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คํานํา / Introduction
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. เป็ นมาตรฐานทีจ
= ัดทํา
ขึน
K โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ของ มกท. ตาม
แนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ น
ั K พืน
K ฐานของ
สหพันธ์เกษตรอินทรียน
์ านาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture Movements
ิ
หรือ IFOAM) โดยการรับรองของสมัชชาสมาชก
มกท. มาตังK แต่ พ.ศ. 2542 และต่อมามีการแก ้ไข
ปรับปรุงอีกหลายครังK ปั จจุบน
ั มกท. มีมาตรฐาน
ครอบคลุมในเรือ
= งการผลิตพืชอินทรีย ์ การปฏิบต
ั ิ
หลังการเก็บเกีย
= วและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์
การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตปั จจัยการผลิต
ั ว์นํKาอินทรีย ์ รายการ
เพือ
= การค ้า การเพาะเลีย
K งสต
ั ว์ และการเลีย
K งผึงK ซงึ= ทํา
อาหารอินทรีย ์ การเลีย
K งสต
ให ้ มกท. สามารถให ้บริการตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียไ์ ด ้ในทุกขัน
K ตอน ตังK แต่การผลิตใน
ระดับฟาร์ม การนํ าผลิตผลจากฟาร์มมาแปรรูปใน
โรงงาน และจําหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรูป
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. มีสว่ นประกอบที=
สําคัญ ดังนีK
1. คําจําก ัดความ เป็ นความหมายของคําต่างๆทีใ= ช ้
ในมาตรฐานฉบับนีK เพือ
= ให ้ผู ้ผลิตและ
ผู ้ประกอบการมีความเข ้าใจในความหมายของคํา
ดังกล่าวตรงกัน
2. หล ักการและความมุง
่ หมายในการผลิตและ
การแปรรูปเกษตรอินทรีย ์ เป็ นเป้ าหมายในการ
ผลิตแบบอินทรียท
์ ผ
ี= ู ้ผลิตและผู ้ประกอบการ
จะต ้องคํานึงถึงในขณะทีท
= ําการผลิตแบบอินทรีย ์
้ นแนวทางในการปฏิบต
ั ิ
เพือ
= ใชเป็
3. แนวทางปฏิบ ัติ เป็ นแนวทางในการปฏิบต
ั ท
ิ เี= ป็ น
ประโยชน์ตอ
่ ระบบการผลิตแบบอินทรีย ์ ซงึ= เป็ น
ข ้อเสนอแนะที= มกท. แนะนํ าให ้ผู ้ผลิตและ
ผู ้ประกอบการนํ าไปปฏิบต
ั ิ แต่มไิ ด ้บังคับหรือมีผล
ิ ใจรับรองมาตรฐาน
ต่อการตัดสน
4. มาตรฐาน เป็ นข ้อกําหนดและเงือ
= นไขขัน
K ตํา= ที=
ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเพือ
= ให ้
ได ้รับการรับรองมาตรฐาน โดย มกท. จะใช ้
ิ
มาตรฐานเหล่านีเK ป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสน
รับรองการผลิตและการประกอบการของท่าน
K หาเพิม
= เติม ซงึ= แบ่ง
5. ภาคผนวก เป็ นสว่ นของเนือ
ออกเป็ นภาคผนวกต่างๆ ดังนีK
• ภาคผนวก 1 เป็ นรายการปั จจัยการผลิตที=
้
ตอินทรีย ์ ทังK
อนุญาตให ้ใชในกระบวนการผลิ
ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ผลิตภัณฑ์และวิธก
ี าร
ั รูในโรงเก็บ สาร
ั รูพช
ื และศต
ป้ องกันกําจัดศต
้
า
เร่งการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ทใี= ชในการทํ
ืK และสารปรุงแต่งทีใ= ช ้
ความสะอาดและฆ่าเชอ
ั รูพช
ื ซงึ= ผู ้ผลิต
ในผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดศต
และผู ้ประกอบการต ้องใชปั้ จจัยการผลิตเฉพาะ
ตามรายการทีร= ะบุไว ้หรือมีสว่ นประกอบตามที=

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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ระบุไว ้ในภาคผนวกนีเK ท่านัน
K

appendix.

• ภาคผนวก 2 เป็ นรายการสารปรุงแต่งและสาร
้
= นุญาตให ้ใชในกระบวนการแปร
ชว่ ยแปรรูปทีอ
้
รูปผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ โดยผู ้แปรรูปต ้องใชสาร
เฉพาะทีร= ะบุไว ้ในภาคผนวกนีเK ท่านัน
K และต ้อง
ใชกั้ บผลิตภัณฑ์ตามทีร= ะบุไว ้ด ้วย
• ภาคผนวก 3 เป็ นรายการปั จจัยการผลิตที=
ั ว์นํKาอินทรีย ์
้
ย
K งสต
อนุญาตให ้ใชในการเพาะเลี
ั รู
้
องกันกําจัดโรคและศต
ทังK วัสดุทใี= ชในการป้
่
้
และวัสดุทใี= ชเป็ นสวนผสมของอาหาร
• ภาคผนวก 4 เป็ นแนวทางการประเมินปั จจัย
การผลิตอืน
= ๆที= มกท. อาจอนุญาตให ้ใช ้
เพิม
= เติมได ้ในกรณีทป
ี= ั จจัยการผลิตดังกล่าว
มิได ้ระบุอยูใ่ นภาคผนวก 1 และ 3 โดยผู ้ผลิต
และผู ้ประกอบการต ้องมีรายละเอียด
สว่ นประกอบของปั จจัยการผลิตดังกล่าวและ
แจ ้งให ้ มกท. ทราบ เพือ
= พิจารณาว่าสามารถ
้ ้หรือหรือไม่
อนุญาตให ้ใชได
• ภาคผนวก 5 เป็ นแนวทางการประเมินสารปรุง
= ๆ ที= มกท. อาจ
แต่งและสารชว่ ยแปรรูปอืน
้ ม
= เติมได ้ในกรณีทส
ี= ารดังกล่าว
อนุญาตให ้ใชเพิ
มิได ้ระบุอยูใ่ นภาคผนวก 2 และ 3 โดย
ผู ้ประกอบการจะต ้องมีรายละเอียดเกีย
= วกับสาร
้
ีK จงความจําเป็ นทีจ
= ะต ้องใชสาร
ดังกล่าวและชแ
ดังกล่าวให ้ มกท. พิจารณาตามแนวทางใน
ภาคผนวกนีK

•

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.

• ภาคผนวก 6 เป็ นหลักเกณฑ์การปรับปรุงแก ้ไข
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. ซงึ= เป็ น
กระบวนการทีเ= ปิ ดโอกาสให ้บุคคลทีเ= กีย
= วข ้อง
่
ว
นร่
ว
มในการเสนอข
้อคิ
ด
เห็
นในการ
สามารถมีส
ปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานได ้ โดยสง่ ข ้อคิดเห็น
มายัง มกท. (ตามแบบฟอร์มท ้ายเล่ม) เพือ
= ให ้
อนุกรรมการมาตรฐาน มกท. พิจารณาและ
ปรับปรุงแก ้ไขตามหลักเกณฑ์ทรี= ะบุไว ้ใน
ภาคผนวกนีK
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คําจําก ัดความ / Definition
การปฏิบ ัติหล ังการเก็บ
เกีย
y ว
Handling

ได ้แก่ การผึง= แห ้ง การตากธัญชาติ การ
ทําความสะอาด การตัดแต่ง การ
คัดเลือก การบรรจุผลิตภัณฑ์ การ
จัดเก็บ และการขนสง่

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

การแปรรูป
Processing

ได ้แก่ การต ้ม การตากแห ้ง การอบ การ
ผสม การบด การอัด การส ี การทําให ้
เป็ นของเหลว การหมัก การดอง การแช ่
อิม
= การเคีย
= ว การกวน การทอด ฯลฯ

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

การผลิตคูข
่ นาน
Parallel production

หมายถึง การผลิตในชว่ งเวลาเดียวกัน
ไม่วา่ จะเป็ นการปลูก การเก็บเกีย
= ว การ
ปฏิบต
ั ห
ิ ลังการเก็บเกีย
= ว และการแปรรูป
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันหรือ
ผลผลิตทีไ= ม่สามารถสงั เกตความ
แตกต่างได ้ ทังK แบบอินทรียแ
์ ละแบบอืน
=
= นีห
K มายรวมถึงการ
ซงึ= การผลิตแบบอืน
ผลิตแบบเคมี ธรรมชาติ อินทรียท
์ ไี= ม่
ขอรับรอง และเกษตรอินทรียร์ ะยะ
ปรับเปลีย
= น

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

เกษตรทวy ั ไป
Conventional
agriculture

หมายถึง ระบบการผลิตใดๆ ทีไ= ม่ได ้
ผ่านการรับรองเป็ นอินทรียห
์ รืออินทรีย ์
ในระยะปรับเปลีย
= น

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

เกษตรอินทรีย ์
Organic Agriculture

ระบบการผลิตทีไ= ม่มก
ี ารใชปุ้ ๋ ยเคมี และ
ั รูพช
ื และ
สารเคมีในการป้ องกันกําจัดศต
เป็ นระบบการผลิตทีป
= ฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
= นไข
ในมาตรฐาน มกท.

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

ั
ความเป็นธรรมในสงคม
Social justice

ิ ธิทางสงั คมขัน
K พืน
K ฐานทีล
สท
= ก
ู จ ้างและ
คนงานในฟาร์มเกษตรอินทรียแ
์ ละการ
ประกอบการพึงได ้รับจากผู ้ผลิต/
ผู ้ประกอบการทีเ= ป็ นนายจ ้างอย่างเป็ น
ธรรม รวมถึงการทีผ
= ู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ
่
ควรได ้รับความเป็ นธรรมทางการค ้า เชน
ืK หรือผู ้ค ้าด ้วย
ราคาทีเ= ป็ นธรรม จากผู ้ซอ

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.

ผลิตผล
Produce

ผลิตผลทีไ= ด ้จากการเพาะปลูกหรือการ
เก็บเกีย
= วจากธรรมชาติ และ/หรือผ่าน
การปฏิบต
ั ห
ิ ลังการเก็บเกีย
= วแล ้ว

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

ผลิตภ ัณฑ ์
Product

ผลิตผลทีผ
= า่ นกระบวนการแปรรูป

Produce that has been processed.

ผูผ
้ ลิต
Producer/Farmer

ผู ้ทําการปลูกพืช ดูแลรักษา จนกระทัง=
เก็บเกีย
= ว และจําหน่าย

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

ผูป
้ ระกอบการ
Operator

ผู ้ทีด
= ําเนินกิจการในการนํ าผลิตผล
เกษตรอินทรียม
์ าทําการแปรรูป และ
จําหน่าย ทังK นีรK วมทังK ผู ้ค ้าสง่ ผู ้ค ้าปลีก
ผู ้จัดจําหน่าย ผู ้สง่ ออก และผู ้ผลิต
ปั จจัยการผลิตด ้วย

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

Page 7 of 110

่ งผลิต
ผูร้ ับชว
Sub contractor

ผู ้ถูกว่าจ ้างให ้ทําการผลิต แปรรูป หรือ
จัดการผลิตผลเกษตรอินทรียใ์ นบาง
ขัน
K ตอน

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

พืชล้มลุก
Annual crop

ิK
ั K เก็บเกีย
= วเสร็จสน
ิ สน
พืชทีม
= วี งจรชวี ต
ภายในฤดูการเพาะปลูกเดียว

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

พืชยืนต้น
Perennial crop

พืชทีม
= อ
ี ายุยาวกว่า 1 ปี และสามารถ
เก็บเกีย
= วผลิตผลได ้ต่อเนือ
= งมากกว่าฤดู
การผลิตเดียว

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

พ ันธุวศ
ิ วกรรม
Genetic engineering

กระบวนการตัดต่อและปรับเปลีย
= นสาร
พันธุกรรม (gene) ด ้วยวิธก
ี ารทางชวี
โมเลกุล โดยทําให ้สารพันธุกรรมของ
ี เซลล์ และหน่วย
ั ว์ จุลชพ
พืช สต
ิ อืน
= ๆ เกิดการเปลีย
= นแปลง ซงึ=
สงิ= มีชวี ต
ี ารทีไ= ด ้จากการผสมพันธุ์ การ
ไม่ใชว่ ธิ ก
คัดเลือกพันธุ์ หรือการกลายพันธุต
์ าม
ธรรมชาติ เทคนิคในการทําพันธุ
วิศวกรรมนีK ได ้แก่ การทําดีเอ็นเอ
ลูกผสม (recombinant DNA), การ
หลอมของเซลล์ (cell fusion), ไมโค
ั= (micro injection) และแมค
รอินเจคชน
ั= (macro injection), การมี
โครอินเจคชน
ถุงหุ ้ม (encapsulation), การขาดหาย
ของจีน (gene deletion) และการเพิม
=
จํานวนจีน (gene doubling) และไม่
ิ ทีไ= ด ้มาจากเทคนิค
รวมถึงสงิ= มีชวี ต
ต่อไปนีค
K อ
ื การผสมพันธุแ
์ บบจับคู่
(conjugation), การถ่ายโอนจีน
(transduction) และ การเกิดลูกผสม
ตามธรรมชาติ (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.

ปัจจ ัยการผลิต
Input

้
ตเกษตร
ผลิตภัณฑ์ทใี= ชในการผลิ
อินทรีย ์ ได ้แก่ ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน สาร
ั รูพช
ื รวมถึง สารปรุง
ป้ องกันกําจัดศต
้
แต่ง และสารชว่ ยแปรรูปทีใ= ชในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์

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

ปัจจ ัยการผลิตเพือ
y
การค้า
Commercial input

ปั จจัยการผลิตซงึ= ผ่านกระบวนการผลิต
และปรุงแต่งเพือ
= ประโยชน์ทางการค ้า

Input which has been
manufactured and processed for
commercial interest.

แปลง
Field

พืน
K ทีท
= ท
ี= ําการเพาะปลูกทีม
= อ
ี าณาเขต
ติดต่อเป็ นผืนเดียวกัน

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

ฟาร์ม
Farm

พืน
K ทีท
= ท
ี= ําเกษตรกรรมทังK หมด(ทังK
ั ว์) ซงึ= รับผิดชอบ
เพาะปลูกและเลีย
K งสต
การผลิตโดยบุคคลคนเดียวกัน ทังK ทีเ= ชา่
ิ ธิท
¥ ํา
จากผู ้อืน
= เพือ
= ทําการผลิตหรือมีสท
การผลิตโดยมิได ้เป็ นเจ ้าของ

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

อาหารทีม
= ี การปรุงเพือ
= การบริโภคโดย
ิ ทีเ= ป็ นอินทรียแ
์ ละได ้รับการ
ใชวั้ ตถุดบ
รับรองจาก มกท. หรือเทียบเท่า

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

ระยะการปร ับเปลีย
y น
Conversion period

= ต ้นทําเกษตร
ชว่ งเวลานับจากเริม
อินทรีย ์ ตามมาตรฐาน มกท. จนกระทัง=
ได ้รับการรับรองผลิตผลว่าเป็ นเกษตร
อินทรีย ์

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

ว ัตถุดบ
ิ
Raw material

สว่ นประกอบหลักของผลิตภัณฑ์แปรรูป
่ ารปรุงแต่ง
ทีไ= ม่ใชส

The main ingredient in processed
product which is not additive

สว่ นผสม
Ingredient

สารใดๆ ก็ตาม รวมทังK วัตถุดบ
ิ และสาร
้
ป และยัง
ปรุงแต่งทีใ= ชในการแปรรู
ปรากฏอยูใ่ นผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย โดย
อาจเปลีย
= นรูปไปแล ้วก็ตาม

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

่ ยในการแปรรูป
สารชว
Processing aid

สารหรือวัสดุใดๆทีใ= ชช้ ว่ ยในการแปรรูป
้ อ
่ รือใชเพื
=
อาหาร โดยไม่ได ้นํ ามาใสห
บริโภคเหมือนกับสว่ นผสมของอาหาร
ิ
แต่ต ้องการนํ ามาใชช้ ว่ ยแปรรูปวัตถุดบ
= ให ้ได ้ผล
อาหาร หรือสว่ นผสม เพือ
ในทางเทคนิคตามทีต
= ้องการ และอาจ
พบหลงเหลือในผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายได ้
โดยไม่ตงั K ใจหรือหลีกเเลีย
= งไม่ได ้

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.

สารปรุงแต่ง
Food additive

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

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

สงิy มีชวี ต
ิ ด ัดแปรพ ันธุ ์
Genetically modified
organism

ี ทีไ= ด ้มา
ั ว์ และจุลชพ
ิ ทังK พืช สต
สงิ= มีชวี ต
จากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

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

ไฮโดรโปนิค
Hydroponics

้ น และให ้พืชดูด
วิธก
ี ารปลูกพืชทีไ= ม่ใชดิ
สารละลายแร่ธาตุเข ้าทางรากพืช
โดยตรง

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

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

•

่ นวทางเกษตร
พัฒนาระบบการผลิตไปสูแ
ผสมผสานทีม
= ค
ี วามหลากหลายของพืชและ
ั ว์
สต

•

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

•

พัฒนาระบบการผลิตทีพ
= งึ= พาตนเองในเรือ
= ง
ของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม

•

•

ฟืK นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
้ พยากรใน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชทรั
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุด
ฟาร์มมาหมุนเวียนใชให

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

•

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม
และและความยัง= ยืนของระบบนิเวศโดยรวม

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

•

ป้ องกันและหลีกเลีย
= งการปฏิบต
ั ท
ิ ท
ี= ําให ้เกิด
มลพิษต่อสงิ= แวดล ้อม

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.

•
•
•

•

สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการ
จัดการทุกขัน
K ตอน ทีค
= ํานึงถึงหลัก
มนุษยธรรม
ยึดหลักการปฏิบต
ั ห
ิ ลังการเก็บเกีย
= วและการ
แปรรูปทีเ= ป็ นวิธก
ี ารธรรมชาติ ประหยัด
พลังงาน และสง่ ผลกระทบต่อสงิ= แวดล ้อม
น ้อยทีส
= ด
ุ
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1. การจ ัดการฟาร์มโดยรวม /
General Farm Management
1.1 หล ักการทวy ั ไป / General Principle
มาตรฐาน

Standards

1.1.1

้
ทก
ุ ชนิด ไม่วา่ จะเป็ นปุ๋ยเคมี
ห ้ามใชสารเคมี
ั รูพช
ื และฮอร์โมน
สารเคมีป้องกันกําจัดศต
สงั เคราะห์

1.1.1

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

1.1.2

ไม่อนุญาตการผลิตพืชด ้วยระบบไฮโดรโปนิค

1.1.2

Hydroponic production is prohibited

1.1.3

ห ้ามใชวั้ สดุนาโนทุกชนิดในการผลิตและแปร
รูปผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ รวมทังK ใชกั้ บบรรจุ
ั ผัสกับอาหาร
ภัณฑ์และวัสดุอป
ุ กรณ์ทส
ี= ม

1.1.3

1.1.4

ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตยังไม่ได ้ปรับเปลีย
= นพืน
K ทีก
= าร
ผลิตทุกแปลงให ้เป็ นเกษตรอินทรีย ์ แปลงที=
ทําเกษตรอินทรียแ
์ ละเกษตรเคมี/ทัว= ไปทีไ= ม่
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ ต ้อง
ั เจน และพืน
K ที=
สามารถแบ่งแยกกันได ้อย่างชด
การผลิตทุกแปลงทีอ
= ยูใ่ นครอบครองของ
ผู ้ผลิตต ้องได ้รับการตรวจสอบจาก มกท.

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.

