน 

✔ Quick lime Including slaked lime, only in  
slaughter house 

เกลอืของหนิปนู calcium oxychloride, calcium 
chloride and calcium 
hydroxide 

✔ Chloride of 
lime 

calcium oxychloride, calcium 
chloride and calcium hydroxide 

กรดไนตรกิ สําหรับอปุกรณแ์ละเครื=องมอื
ผลตินมเทา่นัKน 

✔ Nitric acid For dairy production 
equipment only 

กรดฟอสฟอรกิ สําหรับอปุกรณแ์ละเครื=องมอื
ผลตินมเทา่นัKน   

✔ Phosphoric 
acid  

For dairy production 
equipment only  

กรด กรดซติรกิ กรดเปอรอ์ะซติกิ กรด
ฟอรม์กิ กรดแลคตกิ กรดออกซา
ลกิ และ กรดอะซติกิ 

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

คลอรนีได
ออกไซด ์

ใชส้ําหรับฆา่เชืKอโรคในอปุกรณท์ี=
สมัผัสอาหาร 

✔ Chlorine 
dioxide 

For disinfection in equipment 
in contact with food   

แคลเซี=ยมไฮเปอร์
คลอไรท ์

ใชส้ําหรับฆา่เชืKอโรคในอปุกรณท์ี=
สมัผัสอาหาร 

✔ Calcium 
hypochlorite 

For disinfection in equipment 
in contact with food   
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โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด ์
(โซดาไฟ) 

 ✔ Sodium 
hydroxide 
(caustic soda) 

 

โซเดยีมไฮเปอร์
คลอไรท ์ 

เชน่ นํKายาฟอกขาว ใชส้ําหรับฆา่
เชืKอโรคในอปุกรณท์ี=สมัผัส
อาหาร  
ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

✔ Sodium 
hypochlorite  

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

โซเดยีม
คารบ์อเนต 

เฉพาะในโรงฆา่/ชาํแหละสตัว์
เทา่นัKน 

✔ Sodium 
carbonate 

Only in slaughter house 

สบูโ่ซเดยีม (สบู่
แข็ง/ สบูก่อ้น) 

 ✔ Sodium soap  

สบูโ่ปแตสเซี=ยม 
(สบูอ่อ่น) 

 ✔ Potassium 
soap  
(soft soap)  

 

แอลกอฮอล ์
เอทลิ 

ใชส้ําหรับฆา่เชืKอโรค ✔ Ethyl alcohol For cleaning containers 

แอลกอฮอล,์  
ไอโสโปรปิล 

ใชส้ําหรับฆา่เชืKอโรค  ควร
เลอืกใช ้เอทธลิแอลกอฮอลก์อ่น 

✔ Alcohol 
isopropyl 

For disinfection; preferably 
ethyl alcohol  

โอโซน  ✔ Ozone  
ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์

ใหใ้ชส้ําหรับฆา่เชืKอ ✔ Hydrogen 
peroxide 

For disinfection of processing 
equipment only and must 
wash with hot water before 
begin processing 
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ภาคผนวก 2 สารปรงุแตง่และสารชว่ยแปรรปูสาํหรบัผลติภณัฑอ์นิทรยี ์/ 
Appendix 2: List of Approved Additive and Processing Aids Used 
in Food Processing  
 
สว่นทีy 2.1: รายการสารปรงุแตง่และ carrier ทีyอนญุาตใหใ้ช ้/  
Part 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers 
ในกรณีการขอรับรองมาตรฐาน EU ใหนํ้าสารที=มเีครื=องหมายดอกจัน * ในชอ่งเลขรหสัมาคํานวณโดยนับเป็นสว่นประกอบที=เป็นวตัถดุบิทางการเกษตร 
สว่นรายการที=ไมใ่สเ่ครื=องหมายดอกจัน ไมต่อ้งนํามาใชคํ้านวณเป็นวตัถดุบิทางการเกษตร 
In case of product certified under the EU programme, the product marked with an asterisk * in the column of code number has to be 
calculated as ingredients of agricultural origin. The substances not marked with an asterisk * are not to be calculated as ingredients of 
agricultural origin. 
 

รายการ ผลติภณัฑ ์
ท ีyใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้กาํหนด 

 Product Product 
group 

Detail/ 
Limitation 

แคลเซยีม
คารบ์อเนต 

ไมจํ่ากดั  E170 Calcium 
carbonate  

unrestricted  

ซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด ์

ไวน ์ จะตอ้งไมใ่สใ่นไวนม์าก
เกนิกวา่ 100 ppm และ
ตอ้งไมม่ซีลัไฟต์
เหลอืเกนิกวา่ 35 ppm 
ในผลติภณัฑส์ําเร็จ 

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. 

โพแทสเซยีม
เมตาไบ
ซลัไฟต ์ 

ไวน ์  E224 Potassium 
metabisulphit
e 

wine  

กรดแลคตกิ ผักและ
ผลไม ้

ใชเ้พื=อปรับปรงุรสในนํKา
ผลไม/้นํKาผักเขม้ขน้, 
ผลติภณัฑผ์ักดอง 

E270 Lactic acid  Fruit/ 
vegetable 

Concentrated 
fruit/vegetable juice & 
fermented vegetable 
products 

คารบ์อนได 
ออกไซด ์ 

ไมจํ่ากดั  E290 Carbon 
dioxide 

unrestricted  

กรดมาลกิ ผักและ
ผลไม ้

 E296  
Malic acid 

Fruit/ 
vegetable 

 

กรด
แอสคอบกิ  

ผักและ
ผลไม ้

 E300 Ascorbic 
acid 

Fruit/ 
vegetable 

 

โทโคฟีรอลส ์ ไมจํ่ากดั ตอ้งสกดัจากนํKามนัพชื E306
* 

Tocopherols unrestricted Must be derived from 
vegetable oils 

เลซตินิ  ไมจํ่ากดั ไดม้าโดยไมใ่ชส้ารฟอก
และตวัทําละลาย
อนิทรยี ์

E322
* 

Lecithin  unrestricted Obtained without use 
of bleaches and 
organic solvents 

กรดซติรกิ ผักและ
ผลไม/้ไวน ์

• ใชเ้พื=อปรับปรงุรสใน
แยม, นํKาผลไม/้นํKา
ผักเขม้ขน้, ผักดอง 
(ใชไ้มเ่กนิ 1 กรัม/
ลติร) 

• ใชร้อ้ยละ 0.1-0.5 
เพื=อชว่ยป้องกนั
ปฏกิริยิาสนํีKาตาลใน
ผักและผลไมต้าก
แหง้ 

• ในไวน ์ตอ้งใสไ่ม่

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-
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รายการ ผลติภณัฑ ์
ท ีyใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้กาํหนด 

 Product Product 
group 

Detail/ 
Limitation 

เกนิ 1 กรัม/ลติร 0.5% 
• Used in wine, not 

more than 1 
gram/liter 

แคลเซยีมซิ
เตรด 

ผักและ
ผลไม ้

 E333 Calcium 
citrates 

Fruit/ 
vegetable 

 

กรดทารท์ารกิ  ไวน ์ ใหใ้ชท้ี=มาจากธรรมชาต ิ E334 Tartaric acid wine Allow only from 
natural source 

โซเดยีมทาร์
เตรต  

ขนมหวาน/
เคก้/ขนมปัง 

 E335 Sodium 
tartrate  

cake/biscuit/ 
confectionery 

 

โพแทสเซยีม
ทารเ์ตรต 

ธญัพชื/ขนม
หวาน/เคก้/
ขนมปัง 

 E336 Potassium 
tartrate  

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectionery 

 

โมโน
แคลเซยีม 
ฟอสเฟต 

ธญัพชื ใชก้บัแป้ง E341 Mono 
calcium 
phosphate 

cereal For raising flour only 

แอมโมเนยีม 
ฟอสเฟต 

ไวน ์ ใหใ้ชไ้มเ่กนิ 0.3 กรัม/
ลติร 

E342 Ammonium 
phosphate 

wine Restricted to 0.3 gm/l 

กรดอลัจนิกิ  ไมจํ่ากดั  E400 Alginic acid unrestricted  

โซเดยีมอลัจิ
เนต 

ไมจํ่ากดั  E401 Sodium 
alginate  

unrestricted  

โพแทสเซยีม
อลัจเินต  

ไมจํ่ากดั  E402 Potassium 
alginate 

unrestricted  

วุน้  ไมจํ่ากดั  E406 Agar unrestricted  

คารร์าจแีนน  ไมจํ่ากดั  E407 Carrageena
n 

unrestricted  

โลคสับนีกมั ไมจํ่ากดั  E410
* 

Locust bean 
gum  

unrestricted  

กวัร ์กมั  ไมจํ่ากดั  E412
* 

Guar gum unrestricted  

ทรากาแคนท์
กมั 

ไมจํ่ากดั ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้บั
ผลติภณัฑท์ี=สง่ออกไป 
EU 

E413 Tragacanth 
gum 

unrestricted Not allowed for 
products being 
exported to the EU. 

อาราบกิกมั ขนมหวาน/
นม/ไขมนั/
ไข ่

 E414
* 

Arabic gum confectionery
/milk 
products/fat 
products/egg 

 

แซนแทนกมั  ผัก/ผลไม/้
เคก้/ขนมปัง 

 E415 Xanthan 
gum  

Fruit/ 
vegetable 
cake/biscuit 

 

เพคตนิ ไมจํ่ากดั ชว่ยใหแ้ยมคงตวั 
อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะเพ
คตนิธรรมชาตทิี=ไมผ่า่น
กระบวนการทางเคม ี

E440
* 

Pectin unrestricted For jam production  
Modification is not 
allowed 

ไฮดรอกซี ไมจํ่ากดั ใชเ้ป็นวสัดทํุาแคปซลู 
และอนุญาตใหใ้ช ้

E464 Hydroxypro unrestricted Encapsulation material 
for capsules. Allowed 
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รายการ ผลติภณัฑ ์
ท ีyใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้กาํหนด 

 Product Product 
group 

Detail/ 
Limitation 

พรอพลิเมทลิ
เซลลโูลส 

เฉพาะกบัผลติภณัฑท์ี=
ขอรับรองมาตรฐาน
สหภาพยโุรปเทา่นัKน 

pyl methyl 
cellulose 

only for EU 
programme. 

โซเดยีม
คารบ์อเนต 

ขนมหวาน/
เคก้/ขนมปัง 

 E500 Sodium 
carbonates 
(E500) 

cake/biscuit/c
onfectionery 

 

โพแทสเซยีม
คารบ์อเนต 

ธญัพชื/ขนม
หวาน/เคก้/
ขนมปัง 

 E501 Potassium 
carbonates 

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectionery 

 

แอมโมเนยีม
คารบ์อเนต 

ธญัพชื/ขนม
หวาน/เคก้/
ขนมปัง 

ใชเ้ป็นสารที=ทําใหข้นม
ฟ ู

E503 Ammonium 
carbonates 

cereal/cake/ 
biscuit/ 
confectionery 

Used as leavening 
agent 

แมกนเีซยีม
คารบ์อเนต 

ธญัพชื/ขนม
หวาน/เคก้/
ขนมปัง 

 E504 Magnesium 
carbonates 

cereal/cake/bi
scuit/ 
confectionery 

 

โพแทสเซยีม
คลอไรด ์

ผักและ
ผลไม ้

ใชก้บัผักและผลไม ้
กระป๋องแชแ่ข็ง ซอ้ส 
มาสตารด์  
ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้บั
ผลติภณัฑท์ี=สง่ออกไป 
EU 

E508 Potassium 
chloride 

Fruit and 
vegetable 

• Only frozen & 
canned 
fruit/vegetable, 
vegetable sauces, 
ketchup, mustard. 

• Not allowed for 
products being 
exported to the EU. 

แคลเซยีม
คลอไรด ์

ผัก/ผลไม/้
ถั=วเหลอืง 

 E509 Calcium 
chloride 

soybean 
/fruit/ 
vegetable 

 

แมกนเีซยีม
คลอไรด ์

ถั=วเหลอืง ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้บั
ผลติภณัฑท์ี=สง่ออกไป 
EU 

E511 Magnesium 
chloride  

soybean Not allowed for 
products being 
exported to the EU. 

แคลเซยีม
ซลัเฟต  

ถั=วเหลอืง/
ขนมหวาน/
ยสีต ์

 E516 Calcium 
sulphate  

Soybean 
products/ 
confectionery
/bakers’ yeast  

 

แอมโมเนยีม 
ซลัเฟต 

ไวน ์ ใชไ้มเ่กนิ 0.3 
มลิลกิรัม/ลติร 

E517 Ammonium 
sulphate 

wine Restricted to 0.3 mg/l 

แคลเซยีมไฮ
ดรอกไซด ์

แป้ง/นํKาตาล สารเตมิในแป้งขา้วโพด 
tortilla และสารชว่ย
แปรรปูในผลติภณัฑ์
นํKาตาล 

E526 Calcium 
hydroxide 

Flour/sugar Food additive for 
maize tortilla flour 
Processing aid for 
sugar 

ซลิกิอนไดออ
กไซด ์

ผักและ
ผลไม ้

สารป้องกนัการจับตวั
แข็งในเครื=องเทศ 

E551 Silicon 
dioxide 

Fruit/ 
vegetable 

Anti-caking agent for 
herbs and spices 

อารก์อน  ไมจํ่ากดั  E938 Argon unrestricted  

ไนโตรเจน ไมจํ่ากดั  E941 Nitrogen unrestricted  

ออกซเิจน  ไมจํ่ากดั  E948 Oxygen unrestricted  

สารแตง่กลิ=น
จากธรรมชาต ิ 

ไมจํ่ากดั ตอ้งไมผ่า่นกระบวนการ
ทางเคม ีและไมใ่ชต้วั
ทําละลายและ carrier 

 Natural 
flavour  

unrestricted Preference to organic 
sources. Must not 
been produced by 
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รายการ ผลติภณัฑ ์
ท ีyใช ้

รายละเอยีด/ 
ขอ้กาํหนด 

 Product Product 
group 

Detail/ 
Limitation 

สงัเคราะห ์หรอืสารกนั
บดูสงัเคราะห ์

chemical process and 
using any synthetic 
solvent and carrier or 
any synthetic 
preservatives.  