1.1.5

พืน
K ทีก
= ารผลิตทีไ= ด ้รับการรับรองเป็ นเกษตร
อินทรียแ
์ ล ้ว จะต ้องไม่ปรับเปลีย
= นเป็ นเกษตร
อินทรียแ
์ ละเกษตรเคมีกลับไปกลับมา ทังK นีK
มกท. อาจไม่พจ
ิ ารณารับรองพืน
K ทีก
= ารผลิต
แปลงใหม่ให ้ ถ ้าพืน
K ทีก
= ารผลิตแปลงเดิมเลิก
ทําเกษตรอินทรียโ์ ดยไม่มเี หตุผลอันสมควร

1.1.6

้ าเกษตรอินทรียต
์ ้องไม่
พืน
K ทีก
= ารผลิตทีใ= ชทํ
ั K ต ้นและระบบ
เป็ นพืน
K ทีท
= ม
ี= าจากการเปิ ดป่ าชน
นิเวศดังK เดิม(primary ecosystem)

1.1.7

มกท. อาจพิจารณาไม่รับรองผู ้ผลิตทีท
= ําการ
เปิ ดพืน
K ทีป
= ่ าสาธารณะมาทําการเกษตรอินทรีย ์
ิ ธิใ¥ นการพิจารณาเป็ น
ทังK นีK มกท. ขอสงวนสท
กรณีไป

1.1.8

1.1.9

ถ ้ามีการเปลีย
= นแปลงการผลิตภายในฟาร์ม
่ การลดหรือขยายพืน
K ทีก
= ารผลิต การ
เชน
เปลีย
= นชนิดพืชทีป
= ลูก การเพิม
= ชนิดพืชที=
ขอรับรอง ฯลฯ ผู ้ผลิต จะต ้องแจ ้งให ้ มกท.
ทราบโดยทันที
ีK จงให ้ลูกจ ้าง หรือ
ผู ้ผลิตต ้องดูแลและชแ
ผู ้รับผิดชอบการผลิต หรือ ผู ้รับชว่ งการผลิต
= วข ้องกับการผลิตอินทรีย ์ ได ้
ซงึ= มีหน ้าทีเ= กีย
เข ้าใจรายละเอียดการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐาน
และเงือ
= นไขในการรับรองมาตรฐาน

ั เจน ให ้ทาง
1.1.10 ผู ้ผลิตต ้องจัดทําบันทึกให ้ชด
มกท. สามารถตรวจสอบได ้
1.1.10.1 บันทึกการผลิต ครอบคลุม การปลูก
การดูแลรักษา รายละเอียดการใช ้
ปั จจัยการผลิต การเก็บเกีย
= ว และ

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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การปลูกพืชหลังการเก็บเกีย
= ว

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

ืK
1.1.10.2 บันทึกและ/หรือเอกสารการซอ
ปั จจัยการผลิต ทีแ
= สดงให ้เห็น
แหล่งทีม
= า ชนิด และปริมาณ

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

1.1.10.3 บันทึกการขายผลผลิตเกษตร
อินทรีย ์ จะต ้องระบุ ”อินทรีย”์ หรือ
“มกท.” กํากับไว ้ในเอกสารขาย
1.1.11 ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการจะต ้องทําบันทึกข ้อ
ร ้องเรียนทีไ= ด ้รับ และการแก ้ไขข ้อร ้องเรียน
ให ้ มกท. สามารถตรวจสอบได ้

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 ระบบนิเวศภายในฟาร์ม/ Ecosystem in Organic Farm
มาตรฐาน
1.2.1

Standards

ผู ้ผลิตต ้องรักษาความหลากหลายทางชวี ภาพ
ภายในฟาร์ม โดยพยายามรักษาและฟืK นฟู
ั ว์
ั ของพืชและสต
บริเวณทีเ= ป็ นแหล่งอาศย
หลากหลายชนิดเอาไว ้อย่างน ้อย 5% ของ
พืน
K ทีก
= ารผลิต บริเวณดังกล่าว ได ้แก่ ป่ าใช ้
สอยในไร่นา ป่ าบุง่ ป่ าทาม พุม
่ ไม ้หรือต ้นไม ้
ใหญ่ในนา แนวพุม
่ ไม ้บริเวณเขตแดนพืน
K ที=
สวนไม ้ผลผสมผสาน ร่องนํK าในฟาร์ม บ่อปลา
ธรรมชาติ และพืน
K ทีว= า่ งเปล่าทีป
= ล่อยให ้พืชขึน
K
ตามธรรมชาติ

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

Standards

1.3.1

ิ ดัดแปรพันธุห
์ รือผลิตภัณฑ์ท ี=
ห ้ามใชส้ งิ= มีชวี ต
ิ ดัดแปรพันธุใ์ นกระบวนการ
ได ้จากสงิ= มีชวี ต
ผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย ์

1.3.1

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

1.3.2

ปั จจัยการผลิต สารปรุงแต่ง สารชว่ ยแปรรูป
ิ ทรียท
์ ก
ุ ชนิด
และสว่ นผสมในผลิตภัณฑ์อน
ต ้องสามารถตรวจสอบย ้อนกลับไปอีก 1
ขัน
K ตอนของการผลิต เพือ
= ให ้แน่ใจว่า
ั ว์
แหล่งทีม
= าของวัตถุดบ
ิ ไม่ได ้มาจากพืช สต
หรือจุลน
ิ ทรียท
์ ม
ี= าจากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม ทังK ทางตรงและทางอ ้อม

1.3.2

1.3.3

ืK ปั จจัยการผลิต สาร
ในกรณีทผ
ี= ู ้ประกอบการซอ
ปรุงแต่ง สารชว่ ยแปรรูป และสว่ นผสมใน
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียม
์ าจากภายนอก ต ้องมี
ื ยืนยันว่าไม่ได ้ผลิตมาจากกระบวนการ
หนังสอ
ื ยืนยัน
ทางพันธุวศ
ิ วกรรม (ดูตวั อย่างหนังสอ
ในภาคผนวก 7)
ทังK นีK ในประเทศทีม
= ข
ี ้อบังคับให ้แสดง
ิ ดัดแปรพันธุบ
์ นฉลาก
ข ้อมูลสงิ= มีชวี ต
ผู ้ประกอบการอาจตรวจสอบข ้อมูลบนฉลาก

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.

Page 12 of 110

1.3.4

1.3.5

ผลิตภัณฑ์ หากข ้อมูลบนฉลากไม่ระบุวา่ มี
GMOs อาจถือได ้ว่าผลิตภัณฑ์นัน
K ไม่ได ้ใช ้
ิ ดัดแปรพันธุ์
สงิ= มีชวี ต
ในกรณีทม
ี= ก
ี ารตรวจสอบพบว่าผลิตผลอินทรีย ์
ิ ดัดแปรพันธุ์
ได ้รับการปนเปืK อนจากสงิ= มีชวี ต
โดยทีผ
= ู ้ผลิตไม่ได ้ตังK ใจและไม่สามารถ
ควบคุมได ้ มกท. อาจพิจารณาไม่รับรอง
ผลิตผลดังกล่าว รวมทังK ฟาร์มทีท
= ําการผลิต

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.

ในกรณีทผ
ี= ู ้ประกอบการไม่ได ้ปรับเปลีย
= นฟาร์ม
ทังK หมดเป็ นเกษตรอินทรีย ์ การผลิตในแปลง
เกษตรเคมี/ทัว= ไปทีไ= ม่ขอรับรองมาตรฐาน
ิ ดัดแปรพันธุ์
เกษตรอินทรีย ์ ต ้องไม่ใชส้ งิ= มีชวี ต
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2. การผลิตพืชอินทรีย ์ /
Organic Crop Production
2.1 ระยะการปร ับเปลีย
y นเป็นเกษตรอินทรีย/์ Length of Conversion Period
มาตรฐาน

Standards

2.1.1

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 agrochemicals and pollution in the farm.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

พืน
K ทีก
= ารผลิตทีต
= ้องการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียต
์ ้องผ่าน ระยะปรับเปลีย
= น
โดยชว่ งเวลาดังกล่าว ผู ้ผลิตต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
มาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง มกท. และ
ได ้รับการตรวจและรับรองจาก มกท. แต่
ผลิตผลทีไ= ด ้จากพืชทีป
= ลูกในชว่ งระยะ
ปรับเปลีย
= นนีจ
K ะยังไม่สามารถจําหน่ายเป็ น
ผลิตผลอินทรียไ์ ด ้
วันทีส
= มัครขอให ้มีการรับรองมาตรฐานฯ
ให ้นับเป็ นวันที= 1 ของการเริม
= ต ้นของการ
เปลีย
= นเป็ นเกษตรอินทรีย ์ หรือเป็ นวันเริม
= ต ้น
ของระยะการปรับเปลีย
= น โดยเกษตรกรต ้อง
เริม
= ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง
มกท. นับตังK แต่วน
ั ดังกล่าว
ในกรณีทเี= ป็ นการผลิตพืชล ้มลุก (ผัก และพืช
้
= นจะใชเวลา
ไร่ ) ชว่ งระยะการปรับเปลีย
12
เดือน โดยผลิตผลของพืชทีป
= ลูกในวันทีพ
= ้น
ระยะการปรับเปลีย
= นแล ้ว จะสามารถจําหน่าย
เป็ น "ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย"์ และ
้
สามารถใชตรา
มกท. ได ้
่ ผักพืน
ยกเว ้น พืชผักหลายฤดู เชน
K บ ้าน
กล ้วย มะละกอ ฯลฯ อนุญาตให ้สามารถเก็บ
เกีย
= วผลิตผลและจําหน่ายเป็ น "ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย"์ ได ้หลังจากพ ้นระยะการ
ปรับเปลีย
= น 12 เดือนแล ้ว
ในกรณีทเี= ป็ นการผลิตไม ้ยืนต ้น ชว่ งระยะการ
้
ปรับเปลีย
= นจะใชเวลา
18 เดือน โดยผลผลิต
ทีเ= ก็บเกีย
= วในวันทีพ
= ้นระยะการปรับเปลีย
= น
แล ้ว จะสามารถจําหน่ายเป็ น "ผลิตภัณฑ์
้
เกษตรอินทรีย"์ และสามารถใชตรา
มกท.
ได ้
ในกรณีทเี= ป็ นการผลิตพืชเพือ
= สง่ ออกไปยัง
สหภาพยุโรปกําหนดระยะปรับเปลีย
= นตาม
มาตรฐานการผลิตพืช ของสหภาพยุโรปดังนีK
พืชล ้มลุกมีระยะปรับเปลีย
= น 24 เดือน และ
พืชยืนต ้นมีระยะปรับเปลีย
= น 36 เดือน
ในกรณีทม
ี= ก
ี ารใชปั้ จจัยการผลิตต ้องห ้ามใน
พืน
K ทีฟ
= าร์มมาก่อนสมัครขอรับรองกับ มกท.
ผลผลิตทีจ
= ะสามารถขายเป็ นผลผลิตเกษตร
อินทรียไ์ ด ้ จะต ้องเป็ นผลิตผลทีเ= ก็บเกีย
= ว
หลังจาก 36 เดือนนับแต่มก
ี ารใชปั้ จจัยการ
ผลิตต ้องห ้ามเป็ นครังK สุดท ้าย
มกท. อาจจะกําหนดระยะการปรับเปลีย
= นให ้
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เพิม
= ขึน
K ได ้ โดยพิจารณาจากประวัตก
ิ ารใช ้
สารเคมีในฟาร์ม ปั ญหาการปนเปืK อนมลพิษ
ในพืน
K ทีน
= ัน
K และมาตรการในการจัดการ
สารเคมีทางการเกษตรหรือมลพิษทีป
= นเปืK อน
ในฟาร์ม
2.1.7

2.1.7

มกท. อาจยกเว ้นระยะการปรับเปลีย
= นได ้
หากพืน
K ทีก
= ารผลิตนัน
K ได ้ทําการเกษตรตาม
หลักการในมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.
มาเป็ นเวลาหลายปี แล ้ว ทังK นีข
K น
ึK อยูก
่ บ
ั
่ บันทึก
หลักฐานทีน
= ํ ามายืนยันกับ มกท. เชน
การใชปั้ จจัยการผลิตในฟาร์ม บันทึกการ
ผลิตพืชในพืน
K ทีด
= งั กล่าว บันทึกจากองค์กรที=
ไม่มผ
ี ลประโยชน์เกีย
= วข ้องกับผู ้ผลิตทีแ
= สดง
้
ว่าพืน
K ทีด
= งั กล่าวไม่มก
ี ารใชสารเคมี
มาเป็ น
เวลานานและได ้รับการฟืK นฟูสภาพดินโดย
ิ พ์ทไี= ม่
ธรรมชาติ บทความในสงิ= ตีพม
เกีย
= วข ้องกับผู ้ผลิต ฯลฯ ทังK นีK มกท. จะ
ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวและทําการ
ประเมินขณะไปตรวจฟาร์ม และขอสงวน
ิ ธิใ¥ นการพิจารณาเป็ นกรณีไป
สท

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 ชนิดและพ ันธุข
์ องพืชปลูก/ Type and Variety of Crops
แนวทางปฏิบ ัติ
้ นธุพ
์ ช
ื ทีเ= หมาะสมกับสภาพแวดล ้อมใน
ควรเลือกใชพั
ท ้องถิน
= และมีความต ้านทานต่อโรคและแมลง

Recommended Practices

มาตรฐาน

Standards

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

2.2.1

เมล็ดพันธุแ
์ ละสว่ นขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีน
= ํ ามาปลูก
ต ้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย ์

2.2.1

Seed and plant propagation shall be
from organic agriculture.

2.2.2

ในกรณีทไี= ม่สามารถหาเมล็ดพันธุแ
์ ละสว่ น
ขยายพันธุพ
์ ช
ื จากระบบเกษตรอินทรีย ์ และ
์ องพันธุ์
ไม่มเี มล็ดพันธุแ
์ ละสว่ นขยายพันธุข
อืน
= ในระบบเกษตรอินทรียท
์ ส
ี= ามารถเลือกมา
้
้
้ มกท. อนุญาตให ้ใชจากแหล่
ง
ใชแทนได
ทัว= ไปได ้ แต่ต ้องไม่มก
ี ารคลุกสารเคมี

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

้ ้าพันธุพ
์ ช
ื ล ้มลุกอินทรีย ์
ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตใชกล
ั
่ นํK าท่วม ฝน
แล ้วประสบกับเหตุสด
ุ วิสย (เชน
ี หาย มกท. อาจ
แล ้ง) จนทําให ้กล ้าพันธุเ์ สย
้ ้าพันธุจ
อนุโลมให ้ผู ้ผลิตใชกล
์ ากแหล่งทัว= ไป
ได ้

2.2.3

2.2.4

้ ดพันธุห
์ รือสว่ น
มกท. อาจอนุโลมให ้ใชเมล็
ขยายพันธุพ
์ ช
ื ทัว= ไป ทีค
= ลุกสารเคมีได ้ ใน
กรณีทเี= ป็ นข ้อกําหนดทางกฎหมาย ด ้วย
เหตุผลด ้านสุขอนามัยพืช แต่จะต ้องมี
มาตรการจัดการล ้างทําความสะอาดเมล็ด
พันธุท
์ ค
ี= ลุกสารเคมีดงั กล่าวก่อนปลูก

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 chemicallytreated 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

2.2.5

อนุญาตให ้ทําการขยายพันธุพ
์ ช
ื ด ้วยวิธเี พาะ
์ ไี= ด ้จากสว่ น
เมล็ด หรือใชส้ ว่ นขยายพันธุท
่ ตอนกิง= , แยกหน่อ,
ต่าง ๆ ของพืช เชน
เพาะเลีย
K งเนือ
K เยือ
= เป็ นต ้น และต ้องจัดการ
ด ้วยวิธเี กษตรอินทรียเ์ ท่านัน
K ยกเว ้นให ้
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เฉพาะวิธก
ี ารเพาะเลีย
K งเนือ
K เยือ
=
2.2.6

2.2.7

2.2.8

้
นธุพ
์ ช
ื รวมถึงวัสดุ
วัสดุทใี= ชในการขยายพั
้
เพาะ ต ้องอยูใ่ นรายการทีอ
= นุญาตให ้ใชใน
ภาคผนวก 1 (สว่ นที= 1)
ในกรณีไม ้ยืนต ้น ถ ้ากิง= พันธุห
์ รือสว่ น
ขยายพันธุพ
์ ช
ื ทีน
= ํ ามาปลูกในฟาร์มเกษตร
อินทรีย ์ ไม่ได ้มาจากระบบเกษตรอินทรีย ์
ผลิตผลทีไ= ด ้จากการปลูกในฟาร์มเกษตร
อินทรียใ์ นชว่ ง 12 เดือนแรก จะยังไม่
สามารถจําหน่ายภายใต ้ตรา มกท.ได ้
้ นธุพ
์ ช
ื และละอองเกสร (pollen)
ห ้ามใชพั
ทีม
= าจากการปรับปรุงพันธุโ์ ดยวิธก
ี ารทําพันธุ
วิศวกรรม (genetic engineering) รวมถึง
พืชทีถ
= ก
ู ปลูกถ่ายยีน (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 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
มาตรฐาน

Standards

2.3.1

ในการปลูกพืชล ้มลุก ผู ้ผลิตต ้องสร ้างความ
หลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดยอย่าง
น ้อยต ้องปลูกพืชหมุนเวียน เพือ
= ชว่ ยลดการ
ระบาดของโรค แมลง และวัชพืช รวมทังK การ
ปลูกพืชบํารุงดิน เพือ
= เป็ นการเพิม
=
อินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ยกเว ้น ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตได ้สร ้างความ
หลากหลายของพืชภายในฟาร์มได ้ด ้วยวิธ ี
อืน
=

2.3.1

2.3.2

ในสวนไม ้ยืนต ้น ผู ้ผลิตต ้องสร ้างความ
หลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดยอย่าง
น ้อยต ้องปลูกพืชคลุมดิน และ/หรือปลูกพืช
อืน
= ๆหลากหลายชนิด

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 การผลิตพืชคูข
่ นาน/ Parallel production
มาตรฐาน

Standards

2.4.1

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 inconversion crop. In these case, the

2.4.2

พืชทีป
= ลูกในแปลงเกษตรทัว= ไปทีไ= ม่ได ้ขอรับ
รองและแปลงทีอ
= ยูใ่ นระยะปรับเปลีย
= น ไม่
ควรเป็ นพืชชนิดเดียวกันกับทีป
= ลูกในแปลง
เกษตรอินทรียแ
์ ละทีต
= ้องการจะจําหน่ายเป็ น
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียท
์ ไี= ด ้รับการรับรองจาก
มกท.
ยกเว ้น เป็ นพืชคนละพันธุ์ (varieties)
ซงึ= สามารถแยกความแตกต่างได ้โดยง่าย
่ มีลก
เชน
ั ษณะรูปร่าง ส ี ฯลฯ แตกต่างกัน
หรือมีวน
ั เก็บเกีย
= วทีต
= า่ งกัน
มกท. อาจอนุญาตให ้ผู ้ผลิตทําการผลิตพืช
คูข
่ นานได ้ ในกรณีของการปลูกพืชยืนต ้น
และในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตขยายพืน
K ทีก
= ารผลิตใหม่
=
ึ
ซงทําให ้เกิดการผลิตแบบคูข
่ นานอินทรีย-์
อินทรียป
์ รับเปลีย
= น โดยผู ้ผลิตต ้อง
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producer shall:

2.4.2.1 แจ ้งแผนการผลิตและมาตรการ
ป้ องกันผลผลิตปะปนกัน ให ้ มกท.
ทราบล่วงหน ้าก่อนทีจ
= ะทําการผลิต

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 มีระบบการบันทึกการเก็บเกีย
= ว การ
จัดการผลิตผลหลังการเก็บเกีย
= ว
และการขายทีแ
= ยกผลผลิตออกจาก
ั เจน
กันอย่างชด

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 ต ้องปรับเปลีย
= นแปลงทีม
= ก
ี ารผลิต
แบบคูข
่ นานให ้เป็ นเกษตรอินทรีย ์
ภายในระยะเวลา 5 ปี

ทังK นีK มกท. อาจกําหนดเงือ
= นไขอืน
=
เพิม
= เติมให ้ผู ้ผลิตปฏิบต
ั ิ และอาจมีการไป
ิ ธิ¥
ตรวจสอบเพิม
= เติม โดย มกท. ขอสงวนสท
ในการพิจารณารับรองเป็ นกรณีไป
2.4.3

ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตได ้รับค่าตอบแทนจากการให ้
่
า
พื
K ที= เป็ นผลิตผลพืชชนิดเดียวกับ
ผู ้อืน
= เช น
พืชทีไ= ด ้รับการรับรองจาก มกท. ผู ้ผลิตต ้อง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
= นไขในมาตรฐานข ้อ 2.4.2.1
่ เดียวกัน และผู ้ผลิตต ้อง
และ 2.4.2.2 เชน
ยินยอมปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
= นไขอืน
= ที= มกท. อาจ
กําหนดขึน
K เพิม
= เติม

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 การจ ัดการดิน นํา‚ และปุ๋ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
แนวทางปฏิบ ัติ

Recommended Practices

• ควรมีการตรวจวิเคราะห์ดน
ิ อย่างน ้อย 1 ครังK เพือ
=
วางแผนปรับปรุงดิน และวางแผนการจัดการธาตุ
อาหารให ้เหมาะสม รวมทังK เป็ นแนวทางในการ
เลือกชนิดพืชทีเ= หมาะสมกับสภาพพืน
K ที=

•

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.

•

้ อ
= งจักรขนาดใหญ่
• หลีกเลีย
= งหรือลดการใชเครื
่ รถแทรกเตอร์ เนือ
เชน
= งจากทําให ้เนือ
K ดินแน่น
แข็ง ดินไม่รว่ นซุย การระบายนํK าไม่ด ี

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.

้
าฟาร์ม
• ควรมีมาตรการอนุรักษ์ นํKาทีใ= ชในการทํ

•

่ การ
• ควรมีมาตรการในการป้ องกันดินเค็ม เชน
ปลูกพืชคลุมดิน หรือ การจัดการนํK าอย่าง
เหมาะสม

Measure for water conservation at farm
level is recommended.