สผีสมอาหาร 
(จาก
ธรรมชาต)ิ 

ไมจํ่ากดั เชน่ สเีขยีวจากใบเตย 
สแีดงจากกระเจี¬ยบ สี
สม้จากเมล็ดคําแสด สี
เหลอืงจากขมิKน สมีว่ง/
ฟ้าจากดอกอญัชญั 
นํKาตาลไหม ้เป็นตน้ 

 Food 
coloring 
(Natural 
sources) 

unrestricted Such as green colour 
from pundan leaf, red 
colour from hibiscus, 
yellow from turmeric, 
purple/blue from an-
chan, orange from 
kam-sad seed 

เกลอื ไมจํ่ากดั   Salt unrestricted From clean sources no 
contamination. 

จลุนิทรยี ์ ไมจํ่ากดั ตอ้งไมม่าจาก
กระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม 

 Micro-
organisms 

unrestricted Must not from GMOs 

 
 
 
 
 
สว่นทีy 2.2: รายการสารชว่ยแปรรปูทีyอนญุาตใหใ้ช ้/  
Part 2.2 List of Products Used as Processing Aids  
 

รายการ ผลติภณัฑ์
ท ีyใช ้

รายละเอยีด/
ขอ้กาํหนด 

 Product Product 
group 

Detail/Limitation 

แคลเซยีม
คารบ์อเนต/
นํKาปนูใส  

ไมจํ่ากดั • สารชว่ยใหค้งรปู ใช ้
ในผลติภณัฑผ์ัก 
ผลไม ้เชื=อม แชอ่ ิ=ม 
ดอง  

• นํKาปนูใสเตรยีมได ้
จากปนูขาว(ที=ใชก้นิ
หมาก) 1 ชอ้นชา 
ตอ่นํKา 1 ลติร คนให ้
ทั=ว ตั KงทิKงไวจ้น
ตกตะกอน ดดู
เฉพาะนํKาใสไปใช ้

E170 Calcium 
carbonate/ 
Lime water 

unrestricted • Stabilizer in 
fermented/pickled 
fruit and 
vegetable 

• Prepare from 1 
teaspoon of 
calcium carbonate 
and 1 liter of 
water, stir and 
wait until 
sediment settle. 
Take only the top 
part to use. 

แทนนนิ ไวน ์  E181 Tannin  wine  

กรดแทนนกิ ไวน ์ ตวัชว่ยกรอง E184 Tannic acid  wine Filtration aids 

ซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด ์

ไวน ์  E220 Sulphur 
dioxide 

wine  

คารบ์อนไดอ
อกไซด ์

ไมจํ่ากดั  E290 Carbon 
dioxide 

unrestricted  

เลซตินิ ขนมหวาน/
เคก้/ขนมปัง 

ชว่ยใหแ้ป้งลื=น E322 Lecithin cake/biscuit/ 
confectionery 

Greasing agent 
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รายการ ผลติภณัฑ์
ท ีyใช ้

รายละเอยีด/
ขอ้กาํหนด 

 Product Product 
group 

Detail/Limitation 

กรดและเกลอื
ทารท์ารกิ 

ไวน ์  E334 
(L(+)
–)  

Tartaric acid 
& salt 

wine  

โซเดยีม
คารบ์อเนต 

นํKาตาล  E500 Sodium 
carbonate  

sugar  

โพแทสเซยีม
คารบ์อเนต 

ผักและ
ผลไม/้ไวน ์

 E501 Potassium 
carbonate 

fruit/vegetabl
e/wine 

 

แมกนเีซยีม
คลอไรด ์ 

ถั=วเหลอืง  E511 Magnesium 
chloride 

soybean  

กรดซลัฟรูกิ  นํKาตาล ใชป้รับ pH ของนํKา E513 Sulphuric 
acid 

sugar pH adjustment of 
water 

แคลเซยีม
ซลัเฟต 

ไมจํ่ากดั ชว่ยในการจับตวั E516 Calcium 
sulphate 

unrestricted Coagulation agent 

โซเดยีมไฮดร
อกไซด ์ 

นํKาตาล/เคก้  E524 Sodium 
hydroxide  

Sugar, Cake  

ซลิกิอนไดออ
กไซด ์

ผักและ
ผลไม/้ไวน ์

 E551 Silicon 
dioxide 

fruit/vegetabl
e/wine 

 

ทลัค์  ไมจํ่ากดั  E553 Talc unrestricted  

บแีวกซ ์ ไมจํ่ากดั  E901 Beeswax unrestricted  

คารน์อบาร ์
แวกซ ์

ไมจํ่ากดั  E903 Carnauba 
wax 

unrestricted  

ไนโตรเจน ไมจํ่ากดั  E941 Nitrigen unrestricted  

วสัดกุรองที=ไม่
มสีารแอสเบส
ตอส 

ไมจํ่ากดั   Asbestos 
free filter 
materials 

unrestricted  

Activated 
carbon 

ไมจํ่ากดั   Activated 
carbon 

unrestricted  

เบนโทไนท ์ ผัก/ผลไม ้   Bentonite Fruit/ 
vegetable 

 

เคซนี ไวน ์   Casein wine  

ไดอะตอมมิ
เชยีส เอริท์ 

สารชว่ย
ความหวาน/
ไวน ์

  Diatoma-
ceous earth 

Sweetener/ 
wine  

 

คาโอลนี ไมจํ่ากดั   Kaolin unrestricted  

เพอรไ์รท ์ ไมจํ่ากดั   Perlite unrestricted  

เอทานอล ไมจํ่ากดั ตวัทําละลาย  Ethanol  unrestricted Solvent  

เอทลินี ผลไม ้ ใชบ้ม่ผลไม ้ไมอ่นุญาต
ใหใ้ชก้า๊ซเอทลินีที=มา
จากสารสงัเคราะห ์

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

เจลาตนิ ผักและ
ผลไม/้ไวน ์

ใชเ้พื=อใหเ้กดิความคง
ตวัในแยมบางชนดิ 

 Gelatin fruit/vegetabl
e/wine 

Used in jam for 
texture stability 

ไอซิ=งกลาส ไวน ์   Isinglass wine  
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รายการ ผลติภณัฑ์
ท ีyใช ้

รายละเอยีด/
ขอ้กาํหนด 

 Product Product 
group 

Detail/Limitation 

นํKามนัพชื ไมจํ่ากดั   Vegetable 
oils 

unrestricted  

สารปรับความ
เป็นกรด-ดา่ง 

ไมจํ่ากดั ตอ้งมาจากธรรมชาต ิ
เชน่ กรดซติรกิ 
โซเดยีมไบคารบ์อเนต 
หรอืนํKาสม้สายช ู

 pH 
adjusters 

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

เอนไซม ์ ไมจํ่ากดั ตอ้งมาจากธรรมชาต ิ
และหา้มใชเ้อนไซมท์ี=
ผลติจากจลุนิทรยีท์ี=มี
การทําพันธวุศิวกรรม 

 Enzyme unrestricted Must be from natural 
sources and not 
produced from 
GMOs. 

จลุนิทรยี ์ ไมจํ่ากดั ตอ้งไมม่าจาก
กระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม 

 Micro-
organisms 

unrestricted Must not from GMOs 
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ภาคผนวก 3 ปจัจยัการผลติทีyอนญุาตใหใ้ชใ้นการผลติสตัวน์ํ �าอนิทรยี ์/ 
Appendix 3 : List of Approved Inputs Used in organic 
Aquaculture production   
 
สว่นทีy 3.1: ผลติภณัฑแ์ละวธิกีารทีyอนญุาตใหใ้ชใ้นการทาํความสะอาด ฆา่เชื�อ ป้องกนั และ

ควบคมุโรคและศตัรใูนฟารม์ /  
Part 3.1: Products and methods used for cleaning, disinfection, and pest and 

disease control 
 

รายการ รายละเอยีด/ขอ้กาํหนด  Input Details/Restriction 
โอโซน ใชฆ้า่เชืKอในโรงเพาะฟักและบอ่

อนุบาล 
 Ozone For disinfection in hatcheries 

and nurseries. 
โซเดยีมไฮโป
คลอไรด ์ 

 NaOCl Sodium 
hypochlorite 

 

แคลเซยีมไฮโป
คลอไรด ์ 

 Ca(ClO)2 Calcium 
hypochlorite 

 

โซเดยีมไฮดรอก
ไซด ์(โซดาไฟ) 

ใชเ้ป็นสารทําความสะอาด NaOH Sodium 
hydroxide 
(caustic soda) 

A cleaning agent 

แอลกอฮอล ์   Alcohol  
ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์

ใชค้วบคมุเชืKอโรค H2O2 Hydrogen 
peroxide 

For disease control 

ไอโอดนี ใชค้วบคมุเชืKอโรค  Iodine  For disease control 
โปตสัเซยีมเปอร์
แมงกาเนต 

หรอืดา่งทบัทมิ ใชฆ้า่เชืKอ KMnO4 Potassium 
permanganate 

Use as disinfectant 

กรดอนิทรยี ์ เชน่ กรดอาซตีกิ (นํKาสม้สายช)ู 
กรดซติรกิ กรดแลกตกิ 

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

เกลอื   Salt  
โดโลไมท ์ หรอืแคลเซยีมแมกนเีซยีม

ออกไซด ์ใชป้รับสภาพดนิและนํKา
ในระหวา่งการเลีKยงได ้

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

หนิปนู ปนูมารล์ หรอืแคลเซยีมคารบ์อเนต ใช ้
ปรับปรงุคณุภาพดนิและนํKาใน
ระหวา่งการเลีKยงได ้ 

 Lime stone, 
marl 

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

ปนูขาว 
(quicklime) 

หรอืแคลเซยีมออกไซด ์เป็นปนูที=
ไดจ้ากการเผาปนูแคลเซยีม
คารบ์อเนตหรอืโดโลไมท ์อาจ
เรยีกในชื=ออื=น เชน่ ปนูไฮเดรต 
ปนูรอ้น ปนูเผาโชยนํKา ใชเ้พื=อฆา่
เชืKอในบอ่ และปรับปรงุคณุภาพนํKา 

 Lime (quick 
Lime)  

Or Calcium oxide. Come 
from burning of calcium 
carbonate or dolomite. 
Other names are hydrate 
lime, quicklime, etc. Allowed 
to use only in emergent 
cases in order to improve 
water quality.  

แรธ่าตจุาก
ธรรมชาต ิ

ใชป้รับปรงุคณุภาพนํKา โดยใหใ้ช ้
ในรปูธรรมชาตเิทา่นัKน 

 Minerals  Use to improve water 
quality. Only natural form is 
allowed. 
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รายการ รายละเอยีด/ขอ้กาํหนด  Input Details/Restriction 
วธิทีางกายภาพ เชน่ การตากแหง้ ใชต้าขา่ย กบั

ดกั 
 Physical 

methods 
E.g. drying,  net, trap 

วธิทีางชวีภาพ เชน่ การใชป้ลาพยาบาลควบคมุ
ปรสติภายนอกตวัสตัวนํ์Kา 

 Bio control 
methods 

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

สารเตรยีมจาก
พชื 

ใชค้วบคมุโรคหรอืศตัร ูเชน่ โลต่ ิ¬น 
(จากหางไหล) ไพรทีรัม สะเดา 

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

กากชา เป็นผลพลอยไดจ้ากการหบีนํKามนั
ชาจากเมล็ดพันธุไ์มด้อกในตระกลู
ชาหรอืเมี=ยงจนี (camellia oil) ซ ึ=ง
ในเมล็ดมสีาร saponin ที=เป็นพษิ
ตอ่สตัวเ์ลอืดเย็น ใชก้ําจัดปลาที=
เป็นศตัรใูนบอ่กุง้ 

 Tea seed cake By-product of oil pressing 
from the seeds of camellia, a 
flowering plant in the same 
genus of tea. The seeds 
contain saponin which is 
toxic to cold-blooded 
animals. Use for killing 
unwanted fish in shrimp 
ponds. 

จลุนิทรยี ์ ใชค้วบคมุโรคหรอืศตัร ูแตต่อ้งไม่
มาจากกระบวนการพันธวุศิวกรรม 

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

 
สว่นทีy 3.2 : แรธ่าต ุและสารปรงุแตง่และสารชว่ยแปรรปูทีyอนญุาตใหใ้ชใ้นอาหารสตัวนํ์ �า / 
Part 3.2: Minerals, additives, and processing aids permitted for use in 

aquaculture animal feeds  
 

รายการ รายละเอยีด/ขอ้กาํหนด Input Details/Restriction 

แรธ่าต ุ ตามรายการที=ระบใุน Annex V 
ของ EC 889/2008 

Minerals As listed in Annex V of 
EC889/2008 

วติามนิ ใชเ้ป็นสารปรงุแตง่ ควรใชจ้าก
แหลง่ธรรมชาต ิในกรณีที=ไม่
เพยีงพอ อาจอนุญาตใหใ้ช ้
วติามนิสงัเคราะหท์ี=เลยีนแบบ
วติามนิธรรมชาตไิด ้

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

ธาตอุาหารรอง ใชเ้ป็นสารปรงุแตง่ ตามรายการที=
ระบใุน Annex VI ของ EC 
889/2008 

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

เอนไซมแ์ละ
จลุนิทรยี ์

เพื=อรักษาคณุภาพอาหาร  แต่
ตอ้งไมเ่ป็นจลุนิทรยีท์ี=ผา่น
กระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