•

Measure to prevent salination of soil, e.g.
planting cover crops, appropriate water

• ควรรักษาระดับความเป็ นกรด-ด่างของดินที=
เหมาะสมต่อพืชปลูก ในกรณีทจ
ี= ําเป็ นอาจใชปู้ น
ขาว โดโลไมท์ ปูนมาร์ล หรือขีเK ถ ้าไม ้ เป็ นต ้น
• ไม่ควรปล่อยทีด
= น
ิ ให ้ว่างเปล่า ควรปลูกพืชตระกูล
่ ถัว= แป๋ ถัว= ลาย ถัว= ดํา ถัว= เขียว
ถัว= คลุมดิน เชน
ถัว= แดง ถัว= พร ้า ไมยราบไร ้หนาม โสน ปอ
เทือง เป็ นต ้น
• ควรมีการปลูกพืชตระกูลถัว= หรือพืชบํารุงดินอืน
= ๆ
เป็ นปุ๋ยพืชสด โดยอาจปลูกก่อนหรือหลังพืชหลัก
หรือปลูกเป็ นพืชหมุนเวียน
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management, should be taken.
มาตรฐาน

Standards

การปร ับปรุงบํารุงดิน

Soil improvement

2.5.1

ผู ้ผลิตต ้องพยายามนํ าอินทรียวัตถุทงั K จากพืช
้ ้เกิดประโยชน์
ั ว์ภายในฟาร์มมาใชให
และสต
สูงสุดในการปรับปรุงบํารุงดิน และลดการใช ้
อินทรียวัตถุทน
ี= ํ ามาจากนอกฟาร์ม มกท. จะ
พิจารณาอนุญาตให ้ผู ้ผลิตนํ าอินทรียวัตถุท ี=
้ ้เป็ นกรณีไป
นํ ามาจากนอกฟาร์มมาใชได
้
จารณาจาก
โดยปริมาณทีอ
= นุญาตให ้ใชจะพิ
สภาพในท ้องถิน
= และความต ้องการของพืชที=
ปลูก

2.5.1

2.5.2

้ าง
์ ้องมีแผนการใชอย่
การใชปุ้ ๋ ยอินทรียต
้ าทีจ
= ําเป็ นในปริมาณที=
ผสมผสาน และใชเท่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสมดุลของธาตุ
อาหารในดิน และความต ้องการธาตุอาหาร
ของพืชทีป
= ลูก

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 freeranged 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

2.5.3

อนุญาตให ้ใชปุ้ ๋ ยและสารปรับปรุงดิน เฉพาะ
ตามรายการทีร= ะบุอยูใ่ นภาคผนวก 1 (สว่ นที=
1)

2.5.4

ปุ๋ยและสารปรับปรุงบํารุงดินทีไ= ม่ได ้ระบุไว ้ใน
้ ้ต่อเมือ
=
ภาคผนวก 1 (สว่ นที= 1) จะใชได
ได ้รับการตรวจสอบและอนุมต
ั จิ าก มกท.
ตามแนวทางการประเมินปั จจัยการผลิต ใน
ภาคผนวก 4

2.5.5

= าจ
ห ้ามใชปุ้ ๋ ยคอกสดกับพืชในลักษณะทีอ
้ โภค
ปนเปืK อนกับสว่ นของพืชทีใ= ชบริ

2.5.6

ี= ส
ี ว่ นผสมจากอุจจาระ
ห ้ามใชอิ้ นทรียวัตถุทม
้ นปุ๋ย
ของมนุษย์มาใชเป็

2.5.7

ห ้ามใชปุ้ ๋ ยหมักจากขยะเมือง เพราะมีปัญหา
การปนเปืK อนจากโลหะหนัก

2.5.8

ั ว์ปีกหรือผลพลอยได ้จาก
ในกรณีทใี= ชมู้ ลสต
ั
การเลีย
K งสตว์จากฟาร์ม ต ้องมาจากฟาร์มที=
เลีย
K งแบบปล่อยรวมเป็ นฝูงหรือไม่มก
ี าร
ั ว์นัน
K เจริญเติบโต
จํากัดอาณาเขตจนทําให ้สต
ในสภาพแวดล ้อมทีผ
= ด
ิ ธรรมชาติ และต ้อง
แจ ้งแหล่งผลิตให ้ มกท. ทราบ

2.5.9

= ลิตเองในฟาร์ม
อนุญาตให ้ใชปุ้ ๋ ยหมักทังK ทีผ
และทีน
= ํ ามาจากภายนอกฟาร์มได ้ แต่
้
าปุ๋ยหมักต ้องมา
สว่ นประกอบทีใ= ชในการทํ
จากอินทรียวัตถุตามทีร= ะบุอยูใ่ นภาคผนวก 1
(สว่ นที= 1) เท่านัน
K และผู ้ผลิตต ้องแจ ้ง
้
ก
สว่ นประกอบของอินทรียวัตถุทใี= ชในการหมั
และแหล่งผลิตให ้ มกท. ทราบ

2.5.10 ในการทําปุ๋ยหมัก อาจใชปุ้ ๋ ยแร่ธาตุเสริมใน
่
การทําปุ๋ยหมักเพือ
= เพิม
= ธาตุอาหารได ้ เชน
้ นฟอสเฟตบดละเอียดเพือ
= เพิม
= ธาตุ
การใชหิ
้ นฝุ่ นกราไฟต์เพือ
=
ฟอสฟอรัส หรือการใชหิ
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ี ม
เพิม
= ธาตุโพแทสเซย

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.

2.5.11 อนุญาตให ้ใชอิ้ นทรียวัตถุทเี= ป็ นผลพลอยได ้
จากโรงงานอุตสาหกรรมมาทําปุ๋ยหมักได ้
แต่ต ้องขออนุมต
ั จิ าก มกท. ก่อน
2.5.12 ในกรณีทป
ี= ๋ ยและสารปรั
ุ
บปรุงดินทีน
= ํ ามาใช ้
่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยแร่ธาตุ ผล
จากนอกฟาร์ม เชน
พลอยได ้จากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ มี
ี= งทีจ
= ะมีสว่ นประกอบของโลหะหนัก
ความเสย
และ/หรือสารไม่พงึ ประสงค์อน
ื= ๆปะปนอยู่
ทาง มกท. อาจให ้ผู ้ผลิตนํ าปุ๋ยและสาร
ปรับปรุงดินดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์หา
้
ม
ปริมาณสาร ก่อนทีจ
= ะนํ ามาใชในฟาร์
2.5.13 อนุญาตให ้ใชปุ้ ๋ ยแร่ธาตุเป็ นธาตุเสริมในดิน
ได ้ เฉพาะในกรณีทม
ี= แ
ี ผนการปรับปรุงบํารุง
ี ารอืน
= ๆ
ดินในระยะยาว โดยใชร่้ วมกับวิธก
่ การหมุนเวียนธาตุอาหารภายในฟาร์ม
เชน
การปลูกพืชตระกูลถัว= เป็ นปุ๋ยพืชสด การปลูก
พืชหมุนเวียน และการเพิม
= อินทรียวัตถุในดิน
2.5.14 การใชปุ้ ๋ ยธาตุอาหารรอง (ตามรายการใน
้ ้
ภาคผนวก 1 สว่ นที= 1) อาจอนุญาตให ้ใชได
ในกรณีทพ
ี= ช
ื แสดงอาการขาดธาตุอาหารรอง
ั เจน ทังK นีผ
ีK จงถึงปั ญหา
อย่างชด
K ู ้ผลิตต ้องชแ
และความพยายามแก ้ไขปั ญหาด ้วยวิธก
ี าร
อืน
= ๆ แล ้ว และ/หรือมีผลการตรวจดินและ
เนือ
K เยือ
= พืชมาให ้ มกท. พิจารณา
ืK จุลน
้ อ
ิ ทรียเ์ พือ
= ปรับปรุงดิน
2.5.15 อนุญาตให ้ใชเช
ี และกําจัดกลิน
ทําปุ๋ยหมัก กําจัดนํK าเสย
= ใน
ั ว์ แต่ห ้ามใชจุ้ ลน
ิ ทรียท
์ ม
ี= าจาก
คอกปศุสต
กระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม
2.5.16 ห ้ามใช ้ Chilean nitrate และปุ๋ยไนโตรเจน
ุ ชนิด รวมถึงปุ๋ยยูเรีย
สงั เคราะห์ทก

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 byproducts, 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.

การอนุร ักษ์ดน
ิ และนํา‚

Soil and water conservation

2.5.17 ผู ้ผลิตต ้องควบคุมการเผาอินทรียวัตถุใน

2.5.17 Producer shall restrict to the minimum
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ี ารเผาตอ
ฟาร์มให ้มีน ้อยทีส
= ด
ุ และห ้ามใชวิ้ ธก
= ทําการเตรียมดินก่อน
ซงั หรือพืชในแปลงเพือ
การปลูก ยกเว ้นในกรณี
่ กําจัดแหล่ง
2.5.17.1 มีเหตุจําเป็ น เชน
ั รูพช
ื
ระบาดของศต

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 การทําไร่ข ้าวหมุนเวียนในทีส
= งู แต่
ควรเผาเท่าทีจ
= ําเป็ น
ี= งต่อการพังทลาย
2.5.18 ในกรณีทพ
ี= น
ืK ทีม
= ค
ี วามเสย
ของดิน ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันการชะ
่ การปลูกพืช
ล ้างพังทลายของดิน เชน
ป้ องกันการพังทะลายของดิน การปลูกขวาง
แนวลาดเอียง ฯลฯ
2.5.19 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันมิให ้เกิดการใช ้
นํK าเกินควร รวมถึงการรักษาคุณภาพนํK า การ
หมุนเวียนการใชนํ้ K าภายในฟาร์ม และการ
้
บําบัดนํK าทิงK เพือ
= นํ ามาใชใหม่
2.5.20 ในกรณีทเี= หมาะสม ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการใน
การป้ องกันปั ญหาดินเค็ม
ั ว์ (รวมถึงสต
ั ว์ปีก)
2.5.21 ในกรณีทม
ี= ก
ี ารเลีย
K งสต
ภายในพืน
K ทีท
= ข
ี= อรับรอง ผู ้ผลิตต ้องมี
ั ว์ทไี= ม่สง่ ผล
มาตรการจัดการทุง่ หญ ้าเลีย
K งสต
ื= มหรือแหล่งนํK าเกิด
กระทบทําให ้ดินเสอ
มลพิษ
2.5.22 ไม่อนุญาตให ้ขนย ้ายดินออกจากฟาร์ม
เกษตรอินทรีย ์ ยกเว ้นเศษดินทีต
= ด
ิ ไปกับ
ผลผลิตทีเ= ก็บเกีย
= ว

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.

ั พช
2.6 การป้องก ันกําจ ัดศตรู
ื / โรคพืช / ว ัชพืช/ Prevention and Control of
Disease, Insect and Weed
แนวทางปฏิบ ัติ

Recommended Practices

ั ว์และ
• ควรสง่ เสริมให ้มีการแพร่ขยายชนิดของสต
ั รูพช
ั รูธรรมชาติของแมลงศต
ื (ตัว
แมลงทีเ= ป็ นศต
่ การปลูกไม ้ดอกแซมในไร่นา
หํKา ตัวเบียน) เชน
ั ว์และแมลงทีเ= ป็ น
การปลูกพืชให ้เป็ นทีอ
= ยูข
่ องสต
ั รูธรรมชาติ หรือสร ้างรังให ้นก
ศต

•

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.

• ควรปลูกพืชขับไล่แมลงเป็ นพืชร่วมในแปลงปลูก
ั รูได ้ เชน
่ ปลูกหอม
พืช จะชว่ ยลดปั ญหาแมลงศต
ใหญ่รว่ มกับกะหลํา= ปลี ตะไคร ้หอมกับผักคะน ้า
เป็ นต ้น

•

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

• หลีกเลีย
= งการปลูกพืชชนิดเดิมซาKํ บนแปลง
เดียวกัน เพือ
= ลดปั ญหาการระบาดของโรคและ
่ ไม่ควรปลูกผักชนิดเดิมซาํK บนแปลง
แมลง เชน
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เดียวกัน แต่ควรปลูกผักหรือพืชอืน
= หมุนเวียนกัน
ในแปลง
= ควบคุมการเจริญเติบโตของ
• ใชวิ้ ธเี ขตกรรมเพือ
่ การไถกลบ การปลูกพืชหมุนเวียน
วัชพืช เชน
การปลูกพืชร่วม การปลูกพืชคลุมดิน การใชวั้ สดุ
คลุมดินจากธรรมชาติ

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

มาตรฐาน

Standards

2.6.1

ระบบการผลิตภายในฟาร์มต ้องเอือ
K ให ้เกิด
ิ ตามธรรมชาติเพือ
=
ความสมดุลของสงิ= มีชวี ต
ั รูพช
ื
ชว่ ยลดปั ญหาการรบกวนจากแมลงศต
โรคพืช และวัชพืช

2.6.1

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

ี ารและผลิตภัณฑ์ในการ
อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
ั รูพช
ื รวมทังK สารปรุงแต่งที=
ป้ องกันกําจัดศต
ั รูพช
้
ื เฉพาะ
ตภัณฑ์ป้องกันกําจัดศต
ใชในผลิ
ตามรายการทีร= ะบุอยูใ่ นภาคผนวก 1 (สว่ นที=
2 และสว่ นที= 5)

2.6.2

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

2.6.3

วิธก
ี ารและผลิตภัณฑ์ในการป้ องกันกําจัด
ั รูพช
ื ทีไ= ม่ได ้ระบุไว ้ในภาคผนวก 1 (สว่ นที=
ศต
้ ้เมือ
=
2 และสว่ นที= 5) อาจอนุญาตให ้ใชได
ได ้รับการตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทาง
การประเมินปั จจัยการผลิต ในภาคผนวก 4

2.6.4

อนุญาตให ้ใช ้ หางไหลหรือโลติ¬ นได ้ แต่
สําหรับพืชกินใบต ้องทิงK ไว ้อย่างน ้อย 7 วัน
้ าง
ก่อนเก็บเกีย
= วผลผลิต และต ้องใชอย่
ั
ต
ว์
ระมัดระวังเนือ
= งจากเป็ นพิษต่อส เลือดเย็น
่ ปลา
เชน

2.6.5

ั ฟอก หรือสารจับใบสงั เคราะห์
้
ก
ห ้ามใชผงซ
ทุกชนิด

2.6.6

ี ล และการควบคุมโดยชวี
อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
ั รูพช
ื แต่ต ้องระวังมิ
วิธใี นการป้ องกันกําจัดศต
ั รูพช
ื กับ
ให ้มีผลกระทบต่อสมดุลระหว่างศต
ั รูธรรมชาติใน
ิ ทีเ= ป็ นศต
แมลงและสงิ= มีชวี ต
ฟาร์ม

2.6.7

2.6.8

2.6.9

้
้อนในการอบฆ่าแมลงและ
อนุญาตใชความร
ืK โรคในดินได ้ เฉพาะในเรือนเพาะชาํ ใน
เชอ
กรณีทต
ี= ้องการเพาะกล ้าหรือเมล็ดทีม
= ค
ี วาม
อ่อนแอต่อโรคเท่านัน
K
้
้าวคลุมดินเพือ
ในการใชฟางข
= ป้ องกันกําจัด
ืK ในดิน ควรใชฟาง
้
วัชพืชและรักษาความชน
ข ้าวทีไ= ด ้จากนาข ้าวอินทรีย ์ แต่ถ ้าหาไม่ได ้
้
้าวทีไ= ด ้จากการทําเกษตร
อนุญาตให ้ใชฟางข
เคมีได ้
้
กในการคลุมดิน ห่อ
อนุญาตให ้ใชพลาสติ
ผลไม ้ และทําเป็ นมุ ้งกันแมลงได ้ เฉพาะที=
ทําจากโพลีเอทิลน
ี และโพลีโพรพิลน
ี หรือ
จากสารประกอบโพลีคาร์บอเนทเท่านัน
K โดย
ต ้องเก็บออกจากแปลงหลังการใช ้ และห ้าม
เผาทิงK ในพืน
K ทีท
= ําการเกษตร
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้
2.6.10 สารทีอ
= นุญาตให ้ใชตามมาตรฐาน
มกท.ทีใ= ช ้
ร่วมกับอุปกรณ์กบ
ั ดัก และกาวดักแมลง
ผู ้ผลิตจะต ้องจัดการมิให ้สารหรืออุปกรณ์
ั ผัสพืชปลูกและปนเปืK อน
ดังกล่าวสม
้ ใ่ นแปลงและ
สงิ= แวดล ้อม ทังK ขณะทีใ= ชอยู
้ ้ว
หลังจากเลิกใชแล

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 สารเร่งการเจริญเติบโตและสารอืน
y ๆ/ Growth Hormones and Others
มาตรฐาน

Standards

2.7.1

้
สงั เคราะห์เร่งการเจริญเติบโต
ห ้ามใชสารเคมี
่ IBA และ NAA ในการ
ทุกสว่ นของพืช เชน
ขยายพันธุพ
์ ช
ื

2.7.2

ี ลไม ้เพือ
ี งั เคราะห์ในการย ้อมสผ
= ให ้ 2.7.2
ห ้ามใชส้ ส
ดูสวยงาม

Synthetic dyes are not allowed for
dying fruits to be colorful.

2.7.3

้
งการเจริญเติบโตและสาร
อนุญาตให ้ใชสารเร่
ปรุงแต่งอืน
= ๆ เฉพาะทีร= ะบุไว ้ในภาคผนวก 1
(สว่ นที= 2) สารอืน
= ๆ นอกเหนือจากทีร= ะบุไว ้
้ ้เมือ
= ได ้รับการตรวจสอบ
อาจอนุญาตให ้ใชได
จาก มกท. ตามแนวทางการประเมินปั จจัย
การผลิต ในภาคผนวก 4

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.

2.7.1

2.7.3

Synthetic growth stimulants are not
allowed, e.g. using IBA and NAA for
plant propagation.

2.8 การป้องก ันการปนเปื‚ อน/ Protection of contamination
มาตรฐาน

Standards

2.8.1

2.8.1

ในกรณีทแ
ี= ปลงเกษตรอินทรียอ
์ าจได ้รับการ
ปนเปืK อนจากแปลงข ้างเคียงทีม
= ก
ี ารใช ้
สารเคมี แหล่งมลพิษ และแหล่งปนเปืK อน
ผู ้ผลิตต ้องมีแนวกันชนป้ องกันการปนเปืK อน
สารเคมีจากแปลงข ้างเคียงโดยมีขนาดกว ้าง
ไม่น ้อยกว่า 1 เมตร โดยแนวกันชนดังกล่าว
ต ้อง
2.8.1.1 ในกรณีทม
ี= ก
ี ารปนเปืK อนทางอากาศ
ต ้องมีการปลูกพืชเป็ นแนวกันลม
เพือ
= ป้ องกันการปนเปืK อนทีม
= าจาก
การฉีดพ่นสารเคมีทางอากาศ โดย
พืชทีป
= ลูกเป็ นแนวกันลมไม่สามารถ
จําหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียไ์ ด ้
ดังนัน
K พืชทีป
= ลูกเป็ นแนวกันลมจึง
ต ้องเป็ นพืชคนละพันธุก
์ บ
ั พืชที=
ต ้องการจะขอรับรองจาก มกท. ซงึ=
สามารถแยกความแตกต่างกันได ้
โดยง่าย ยกเว ้นในกรณีทพ
ี= ช
ื ทีข
= อรับ
รองเป็ นพืชยืนต ้นและปลูกอยูใ่ นแนว
กันชนก่อนทีจ
= ะขอรับรอง ผู ้ผลิตต ้อง
แยกผลผลิตทีเ= ก็บเกีย
= วบริเวณแนว
กันชนออกจากผลผลิตอินทรียใ์ น
ฟาร์ม และจัดทําบันทึกการเก็บเกีย
= ว
ั เจน
รวมทังK การขายแยกกันให ้ชด
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When organic field could be
contaminated with chemicals from
adjoining conventional field and any
sources of pollution and contamination,
the producer shall set up buffer area to
prevent chemical contamination. The
buffer area shall has at least 1 meter
width and
2.8.1.1 If contamination by air-drift,
there shall be crop grown to
prevent spray contamination.
The buffer crop cannot be sold
as organic product; therefore,
that crop must be different
variety with easily
distinguishable from certified
crops. Exception when the
crops in the buffer zone are
perennial plants and they are
grown on the buffer zone
before applying for certification,
producer shall separate the
harvests from the buffer zone
from organic crops, records the

harvests, as well as their sales.

2.8.1.2 ในกรณีทม
ี= ก
ี ารปนเปืK อนทางนํK า
จะต ้องมีการทําคันดินล ้อมรอบแปลง
หรือทําร่องนํK า เพือ
= ป้ องกันการ
ปนเปืK อนสารเคมีทม
ี= าจากนํK า

2.8.1.2 If contamination by water
source, earth bund or drainage
shall be established to prevent
such contamination

ทังK นีใK นกรณีทแ
ี= ปลงเกษตรอินทรียน
์ ัน
K อยู่
ี= งต่อการปนเปืK อนมาก
ในพืน
K ทีท
= ม
ี= ค
ี วามเสย
ทาง มกท. อาจพิจารณาให ้ขยายขนาดแนว
กันชนเพิม
= ขึน
K
2.8.2

ี= ง
ในกรณีทแ
ี= ปลงเกษตรอินทรียม
์ ค
ี วามเสย
จากการปนเปืK อนสารเคมีหรือโลหะหนัก ทังK
ทีเ= กิดจากมลพิษภายนอกหรือจากประวัตก
ิ าร
้
หรือปั จจัยการผลิตในฟาร์มใน
ใชสารเคมี
อดีต ผู ้ผลิตต ้องยอมให ้ มกท. นํ าตัวอย่างนํK า
ดิน หรือผลิตผล ไปตรวจวิเคราะห์ใน
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
= ตรวจสอบหาการปนเปืK อน
โดยผู ้ผลิตต ้องรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการ
ตรวจเอง

2.8.3

ี= ง
ในกรณีทแ
ี= ปลงเกษตรอินทรียม
์ ค
ี วามเสย
ิ ดัดแปรพันธุจ
์ ากการใช ้
การปนเปืK อนสงิ= มีชวี ต
ปั จจัยการผลิตหรือจากแปลงข ้างเคียง
ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการดังต่อไปนีK
ื รับรองทีส
= ามารถยืนยันได ้
2.8.3.1 หาหนังสอ
ว่าปั จจัยการผลิตดังกล่าวไม่มค
ี วาม
=
ี
เสยงปนเปืK อน

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 หาข ้อมูลยืนยันว่าไม่มป
ี ระวัตก
ิ าร
ี= งปนเปืK อน
ปลูกพืชทีม
= ค
ี วามเสย
ภายในแปลงเกษตรอินทรียแ
์ ละใน
พืน
K ทีข
= ้างเคียง

2.8.3.2 Finding information that organic
farm or the neighboring area
has never had contamination
history.

ี= งปนเปืK อนสูง
2.8.3.3 หากพบความเสย
ผู ้ผลิตต ้องยินยอมให ้ มกท. นํ า
ตัวอย่างพืชไปวิเคราะห์ใน
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร โดยผู ้ผลิตต ้อง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการตรวจเอง
2.8.4

้ อ
= งมือทีใ= ชฉี้ ดพ่นสารป้ องกันกําจัด
ห ้ามใชเครื
้
ั
ื หรือสารเคมีทใี= ชในระบบเกษตรเคมี
ศตรูพช
้
ปะปนกับเครือ
= งมือฉีดพ่นทีใ= ชในระบบเกษตร
อินทรีย ์

2.8.5

้ อ
= งจักรกลการเกษตร
ในกรณีทม
ี= ก
ี ารใชเครื
่ เครือ
เชน
= งเก็บเกีย
= ว เครือ
= งนวด ฯลฯ ร่วมกัน
ทังK ฟาร์มเกษตรเคมีและอินทรีย ์ ผู ้ผลิตต ้อง
ทําความสะอาดเครือ
= งจักรดังกล่าวก่อนทีจ
= ะ
้
นทรีย ์
นํ าไปใชในแปลงเกษตรอิ

2.8.6

ห ้ามเก็บปั จจัยการผลิตทีไ= ม่อนุญาตไว ้ใน
ฟาร์มอินทรีย ์ การเก็บปั จจัยการผลิตอินทรีย ์
ั เจน
และเคมีจะต ้องแยกกันชด

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 การเก็บเกีย
y วและการปฏิบ ัติหล ังการเก็บเกีย
y ว/Harvest and Post Harvest
Management
มาตรฐาน

Standards

2.9.1

ทุกขัน
K ตอนในการเก็บเกีย
= วและการปฏิบต
ั ิ
หลังการเก็บเกีย
= วต ้องได ้รับการตรวจสอบ
และรับรองจาก มกท.

2.9.1

All steps of harvesting and postharvesting must be inspected and
certified by ACT.

2.9.2

ผู ้ประกอบการต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดของ
มาตรฐานหมวดที= 4. การจัดการและการแปร
รูป ทีเ= กีย
= วข ้อง

2.9.2

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

2.9.3

ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตเป็ นผู ้จัดการบรรจุผลิตผล
อินทรียจ
์ ําหน่ายด ้วยตนเอง และ/หรือทําการ
แปรรูปในครัวเรือนซงึ= เป็ นการแปรรูปขนาด
้ ตผลเกษตรอินทรียข
เล็กโดยใชผลิ
์ องตนมา
เป็ นวัตถุดบ
ิ เท่านัน
K (เป็ นผลิตภัณฑ์ทม
ี= ี
ผลิตผลอินทรียไ์ ม่ตํา= กว่า 95%) การปฏิบต
ั ิ
หลังการเก็บเกีย
= วในกรณีนจ
ีK ะได ้รับการ
ตรวจสอบและรับรองพร ้อมกับการตรวจและ
รับรองฟาร์ม โดยผู ้ผลิตต ้องแจ ้งให ้ มกท.
ทราบว่าจะทําการบรรจุ และ/หรือแปรรูป

2.9.3

2.9.4

ในกรณีทม
ี= ก
ี ารจัดการและการแปรรูปทีม
= ี
้ หรือมีการใชวั้ ตถุดบ
ั ซอน
ิ
ความสลับซบ
เกษตรอินทรียจ
์ ากภายนอกฟาร์ม
ผู ้ประกอบการต ้องขอการรับรองมาตรฐานใน
ขอบข่ายการจัดการและการแปรรูปเพิม
= เติม
กับ มกท. ด ้วย

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.

2.9.5

้
ในกรณีทม
ี= ก
ี ารใชฉลาก/ตรารั
บรองเกษตร
อินทรีย ์ ผู ้ประกอบการต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข ้อกําหนดทีเ= กีย
= วข ้องในมาตรฐานหมวดที=
้
บรองเกษตรอินทรีย ์
7. ฉลากและการใชตรารั

2.10 การปลูกพืชในโรงเรือน/ Protected cropping
มาตรฐาน

Standards

2.10.1 อนุญาตให ้เปิ ดไฟให ้แสงสว่างเฉพาะในการ
ขยายพันธุพ
์ ช
ื และเปิ ดทดแทนแสง
ธรรมชาติเพือ
= ขยายเวลารับแสงให ้พืชได ้
สูงสุดไม่เกิน 16 ชวั= โมง/วัน
้ งงาน
2.10.2 ผู ้ประกอบการต ้องมีบน
ั ทึกการใชพลั
้ งงาน
ภายในฟาร์มและติดตามดูแลการใชพลั
ิ ธิภาพ เชน
่ การเปิ ดไฟให ้แสง
ให ้มีประสท
สว่าง และ การควบคุมสภาพแวดล ้อมใน
โรงเรือน เป็ นต ้น

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 การปร ับปรุงพ ันธุพ
์ ช
ื อินทรีย/์ Breeding of organic varieties
หมายเหตุ: มาตรฐานนี้ใช0เฉพาะกรณีที่ผู0ประกอบการมีการปรับปรุงพันธุ@พืชอินทรีย@เทCานั้น ไมCรวมถึงกรณีที่นําเมล็ด
พันธุ@ทั่วไปมาปลูกและขยายพันธุใ
@ ช0เองภายในฟาร@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

Standards

้ นธุท
์ เี= พาะปลูก
2.11.1 ผู ้ปรับปรุงพันธุต
์ ้องเลือกใชพั
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. หรือ
เทียบเท่า และวิธก
ี ารขยายพันธุต
์ ้องได ้อยูใ่ น
ระบบเกษตรอินทรียแ
์ ละได ้รับการตรวจ
รับรองจาก มกท. ยกเว ้นการเพาะเลีย
K ง
เนือ
K เยือ
= ทีไ= ม่ต ้องทําในระบบเกษตรอินทรีย ์
้ นธุพ
์ ช
ื ทีพ
= ันธุกรรมไม่
2.11.2 ผู ้ปรับปรุงพันธุต
์ ้องใชพั
ิ ดัด
ปนเปืK อนจากผลิตภัณฑ์ทไี= ด ้จากสงิ= มีชวี ต
แปรพันธุ์
2.11.3 ผู ้ปรับปรุงพันธุต
์ ้องสามารถเปิ ดเผยวิธก
ี ารที=
้
ตนใชในการปรั
บปรุงพันธุใ์ ห ้สาธารณะได ้รับ
ทราบ โดยจะต ้องเริม
= เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าว
้ ดเมือ
= เริม
= ทําการขายเมล็ดพันธุ์
อย่างชาสุ
้
2.11.4 ไม่อนุญาตให ้ใชเทคนิ
คการแทรกแซงจีโนม
่ การฉายรังสเี พือ
= ให ้อิออนแตก
ของพืช (เชน
ตัว หรือ การย ้ายฝาก DNA, RNA, โปรตีน
เป็ นต ้น)
้
2.11.5 ไม่อนุญาตให ้ใชเทคนิ
คในการแทรกแซง
ืK
เซลล์ทค
ี= ด
ั แยกมาเลีย
K งบนอาหารเลีย
K งเชอ
่
ั
สงเคราะห์ (เชน เทคนิคการดัดแปรพันธุ,์
ทําลายผนังเซลล์เพือ
= แยกนิวเคลียสของ
เซลล์ด ้วยวิธ ี cytoplast fusion)
ี ารผสมพันธุพ
2.11.6 ผู ้ประกอบการต ้องใชวิ้ ธก
์ ช
ื
แบบทีเ= ป็ นธรรมชาติ ทังK นีK มกท. อนุโลมให ้
้
คในการลดหรือการห ้ามการงอกได ้
ใชเทคนิ
่ ทําให ้เมล็ดเป็ นหมัน เป็ นต ้น)
(เชน

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

Standards

2.12.1 วัสดุเพาะต ้องได ้เป็ นวัสดุทไี= ด ้จากระบบ
เกษตรอินทรีย ์ หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
่ พีท, เศษไม ้, แร่
้
เชน
ทีไ= ม่มก
ี ารใชสารเคมี
ธาตุธรรมชาติ นํK า และดิน
2.12.2 ในกรณีทเี= ป็ นการผลิตพืชเพือ
= สง่ ออกไปยัง
สหภาพยุโรป มีข ้อกําหนดเพิม
= เติมดังนีK

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:

ั ว์เลีย
ั ว์และสงิ= ขับถ่ายจากสต
K ง ที=
- มูลสต
ั ว์ทเี= ลีย
้
K ง
ต ้องได ้จากสต
ใชในการเพาะ
ในระบบเกษตรอินทรีย ์
ั ว์จากระบบเกษตร
- ในกรณีทห
ี= ามูลสต
อินทรียไ์ ม่ได ้ สามารถใชวั้ สดุใน
ั สว่ น
ภาคผนวก 1 สว่ นที= 1.1 ได ้ ในสด
ไม่เกิน 25% ของนํK าหนักรวมของวัสดุ
เพาะ โดยไม่นับรวมวัสดุคลุมกองและ
้
นํK าทีใ= ชรด
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- farmyard manure and animal
excrements from organic agriculture
- in case the manure above cannot be
from organic agriculture, the inputs
listed in Appendix 1 part 1.1 are
allowed when they do not exceed
25% of total weight before
composting, excluding the covering

material and any added water.
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3. การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ/
Wild Products
มาตรฐาน

Standards

3.1

3.1

ผลิตผลจากธรรมชาติหมายถึง ผลิตผลทังK จาก
ั ว์ทก
่ เห็ด สมุนไพร
ุ ชนิด (เชน
พืชและสต
นํK าผึงK ฯลฯ) ทีเ= ก็บได ้จากธรรมชาติ โดยมิได ้
ทําการเพาะปลูกหรือเพาะเลีย
K งขึน
K มาเอง
หมายเหตุ สําหรับการขอรับรองมาตรฐาน
สหภาพยุโรป ผลิตผลจากธรรมชาติหมายถึง
ผลิตผลจากพืช เท่านัน
K ไม่รวมผลิตผลจาก
ั ว์
สต

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

ผลิตผลทีเ= ก็บได ้ต ้องอยูใ่ นบริเวณทีส
= ามารถ
ั เจน
กําหนดขอบเขตได ้ชด

3.2

The produce must be gathered from
clearly defined areas.

3.3

ในบริเวณทีเ= ก็บเกีย
= วผลิตผลนีK ต ้องไม่เคยมี
้
้
นทรีย ์
ทห
ี= ้ามใชในเกษตรอิ
การใชสารเคมี

3.3

3.4

ในกรณีทบ
ี= ริเวณทีเ= ก็บเกีย
= วผลิตผลมีความ
ี= งในการปนเปืK อนมลพิษจากฟาร์มเคมี
เสย
ข ้างเคียง บริเวณทีเ= ก็บเกีย
= วต ้องมีแนวกันชน
ป้ องกันการปนเปืK อนสารเคมีจากพืน
K ทีข
= ้างเคียง
กว ้างไม่น ้อยกว่า 25 เมตร

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

3.5

3.6

ั ว์นํKา พืน
K ทีท
= ท
ี= ําการจับต ้องอยูห
่ า่ งจาก
กรณีสต
แหล่งมลพิษและฟาร์มเกษตรเคมีทอ
ี= าจมี
ผลกระทบให ้เกิดการปนเปืK อนทังK ทางตรงและ
ทางอ ้อม ต่อบริเวณทีจ
= ับเป็ นระยะทางไม่น ้อย
กว่า 1,000 เมตร
การเก็บเกีย
= วผลิตผลจากธรรมชาติต ้องไม่
ก่อให ้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล ้อมและ
ระบบนิเวศในพืน
K ทีด
= งั กล่าว รวมทังK ไม่ม ี
ั ว์ใน
ผลกระทบต่อการสูญพันธุข
์ องพืชและสต
บริเวณนัน
K รวมไปถึง เครือ
= งมือ อุปกรณ์ และ
้
บเกีย
= ว ทีต
วิธก
ี ารทีใ= ชในการเก็
= ้องคํานึงถึง
ความยัง= ยืนของระบบนิเวศ และสง่ ผลกระทบ
ิ อืน
= น ้อยทีส
= ด
ุ
ต่อสงิ= แวดล ้อมและสงิ= มีชวี ต

3.7

ผู ้สมัครขอรับรองผลิตผลจากธรรมชาติ ต ้อง
ิ ในชุมชนหรือได ้รับการรับรองจาก
เป็ นสมาชก
องค์กรชุมชนทีด
= แ
ู ลรักษาพืน
K ทีท
= ผ
ี= ู ้สมัครทํา
ั ยภาพใน
การเก็บเกีย
= วผลิตผล ว่าเป็ นผู ้มีศก
การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติอย่างยัง= ยืน

3.8

ผู ้ผลิตต ้องจัดทําบันทึกการเก็บเกีย
= ว สต็อก
ผลผลิต สต็อกผลิตภัณฑ์ และเอกสารการขาย
ให ้ทาง มกท. สามารถตรวจสอบได ้
เอกสารการขายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จาก
่ ใบเสร็จรับเงิน ใบสง่ ของ ให ้
ธรรมชาติ เชน
ระบุ “อินทรีย”์ ในรายการผลิตภัณฑ์ หรือระบุ
“ได ้รับการรับรองจากมกท.” ก็ได ้
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3.9

ีK จงให ้ลูกจ ้าง
ผู ้ประกอบการต ้องดูแลและชแ
หรือ ผู ้รับผิดชอบ หรือตัวแทน ซงึ= มีหน ้าที=
เกีย
= วข ้องได ้เข ้าใจรายละเอียดการปฏิบต
ั ต
ิ าม
มาตรฐานและเงือ
= นไขในการรับรองมาตรฐาน

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”.

้
สงั เคราะห์ทก
3.10 ไม่อนุญาตให ้ใชสารเคมี
ุ ชนิด
= ว
ชว่ ยในการเก็บเกีย
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. การแปรรูปและการปฏิบ ัติหล ังการเก็บเกีย
y ว/
Processing and Handling
แนวทางปฏิบ ัติ

Recommended Practices

• การจัดการและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อินทรียจ
์ ะต ้องเป็ นไปตามแนวทางการปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี= ี
(Good Manufacturing Practice) ถูกสุขลักษณะ
และคํานึงถึงความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค
้
ดการและกระบวนการผลิตทีร= ักษาคุณค่า
• ใชการจั
้ งงานน ้อย
ทางอาหารไว ้ให ้ได ้มากทีส
= ด
ุ ใชพลั
= ด
ุ
และมีผลกระทบต่อสงิ= แวดล ้อมน ้อยทีส

•

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 หล ักการทวy ั ไป/ General Principle
มาตรฐาน

Standards

4.1.1

ทุกขัน
K ตอนในการปฏิบต
ั ห
ิ ลังการเก็บเกีย
= ว
และการแปรรูปต ้องได ้รับการตรวจสอบและ
รับรองจาก มกท.

4.1.1

All steps of handling and processing
must be inspected and certified by ACT.

4.1.2

4.1.2

กรณีทม
ี= ก
ี ารย ้ายสถานทีผ
= ลิต เปลีย
= นแปลง
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้งรายละเอียดให ้
มกท.พิจารณาอนุมต
ั ิ ก่อนจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เป็ นอินทรีย ์

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.

ผูป
้ ระกอบการ
4.1.3 ผู ้ประกอบการทีร= ับผลิตผลเกษตรอินทรียม
์ า
จําหน่ายโดยผลิตผลนัน
K บรรจุหบ
ี ห่อมา
เรียบร ้อยแล ้ว และไม่มก
ี ารเปิ ดเพือ
= บรรจุใหม่
ไม่จําเป็ นต ้องขอการรับรองจาก มกท.

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

ีK จงให ้ลูกจ ้าง
ผู ้ประกอบการต ้องฝึ กฝนและชแ
หรือ ผู ้ทีม
= ห
ี น ้าทีเ= กีย
= วข ้อง ได ้เข ้าใจ
รายละเอียดการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐาน มกท.

4.1.4

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

4.1.5

ผู ้ประกอบการต ้องจัดทําระบบเอกสาร
ต่อไปนีK และจัดเก็บไว ้ ให ้ มกท.สามารถ
ตรวจสอบได ้ตลอดเวลา
ืK วัตถุดบ
ิ ระบุ จํานวน
4.1.5.1 เอกสารการซอ
ืK และชอ
ื= ทีอ
= ยูผ
่ ู ้ขาย
วันทีซ
= อ

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 เอกสารการผลิต ระบุ วันทีแ
= ละ
เวลาทีผ
= ลิต ชนิดและปริมาณ
วัตถุดบ
ิ ทีใ= ช ้ ปริมาณผลิตภัณฑ์ท ี=
ได ้ รหัสงวดการผลิต (lot no.) ให ้
สามารถตรวจสอบย ้อนกลับได ้
4.1.5.3 เอกสารการขาย ทีแ
= สดงจํานวน
ผลิตภัณฑ์ทข
ี= ายออกไป รายรับ
จากการขายผลิตภัณฑ์ โดยจะต ้อง
ระบุ ”อินทรีย”์ หรือ “มกท.” กํากับ
ไว ้ในเอกสารขาย

Page 29 of 110

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

4.1.5.4 สต็อกวัตถุดบ
ิ และสต็อก
ผลิตภัณฑ์สําเร็จ
4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

documents shall specify
“organic” or “ACT”

ผู ้ประกอบการจะต ้องกําหนด รหัสงวดการ
ผลิต (lot no.) บนผลิตภัณฑ์ เพือ
= ให ้
สามารถตรวจสอบย ้อนกลับไปยังเอกสารการ
ผลิต จนกระทัง= ถึงแหล่งทีม
= าของวัตถุดบ
ิ ได ้
การจัดทําระบบเอกสารทีเ= กีย
= วกับผลิตภัณฑ์
อินทรียจ
์ ะต ้องสามารถแยกแยะออกจาก
ผลิตภัณฑ์ทวั= ไปได ้ทุกขัน
K ตอน และต ้องระบุ
“อินทรีย”์ ในทุกเอกสารของผลิตภัณฑ์
ั เจน
อินทรียอ
์ ย่างชด
ผู ้ประกอบการต ้องมีเอกสารทีย
= น
ื ยันได ้ว่า
วัตถุดบ
ิ อินทรียท
์ น
ี= ํ ามาบรรจุ/แปรรูปนัน
K ได ้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.
หรือเทียบเท่า
สําหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป
ในการรับวัตถุดบ
ิ อินทรียเ์ ข ้ามาในสถานที=
ประกอบการ ผู ้ประกอบการต ้องตรวจสอบ
ข ้อมูลในฉลากบนวัตถุดบ
ิ ว่าสอดคล ้องกับ
ิ ค ้า
ข ้อมูลในเอกสารทีส
= ง่ มาพร ้อมกับสน
หรือไม่ และทําการจดบันทึกการตรวจสอบ
ฉลากดังกล่าวไว ้ให ้ผู ้ตรวจ มกท. ตรวจสอบ
ื= และ
ด ้วย โดยฉลากบนวัตถุดบ
ิ จะต ้องระบุชอ
ิ รหัสงวดการผลิต (lot
ทีอ
= ยูข
่ องผู ้สง่ วัตถุดบ
no.) หรือรหัสการตรวจสอบย ้อนกลับ
(traceability code) ของวัตถุดบ
ิ สถานะการ
ื= และ/หรือรหัส EU
รับรองอินทรีย ์ และชอ
ของหน่วยตรวจรับรอง ในกรณีทม
ี= ข
ี ้อมูลไม่
ถูกต ้องหรือครบถ ้วน ผู ้ประกอบการต ้องขอ
ิ หรือไม่ยอมรับ
ข ้อมูลเพิม
= จากผู ้สง่ วัตถุดบ
ิ ค ้าดังกล่าว
สน

4.1.10 ผู ้ประกอบการจะต ้องเก็บรักษาระบบเอกสาร
= วข ้อง
ไว ้อย่างน ้อย 5 ปี (รวมทังK สว่ นทีเ= กีย
กับผู ้รับชว่ งการผลิตด ้วย)
ั หรือ
4.1.11 ในกรณีทผ
ี= ู ้ประกอบการมีข ้อสงสย
พบว่าผลิตภัณฑ์ทต
ี= นผลิต แปรรูป นํ าเข ้า
หรือได ้รับมาจากผู ้อืน
= ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ข
ี= อรับรอง
ผู ้ประกอบการต ้องมีมาตรการจัดการยกเลิก
การกล่าวอ ้างความเป็ นผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรียข
์ องผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และ
ผู ้ประกอบการมีหน ้าทีต
= ้องแจ ้ง มกท. ทันทีท ี=
ั ซงึ= มกท. อาจขอให ้
พบข ้อสงสย
ผู ้ประกอบการหยุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็ นอินทรีย ์ จนกว่า มกท. จะได ้รับ
ั นัน
ข ้อมูลอืน
= เพิม
= เติมเพือ
= ตอบข ้อสงสย
K ได ้
ก่อน

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 subcontractors) 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.

ผูร้ ับชว่ งผลิต
4.1.12 ผู ้รับชว่ งผลิตไม่จําเป็ นต ้องขอการรับรองจาก
ั ญากับ
มกท. แต่ต ้องมีการจัดทําสญ
= ะ
ผู ้ประกอบการ โดยผู ้รับชว่ งผลิตยินยอมทีจ
ดําเนินการผลิตให ้ได ้ตามมาตรฐานการแปร
รูปและการปฏิบต
ั ห
ิ ลังการเก็บเกีย
= วของ
มกท. และยินยอมให ้ มกท.เข ้าตรวจสอบ
สถานทีท
= ําการผลิตได ้ รวมทังK ให ้ข ้อมูลและ
ความร่วมมือในทุกขัน
K ตอนตามทีร= ้องขอ
ทังK นีผ
K ู ้ประกอบการ ซงึ= เป็ นเจ ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ต ้องเป็ นผู ้ขอการรับรองจาก
มกท. และเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายที=
เกิดขึน
K และยังต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบให ้ผู ้รับ
ั ต
ิ ามมาตรฐานและเงือ
= นไข
ชว่ งผลิตปฏิบต
การรับรองทีท
= าง มกท. กําหนดขึน
K ด ้วย

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.

่ นผสม สารปรุงแต่ง และสารชว
่ ยแปรรูป / Raw Materials, Ingredients,
4.2 ว ัตถุดบ
ิ สว
and Additives
มาตรฐาน

Standards

4.2.1

วัตถุดบ
ิ ในผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย ์ ต ้องเป็ น
ผลิตผลทีไ= ด ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์

4.2.1

Raw materials shall be organicallycertified products.

4.2.2

4.2.2

ในกรณีทวี= ต
ั ถุดบ
ิ จากเกษตรอินทรียม
์ ป
ี ริมาณ
ิ
ไม่เพียงพอ มกท. อาจอนุญาตให ้ใชวั้ ตถุดบ
จากเกษตรเคมีหรือเกษตรทัว= ไปทีไ= ม่ได ้รับ
การรับรองมาตรฐานฯ มาเป็ นสว่ นผสมได ้
ทังK นีผ
K ู ้ประกอบการจะต ้องรายงานให ้ มกท.
ทราบ เพือ
= ทําการตรวจสอบ

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.