Enzymes and 
microorganisms 

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

สารกนับดู กรดอนิทรยีจ์ากธรรมชาต ิไดแ้ก ่
กรดซติรกิ กรดซอรบ์กิ กรดแล
คตกิ 

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

สารแอนตอิอกซิ
แดนท ์

สารสกดั Tocopherol จาก
ธรรมชาต ิและสารแอนตอิอกซิ
แดนทจ์ากธรรมชาต ิ

Antioxidant 
substances 

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

สารเหนยีว 
(Binder) และ
สาร anti-caking 

จากแหลง่ธรรมชาต ิและรายการ
ตามที=ระบใุน 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 แนวทางการประเมนิปจัจยัการผลติสาํหรบัเกษตรอนิทรยี ์/ 
Appendix 4: Guideline for Evaluation Additional Inputs to Organic 
Agriculture 
 
หลกัการ 
ผูผ้ลติที=ตอ้งการใชปั้จจัยการผลติจะตอ้งทําการ
ตรวจสอบและประเมนิใหแ้น่ชดักอ่นวา่ปัจจัยการผลติ
นัKนเป็นไปตามมาตรฐานมกท.หรอืไม ่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ=งในกรณีที=ปัจจัยการผลตินัKนมไิดร้ะบใุน
มาตรฐานหรอืในรายการปัจจัยการผลติที=ไดร้ับอนุมตั ิ
ใหใ้ชจ้ากมกท. แตผู่ผ้ลติมคีวามจําเป็นตอ้งใชปั้จจัย
การผลตินัKน ทั KงนีKปัจจัยการผลติที=เป็นไปตาม
แนวทางนีKเทา่นัKนที=มกท.อาจจะอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
 
 
คาํจาํกดัความ 
ปัจจัยการผลติ หมายถงึ ปัจจัยการผลติที=ใชใ้นระบบ
การผลติเกษตรอนิทรยี ์เชน่ ปุ๋ ย, สารป้องกนักําจัด
ศตัรพูชื และสารเพิ=มประสทิธภิาพอื=นๆที=ไดม้าจาก
ธรรมชาต ิ
 
แนวทางการปฏบิตั ิ
1. ขอ้มลูหรอืเอกสาร ผูผ้ลติจะตอ้งเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูที=เกี=ยวกบัวตัถดุบิ/องคป์ระกอบ กรรมวธิี
การผลติ และขอ้มลูอื=นๆที=เกี=ยวขอ้งของปัจจัยการ
ผลตินัKนไวเ้พื=อใหท้างมกท.ตรวจสอบได ้หาก
ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ มกท.อาจไมอ่นุญาตใหใ้ช ้
ปัจจัยการผลตินัKนๆได ้
 

2. การประเมนิปจัจยัการผลติ 
ปัจจัยการผลติที=เตรยีมขึKนภายในฟารม์ตนเอง 
จากชิKนสว่นของพชื สตัว ์และจลุนิทรยี ์ทั Kงที=มอียู่
ฟารม์ตนเองและที=ไดจ้ากภายนอก  อนุญาตให ้
ใชไ้ดใ้นกรณีที=มคีณุสมบตัคิรบถว้นดงันีK 

2.1 มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้เพื=อรักษาคณุภาพ
ของผลผลติ  

2.2 ใชว้ตัถดุบิหรอืมอีงคป์ระกอบที=มาจาก
ธรรมชาต ิตลอดจนกรรมวธิกีารผลติเป็นไป
ตามมาตรฐานมกท. 

2.3 สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
2.4 ไมเ่ป็นพษิหรอืไมก่อ่ผลเสยีตอ่มนุษย ์สตัว ์

แมลงที=มปีระโยชน ์ส ิ=งมชีวีติในดนิ และ
สิ=งแวดลอ้ม 

2.5 ไมก่อ่ผลกระทบตอ่ผลผลติอนิทรยีท์ั Kงในแง่
คณุภาพและความปลอดภยั 

 
ในกรณีที=มคีวามซบัซอ้นหรอืยากแกก่ารพจิารณา 
อาจตอ้งใช ้"หลกัเกณฑก์ารประเมนิปัจจัยการผลติ
สําหรับเกษตรอนิทรยีข์อง IFOAM " เป็นแนวทางใน
การพจิารณา 
 
3. การประเมนิปจัจยัการผลติทีyผลติเป็นการคา้   

Rational  
Inputs used in organic agriculture shall be 
clearly checked and evaluated whether they 
are in compliance with ACT Standards, 
especially other inputs that are not listed in the 
standards or in the list of ACT Approved Inputs 
but producers need to use them. Therefore, 
producers shall check and evaluate those 
inputs prior to use. Only inputs that are in line 
with this guideline can be permitted by ACT. 
 
Definition 
Input means product used in organic 
production such as fertilizer, pesticide and 
other effective substances that are natural 
origin.  
 
Method of evaluation 
1. Information or Documentation 

Producers shall collect document regarding 
to raw materials, component, processing 
and other relevant data of the inputs for 
examination by ACT. If the document is not 
sufficient, ACT may not allow using those 
inputs.   
 

2. Evaluation of on farm inputs  
Inputs produced from residue of plant, 
animal and microorganism, both inside and 
outside the farm, may be approved if the 
following criteria are met:   

2.1 The use of the input is necessary for 
protection the quality of produce. 

2.2 The materials or ingredients are of 
natural origin and the process is in 
compliance with ACT Standards.  

2.3 The input is bio-degradable. 
2.4 The use of the input shall not have 

negative effects on human, animal, 
beneficial insects, living organisms in 
the soil and the environment. 

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

In case the input is complex and difficult, ACT 
may apply the IFOAM Criteria to Evaluate 
Additional Inputs to Organic Agriculture as a 
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อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นกรณีที=มคีณุสมบตัคิรบถว้น
ดงันีK 

3.1 มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้เพื=อรักษาคณุภาพ
ของผลผลติ 

3.2 ใชว้ตัถดุบิหรอืมอีงคป์ระกอบที=มาจาก
ธรรมชาต ิเชน่ วสัดอุนิทรยี ์และหนิแรท่ี=
เกดิข ึKนตามธรรมชาต ิ และไมม่ี
สว่นประกอบของวสัดอุนิทรยีท์ี=มาจาก
กระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

3.3 วธิกีารเกบ็เกี=ยวและรวบรวมวตัถดุบิที=ใชใ้น
ปัจจัยการผลติ และกรรมวธิกีารผลติ 
จะตอ้งไมส่รา้งผลกระทบตอ่ความยั=งยนื
และสมดลุของสภาพแวดลอ้ม 

3.4 สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
3.5 ไมเ่ป็นพษิหรอืไมก่อ่ผลเสยีตอ่มนุษย ์สตัว ์

แมลงที=มปีระโยชน ์ส ิ=งมชีวีติในดนิ และ
สิ=งแวดลอ้ม 

3.6 ไมก่อ่ผลกระทบตอ่ผลผลติอนิทรยีท์ั Kงในแง่
คณุภาพและความปลอดภยั 

 
ในกรณีที=มคีวามซบัซอ้นหรอืยากแกก่ารพจิารณา 
อาจตอ้งใช ้"หลกัเกณฑก์ารประเมนิปัจจัยการผลติ
สําหรับเกษตรอนิทรยีข์อง IFOAM" เป็นแนวทางใน
การพจิารณา  