4.2.3

4.2.4

สําหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป
ิ เกษตรทัว= ไปได ้
อนุญาตให ้ใชวั้ ตถุดบ
เฉพาะทีอ
= ยูใ่ น Annex IX ใน Regulations
EC no. 889/2008
ในการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียช
์ นิดหนึง=
ิ ชนิดเดียวกันทังK จาก
ไม่อนุญาตให ้ใชวั้ ตถุดบ
เกษตรอินทรียแ
์ ละเกษตรทัว= ไปทีไ= ม่ได ้รับ
การรับรองมาตรฐานฯ มาผสมกัน

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:

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรียท
์ ไี= ม่ได ้มีสว่ นผสม
มาจากผลิตผลอินทรียท
์ งั K หมด สามารถขอ
รับรองได ้เมือ
= มีสว่ นผสมจากผลิตผลอินทรีย ์
เป็ น 2 ระดับ ดังนีK
ั สว่ นผลิตผลอินทรียไ์ ม่ตํา= กว่า
4.2.4.1 มีสด
95 % โดยนํK าหนัก ทังK นีไ
K ม่รวมนํK า
= ที=
และเกลือ และมีสว่ นผสมอืน
้ ้ รวมแล ้วไม่เกิน
อนุญาตให ้ใชได
5%
ั สว่ นผลิตผลอินทรียไ์ ม่ตํา= กว่า
4.2.4.2 มีสด
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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,

70% โดยนํK าหนัก ทังK นีไ
K ม่รวมนํK า
= ที=
และเกลือ และมีสว่ นผสมอืน
้ ้ รวมแล ้วไม่เกิน
อนุญาตให ้ใชได
30 %
4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

เฉพาะกรณีทข
ี= อรับรองมาตรฐานสหภาพ
ั สว่ นวัตถุดบ
ิ อินทรีย ์
ยุโรป ในการคํานวณสด
ให ้นํ าสารปรุงแต่งทีม
= เี ครือ
= งหมายดอกจัน
(*) ในภาคผนวก 2.1 มาคํานวณโดยให ้
นับเป็ นวัตถุดบ
ิ เกษตร สว่ นรายการทีไ= ม่ม ี
เครือ
= งหมายดอกจัน ไม่ต ้องนํ ามาใชคํ้ านวณ
เป็ นวัตถุดบ
ิ เกษตร
้
งแต่งและสารชว่ ยแปร
ควรพยายามใชสารปรุ
รูปให ้น ้อยทีส
= ด
ุ ในกรณีทจ
ี= ําเป็ นต ้องใช ้
้
งแต่งและสารชว่ ยแปร
อนุญาตให ้ใชสารปรุ
รูปเฉพาะทีร= ะบุไว ้ในภาคผนวก 2 ในกรณีท ี=
ไม่มรี ะบุไว ้ในภาคผนวก มกท. อาจอนุญาต
้ ้ ทังK นีผ
ให ้ใชได
K ู ้ประกอบการจะต ้องรายงาน
ให ้ มกท. ทราบเพือ
= ทําการตรวจสอบและ
อนุมต
ั ใิ ห ้ใช ้ ตามแนวทางในการประเมินสาร
ปรุงแต่งและสารชว่ ยแปรรูป ในภาคผนวก 5
้
อไปนีใK นการแปรรูป:
ไม่อนุญาตให ้ใชสารต่
ั คาริน สารบอแรกซ ์ ผงชู
ขัณฑสกรหรือซค
รส สารกันหืน สารกันบูดสงั เคราะห์ สาร
ี ําพวก
แต่งกลิน
= สงั เคราะห์ สารฟอกสจ
ั เฟอร์ไดออกไซด์ และห ้ามเติมวิตามิน
ซล
และแร่ธาตุในผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร
อินทรีย ์
วัตถุดบ
ิ จากเกษตรเคมีหรือเกษตรทัว= ไปที=
ไม่ได ้รับการรับรองมาตรฐานฯ สารปรุงแต่ง
ืK จุลน
ิ ทรีย ์ และเอนไซม์
สารชว่ ยแปรรูป เชอ
้
ป ต ้องไม่มาจากกระบวนการ
ทีใ= ชในการแปรรู
ทางพันธุวศ
ิ วกรรม
ืK จุลน
้
ิ ทรีย ์ และเอนไซม์ ทีใ= ชในการแปร
เชอ
รูป ต ้องมาจากการเพาะเลีย
K งโดยใชวั้ สดุตงั K
ต ้นทีเ= ป็ นอินทรีย ์ (ในกรณีทห
ี= าได ้ ควร
้ เ= ป็ นอินทรียก
์ อ
่ น) และอนุญาตให ้
เลือกใชที
้
งแต่งและสารชว่ ยแปรรูปทีร= ะบุไว ้
ใชสารปรุ
ในภาคผนวก 2 เท่านัน
K ทังK นีK รวมถึงการ
เพาะเลีย
K งในระดับครัวเรือน

้ นวัตถุดบ
้
ิ หรือใชในการแปรรู
ปและ
4.2.10 นํK าทีใ= ชเป็
ั ผัสกับผลิตผลแปรรูปโดยตรง จะต ้อง
สม
เป็ นไปตามมาตรฐานนํK าดืม
= และวัสดุอป
ุ กรณ์
่
้
ี วนประกอบของ
ทีใ= ชในการกรองจะต ้องไม่มส
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 กระบวนการแปรรูป / Processing Method
มาตรฐาน

Standards
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4.3.1

้
ปผลิตภัณฑ์
อนุญาตให ้ใชกระบวนการแปรรู
ดังต่อไปนีK
่ การส ี
1) กระบวนการทางกายภาพ เชน
การคัน
K นํK า การหีบนํK ามัน
่ การหมัก
2) กระบวนการทางชวี ภาพ เชน
ืK จุลน
้ อ
ิ ทรียท
์ ี=
การดอง แต่ต ้องไม่ใชเช
ได ้มาจากการทําพันธุวศ
ิ วกรรม

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)

การผึง= ลมการตากแดด การอบแห ้งด ้วย
ความร ้อน การทอด การกวน การเคีย
= ว
และการรมควัน

3)

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

4)

4)

5)

การสกัด เฉพาะด ้วยนํK า เอทานอล
้
ไนโตรเจน
นํK ามัน นํK าสมสายชู
คาร์บอนไดออกไซด์
การตกตะกอน

5)

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

6)

การกรอง

6)

Filtration

7)

การกลัน
=

7)

Distillation

4.3.2

ไม่อนุญาตให ้มีการจัดการวัตถุดบ
ิ สว่ นผสม
สารปรุงแต่ง ด ้วยระบบไมโครเวฟ และการ
ี ท
ี= ําให ้เกิดการแตกตัวของไอออน
ใชรั้ งสท

4.3.2

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

4.3.3

้
คต่างๆ เพือ
ห ้ามใชสารและเทคนิ
= ชดเชย
ี
คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ซงึ= สูญเสย
ไปเนือ
= งจากกระบวนการแปรรูปและการเก็บ
รักษา

4.3.3

4.3.4

ี บ
ั ผลิตผลและ
ไม่อนุญาตให ้ฉายรังสก
ผลิตภัณฑ์

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

ี ารกรองทีไ= ม่ทําปฏิกริ ย
ิ า
อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
ทางเคมีกบ
ั ตัวผลิตภัณฑ์ หรือ มีผลทําให ้
4.3.5
โครงสร ้างโมเลกุลเปลีย
= นไป และเครือ
= งมือที=
้
้องไม่ทําจากแอสเบสตอส
ใชในการกรองต
หรือเป็ นวัสดุทม
ี= ผ
ี ลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์

4.3.6

้ ลน
ี ในการบ่มผลิตผล
อนุญาตให ้ใชเอธิ

4.3.7

ี ทีไ= ด ้จากการแปรรูปต ้องได ้รับการ
ของเสย
จัดการทีเ= หมาะสม เพือ
= ให ้มีผลกระทบต่อ
ี มา
= ด
ุ และควรนํ าของเสย
สงิ= แวดล ้อมน ้อยทีส
้ ้
้
ในกรณีทส
ี= ามารถนํ ามาใชได
ใชประโยชน์

4.3.8

4.3.9

ภาชนะ เครือ
= งมือ และกรรมวิธแ
ี ปรรูปต ้อง
สะอาด ถูกสุขลักษณะทุกขัน
K ตอน และมี
มาตรการป้ องกันการปนเปืK อนจากสงิ=
่ จุลน
ปนเปืK อนต่างๆ (เชน
ิ ทรีย,์ พาหะนํ าโรค,
ั เจน
สารเคมี รวมถึงวัสดุนาโน) ทีช
= ด

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.

้
มเิ นียมในการแปรรูปอาหาร
ห ้ามใชภาชนะอลู
ทีเ= ป็ นด่าง

้
= เครือ
4.3.10 หากมีการใชสถานที
= งมือ ภาชนะ และ
เครือ
= งจักร ร่วมกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อน
ื= ที=
่ ลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ ผู ้ประกอบการต ้อง
ไม่ใชผ
4.3.10.1 ไม่ดําเนินการผลิตในชว่ งเวลา
เดียวกัน และ

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.

4.3.10 If the same processing equipment,
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4.3.10.2 ทําความสะอาดบริเวณทีแ
= ปรรูป
ภาชนะ เครือ
= งมือ และเครือ
= งจักร
้
า
ให ้สะอาด ทังK นีห
K ลังการใชสารทํ
ความสะอาดจะต ้องล ้างด ้วยนํK าตาม
หรือทิงK ระยะเวลาให ้ระเหยออกไป
็ จน
จนหมด และมีการตรวจเชค
=
ิ
แน่ใจว่าไม่มส
ี งตกค ้าง ก่อน
ดําเนินการผลิตหรือแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ และทําบันทึก
การทําความสะอาดให ้ทาง มกท.
สามารถตรวจสอบได ้

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 การทําความสะอาดภาชนะ เครือ
= งมือ
อุปกรณ์สําหรับการแปรรูป และสถานที=
้
าความสะอาดทีร= ะบุอยูใ่ น
อนุญาตให ้ใชสารทํ
รายการภาคผนวก 1 (สว่ นที= 4)
้ ดผลิตภัณฑ์อน
4.3.12 สารละลายทีใ= ชสกั
ิ ทรียต
์ ้อง
ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย ์ หรือ เป็ นสารที=
ใชกั้ บอาหารได ้ (food grade) ตามรายการ
ทีร= ะบุไว ้ในภาคผนวก 2 และข ้อจํากัดในการ
ใช ้

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 การเก็บร ักษาผลิตผลและผลิตภ ัณฑ์ / Storage of Produce and Product
มาตรฐาน

Standards

4.4.1

สถานทีเ= ก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ์
อินทรียท
์ ก
ุ แห่งต ้องได ้รับการตรวจสอบจาก
มกท. ในกรณีสถานทีเ= ก็บอยูภ
่ ายนอกฟาร์ม
หรือสถานทีป
= ระกอบการ ผู ้ผลิตและ
ผู ้ประกอบการต ้องแจ ้งให ้ มกท. ทราบ

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

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียต
์ ้องเก็บแยก
ออกจากผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรเคมี
หรือเกษตรทัว= ไปทีไ= ม่ได ้รับการรับรอง
ั เจน ไม่ปะปนกัน เว ้นแต่ม ี
มาตรฐานฯ ให ้ชด
ั
ี น
การบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ทม
ี= ล
ี ก
ั ษณะสส
ั เจน
ต่างกันหรือมีการติดป้ ายแยกแยะไว ้ชด
= นย ้าย
ซงึ= รวมตลอดถึงชว่ งระหว่างการเคลือ
จนถึงมือผู ้บริโภค และการจัดเก็บผลิตผล
และผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ จะต ้องมีมาตรการ
ป้ องกันการปนเปืK อนจากสารต ้องห ้ามได ้
ตลอดเวลา

4.4.2

4.4.3

การเก็บผลิตผลเกษตรอินทรียท
์ จ
ี= ะนํ ามาใช ้
เป็ นวัตถุดบ
ิ ในการแปรรูป ต ้องมีป้ายระบุวา่
ั เจนเสมอ
เป็ นผลิตผลเกษตรอินทรียอ
์ ย่างชด
ยกเว ้นกรณีทใี= นสถานทีเ= ก็บนัน
K มีแต่ผลิตผล

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

เกษตรอินทรียท
์ ผ
ี= า่ นการรับรองจาก มกท.
แล ้วทังK หมด
4.4.4

อนุญาตให ้เก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ในห ้องทีค
= วบคุมบรรยากาศ โดยใชก๊้ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน หรือ
ก๊าซออกซเิ จน

4.4.4

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

4.4.5

ี ารเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด ้วย
อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
การผนึกสุญญากาศ หรือใชก๊้ าซอบ คือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

4.4.5

Vacuum packing and carbon dioxide
fumigation are permitted.

4.4.6

4.4.6

อนุญาตให ้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด ้วยวิธก
ี าร
่ ข็ง
ทําความเย็น และการแชแ

Cold storage and frozen storage is
permitted.

4.4.7

Humidity regulation is permitted.

4.4.7

อนุญาตให ้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด ้วยวิธก
ี าร
K
ื
ควบคุมความชน

4.4.8

4.4.8

้
ตอ
่ ไปนีใK นการ
ไม่อนุญาตให ้ใชสารเคมี
่ เอทิลน
รมควัน เชน
ี ออกไซด์, เมทิลโบร
ไมด์, อลูมเิ นียมฟอสไฟด์, ไดคลอวอส และ
ผลิตภัณฑ์ทไี= ม่อยูใ่ นภาคผนวก 2

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

ั ว์พาหะนํ าโรคใน
ั รูและสต
การจัดการแมลงศต
สถานทีแ
= ปรรูป และโรงเก็บ มีหลักเกณฑ์ใน
การจัดการตามลําดับขัน
K ดังนีK

4.4.9

4.4.9

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

4.4.9.1 ผู ้ประกอบการต ้องพยายามหา
่ การทํา
วิธก
ี ารป้ องกันก่อน เชน
ความสะอาดโรงเก็บ การกําจัด
ั รูในโรง
ั ของศต
แหล่งทีอ
= ยูอ
่ าศย
เก็บ ฯลฯ
ี ล วิธก
4.4.9.2 อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
ี ารทาง
กายภาพ วิธท
ี างชวี ภาพ และ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะทีร= ะบุไว ้ในดัชนี
ภาคผนวก 1 (สว่ นที= 3)
4.4.9.3 ผลิตภัณฑ์ทไี= ม่ได ้ระบุไว ้ใน
ภาคผนวก 1 (สว่ นที= 3) อาจ
้ ้ เมือ
อนุญาตให ้ใชได
= ได ้รับการ
ตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทาง
การประเมินปั จจัยการผลิตใน
ภาคผนวก 4 โดยผู ้ประกอบการ
จะต ้องแจ ้งให ้ มกท. ทราบ
้ ตภัณฑ์
ล่วงหน ้าก่อนการใชผลิ
ดังกล่าว
4.4.9.4 ในกรณีทม
ี= ค
ี วามจําเป็ นต ้องใช ้
ั รูในสถานทีแ
= ปรรูป
สารเคมีกําจัดศต
และโรงเก็บ ผู ้ประกอบการต ้อง
แจ ้งชนิดสารเคมีทใี= ช ้ และแผนการ
ใช ้ ให ้ มกท.อนุมต
ั ก
ิ อ
่ น
้
ทไี= ด ้รับการ
การใชสารเคมี
อนุมต
ั ิ ผู ้ประกอบการต ้องนํ า
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียอ
์ อกจากโรงเก็บ
ให ้หมดก่อนการฉีดพ่น และจะ
นํ ากลับเข ้ามาใหม่ได ้เมือ
= มีการ
็ จนแน่ใจว่าไม่มส
ี าร
ตรวจเชก
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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

ดังกล่าวตกค ้างมาปนเปืK อนกับ
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียไ์ ด ้ รวมทังK ต ้อง
ทําบันทึกทุกครังK ทีใ= ช ้

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.

ั ว่าอาจมีการ
ในกรณีทม
ี= ข
ี ้อสงสย
ปนเปืK อน มกท. อาจกําหนดให ้มี
การตรวจสารตกค ้างในผลิตภัณฑ์
ได ้ โดยผู ้ประกอบการจะต ้อง
K
รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีเ= กิดขึน

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

4.5 การบรรจุภ ัณฑ์ / Packaging
แนวทางปฏิบ ัติ

Recommended Practices

ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการควรมีนโยบายทีม
= ผ
ี ลต่อการ
ลดปริมาณขยะทีเ= กิดจากบรรจุภณ
ั ฑ์

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

มาตรฐาน

Standards

4.5.1

่ ลผลิตเกษตรอินทรีย ์
้ ผ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทใี= ชใส
้
สารเคมี ปุ๋ยเคมี หรือสงิ= ที=
ต ้องไม่เคยใชบรรจุ
เป็ นพิษมาก่อน

4.5.2

บรรจุภณ
ั ฑ์ทน
ี= ํ ามาใช ้ ต ้องไม่ผา่ นการอบด ้วย
ืK ราหรือสารเคมีอน
ื= ๆ
สารฆ่าเชอ

4.5.3

4.5.4

่ ลิตภัณฑ์สําเร็จทีไ= ด ้
บรรจุภณ
ั ฑ์ทน
ี= ํ ามาใสผ
้ ่
จากการแปรรูป ต ้องสะอาด ไม่เคยใชใส
อาหารหรือวัสดุอน
ื= มาก่อน เว ้นแต่ภาชนะ
บรรจุทเี= ป็ นแก ้ว
้
ภณ
ั ฑ์ทก
ี= อ
่ ให ้เกิดมลพิษต่อ
ควรใชบรรจุ
้
= ด
ุ โดยควรเลือกใชบรรจุ
สงิ= แวดล ้อมน ้อยทีส
้
ภัณฑ์ทส
ี= ามารถนํ ากลับมาใชใหม่
หรือนํ าไป
่ การใชวั้ สดุจากกระดาษ
ผลิตซาํK ใหม่ได ้ เชน
รีไซเคิล วัสดุทย
ี= อ
่ ยสลายได ้ง่าย เป็ นต ้น

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

ั K เกินความ
้
ภณ
ั ฑ์หลายชน
ไม่ควรใชบรรจุ
จําเป็ น

4.5.5

Multi-layer packaging is not
recommended.

4.5.6

้
นบรรจุภณ
ั ฑ์
ไม่อนุญาตให ้ใชโฟมเป็

4.5.6

Styrofoam is not allowed to use as
packaging

่ / Transportation
4.6 การขนสง
มาตรฐาน

Standards

4.6.1

ิ ทรียจ
์ ะต ้องไม่
การขนสง่ ผลิตภัณฑ์อน
ิ ค ้าทัว= ไป ทังK นีK หาก
ปนเปืK อนหรือปะปนกับสน
ิ ค ้า
ไม่สามารถหลีกเลีย
= งการขนสง่ รวมกับสน
ทัว= ไปได ้ ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียจ
์ ะต ้องมีการติด
ั เจน และมีภาชนะบรรจุทส
ฉลากไว ้ชด
ี= ามารถ
ป้ องกันการปนเปืK อนได ้ โดยผู ้ผลิตและ
ผู ้ประกอบการต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบดูแลให ้
ิ ทรียด
์ ําเนินการ
ผู ้ทําการขนสง่ ผลิตภัณฑ์อน
ให ้ปราศจากการปนเปืK อนทุกขัน
K ตอน

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

ิ ทรียท
์ ี=
ในการขนสง่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์อน
จัดสง่ และ/หรือจําหน่ายเป็ นล็อตใหญ่หรือค ้า
สง่ ผู ้ประกอบการต ้องจัดทําฉลากทีม
= ี

4.6.2 For organic produce or products
delivered or sold wholesale or in bulk to
processors, packers, traders, etc., the

Page 36 of 110

รายละเอียดตามมาตรฐานข ้อ 7.12 ด ้วย
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operator shall label the products as per
requirement of 7.12.

5. ปัจจ ัยการผลิตเพือ
y การค้า /
Commercial Inputs
้
บรองปั จจัยการ
มาตรฐานนีเK ป็ นมาตรฐานทีใ= ชในการรั
ผลิตเพือ
= การค ้าทีผ
= ู ้ประกอบการปั จจัยการผลิตนํ ามา
สมัครขอรับรองกับ มกท. โดยตรงเท่านัน
K มิได ้
้
บรองฟาร์มของเกษตรกร หรือ
นํ ามาใชในการรั
้
ม
พิจารณาปั จจัยการผลิตทีเ= กษตรกรใชในฟาร์

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.

มาตรฐาน

Standards

5.1

กระบวนการผลิตปั จจัยการผลิต จะต ้องเป็ นไป
ตามมาตรฐาน มกท. ข ้อ 4.3.1

5.2

สว่ นประกอบและกระบวนการผลิตหรือได ้มา
ซงึ= ปั จจัยการผลิตเป็ นไปตามมาตรฐาน มกท.
หรือแนวทางการประเมินปั จจัยการผลิตสําหรับ
เกษตรอินทรียใ์ นภาคผนวก 4 และแนวทาง
การประเมินสารปรุงแต่งและสารชว่ ยแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียใ์ นภาคผนวก 5

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

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

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.

ี= งทีจ
= ะมีโลหะหนักเจือปน
ในกรณีทม
ี= ค
ี วามเสย
ผู ้ประกอบการปั จจัยการผลิตต ้องแสดงผลการ
วิเคราะห์โลหะหนักในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมาให ้ 5.3 In case the input has a risk of heavy
มกท. พิจารณา โดย มกท. อาจไม่รับรอง
metal contamination, the input operator
ปั จจัยการผลิตทีจ
= ะก่อให ้เกิดปริมาณโลหะ
shall provide analysis result of the heavy
หนักสะสม ทังK นีพ
K จ
ิ ารณาจากปริมาณและ
metals in the input for ACT consideration.
ความถีท
= ผ
ี= ู ้ประกอบการแนะนํ าให ้ใช ้
ACT may not certify inputs which their use
would cause heavy metal accumulation,
ผู ้ประกอบการปั จจัยการผลิตต ้องมีข ้อมูลที=
assessing from the amount and frequency
ิ ธิภาพ
ั เจนเกีย
= วกับคุณประโยชน์และประสท
ชด
of application recommended by the input
ในการนํ าปั จจัยการผลิตนัน
K ไปใช ้ และให ้
operator.
มกท. ตรวจสอบได ้
5.4 The input operator shall have clear
ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดทําระบบเอกสาร ตาม
information regarding advantage and
แนวทางทีร= ะบุไว ้ในมาตรฐาน มกท.ข ้อ
effectiveness of the input use for ACT
4.1.6, 4.1.7 และ 4.1.8
examination.
ปั จจัยการผลิตทีผ
= า่ นการรับรองจากมกท. ต ้อง
5.5 The operator shall maintain records as
K ไว ้ใน
ระบุสว่ นประกอบของปั จจัยการผลิตนัน
specified by ACT Organic Standards 4.1.6,
ฉลาก รวมทังK ระบุเงือ
= นไขและข ้อจํากัดในการ
4.1.7 and 4.1.8.
ั เจนด ้วย
ใชปั้ จจัยการผลิตดังกล่าวให ้ชด
5.6 ACT certified inputs shall clearly indicate
ฉลากปั จจัยการผลิต จะต ้องเป็ นไปตาม
the composition on the packaging
้
มาตรฐาน มกท.ข ้อ 7 – ฉลากและการใชตรา
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. ความเป็นธรรมในสงคม
/ Social Justice
มาตรฐาน

Standards

6.1

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.

-

ผู ้ประกอบการต ้องจัดทําเอกสารการว่าจ ้างกับ
ลูกจ ้างทุกคน ทังK แบบจางประจํ
=้
าและจ ้าง
ชวั= คราว ซงึ= เอกสารการว่าจ ้างนีต
K ้องแสดง
ข ้อมูลต่อไปนีK เป็ นอย่างน ้อย
ค่าจ ้าง
ระยะเวลาและวิธจ
ี า่ ยค่าจ ้าง
สถานทีแ
= ละประเภทของงาน
ชวั= โมงทํางานปกติและล่วงเวลา
การจ่ายค่าจ ้างในวันหยุด
ิ ธิในการรักษาพยาบาลเมือ
สท
= ลูกจ ้างป่ วย
ิ ธิการ
่ การลาคลอด และสท
ิ ธิอน
ื= ๆ เชน
สท
ได ้ค่าชดเชยเมือ
= เลิกจ ้าง เป็ นต ้น
ื= สารให ้ลูกจ ้าง
ทังK นีK ผู ้ประกอบการต ้องสอ
ั ญาจ ้าง และปฏิบต
เข ้าใจเงือ
= นไขในสญ
ั ต
ิ าม
ข ้อตกลงนัน
K รวมถึงจ่ายค่าจ ้างให ้ตรงเวลา
มกท.อาจยกเว ้นให ้เฉพาะกรณีทผ
ี= ู ้ประกอบการ
ื ไม่ได ้ หรือ ชว่ งเวลาการจ ้างงาน
เขียนหนังสอ
น ้อยกว่า 6 วัน หรือ เป็ นการว่าจ ้างแบบฉุกเฉิน
่ นีK
เพือ
= แก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้า ซงึ= ในกรณีเชน
ีK จงเงือ
= นไขการ
ผู ้ประกอบการสามารถชแ
ทํางานแก่ลก
ู จ ้างทางวาจาได ้

6.2

ผู ้ประกอบการทีม
= ก
ี ารจ ้างแรงงานประจําตังK แต่
10 คนขึน
K ไป ต ้องมีนโยบายเกีย
= วกับความเป็ น
ั
ั
= ดเจนและสามารถตรวจสอบ
ธรรมในสงคมทีช
ได ้ และให ้เป็ นทีร= ับทราบของลูกจ ้างด ้วย

6.3

การจ ้างแรงงานต ้องไม่มก
ี ารบังคับแรงงาน

6.4

ิ ธในการ
ลูกจ ้างมีเสรีภาพในการรวมตัว และสท
ิ ธิในการเจรจาต่อรองกับ
รวมกลุม
่ และสท
นายจ ้าง

6.5

= ํางานใน
ลูกจ ้างและผู ้รับชว่ งการผลิตทีท
ลักษณะหรือตําแหน่งเดียวกันต ้องได ้รับ
โอกาสและการปฏิบต
ั ท
ิ เี= ท่าเทียมกัน

6.6

ผู ้ประกอบการต ้องมีขน
ั K ตอนการดําเนินงาน
ทางวินัยกับลูกจ ้าง ทีม
= รี ะบบการเตือนก่อน
่ พักงาน หรือ ให ้ออก
ลงโทษแก่ลก
ู จ ้าง เชน
สําหรับกรณีให ้ออก ต ้องแจ ้งเหตุผลการให ้
ั เจนแก่ลก
ู จ ้าง
ออกทีช
= ด

6.7

ผู ้ประกอบการต ้องจัดหานํK าสะอาดเหมาะแก่
การบริโภคให ้เพียงพอ

6.8

ผู ้ประกอบการต ้องจัดอบรมเกีย
= วกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน พร ้อมทังK จัดหา
ี ง ฝุ่ น
อุปกรณ์ปัองกันอันตรายจากเสย
ั ผัสถูกสารเคมี หรือสงิ= ที=
แสงแดด และการสม

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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เป็ นอันตรายอืน
= ๆ ในระหว่างการผลิตและแปร
รูป ให ้แก่ลก
ู จ ้าง

to potable water.

6.8 Operators shall provide appropriate safety
ั ดาห์
ิ ธิได ้รับวันหยุดประจําสป
ลูกจ ้างต ้องมีสท
training and equipment to protect workers
ั ดาห์ละ 1 วัน หลังจากทํางาน
อย่างน ้อยสป
from noise, dust, sunlight and exposure to
ติดต่อกันไม่เกิน 6 วัน ผู ้ประกอบการต ้องจัด
chemicals or other hazards in all
= ก
เวลาทํางานไม่ให ้เกินชวั= โมงทํางานตามทีต
production and processing operations.
ลงกันและตามทีก
= ฎหมายกําหนด การจ่ายค่า
6.9 Employees shall be granted the right to
ทํางานล่วงเวลาสามารถจ่ายเป็ นค่าจ ้างหรือให ้
take at least one day off after six
หยุดทดแทนวันทีท
= ํางาน
consecutive days of work. Operators shall
6.10 ผู ้ประกอบการต ้องไม่บงั คับลูกจ ้างทีป
= ่ วยหรือ
not require workers to work more than
ต ้องได ้รับการรักษา ให ้มาทํางาน และต ้องไม่
the contracted hours and the national law.
ลงโทษลูกจ ้างทีห
= ยุดงานเนือ
= งจากเหตุผลที=
Overtime shall be paid in the form of
ลูกจ ้างป่ วย
payments or time off in lieu.
6.9

6.11 ลูกจ ้างต ้องได ้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที=
ิ ขัน
K พืน
K ฐานใน
สอดคล ้องกับการดําเนินชวี ต
ิ ธิตามกฎหมายแรงงาน
ท ้องถิน
= นัน
K และมีสท
ของท ้องถิน
= นัน
K ๆ
6.12 ในกรณีทผ
ี= ู ้ประกอบการจัดหาทีพ
= ักให ้แก่
ลูกจ ้าง ทีพ
= ักดังกล่าวจะต ้องเหมาะแก่การพัก
ั จัดหานํK าดืม
อาศย
= ห ้องสุขาและห ้องครัว
รวมถึงการรักษาพยาบาลขัน
K ต ้น กรณีม ี
ครอบครัวของลูกจ ้างพักรวมอยูด
่ ้วย
ผู ้ประกอบการต ้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม
ิ ในครอบครัว
พยาบาลขัน
K ต ้นให ้แก่สมาชก
รวมทังK จัดหาโรงเรียนให ้เด็กด ้วย
6.13 ในกรณีทม
ี= ก
ี ารจ ้างแรงงานเยาวชน
ผู ้ประกอบการต ้องเปิ ดโอกาสให ้เยาวชนได ้รับ
ึ ษาขัน
K พืน
K ฐาน หรือมีโอกาสได ้รับการ
การศก
เรียนรู ้หรือการฝึ กอบรมเพือ
= พัฒนาตนเอง
6.14 ไม่อนุญาตให ้จ ้างแรงงานเด็ก แต่เด็กสามารถ
ทํางานในฟาร์มหรือสภานประกอบการของพ่อ
แม่หรือญาติพน
ี= ้อง แต่ต ้องอยูภ
่ ายใต ้การดูแล
ของผู ้ใหญ่ และเป็ นงานทีไ= ม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ และไม่กระทบต่อการพัฒนาการด ้าน
ี ธรรม สงคม และร่างกายของ
การเรียนรู ้ ศล
เด็ก
6.15 มกท. จะไม่รับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ท ี=
ิ ธิ
ผลิตจากการประกอบการทีม
= ก
ี ารละเมิดสท
มนุษยชน และแสดงให ้เห็นถึงความไม่เป็ น
ั เจน
ธรรมโดยเจตนาอย่างชด

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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้ ราร ับรองเกษตรอินทรีย ์ /
7. ฉลากและการใชต
Labeling and Use of Organic Seal
มาตรฐาน

Standards

7.1

ผลิตผลเกษตรอินทรียท
์ ผ
ี= า่ นการรับรองจาก
้
ิ
มกท. จะมีสทธิใ¥ ชข ้อความ “ผลิตภัณฑ์
่ รา
อินทรีย”์ หรือ "Organic product" และใสต
มกท.บนผลิตผลและ/หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ ได ้

7.1

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

ิ ธิใ¥ ช ้
ผลิตผลทีย
= งั ไม่ผา่ นการแปรรูป จะมีสท
ข ้อความ “ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย”์ หรือ "Organic
้
product" และใชตรา
มกท. ได ้ต่อเมือ
= ผลิตผล
ทังK หมดทีอ
= ยูใ่ นภาชนะ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ
กระสอบ ได ้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท.
แล ้วเท่านัน
K

7.2

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

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทผ
ี= า่ นการตรวจสอบ
ิ ธิใ¥ ช ้
และรับรองมาตรฐานจาก มกท. และมีสท
ตรา มกท. ได ้ในกรณี
ั สว่ นอินทรียไ์ ม่ตํา= กว่า
7.3.1 ผลิตภัณฑ์ทม
ี= ส
ี ด
95% ทังK นีไ
K ม่รวมนํK าและเกลือ

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.

ั สว่ นอินทรียไ์ ม่ตํา= กว่า
7.3.2 ผลิตภัณฑ์ทม
ี= ส
ี ด
70% ทังK นีไ
K ม่รวมนํK าและเกลือ
7.4

7.5

7.6

ั สว่ นอินทรียไ์ ม่ตํา= กว่า 95%
ผลิตภัณฑ์ทม
ี= ส
ี ด
ิ ธิใ¥ ชข้ ้อความ “ผลิตภัณฑ์อน
จะมีสท
ิ ทรีย”์ หรือ
่ รา มกท. บน
"Organic product" และใสต
บรรจุภณ
ั ฑ์
ั สว่ นอินทรียไ์ ม่ตํา= กว่า 70%
ผลิตภัณฑ์ทม
ี= ส
ี ด
จะไม่เรียกว่าเป็ น “ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย"์ แต่ม ี
ิ ธิอ
¥ ้างว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทผ
ี= ลิตจากวัตถุดบ
ิ
สท
่ รา มกท. บนฉลากได ้ โดย
อินทรีย ์ และใสต
ต ้องระบุสว่ นผสมผลิตผลเกษตรอินทรียเ์ ป็ น
่ “82%
ร ้อยละไว ้ใกล ้กับตรา มกท. เชน
วัตถุดบ
ิ อินทรีย”์ หรือ “82% organic
materials”
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียท
์ ผ
ี= า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก มกท. แต่
้
ิ ธิใ¥ ชตรา
ไม่มส
ี ท
มกท. ได ้แก่

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 ผลิตผลทีอ
= ยูใ่ นระยะปรับเปลีย
= น
ั สว่ นอินทรียต
์ ํา= กว่า
7.6.2 ผลิตภัณฑ์ทม
ี= ส
ี ด
70% ทังK นีไ
K ม่รวมนํK าและเกลือ
7.7

ั สว่ นอินทรียต
์ ํา= กว่า 70% จะ
ผลิตภัณฑ์ทม
ี= ส
ี ด
ไม่เรียกว่าเป็ น “ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย"์ และไม่
้
สามารถได ้รับการรับรองจาก มกท. หรือใชตรา
มกท.ได ้ แต่ มกท. อาจอนุญาตให ้อ ้างว่ามี
์ ผ
ี= า่ นการ
สว่ นผสมของผลิตผลเกษตรอินทรียท
่
รับรองจาก มกท. ในรายการสวนประกอบบน
ฉลากได ้ โดยต ้องระบุสว่ นผสมอินทรียเ์ ป็ น
ั เจน ทังK นีผ
ร ้อยละให ้ชด
K ลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต ้อง

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
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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

ผ่านการตรวจสอบปริมาณสว่ นผสมผลิตผล
้
ปจาก มกท.
อินทรียท
์ น
ี= ํ ามาใชในการแปรรู
ก่อน
7.8

7.9

้
ื= มกท. เป็ นยีห
ห ้ามใชตรา
มกท. หรือชอ
= ้อของ
ผลิตภัณฑ์ ตรา มกท. จะต ้องไม่ดโู ดดเด่นเกิน
กว่ายีห
= ้อผลิตภัณฑ์ โดยตัวอักษรบ่งบอกการ
ั ลักษณ์ มกท. ต ้องมี
รับรองมาตรฐาน และสญ
ขนาดไม่เกิน 3/4 ของขนาดยีห
= ้อผลิตภัณฑ์
ปั จจัยการผลิตทีผ
= า่ นการรับรองจาก มกท.
ั
้
ต ้องใชตราสญลักษณ์ มกท. สําหรับปั จจัยการ
ผลิตโดยเฉพาะ

ื= ผู ้ผลิตหรือ
7.10 ฉลากบนผลิตภัณฑ์ ต ้องมีชอ
ผู ้ประกอบการทีไ= ด ้รับการรับรองจาก มกท.
และสถานทีต
= ด
ิ ต่อ ติดอยูด
่ ้วยเสมอ สําหรับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ต ้องระบุวน
ั ทีผ
= ลิต และ/หรือ
วันทีห
= มดอายุ และปริมาณบรรจุ บนฉลากด ้วย
7.11 ในกรณีทผ
ี= ลิตภัณฑ์แปรรูปทีม
= ส
ี ว่ นผสมหลาย
ชนิดเป็ นสว่ นประกอบ ให ้ระบุสว่ นผสมเป็ นร ้อย
ั สว่ นให ้ครบถ ้วน
ละของนํK าหนักเรียงตามสด
ั เจนว่าสว่ นผสมใดเป็ น "อินทรีย"์
และระบุให ้ชด
ื= เต็มของสาร
สําหรับสารปรุงแต่ง จะต ้องระบุชอ
ปรุงแต่งด ้วย สําหรับกรณีทส
ี= ว่ นผสมเป็ น
สมุนไพรและ/หรือเครือ
= งเทศทีม
= ป
ี ริมาณรวม
ไม่เกิน 2% ของนํK าหนักผลิตภัณฑ์ อาจเขียน
ว่าเป็ น “เครือ
= งเทศ” หรือ “สมุนไพร” ได ้โดย
ไม่ต ้องแสดงสว่ นผสมเป็ นร ้อยละ
7.12 ฉลากบนผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ ทีจ
= ัดสง่ และ/
หรือจําหน่ายเป็ นล็อตใหญ่หรือค ้าสง่ ไปยัง
ลูกค ้าซงึ= อาจเป็ นโรงงานแปรรูป ผู ้ประกอบการ
ื=
บรรจุและจําหน่าย เป็ นต ้น จะต ้องระบุ ชอ
ผู ้ผลิตหรือผู ้ประกอบการทีไ= ด ้รับการรับรอง
จาก มกท. รหัสงวดการผลิต (lot no.)
สถานะการรับรองของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
และ/หรือสถานทีต
= ด
ิ ต่อ บนฉลากด ้วย และใน
กรณีทข
ี= อการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป
จะต ้องระบุข ้อมูลเพิม
= เติมบนฉลาก คือ ทีอ
= ยู่
ื= มกท. หรือรหัส EU
ของผู ้ประกอบการ และชอ
ของ มกท.
้
7.13 ห ้ามใชตรา
มกท. ไปในทางทีแ
= อบอ ้างว่า
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียท
์ ไี= ด ้รับการรับรองจาก มกท.
เป็ น "ผลิตภัณฑ์ปลอดจีเอ็มโอ" (GE หรือ GM
free) ทังK นีเK พือ
= ป้ องกันการเข ้าใจผิด คิดว่าเป็ น
การรับรองว่าตัวผลิตภัณฑ์นป
ีK ราศจากจีเอ็มโอ
ั ญาการใช ้
7.14 ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการทีท
= ํ า “ส ญ
ิ ธิใ¥ ช ้
ตรา” กับ มกท. แล ้วเท่านัน
K จึงมีสท
ข ้อความ “ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย”์ หรือ “Organic
Product” และใส ่ ตรา มกท. บนฉลาก
7.15 ก่อนทีจ
= ะมีการจัดพิมพ์ฉลากหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ท ี=
ื= มกท. ติดอยู่ ผู ้ผลิตและ/
มีตรา มกท. หรือชอ
หรือผู ้ประกอบการต ้องแจ ้งให ้ 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 ACTcertified 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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ั ฑ์ท ี=
และสง่ สําเนาต ้นแบบฉลากและบรรจุภณ
แสดงให ้เห็นขนาดและตําแหน่งของตรา มกท.
ให ้ มกท. ตรวจสอบความถูกต ้องก่อนทุกครังK
7.16 ในกรณีขอการรับรองมาตรฐาน EU
้
บรอง
7.16.1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปทีจ
= ะใชตรารั
ของสหภาพยุโรปได ้ จะต ้องมี
สว่ นประกอบทีไ= ด ้รับรองการรับรอง
เกษตรอินทรียท
์ ม
ี= น
ี ํK าหน ้กไม่น ้อยกว่า
95%
้
7.16.2 การใชฉลาก
ต ้องมีตราเกษตรอินทรีย ์
EU ตามข ้อกําหนดของสหภาพยุโรป
ซงึ= สามารถดูรายละเอียดได ้จาก
เว็บไซต์
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:
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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

ั นํา‚ อินทรีย ์ /
‚ งสตว์
8. การเพาะเลีย
Organic Aquaculture Production
ขอบเขต

Scope

ั ว์
ั ว์นํKาอินทรียค
์ รอบคลุมสต
มาตรฐานการเพาะเลีย
K งสต
นํK าชนิดต่างๆ ทังK ในนํK าจืด นํK ากร่อย และนํK าเค็ม และ
ั ว์กน
ั ว์กน
ั ว์ทก
ิ พืช สต
ิ เนือ
K และสต
ี= น
ิ ทังK
ทังK ทีเ= ป็ นสต
ั ว์นํKาอินทรียส
์ ามารถทํา
พืชและเนือ
K การเพาะเลีย
K งสต
ได ้ทังK ในระบบเปิ ด หรือในแหล่งนํK าทีม
= น
ี ํK าไหลเวียน
่ การเลีย
ตามธรรมชาติ เชน
K งในกระชงั เป็ นต ้น และ
่ บ่อดิน บ่อปูน เป็ นต ้น
ในระบบปิ ด เชน
ั ว์นํKาจากแหล่งนํK า
มาตรฐานนีไ
K ม่รวมถึงการจับสต
ั ว์นํKาทีว= า่ ยอย่างอิสระอยูใ่ นแหล่งนํK า
ธรรมชาติ และสต
ธรรมชาติ ทีไ= ม่สามารถตรวจสอบตามหลักการผลิต
แบบอินทรียไ์ ด ้

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.

ํ หร ับการเพาะเลีย
ั นํา‚ อินทรีย ์ / General Standards for
‚ งสตว์
มาตรฐานทวy ั ไปสา
Organic Aquaculture Production
‚ งแบบอินทรีย/์ Conversion to Organic Aquaculture
8.1 การปร ับเปลีย
y นเป็นการเพาะเลีย
หล ักการ

Principles

การปรับเปลีย
= นระบบการบริหารจัดการฟาร์มเข ้าสูร่ ะบบ
ั ว์นํKาอย่างยัง= ยืน
เกษตรอินทรีย ์ เป็ นการเพาะเลีย
K งสต
และมีมาตรการในการอนุรักษ์ และฟืK นฟูสงิ= แวดล ้อม

Farm management is converted to an organic
aquaculture system which is sustainable and has
measures to maintain and improve the
environment.

มาตรฐาน

Standards

8.1.1

การเริม
= ต ้นระยะปรับเปลีย
= น ให ้เริม
= นับจากวันที=
สมัครขอการรับรอง และเป็ นวันเริม
= ปฏิบต
ั ต
ิ าม
มาตรฐาน มกท.

8.1.1

8.1.2

้
= น ใชเวลาไม่
น ้อยกว่าวงจร
ชว่ งระยะปรับเปลีย
การเลีย
K งแบบอินทรีย ์ 1 รุน
่ หรือ 1 ปี ในกรณี
ทีว= งจรการเลีย
K งนานกว่า 1 ปี

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

ั ว์นํKาไม่สามารถถ่ายนํK า
ในกรณีบอ
่ เพาะเลีย
K งสต
ออกจากบ่อและทําความสะอาดก่อนทีจ
= ะ
ั ว์นํKาอินทรียไ์ ด ้ บ่อ
เปลีย
= นมาเพาะเลีย
K งสต
ดังกล่าวต ้องมีระยะปรับเปลีย
= นเป็ นเวลา 2 ปี

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

8.1.3

8.1.4

8.1.5

ั ว์นํKาอินทรียต
์ ้อง
การปรับเปลีย
= นมาทําสต
K ที=
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสงิ= แวดล ้อมในพืน
้ น
K ทีท
= ผ
ี= า่ นมาว่ามีปัญหาในการ
ประวัตก
ิ ารใชพื
ี ตะกอนดิน และคุณภาพนํK า
จัดการของเสย
ิ ธิใ¥ นการ
หรือไม่ ทังK นีK มกท.ขอสงวนสท
พิจารณารับรองพืน
K ทีด
= งั กล่าว รวมถึงการลด
และการขยายระยะเวลาในการปรับเปลีย
= น
เป็ นกรณีไป
ฟาร์มทีไ= ด ้รับการรับรองเป็ นเกษตรอินทรียแ
์ ล ้ว
ต ้องไม่เปลีย
= นจากเกษตรอินทรียเ์ ป็ นเกษตร
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เคมีกลับไปกลับมา ทังK นีK มกท. อาจไม่
พิจารณารับรองฟาร์มใหม่ให ้ หากฟาร์มเดิมมี
การเปลีย
= นกลับมาผลิตแบบเกษตรเคมีโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร

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 การปร ับเปลีย
y นฟาร์มบางสว่ นและการผลิตคูข
่ นาน/Partial Conversion and Parallel
Production
มาตรฐาน
Standards
8.2.1

ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตยังไม่สามารถปรับเปลีย
= นพืน
K ที=
ั
ต
ว์
น
K
ํ
า
ในครอบครองทั
ง
K
หมดให
้เป็
น
การผลิตส
อินทรียไ์ ด ้ ระบบการผลิตแบบอินทรียก
์ บ
ั ระบบ
การผลิตแบบเคมีต ้องแยกกัน โดยมีพน
ืK ทีก
= าร
ั เจน และ
ผลิตและระบบนํK าทีแ
= ยกกันอย่างชด
สามารถป้ องกันไม่ให ้การผลิตจากระบบเคมีมา
ปนเปืK อนการผลิตในระบบอินทรียไ์ ด ้ รวมทังK ต ้อง
มีระบบการจัดการ และระบบเอกสารและบัญช ี
ั ว์นํKาทีอ
= ยู่
ฟาร์มทีแ
= ยกกัน และพืน
K ทีก
= ารผลิตสต
ครอบครองของผู ้ผลิตทังK หมดต ้องได ้รับการ
ตรวจสอบจาก มกท.