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 แนวทางการประเมนิสารปรงุแตง่และสารชว่ยในการแปรรปู
ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์/ Appendix 5 : Guideline for Evaluation Additive and 
Processing Aids for Organic Processing  
 
หลกัการ 
ในการแปรรปูผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ควรเลอืกวธิกีาร
แปรรปูที=สามารถคงคณุคา่ทางโภชนาการใหม้าก
ที=สดุ โดยไมต่อ้งใชส้ารปรงุแตง่หรอืใชเ้ทา่ที=จําเป็น 
หากผูป้ระกอบการตอ้งการใชส้ารปรงุแตง่หรอืสาร
ชว่ยในการแปรรปูจะตอ้งทําการตรวจสอบและ
ประเมนิใหแ้น่ชดักอ่นวา่มคีณุสมบตัเิป็นไปตาม
มาตรฐานมกท.หรอืไม ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ=งในกรณีที=
สารปรงุแตง่หรอืสารชว่ยในการแปรรปูนัKนมไิดร้ะบใุน
มาตรฐานหรอืในรายการที=ไดร้ับอนุมตัใิหใ้ชจ้ากมกท. 
ทั KงนีKสารปรงุแตง่และสารชว่ยในการแปรรปูที=เป็นไป
ตามแนวทางนีKเทา่นัKนที= มกท. อาจจะอนุญาตให ้
ใชไ้ด ้
 
 
 
คาํจาํกดัความ 
• สารปรงุแตง่ (Additives) หมายถงึ สารชว่ยเสรมิ

หรอืปรับปรงุคณุภาพผลติภณัฑ ์หรอื สารใดๆที=
ผสมเขา้ไปในผลติภณัฑแ์ลว้มผีลตอ่คณุภาพการ
เกบ็รักษา กลิ=น ส ีรสชาต ิความเขา้กนั หรอื
คณุสมบตัอิื=นๆที=มผีลตอ่การรักษาคณุภาพของ
ผลติภณัฑ ์และอาจกลายเป็นสว่นผสมหนึ=งของ
ผลติภณัฑ ์

• สารชว่ยในการแปรรปู (processing aids) 
หมายถงึ สารที=ใสล่งไปเพื=อชว่ยในระหวา่งการ
แปรรปูอาหาร และถกูนําออกไปกอ่นที=จะเป็น
ผลติภณัฑส์ําเร็จ ไมจ่ัดวา่เป็นสว่นผสมของ
อาหาร และมกัจะไมพ่บวา่เหลอืตกคา้งอยูใ่น
ผลติภณัฑส์ดุทา้ยหรอืเหลอืตกคา้งในปรมิาณที=
นอ้ยมาก เชน่ สารชว่ยกรอง(filtration aid) ,ตวั
ทําละลาย (solvent) เป็นตน้ 

 
แนวทางการปฏบิตั ิ
1. ขอ้มลูและเอกสาร ผูป้ระกอบการจะตอ้งเกบ็

รวบรวมขอ้มลู/เอกสารที=เกี=ยวกบัแหลง่ที=มาของ
วตัถดุบิ/องคป์ระกอบ กรรมวธิกีารผลติ และขอ้มลู
ของสารอื=นๆที=ใชใ้นการผลติสารปรงุแตง่หรอืสาร
ชว่ยในการแปรรปูนัKนไว ้เพื=อใหท้างมกท.
ตรวจสอบได ้หากขอ้มลูไมเ่พยีงพอ มกท.อาจไม่
อนุญาตใหใ้ชส้ารปรงุแตง่หรอืสารชว่ยในการแปร
รปูนัKนๆได ้

 
2. สารปรงุแตง่และสารชว่ยในการแปรรปู ที=

อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นกรณีที=มคีณุสมบตัคิรบถว้น
ดงันีK 
2.1 มคีวามจําเป็นอยา่งยิ=งตอ่การแปรรปู

Rationale 
In organic processing, processing methods 
should be chosen to, at the most, be able to 
maintain nutritional value in organic food 
products without use of additives and 
processing aids or use as necessary. If 
operator needs to use additives or processing 
aids, the additives or processing aids shall be 
clearly checked and evaluated whether they 
are in compliance with ACT Standards, 
especially if they are not listed in the standards 
or the list of ACT Approved Additives and 
Processing Aids. Only additives and processing 
aids that are in line with this guideline can be 
permitted by ACT. 
 
Definition 
• Additives mean supplementary or 

improving quality substances or any 
substances which are added to a product 
to affect its keeping quality, smell color, 
taste, consistency or other qualities. 
Additives may affect a product’s inherent 
qualities and be a part of the final product. 

• Processing aids mean substances which are 
added during processing and removed 
before being the final product. Processing 
aids are not consumed as an ingredient 
and normally are not left as residues in the 
final product or left in very small amount. 
The examples of processing are filtration 
aid, solvent, etc. 

 
Method of evaluation 
1. Information or Documentation 

Operators shall collect document regarding 
to source of raw materials, component, 
processing method and other relevant data 
in the production of additives and 
processing aids for examination by ACT. If 
the document is insufficient, ACT may not 
allow to use those additives and processing 
aids. 

 
2. Evaluation  Additives and processing aids 

may be approved if the following criteria 
are met: 
2.1 The use of additives and processing 
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ผลติภณัฑ ์ อาจไมส่ามารถแปรรปูหรอืเกบ็
รักษาผลผลติบางประเภทไดห้ากไมม่สีาร
ปรงุแตง่/สารชว่ยในการแปรรปูดงักลา่ว 

2.2 ใชว้ตัถดุบิหรอืมอีงคป์ระกอบที=มาจาก
ธรรมชาต ิ

2.3 กรรมวธิใีนการผลติสารปรงุแตง่/สารชว่ยใน
การแปรรปูเป็นไปตามมาตรฐานมกท. 

2.4 ไมใ่ชผ่ลติภณัฑท์ี=มาจากกระบวนการทาง
พันธวุศิวกรรม 

2.5 ตอ้งไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค 
2.6 ไมท่ําใหส้ญูเสยีคณุสมบตัทิี=แทจ้รงิของ

ผลติภณัฑ ์
2.7 ไมก่อ่ผลเสยีตอ่สภาพแวดลอ้ม 

 
ในบางกรณีที=มคีวามซบัซอ้น หรอืยากแกก่าร
พจิารณา หรอืมใิชว่ตัถดุบิหรอืองคป์ระกอบที=มาจาก
ธรรมชาตเินื=องจากสารธรรมชาตมิคีณุภาพและ
ปรมิาณไมเ่พยีงพอที=จะใชท้ดแทน อาจตอ้งใช ้
"หลกัเกณฑก์ารประเมนิสารปรงุแตง่และสารชว่ยใน
การแปรรปู สําหรับผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีข์อง 
IFOAM" เป็นแนวทางในการพจิารณา 

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 หลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุแกไ้ขมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ / 
Appendix 6: Procedure for Standards Revision 
 