8.2.1

If unable to convert all holding facilities
to organic production yet, the producer
shall ensure that organic and nonorganic 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

ั ว์นํKาทีเ= ลีย
K งในระบบเคมี/ทัว= ไป ต ้องเป็ นคน
สต
ละชนิดกับทีเ= ลีย
K งในระบบอินทรียแ
์ ละต ้องการ
จําหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียท
์ ไี= ด ้รับการ
รับรองจาก มกท. โดยสามารถแยกความ
แตกต่างได ้โดยง่าย

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

ั ว์นํKา
มกท. อาจอนุญาตให ้ทําการผลิตคูข
่ นานสต
ชนิดเดียวกันระหว่างอินทรียแ
์ ละเคมี/ทัว= ไปได ้
ั ว์นํKาต ้อง
แต่ระยะเวลาในการเพาะเลีย
K งสต
แตกต่างกัน โดยการเว ้นระยะห่างการปล่อยลูก
ั ว์นํKาให ้สามารถแยกชว่ งเวลาการจับออก
พันธุส
์ ต
ั เจน ทังK นีK มกท. อาจกําหนด
จากกันได ้อย่างชด
เงือ
= นไขอืน
= เพิม
= เติมให ้ผู ้ผลิตปฏิบต
ั แ
ิ ละมีการไป
ิ ธิใ¥ น
ตรวจสอบเพิม
= เติม และ มกท. ขอสงวนสท
การพิจารณารับรองเป็ นกรณีไป

8.2.3

8.2.4

ผู ้ผลิตต ้องมีแผนในการปรับเปลีย
= นพืน
K ทีก
= าร
ั ว์นํKาในครอบครองทังK หมดให ้เป็ นเกษตร
ผลิตสต
อินทรียภ
์ ายใน 5 ปี

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

ั นํา‚ / Location of Production Units
‚ งสตว์
สถานทีเy พาะเลีย

หล ักการ
ั ว์นํKานัน
K
ต ้องเป็ นสถานทีท
= เี= หมาะสมกับการเพาะเลีย
K งสต
และไม่เป็ นสถานทีท
= ม
ี= ค
ี วามอ่อนไหวทางนิเวศวิทยา
รวมทังK เป็ นพืน
K ทีท
= ห
ี= า่ งจากแหล่งมลพิษทีจ
= ะเป็ นอันตราย
ั ว์นํKาและผู ้บริโภค
ต่อสต

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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the cultivated stocks and people who consume
them.

มาตรฐาน
8.3.1

ั ว์นํKาอินทรียต
์ ้องมีคน
ั กัน
K บ่อที=
พืน
K ทีก
= ารผลิตสต
สามารถป้ องกันการปนเปืK อนของสารเคมีจาก
ฟาร์มทัว= ไปได ้

8.3.2

ั ว์นํKา
ั ว์นํKาอินทรียต
์ ้องแยกจากฟาร์มสต
ฟาร์มสต
ั เจน
ทัว= ไป และมีระบบนํK าแยกจากกันอย่างชด

8.3.3

ั ว์นํKาอินทรีย ์ ต ้องไม่กอ
ระบบการเพาะเลีย
K งสต
่
ผลกระทบทางด ้านสงิ= แวดล ้อมและสงั คมต่อ
พืน
K ทีข
= ้างเคียงและแหล่งนํK าโดยรอบ ในกรณีท ี=
ั ว์นํKาทีต
= ้องการขอรับรอง
ฟาร์มเพาะเลีย
K งสต
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็ นฟาร์มขนาดใหญ่
หรือตังK อยูใ่ นสถานทีท
= อ
ี= าจมีผลกระทบต่อชุมชน
ในพืน
K ที= ฟาร์มดังกล่าวต ้องได ้รับการประเมิน
ด ้านสงิ= แวดล ้อม (Environmental
assessment) จากหน่วยงานทีเ= กีย
= วข ้องหรือ
องค์กรทีไ= ด ้รับอนุญาต และสง่ รายงานการ
ประเมินด ้านสงิ= แวดล ้อมให ้ มกท.พิจารณา
ก่อนทีจ
= ะทําการรับรอง ในกรณีทฟ
ี= าร์มดังกล่าว
เคยได ้รับการประเมินทีเ= ทียบเท่ามาก่อน
้
รายงานดังกล่าวสามารถนํ ามาใชในการ
พิจารณาได ้

8.3.4

ั ว์นํKาอินทรียต
พืน
K ทีท
= ท
ี= ําการเพาะเลีย
K งสต
์ ้อง
ตังK อยูใ่ นบริเวณทีส
= ามารถควบคุมการไหลของ
นํK าและคุณภาพนํK าได ้

8.3.5

ั ว์นํKาอินทรียใ์ น
ในกรณีทท
ี= ําการเพาะเลีย
K งสต
แหล่งนํK าธรรมชาติ ฟาร์มเพาะเลีย
K งดังกล่าวต ้อง
ตังK อยูใ่ นบริเวณทีม
= อ
ี ต
ั ราการไหลของนํK าและการ
แลกเปลีย
= นนํK าทีส
= ามารถชว่ ยลดปั ญหาการ
ี จากการเพาะเลีย
K งทีท
= ้องนํK า
สะสมของของเสย
และแหล่งนํK ารอบฟาร์มได ้

8.3.6

8.4

ี= งต่อการปนเปืK อนจากแหล่ง
ในกรณีทม
ี= ค
ี วามเสย
มลพิษ ผู ้ผลิตต ้องยอมให ้ มกท. นํ าตัวอย่างนํK า
ดิน หรือผลิตผลไปตรวจวิเคราะห์ใน
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร เพือ
= ตรวจสอบหาการปนเปืK อน
โดยผู ้ผลิตต ้องรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการตรวจ

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.

การจ ัดการฟาร์มโดยรวม / General Farm Management

หล ักการ

Principles

• ระบบการเพาะเลีย
K งต ้องพิจารณาถึงความต ้องการ
ั ว์นํKานัน
ิ ของสต
ด ้านพฤติกรรมและวิถช
ี วี ต
K แนว
ํ
ทางการจัดการฟาร์มจะต ้องให ้ความสาคัญกับการ

•
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The basic behavioral needs of the aquatic
organisms shall be respected in the
production system. The farm management

ั ว์นํKา
สร ้างความแข็งแรงและสุขอนามัยทีด
= ข
ี องสต
• ระบบการเพาะเลีย
K งต ้องไม่สร ้างผลกระทบต่อ
สงิ= แวดล ้อม รวมทังK หลีกเลีย
= งในการทําอันตรายต่อ
ั ว์
ั ว์ทก
ิ ทีอ
= ยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียง รวมทังK สต
ี= น
ิ สต
สงิ= มีชวี ต
นํK านัน
K เป็ นอาหาร
ั ว์นํKาอย่างยัง= ยืน
• ผู ้ผลิตต ้องพัฒนาระบบการเลีย
K งสต
โดยทําการผลิตในพืน
K ทีเ= ดิมอย่างต่อเนือ
= ง และต ้อง
จัดทําแผนการจัดการฟาร์มและสงิ= แวดล ้อมอย่าง
ยัง= ยืนตามรายละเอียดทีก
= ําหนดไว ้ในมาตรฐานนีK ใน
กรณีทใี= นพืน
K ทีม
= ผ
ี ู ้ผลิตหลายรายรวมกลุม
่ กันเพือ
= ผลิต
ั ว์นํKาอินทรีย ์ ผู ้ผลิตในกลุม
สต
่ ต ้องจัดทําแผนการ
จัดการฟาร์มอย่างยัง= ยืนร่วมกันให ้เป็ นนโยบายของ
กลุม
่

มาตรฐาน

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

ั ว์นํKาในฟาร์ม
ผู ้ทีร= ับผิดชอบในการเพาะเลีย
K งสต
ั ว์
ต ้องมีความรู ้พืน
K ฐานและทักษะในการดูแลสต
นํK าให ้มีสข
ุ อนามัยทีด
= แ
ี ละอยูใ่ นสภาพที=
ั ว์นํKาชนิดนัน
K
เหมาะสมกับธรรมชาติของสต

8.4.2

ผู ้ผลิตต ้องจัดทําบันทึกการทําฟาร์ม ทีแ
= สดงให ้
ั ว์, วันทีซ
ืK หรือนํ าเข ้ามาใน
เห็นทีม
= าของพันธุส
์ ต
= อ
ั ว์ทเี= ข ้ามาใน
ฟาร์มและระยะปรับเปลีย
= นของสต
ฟาร์ม, การเพาะฟั กและอนุบาลลูกพันธุ,์ วันที=
ปล่อยลูกพันธุ,์ ชนิดและปริมาณอาหารและ
ปั จจัยการผลิตทีใ= ช,้ มาตรการป้ องกันและการ
ั ว์นํKาทีเ= ลีย
K ง,
รักษาโรค, การหลุดรอดของสต
วันทีจ
= ับและปริมาณทีจ
= ับได ้, การขนสง่ และล็อต
ืK
ทีส
= ง่ , การขายและผู ้รับซอ

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.

8.4.3

ผู ้ผลิตต ้องพัฒนาระบบการผลิตแบบผสมผสาน
ั ว์อน
ื= หรือปลูกพืชสลับหรือ
โดยควรมีการเลีย
K งสต
ั ว์นํKาทีข
= อรับรอง เพือ
ร่วมกับการเลีย
K งสต
= ให ้เกิด
ประโยชน์เกือ
K กูลกัน หรือเพือ
= ให ้เกิดห่วงโซ ่
อาหารภายในบ่อ

8.4.4

ั ว์นํKาทีป
= ล่อยต ้องไม่หนาแน่นจนทํา
จํานวนลูกสต
ั
K เกิดความเครียด โดยขึน
ให ้สตว์นัน
K กับชนิดของ
ั ว์นํKาทีเ= ลีย
K ง
สต

8.4.5

ผู ้ผลิตต ้องรักษาความหลากหลายทางชวี ภาพ
ภายในฟาร์ม โดยพยายามรักษาและฟืK นฟูพน
ืK ที=
ั ว์เอาไว ้
ั ของพืชและสต
อนุรักษ์ ให ้เป็ นทีอ
= ยูอ
่ าศย
อย่างน ้อย 5% ของพืน
K ทีฟ
= าร์ม ตามมาตรฐาน
8.4.4
ข ้อ 1.2.1

8.4.6

ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการอนุรักษ์ พลังงานภายใน
่ การใชประโยชน์
้
จากนํK าขึน
K นํK าลงตาม
ฟาร์ม เชน
้ อ
= งสูบนํK า, การใช ้
ธรรมชาติเพือ
= ลดการใชเครื
พลังงานทดแทนกับเครือ
= งเติมอากาศ ฯลฯ และ
ต ้องมีมาตรการลดขยะภายในฟาร์มด ้วยการนํ า

8.4.5
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The density of young stocks released
shall be controlled according to the
needs of each species to prevent stress
in the animals.
The producer shall maintain
biodiversity on the farm by preserving
and regenerating natural habitats of

้
ี= าจากการ
วัสดุกลับมาใชใหม่
และการใชวั้ สดุทม
รีไซเคิล
8.4.7

ั ว์
ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการในการป้ องกันไม่ให ้สต
นํK าทีท
= ําการเพาะเลีย
K งหลุดรอดออกจากฟาร์ม
ในกรณีทพ
ี= บการหลุดรอด ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการ
่
ในการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศภายนอก เชน
การจับกลับมา และต ้องจดบันทึกไว ้เพือ
= ให ้
มกท.ตรวจสอบ

8.4.8

ผู ้ผลิตอาจใชกั้ บดัก ตาข่าย หรือเครือ
= งมืออืน
= ๆ
ั
ั
=
ี= าศยอยูใ่ นท ้องถิน
ในการป้ องกันไม่ให ้สตว์ทอ
่ นก หรือสต
ั ว์อน
ั ว์นํKา
ื= เข ้ามาทําอันตรายสต
เชน
ทีเ= ลีย
K ง แต่เครือ
= งมือหรือมาตรการดังกล่าวต ้อง
ั
K ได ้รับอันตราย
ไม่ทําให ้สตว์นัน

8.4.9

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.

่ ค่าความ
ผู ้ผลิตต ้องดูแลรักษาคุณภาพนํK า เชน
เค็ม (salinity) ค่า (pH) อุณหภูม ิ ค่าความเป็ น
ด่าง (alkalinity) ฯลฯ รวมทังK สภาพการไหล
ของนํK า ให ้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
ั ว์นํKา
สต

8.4.10 สภาพแสงสว่างต ้องเหมาะกับความต ้องการของ
ั ว์นํKา ถ ้าพิสจ
้
สต
ู น์แล ้วว่าจําเป็ นต ้องใชแสงไฟ
เพือ
= ชว่ ยยืดระยะเวลาการได ้รับแสงสว่างจาก
ธรรมชาติ ระยะเวลาได ้รับแสงสว่างต ้องไม่เกิน
16 ชวั= โมงต่อวัน และต ้องหามาตรการไม่ให ้เกิด
การเปลีย
= นแปลงความเข ้มของแสงอย่าง
ฉั บพลัน
8.4.11 เครือ
= งมือ อุปกรณ์การเพาะเลีย
K ง และวัสดุท ี=
้
่ โลหะทีใ= ชทํ
้ าเครือ
ม เชน
= งมือ ส ี
นํ ามาใชในฟาร์
ทาวัสดุ เป็ นต ้น ต ้องไม่มส
ี ารทีอ
= าจก่ออันตราย
่ โลหะหนัก ทีอ
เชน
= าจสง่ ผลกระทบต่อ
ั ว์นํKา อุปกรณ์
สภาพแวดล ้อมและสุขภาพของสต
่ กระชงั ต ้องได ้รับการ
การเพาะเลีย
K ง เชน
ออกแบบให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อม
โดยรวม
ั ว์นํKาในระบบ
8.4.12 ไม่อนุญาตให ้ทําการเพาะเลีย
K งสต
หมุนเวียนนํK าแบบปิ ด ถ ้าการเพาะเลีย
K งดังกล่าว
เป็ นระบบทีต
= ้องพึง= พาแต่ปัจจัยการผลิตจาก
้ งงานสูงในเพาะเลีย
่
K ง เชน
ภายนอกและใชพลั
ระบบการผลิตในบ่อหรือในถังปิ ด ยกเว ้น การ
เพาะเลีย
K งในโรงเพาะฟั กและบ่ออนุบาล
8.4.13 ไม่อนุญาตให ้เปิ ดเครือ
= งเติมอากาศตลอดเวลา
ั ว์นํKาและผลผลิต ในกรณีท ี=
เพือ
= เพิม
= ปริมาณสต
้ อ
= งเติมอากาศ ผู ้ผลิตต ้องหา
จําเป็ นต ้องใชเครื
้ ง
้
วิธใี ชพลังงานอย่างประหยัดหรือเลือกใชพลั
ทดแทนจากธรรมชาติในการเดินเครือ
= ง
8.4.14 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการในการจัดการคุณภาพนํK า
ทิงK จากฟาร์ม เพือ
= ไม่ให ้ธาตุอาหารทีเ= หลือ
ตกค ้างจากการเลีย
K งสง่ ผลกระทบต่อแหล่งนํK า
และสงิ= แวดล ้อมภายนอก รวมทังK ต ้องมีมาตรการ
ี น ้อยทีส
= ด
ุ
ในการจัดการให ้มีอาหารและของเสย
8.4.15 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันไม่ให ้สงิ= ขับถ่ายใน

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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้
K อนลงในบ่อพักนํK าและบ่อผลิตใน
ห ้องสวมปนเปื
ฟาร์ม
ั รูพช
้
ื และวัชพืช
กําจัดแมลงศต
8.4.16 ห ้ามใชสารเคมี
ภายในฟาร์ม
ื= ใน
= อ
ี ยูใ่ นรายชอ
8.4.17 อนุญาตให ้ใชปั้ จจัยการผลิตทีม
ภาคผนวกที= 1 (สว่ นที= 1 และ 2) และ ใน
ภาคผนวกที= 3 (สว่ นที= 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

ั นํา‚ / Health and Welfare
สุขอนาม ัยและสภาพความเป็นอยูข
่ องสตว์

หล ักการ

Principles

ั ว์นํKาทีส
= ร ้างสุขอนามัยทีด
= ี จะทํา
• วิธก
ี ารเพาะเลีย
K งสต
ั ว์นํKามีความแข็งแรง มีภม
ให ้สต
ู ต
ิ ้านทานต่อโรคและ
ืK ต่างๆ
การติดเชอ
ั ว์ จะต ้องเลือก
• การรักษาโรคและการบาดเจ็บของสต
วิธก
ี ารทีด
= ต
ี อ
่ สุขอนามัย โดยพยายามเลือกใชวิ้ ธ ี
ธรรมชาติ หรือสารทีไ= ด ้จากธรรมชาติกอ
่ นเป็ นสําคัญ

•

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.

มาตรฐาน

Standards

8.5.1

ั ว์นํKาให ้มีสข
ุ ภาพแข็งแรง
ในการเพาะเลีย
K งสต
้
่ การ
องกันโรค เชน
ผู ้ผลิตต ้องใชมาตรการป้
ปล่อยลูกพันธุใ์ นปริมาณทีเ= หมาะสม การใชลู้ ก
ั ว์นํKาทีป
= ลอดโรคหรือต ้านทานโรค และ
พันธุส
์ ต
ั ว์นํKาที=
การควบคุมคุณภาพนํK าให ้เหมาะสมกับสต
เลีย
K งตลอดเวลา เป็ นต ้น และต ้องมีการตรวจ
ั ว์นํKาเป็ นประจํา
สุขภาพสต

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

ผู ้ผลิตต ้องทําความสะอาดสถานทีเ= พาะเลีย
K ง
้
ืK อุปกรณ์ทใี= ชในฟาร์
มอย่างถูกต ้อง
และฆ่าเชอ
ืK โรค เชน
่ ซากสต
ั ว์
และต ้องกําจัดแหล่งเพาะเชอ
ทีต
= ายแล ้ว ฯลฯ ออกจากฟาร์มในทันที เพือ
=
ั ว์นํKาทีเ= ลีย
่ ต
ืK ไปสูส
K ง
ป้ องกันการติดเชอ

8.5.2

8.5.3

้ ตภัณฑ์จากจุลน
ิ ทรียเ์ พือ
=
อนุญาตให ้ใชผลิ
ั ว์นํKามีสข
ุ ภาพแข็งแรงขึน
K แต่
เสริมสร ้างให ้สต
ต ้องไม่เป็ นจุลน
ิ ทรียท
์ ไี= ด ้มาจากกระบวนการ
พันธุวศ
ิ วกรรม

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 healthpromoting microorganisms is permitted
as long as they are not from genetic
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8.5.4

ี ารทางชวี ภาพในการควบคุม
อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
ิ ภายนอก เชน
่ การใชปลาพยาบาล
้
ปรสต

8.5.5

้ ชสมุนไพรและสารสกัดจากพืช
อนุญาตให ้ใชพื
ั ว์ แต่ต ้องไม่มผ
ั ว์นํKา
ในการรักษาสต
ี ลทําให ้สต
สลบ

8.5.6

้
ม
= าจากสารเคมีสงั เคราะห์ เพือ
ห ้ามใชยาที
= การ
ั
ป้ องกันและรักษาโรคในการเพาะเลีย
K งสตว์นํKา

8.5.7

ี ารและผลิตภัณฑ์ทก
ี= ําหนดไว ้
อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
ในภาคผนวก 3 สว่ นที= 1 ในการทําความสะอาด
ืK รวมทังK ป้ องกันและรักษาโรค
และฆ่าเชอ

8.5.8

8.5.9

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
ั ว์นํKาทีต
= ด
ิ โรคต ้องได ้รับการรักษาในทันทีเพือ
=
สต
ั ว์ทรมาน ในกรณีทม
ไม่ให ้สต
ี= าตรการป้ องกัน
ั ว์ได ้
และวิธก
ี ารรักษาข ้างต ้นไม่สามารถรักษาสต
8.5.8
้ กษาโรคที=
มกท. อาจอนุญาตให ้ผู ้ผลิตใชยารั
ั ว์นํKาทีม
้
= ี
บสต
เป็ นสารเคมีได ้ แต่ให ้ใชเฉพาะกั
ั
น
หลั
ง
เท่
า
นั
น
K
กระดูกส
โดยการรักษาต ้องอยู่
ภายใต ้คําแนะนํ าของนักวิชาการประมงด ้านโรค
ั ว์นํKา และผู ้ผลิตจะต ้องไม่จําหน่ายสต
ั ว์นํKานัน
K
สต
เป็ นอินทรียเ์ ป็ นเวลาอย่างน ้อย 2 เท่าของ
ระยะเวลาการปลอดสารเคมีตกค ้าง
(withdrawal period) ทีก
= ําหนดในคําแนะนํ า
้
งกล่าวหรือตามคําแนะนํ าของ
การใชยาดั
นักวิชาการประมง และต ้องมีการตรวจว่าไม่ม ี
สารเคมีตกค ้างและแจ ้งให ้ มกท. ทราบก่อนที=
ั ว์นํKานัน
K เป็ นอินทรีย ์
จะขายสต
อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
ี ารรักษาด ้วยยาเคมีตามที=
กล่าวในข ้อ 8.5.8 ได ้ 2 ครังK ต่อปี แต่ถ ้าวงจร
ั ว์นํKาชนิดนัน
K น ้อยกว่า 1 ปี
การผลิตของสต
อนุญาตให ้ทําการรักษาได ้เพียงครังK เดียวเท่านัน
K
ิ อนุญาตให ้
และในกรณีการรักษาโรคจากปรสต
ทําการรักษาได ้เพียงครังK เดียวถ ้าวงจรการผลิต
ั ว์นํKานัน
K น ้อยกว่า 18 เดือน ในกรณีทม
สต
ี= ก
ี าร
รักษาด ้วยยาเคมีเกินกว่าจํานวนครังK ทีก
= ําหนด
ั ว์นํKาดังกล่าวจะไม่สามารถนํ ามาขายเป็ น
สต
อินทรียไ์ ด ้

8.5.9

ั ว์นํKาอย่าง
8.5.10 ผู ้ผลิตต ้องจดบันทึกการรักษาโรคสต
ื= โรค สาเหตุ
ต่อเนือ
= งและเป็ นปั จจุบน
ั โดยระบุชอ
่ วันทีร= ักษา อัตราการใชยา
้
และการรักษา เชน
วิธก
ี าร และความถีข
= องวิธก
ี ารทีใ= ชรั้ กษาต่อ
ั ว์นํKาทีเ= ป็ นโรค และผู ้ผลิตต ้องบันทึก
จํานวนสต
ั ว์นํKาทีไ= ด ้รับการ
หมายเลขบ่อหรือล็อตของสต
ั เจนและสามารถตรวจสอบ
รักษาไว ้ให ้ชด
ย ้อนกลับได ้
้ โมนสงั เคราะห์ และสารกระตุ ้นการ
8.5.11 ห ้ามใชฮอร์
เจริญเติบโต ในการเพาะเลีย
K งและขยายพันธุ์
8.5.12 ในกรณีของการขอรับรองมาตรฐานสหภาพ
ั ว์นํKาที=
ยุโรป ในแผนการจัดการสุขภาพของสต
เพาะเลีย
K ง ผู ้ประกอบการจะต ้องมีข ้อตกลงเป็ น
ี= วชาญด ้านสุขอนามัย
ลายลักษณ์อก
ั ษรกับผู ้เชย
ั ว์นํKา ทีจ
= ะเยีย
= มฟาร์มและเข ้ามาให ้คําปรึกษา
สต

Only methods and products listed in
Part 1 of Appendix 3 are allowed for
prevention and treatment of diseases.
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.
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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อย่างน ้อยปี ละ 1 ครังK หรืออย่างน ้อยทุก 2 ปี
ครังK สําหรับการเพาะเลีย
K งหอยสองฝา

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

ั นํา‚ และการผสมพ ันธุ ์ / Breeds and Breeding
พ ันธุส
์ ตว์

หล ักการ

Principles

ั ว์นํKาทีเ= ป็ นพันธุพ
์ น
ืK ถิน
=
• การเพาะเลีย
K งควรเลือกพันธุส
์ ต

• Aquatic organisms of local species shall be
preferred.