หลกัการและเหตผุล 
ในการปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง 
มกท. จะตอ้งมกีระบวนการที=มคีวามโปรง่ใสและเปิด
ใหบ้คุคลที=เกี=ยวขอ้งไดม้สีว่นรว่มในการเสนอ
ขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุแกไ้ข ดงันัKนกรรมการบรหิาร 
มกท. จงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการปรับปรงุแกไ้ข
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง มกท. นีKข ึKน เพื=อเป็น
แนวทางในการทํางาน 
 
ขอบเขต 
1. การระดมขอ้คดิเห็น 
2. การสรปุขอ้คดิเห็นขั Kนตน้ 
3. การพจิารณาขอ้คดิเห็นขั Kนตน้โดยอนุกรรมการ

มาตรฐาน 
4. การจัดทํารา่งมาตรฐานฉบบัใหม ่
5. การระดมขอ้คดิเห็นเพิ=มเตมิตอ่รา่งมาตรฐานฉบบั

ใหม ่
6. การปรับปรงุแกไ้ขรา่งมาตรฐานขั Kนสดุทา้ย 
7. การอนุมตัริา่งมาตรฐานฉบบัใหมโ่ดย

กรรมการบรหิาร 
8. ระยะเวลาในการปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐาน 
 
หลกัเกณฑ ์
1. การระดมขอ้คดิเห็น 
การระดมขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์มกท. จะเปิดใหท้กุคนมสีว่นรว่ม ไมว่า่
บคุคลนัKนจะเป็นสมาชกิ มกท.หรอืไม ่รวมทั Kง 
เจา้หนา้ที= มกท., ผูต้รวจของ มกท. และ อกก.รับรอง 
 
ขอ้คดิเห็นดงักลา่วจะตอ้งสง่มายงัสํานักงาน มกท. 
เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยระบชุื=อผูเ้สนอและเหตผุล
ประกอบในการเสนอขอ้คดิเห็นดงักลา่ว 

 
2. การสรปุขอ้คดิเห็นข ั�นตน้ 
เจา้หนา้ที=สํานักงาน มกท. ทําการรวบรวมและสรปุ
ขอ้คดิเห็นทั Kงหมดกอ่นที=จะนําเสนออนุกรรมการ
มาตรฐานฯ  โดยขอ้คดิเห็นทั KงหมดควรจําแนกเนืKอหา
ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันีK 

2.1 ขอ้คดิเห็นที=ขดัแยง้กบัหลกัการในการทํา
เกษตรอนิทรยี ์

2.2 ขอ้คดิเห็นที=เกี=ยวขอ้งกบัมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีข์อง มกท. 

 
ขอ้คดิเห็นทั Kงหมดควรแยกออกเป็น 2 แฟ้ม โดยแตล่ะ
แฟ้มอาจทําใบสรปุปะหนา้อกีท ี
 
3. การพจิารณาขอ้คดิเห็นข ั�นตน้โดย

อนกุรรมการมาตรฐาน 
อกก.มาตรฐานฯ พจิารณาขอ้คดิเห็นทั Kงหมดและทํา
การตดัสนิเบืKองตน้ โดยอาจมหีลกัเกณฑใ์นการตดัสนิ

Rationale 
The process of revising ACT Organic Standards 
shall be transparent and open to all relevant 
persons to make comments. The Executive 
Board establishes this procedure to set the 
process of ACT’s Standard revision. 
 
Scope 
1. Call for Comments 
2. Summary of preliminary comments 
3. Standard Committee’s preliminary 

consideration to the comments 
4. First draft of standard revision 
5. Call for additional comments to the first 

draft 
6. Final draft of standard revision 
7. Approval of the new revised standards by 

the Executive Board 
8. Time-Frame of Standard Revision 
 
Procedure 
1. Call for comments 
Call for comments on the revision of ACT 
Organic Standards is open to all, regardless 
whether he/she is an ACT member. The 
comments can also be proposed by ACT staffs, 
inspectors and Certification Committee. 
 
Comments must be submitted in writing to ACT 
office, indicating name and information 
supporting the comments.  
 
2. Summary of preliminary comments  
ACT Office staff shall compile and summarize 
comments and submit them to the Standard 
Committee. Comments can be categorized into 
2 groups: 

2.1 comments principally in conflict with 
organic farming 

2.2 comments relevant to ACT Organic 
Standards 

 
The summarized comments should be separated 
into 2 files and having summary sheet as cover 
page.  
 
3. Standard Committee’s preliminary 

consideration to the comments 
SC shall consider all comments and make 
preliminary decision. The decision can be: 
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ดงันีK 
3.1 ตดัขอ้คดิเห็นที=ขดัแยง้กบัหลกัการในการทํา

เกษตรอนิทรยี ์หรอืไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้
ออกไป 

3.2 รวบรวมขอ้คดิเห็นตา่งๆ เพื=อจัดทําเป็นรา่ง
มาตรฐานฉบบัใหม ่

3.3 ในกรณีที=มขีอ้คดิเห็นที=น่าสนใจ แตไ่ม่
สามารถตดัสนิได ้และตอ้งการขอ้คดิเห็น
หรอืขอ้มลูเพิ=มเตมิ อกก.มาตรฐานฯ อาจ 
มอบหมายใหเ้จา้หนา้ที= มกท. นําไป
ดําเนนิการหาขอ้มลูเพิ=มเตมิดงัตอ่ไปนีK 
3.3.1 สําหรับประเด็นที=ยงัไมช่ดัเจนเพยีงพอ 

ใหท้ําหนังสอืขอขอ้มลูเพิ=มเตมิจากผู ้
เสนอ แลว้นํามาผา่นการดําเนนิตาม
ขั Kนตอนที= 2 และ 3 ใหม ่

3.3.2 สําหรับประเด็นที=ตอ้งการขอ้คดิเห็น
เพิ=มเตมิ ใหป้รกึษากบัผูช้าํนาญการใน
สาขาที=เกี=ยวขอ้งเป็นรายบคุคล 

 
4. การจดัทาํรา่งมาตรฐานฉบบัใหม ่
อกก.มาตรฐานฯ นําขอ้คดิเห็นตา่งๆ และขอ้มลู
เพิ=มเตมิที=ไดใ้หม ่มาจัดทําเป็นรา่งมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีฉ์บบัใหม ่ 

 
5. การระดมขอ้คดิเห็นเพ ิyมเตมิตอ่รา่งมาตรฐาน

ฉบบัใหม ่
ในขั Kนตอนการระดมขอ้คดิเห็นเพิ=มเตมิ ควรจํากดัวงให ้
อยูใ่นเฉพาะกลุม่บคุคลตอ่ไปนีK 

5.1 สมาชกิ มกท. 
5.2 องคก์รที=เกี=ยวขอ้ง (ที=ไมใ่ชส่มาชกิ มกท.) 

เชน่ กลุม่ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ, กลุม่
นักวชิาการ, กลุม่ผูบ้รโิภค, รา้นคา้สเีขยีว, 
หน่วยงานของรัฐ, สื=อมวลชน ฯลฯ  โดยควร
มตีวัแทนอยา่งนอ้ย 1 องคก์ร ในแตล่ะกลุม่ 

5.3 ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ ที=ขอรับรองกบั มกท. 
5.4 ผูส้นใจที=สง่ขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุแกไ้ข

มาตรฐาน ในขอ้ 1.1 
 
6. การปรบัปรงุแกไ้ขรา่งมาตรฐานคร ั�งสดุทา้ย 
อกก.มาตรฐานฯ พจิารณาขอ้คดิเห็นเพิ=มเตมิทั Kง
หมดแลว้นํามาปรับปรงุแกไ้ขเป็นรา่งมาตรฐานฯฉบบั
สดุทา้ย เพื=อเตรยีมนําเสนอตอ่ที=ประชมุ
กรรมการบรหิาร 
 
7. การอนมุตัริา่งมาตรฐานฉบบัใหมโ่ดย

กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณารา่งมาตรฐานฯฉบบั
สดุทา้ยและทําการอนุมตั ิกอ่นที=จะประกาศใชอ้ยา่ง
เป็นทางการ โดยจะเป็นผูก้ําหนด : 

7.1 วนัที=เร ิ=มบงัคบัใชม้าตรฐานฉบบัใหม ่
7.2 ในกรณีที=มกีารเปลี=ยนแปลงมาตรฐานในขอ้

ที=สําคญั อาจกําหนดชว่งเวลาให ้

3.1 drop comments principally in conflict 
with organic farming or impractical 

3.2 incorporate comments into the new 
revised standards 

3.3 interesting comments but can not make 
decision and need further comments or 
additional information, SC may assign 
ACT staff to compile additional 
information as the following procedures. 
3.3.1 For unclear issues, ask for 

additional information from the 
commentators and then again 
follow procedures of 2 and 3. 

3.3.2 For issues needed consultation, 
ask for comments from relevant 
specialists. 

 
4. First draft of standard revision 
SC shall draft the first revised standards from all 
comments and additional information. 
 
5. Call for additional comments to the 

first draft 
Call for additional comments on the first draft of 
revised standards should be limited to the 
following groups: 

5.1 ACT members 
5.2 Relevant organizations (but not ACT 

members) such as producer groups, 
academic groups, consumer groups, 
green shops, government agencies, 
media etc. There should be 
representatives at least 1 organizations 
for each group. 

5.3 ACT certified operators 
5.4 Interested persons/parties who 

contributed comments for standard 
revision in 1.1 

 
6. Final draft of standard revision 
SC shall consider all additional comments and 
revise into the final draft to be submitted to the 
Executive Board for approval. 
 
7. Approval of the new revised standards 

by the Executive Board 
The Executive Board (EB) shall consider the 
final draft and make an approval before an 
official adoption. The EB shall impose: 

7.1 The date of entry into force of the new 
standards. 

7.2 In case there is a major change in the 
new standards, a time period for 
adaptation to implement the major 
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ผูป้ระกอบการมรีะยะเวลาในการปรับตวัเพื=อ
ปฏบิตัติามมาตรฐานขอ้ที=เปลี=ยนแปลงใหม่
ดงักลา่วไดด้งันีK 
7.2.1 ผูป้ระกอบการยงัสามารถใชว้ตัถดุบิ

อนิทรยีท์ี=ผลติและไดร้ับการรับรอง
ตามมาตรฐานเดมิตอ่ไปได ้ไมเ่กนิ 1 
ปี หลงัจากวนัที=เร ิ=มบงัคบัใชม้าตรฐาน
ใหม ่

7.2.2 ผูป้ระกอบการสามารถจําหน่าย
ผลติภณัฑแ์ปรรปูอนิทรยีท์ี=ไดร้ับการ
รับรองตามมาตรฐานเดมิตอ่ไปได ้
จนกระทั=งผลติภณัฑด์งักลา่วหมดอาย ุ

 
วนัที=บงัคบัใชม้าตรฐานฉบบัใหม ่และวนัที=
ผูป้ระกอบการตอ้งเริ=มปฏบิตัติามมาตรฐานขอ้ที=
เปลี=ยนแปลงใหม ่ตามที=กําหนดในขอ้ 7.2 ตอ้งระบไุว ้
ใหช้ดัเจนในมาตรฐานที=แจกใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 
 
8. ระยะเวลาในการปรบัปรงุแกไ้ขมาตรฐาน 
การดําเนนิงานปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐานทั Kง 7 ขั KนตอนนีK 
จะใชเ้วลาประมาณ 2 ปี 
 

change may be granted to operators as 
follow: 
7.2.1 The operator can still use raw 

materials produced and certified in 
accordance with previous 
standards but not exceed than 1 
year after the new standards is 
entered into force. 

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

 
The date of entry into force and the deadline of 
the time period to implement major change as 
indicated in 7.2 shall be clearly stated in copies 
of the standards for distribution to operators. 
 
8. Time-Frame of Standard Revision 
The time-frame of all 7 steps of the standard 
revision may take about 2 years.  
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ภาคผนวก 7 ตวัอยา่งหนงัสอืยนืยนัเร ืyองส ิyงมชีวีติดดัแปรพนัธุ ์/          
Appendix 7: Sample of GMO declaration form 
 
ชื=อผูข้าย 
Name of supplier 

 

ที=อยู ่
Address 

 

ชื=อผลติภณัฑ ์
Product name 

 

สว่นประกอบ 100%ของ
ผลติภณัฑ ์
100% ingredients of 
product 

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

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ผลติภณัฑข์า้งตน้ไมไ่ดผ้ลติมาจากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม และยนิดี
จะแจง้ใหผู้ซ้ ืKอทราบหากมกีารเปลี=ยนแปลงแกไ้ขหรอืยกเลกิเอกสารยนืยนันีK 
พรอ้มกนันีK ไดล้งนามไวเ้พื=อเป็นการยนืยนัความถกูตอ้ง 
I declare that this product supplied have not been produced from or by GMOs and accept 
to inform our customer if this declaration is changed or withdrawn. 
The undersigned takse reponsibility for the accuracy of this declaration. 
ลงนาม 
Signature 

ตราประทบั (ถา้ม)ี 
Company stamp (if appropriate) 
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ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุมาตรฐาน มกท.  
Comments for ACT Standards Revision 
 
ชื=อ-นามสกลุ 
Name  

 

ชื=อหน่วยงาน/องคก์ร/ 
กลุม่ 
Organization 

 

ที=อยู ่
Address 

 

Tel/Fax  

E-mail  

  
ขา้พเจา้มคีวามคดิเห็นตอ่มาตรฐาน มกท. ดงันีK 
I have comments to ACT standards as follow:  
มาตรฐาน มกท. ที=ควรปรับปรงุเปลี=ยนแปลงคอืมาตรฐานขอ้ 
Standards that should be revised are: 
 
 
โดยควรปรับปรงุเปลี=ยนแปลงเป็น 
The recommended revisions are: 
 
 
 
เหตผุล 
Reason of the revisions: 
 
 
 
มาตรฐานที=ควรมเีพิ=มเตมิคอื 
Additional or new standards that should be developed: 
 
 
 
เหตผุล 
Reason of the revisions: 
 
 
 

 
ทา่นสามารถสง่ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุมาตรฐาน มกท. มาไดท้ี= มกท.  

Please send your comments and recommendations for standards revision to ACT 
 