• การผสมพันธุพ
์ อ
่ แม่พันธุค
์ วรเป็ นวิธธ
ี รรมชาติ และมี
การแทรกแซงจากมนุษย์น ้อยทีส
= ด
ุ
้
ั ว์นํKาทีใ= ชในการเพาะเลี
ย
K งควรเป็ นพันธุท
์ ไี= ด ้
• พันธุส
์ ต
จากการเพาะเลีย
K งแบบเกษตรอินทรีย ์
มาตรฐาน

• The stocks shall originate from organic
production.
Standards

8.6.1

ั ว์นํKาทีเ= ลีย
K งควรเป็ นพันธุท
์ ม
ี= แ
ี หล่งกําเนิดใน
สต
ั ว์นํKาทีม
= าจาก
ท ้องถิน
= ในกรณีทเี= ป็ นสต
ต่างประเทศ ต ้องเป็ นพันธุท
์ ส
ี= ามารถปรับตัวให ้
เข ้ากับสภาพในท ้องถิน
= ได ้ดี และผู ้ผลิตต ้องมี
ั ว์นํKาดังกล่าวหลุดรอด
มาตรการป้ องกันมิให ้สต
จากแหล่งเพาะเลีย
K งออกไปนอกฟาร์ม

8.6.2

ั ว์นํKาต ้องมาจากพ่อแม่พันธุ์
ไข่และลูกพันธุส
์ ต
อินทรีย ์ ในกรณีทไี= ม่สามารถหาได ้ อนุญาตให ้
้ อแม่พันธุท
์ จ
ี= ับจากแหล่งนํK าธรรมชาติหรือ
ใชพ่
้ ้
พ่อแม่พันธุจ
์ ากการเพาะเลีย
K งทัว= ไปมาใชได
โดยพ่อแม่พันธุด
์ งั กล่าวต ้องได ้รับการเลีย
K งแบบ
อินทรียอ
์ ย่างน ้อย 3 เดือน ก่อนทีจ
= ะนํ ามาใช ้
ผสมพันธุใ์ นโรงเพาะฟั กแบบอินทรีย ์

8.6.3

• Breeding should be done by natural
methods with minimum human intervention.

การเพาะเลีย
K งในโรงเพาะฟั กต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
หลักการแบบอินทรีย ์ ในกรณีทไี= ม่สามารถหา
ั ว์นํKาจากโรงเพาะฟั กแบบอินทรียไ์ ด ้
ลูกพันธุส
์ ต
ั ว์นํKาทีม
= าจากแหล่ง
์ ต
อนุโลมให ้ใชลู้ กพันธุส
ั ว์นํKาดังกล่าวต ้องได ้รับการ
ทัว= ไปได ้ แต่สต
เพาะเลีย
K งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.
เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของระยะเวลา
การเลีย
K ง จึงจะสามารถขายเป็ นอินทรียไ์ ด ้ใน

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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ั ว์นํKาบางชนิดทีย
= งั มีข ้อจํากัดในการ
กรณีของสต
พัฒนาเทคนิคการขยายพันธุแ
์ ละการเพาะฟั ก
แบบอินทรีย ์ มกท. อาจพิจารณากําหนด
ระยะเวลาทีเ= หมาะสมในการปรับเปลีย
= นมาใชลู้ ก
ั ว์นํKาชนิดนัน
ั ว์นํKาอินทรียข
K เมือ
์ องสต
พันธุส
์ ต
= มี
การพัฒนาเทคโนโลยีทส
ี= ามารถผลิตลูกพันธุ์
อินทรียใ์ นท ้องถิน
= ได ้
8.6.4

ั ว์ทม
้ อแม่และลูกพันธุส
ี= าจาก
์ ต
ห ้ามใชพ่
กระบวนการพันธุวศ
ิ วกรรม การเพิม
= โครโมโซม
(polyploidization), การทําลูกผสมเทียม
(artificial hybridization), การโคลนนิง= และ
่ การแปลงเพศ
การทําให ้เป็ นเพศเดียว (เชน
้ โมน)
โดยใชฮอร์

8.6.5

การขยายพันธุต
์ ้องเป็ นการผสมพันธุแ
์ ละการ
วางไข่ตามวิธธ
ี รรมชาติ ไม่อนุญาตให ้ใช ้
ฮอร์โมนหรือตัดแต่งรยางค์เพือ
= กระตุ ้นการ
วางไข่

8.6.6

้ อ
= งเพิม
= หรือลดอุณหภูม ิ
อนุญาตให ้มีการใชเครื
นํK าในการเพาะเลีย
K ง และแสงอัตราไวโอเล็ตและ
ืK เฉพาะในโรงเพาะฟั กและ
โอโซนในการฆ่าเชอ
ั
บ่ออนุบาลสตว์นํKา

8.6.7

8.7

ั ว์นํKาจากธรรมชาติ
ไม่อนุญาตให ้จับพันธุล
์ ก
ู สต
ั ว์นํKา
มาเลีย
K งในฟาร์มอินทรีย ์ ยกเว ้น ลูกพันธุส
์ ต
ทีเ= ข ้ามาตอนเปิ ดให ้นํK าจากธรรมชาติไหลเข ้ามา
เพือ
= เติมนํK าในบ่อ

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.

อาหาร / Feeding

หล ักการ
ั ว์นํKาควรได ้อาหารทีม
= ค
ี วามสมดุลทางโภชนาการ
• สต
ั
K ๆ
ตามความต ้องการของสตว์นํKานัน

Principles
•

Aquatic organisms should be provided with
balanced dietary feeds to meet their
nutritional needs.

•

ั ว์นํKาต ้องคํานึงถึงพฤติกรรมการกิน
• การให ้อาหารสต
ั ว์นํKาตามธรรมชาติ และมีการป้ องกันไม่ให ้
ของสต
เกิดผลกระทบต่อสงิ= แวดล ้อม

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.

มาตรฐาน

Standards

ั ว์นํKาต ้องเป็ นอาหารทีไ= ม่
• วัตถุดบ
ิ ทีเ= ป็ นอาหารสต
เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์ เพือ
= ไม่ให ้เกิดการ
ั ว์นํKา
แย่งอาหารระหว่างมนุษย์กบ
ั การเพาะเลีย
K งสต
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8.7.1

ั ว์นํKาทีก
= น
ิ อาหารจากแพลงก์
การเพาะเลีย
K งสต
ตอนในธรรมชาติเป็ นหลัก ต ้องเลีย
K งในบริเวณที=
มีอาหารธรรมชาติทเี= พียงพอแก่ความต ้องการ
ั ว์นํKานัน
K
ของสต

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

่ าหาร
ผู ้ผลิตต ้องจัดการบ่อเลีย
K งให ้เกิดห่วงโซอ
่ แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์
ตามธรรมชาติ เชน
ั ว์ เป็ นต ้น ให ้แก่สต
ั ว์นํKา โดยปั จจัยการ
ตอนสต
้
้างอาหาร
ผลิตต่างๆ ทีน
= ํ ามาใชในการสร
ธรรมชาติในบ่อต ้องเป็ นไปตามทีก
= ําหนดไว ้ใน
มาตรฐานสว่ นการผลิตพืช ดังระบุไว ้ใน
ภาคผนวก 1 (สว่ นที= 1)

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

ในกรณีทอ
ี= าหารธรรมชาติไม่เพียงพอ ผู ้ผลิต
ั ว์
ควรพยายามปลูกพืชอินทรียไ์ ว ้เป็ นอาหารสต
นํK าภายในฟาร์ม หรือปลูกสาหร่ายในบ่อเลีย
K ง

8.7.3

8.7.4

ั ว์นํKา อาหารทีใ= ชต้ ้องมา
ในการให ้อาหารแก่สต
จากสว่ นผสมทีไ= ด ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์

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:

8.7.5

8.7.6

ในกรณีทไี= ม่สามารถหาวัตถุดบ
ิ อินทรียม
์ าเป็ น
= งจากระบบเกษตรอินทรีย ์
สว่ นผสมในอาหารเนือ
= ต ้นและยังไม่สามารถ
ในท ้องถิน
= ยังอยูใ่ นชว่ งเริม
ผลิตวัตถุดบ
ิ อินทรียไ์ ด ้เพียงพอ อนุโลมให ้ใช ้
วัตถุดบ
ิ พืชทีม
= าจากการเกษตรทัว= ไปหรือเก็บ
จากธรรมชาติได ้ แต่ต ้องไม่เกิน 5% ของ
นํK าหนักแห ้ง (โดยคํานวณจากนํK าหนักแห ้งของ
อาหารทังK ปี )
ั ว์นํKาทีก
้ ย
= น
ิ เนือ
K จะต ้อง
K งสต
อาหารสําหรับใชเลี
มาจากแหล่งต่อไปนีต
K ามลําดับ
ั ว์นํKา
ั ว์นํKาเกษตรอินทรียท
์ ไี= ด ้จากสต
1) อาหารสต
เกษตรอินทรีย ์
ั ว์นํKา
2) ปลาป่ นและนํK ามันปลาจากการตัดแต่งสต
เกษตรอินทรีย,์

1) organic feed products of aquaculture
origin;

3) ปลาป่ นและนํK ามันปลาและเศษปลา ทีไ= ด ้จาก
้
การตัดแต่งปลาทีจ
= ับเพือ
= ใชในการบริ
โภค
ของมนุษย์และเป็ นการจับแบบยัง= ยืน,
ั ว์นํKาเกษตรอินทรียท
์ ม
ี= าจากพืช
4) อาหารสต
ั ว์
หรือปศุสต
8.7.7

ั ว์นํKาชนิดเดียวกันมาเป็ นอาหาร
ห ้ามใชส้ ต

8.7.8

ิ ทีม
= าจากพืชเป็ น
ผู ้ผลิตควรใชวั้ ตถุดบ
ั ว์นํKา แต่ในกรณีของ
่
สวนประกอบในอาหารสต
ั ว์นํKากินเนือ
K อัตราสว่ นของอาหารอาจ
สต
ประกอบด ้วยวัตถุดบ
ิ จากพืชอินทรียส
์ งู สุด 60%
ั
ต
ว์
ม
ป
ี
ั
ญ
หาทางโภชนาการ
เพือ
= ไม่ให ้ส

8.7.9

้
= ํ ามาใชใน
อาหารสําเร็จรูปหรืออาหารเม็ดทีน
ฟาร์มต ้องได ้รับการตรวจสอบหรือได ้รับการ
รับรองจาก มกท.

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.

ิ และผลิตภัณฑ์ทม
ี= าจาก
8.7.10 ห ้ามใชวั้ ตถุดบ
กระบวนการพันธุวศ
ิ วกรรมเป็ นสว่ นผสมใน
อาหาร
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้ ตภัณฑ์ทเี= ป็ นสารเคมีและ
8.7.11 ไม่อนุญาตให ้ใชผลิ
่ ยาปฏิชวี นะ สารเร่งการ
สารสงั เคราะห์ เชน
เจริญเติบโต สารกระตุ ้นการกินอาหาร ฮอร์โมน
กรดอะมิโน สารให ้ส ี (pigment) สารเหนียว
ิ ดนท์ เป็ น
(binder) สารกันบูด แอนติออกซแ
้
สว่ นผสมในอาหาร และไม่ให ้ใชกระบวนการ
่ เฮกเซน)
สกัดด ้วยตัวทําละลาย (เชน
้ ธาตุ สารปรุงแต่ง และสารชว่ ย
8.7.12 อนุญาตให ้ใชแร่
แปรรูป ทีร= ะบุไว ้ในภาคผนวก 3 สว่ นที= 2 ใน
ั ว์
อาหารสต
8.7.13 อนุญาตให ้ใชวิ้ ตามิน ธาตุอาหารรอง และสาร
เสริม ทีม
= าจากแหล่งธรรมชาติได ้ ในกรณีทม
ี= ี
ปริมาณไม่เพียงพอและไม่ได ้คุณภาพ มกท.
อาจอนุญาตให ้ใชวิ้ ตามินและแร่ธาตุเสริม ทีม
= า
จากการสงั เคราะห์ได ้
= นเปืK อนสงิ= ขับถ่ายของ
8.7.14 ไม่อนุญาตให ้ใชนํ้ K าทีป
มนุษย์
้
้าแซนทิน (Astaxanthin) ที=
8.7.15 อนุญาตให ้ใชแอสต
่ เปลือกหอยอินทรีย)์
ได ้จากแหล่งอินทรีย ์ (เชน
เป็ นสว่ นผสมในอาหารสําหรับปลาแซลมอนและ
เทร ้าท์ ตามความจําเป็ น กรณีทห
ี= าจากแหล่ง
้
อินทรียไ์ ม่ได ้ อนุโลมให ้ใชจากแหล่
งธรรมชาติ
่ ยีส Phaffia)
(เชน
ิ ทิดน
ี (histidine) ทีไ= ด ้จาก
8.7.16 อนุญาตให ้ใชฮ้ ส
กระบวนการหมัก เป็ นสว่ นผสมในอาหารสําหรับ
ปลาประเภทแซลมอน (salmonid) เพือ
= ป้ องกัน
การเกิดอาการตาขุน
่ /ตาเป็ นฝ้ า ในกรณีทแ
ี= หล่ง
อาหารทีร= ะบุในมาตรฐานข ้อ 8.7.6 ให ้ปริมาณ
ิ ทีดน
ี ไม่เพียงพอต่อความต ้องการของปลา
ฮส
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.

ั นํา‚ / Harvesting, Slaughter and Transportation
่ สตว์
8.8 การจ ับ การทําให้ตาย และการขนสง
หล ักการ

Principles

ั ว์นํKาบาดเจ็บ ขณะ
• ไม่สร ้างความเครียด หรือทําให ้สต
จับ คัด และขนสง่
ั ว์นํKาเครียด หรือทรมาน
• พยายามลดการทําให ้สต
ก่อนทีจ
= ะตาย

•

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.

มาตรฐาน

Standards

8.8.1

8.8.1

ผู ้ผลิตต ้องมีเครือ
= งมือทีเ= หมาะสมในการจับและ
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The producer shall use appropriate

ั ว์หรือ
การคัด โดยต ้องไม่เป็ นอันตรายต่อตัวสต
ั ว์เครียด และต ้องไม่มผ
ทําให ้สต
ี ลกระทบต่อ
สภาพแวดล ้อม
8.8.2
8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

้
ุ ชนิดชว่ ยในการจับ
สงั เคราะห์ทก
ห ้ามใชสารเคมี
คัดขนาด และการขนสง่
ั ว์นํKา
ในกรณีทต
ี= ้องมีการคัดแยกหรือคัดขนาดสต
ี
ิ อยูภ
่ ายในฟาร์ม ผู ้ผลิตต ้องจัดการให ้
ทีย
= งั มีชวต
มีขน
ั K ตอนดังกล่าวน ้อยทีส
= ด
ุ และเร็วทีส
= ด
ุ เท่าทีจ
= ะ
ั ว์ได ้รับบาดเจ็บโดยไม่
ทําได ้ เพือ
= ไม่ทําให ้สต
จําเป็ น
ั ว์อย่างมี
ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการในการขนย ้ายสต
ิ ธิภาพ ถูกสุขลักษณะ และไม่ทําให ้สต
ั ว์
ประสท
เกิดความเครียดหรือได ้รับบาดเจ็บ
้
างการจับ
วัสดุอป
ุ กรณ์และภาชนะทีใ= ชในระหว่
ี ารเคมีทอ
ี= าจ
การคัด และการขนสง่ ต ้องไม่มส
ั
ต
ว์
น
K
ํ
า
เป็ นอันตรายต่อส
และต ้องสามารถป้ องกัน
การปนเปืK อนจากภายนอกได ้ ถังหรือภาชนะที=
ั ว์นํKาต ้องทําความสะอาดและ
้
ง่ สต
ใชในการขนส
ืK เป็ นอย่างดีกอ
่ นนํ าใช ้
ฆ่าเชอ
ั ว์นํKามีชวี ต
ิ ต ้องควบคุม
ในการขนสง่ ขณะสต
ั
คุณภาพนํK าให ้เหมาะสมต่อสตว์นํKา ความ
ั ว์นํKาในภาชนะบรรจุต ้องไม่
หนาแน่นของสต
แออัดจนเกินไป ระยะทางหรือระยะเวลาทีข
= นสง่
ั ว์
ไม่ควรนานเกินไป มีมาตรการป้ องกันไม่ให ้สต
นํK าหลุดหนีระหว่างขนสง่ และต ้องมีผู ้รับผิดชอบ
ดูแลตลอดระยะเวลาทีข
= นสง่ รวมทังK ต ้องมี
ั ว์นํKาทีม
= รี ายละเอียดให ้
บันทึกการขนสง่ สต
สามารถตรวจสอบได ้

8.8.7

้
เิ จนใน
ในกรณีทจ
ี= ําเป็ น อนุญาตให ้ใชออกซ
ขณะทีท
= ําการคัดและการขนสง่ ได ้

8.8.8

ั ว์ตาย ต ้องทําให ้สต
ั ว์ตายใน
การทําให ้สต
ั ว์ทรมานน ้อยทีส
ั K ทีส
= ด
ุ
= ด
ุ และให ้สต
ระยะเวลาสน
ั หลัง ผู ้ผลิต
ั ว์นํKาทีม
= ก
ี ระดูกสน
ในกรณีของสต
ั ว์นํKาสลบก่อนตาย อุปกรณ์และ
ต ้องทําให ้สต
ิ ธิภาพดี
้ าให ้สลบต ้องมีประสท
ภาชนะทีใ= ชทํ
และ อุปกรณ์และภาชนะทีใ= ชช้ าํ แหละ ต ้องมี
้
้ดี สะอาด และมีการตรวจสอบ
สภาพใชงานได
ิ ธิภาพอย่างสมํา= เสมอ
ประสท

8.8.9

้
= เครือ
กรณีทม
ี= ก
ี ารใชสถานที
= งมือ ภาชนะ และ
ั ว์นํKา
เครือ
= งจักร ในการจับและชาํ แหละสต
่ น
ิ ทรีย ์ ผู ้ผลิตต ้องมี
อินทรียร์ ว่ มกับทีไ= ม่ใชอ
มาตรการทําความสะอาดก่อนทีจ
= ะเปลีย
= นมา
ั ว์นํKาอินทรีย ์ และต ้องมีระบบการ
จัดการกับสต
จัดการและระบบเอกสารทีแ
= ยกออกจากกันได ้
ั เจน
อย่างชด

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

ั ว์นํKา ต ้อง
้
บและการขนสง่ สต
8.8.10 นํK าแข็งทีใ= ชในการจั
มีความสะอาดตามมาตรฐานนํK าดืม
=
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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

ั
มาตรฐานทางสงคม
/ Social Aspects

มาตรฐาน

Standards

8.9.1

ิ ธิของคนในชุมชนในการ
ผู ้ผลิตต ้องเคารพสท
้
จากแหล่งนํK าหรือพืน
K ที=
เข ้าไปใชประโยชน์
สาธารณะทีอ
= ยูข
่ ้างเคียงฟาร์มของตน

8.9.2

ผู ้ผลิตต ้องจัดทีพ
= ักและดูแลความเป็ นอยูข
่ อง
คนงานในฟาร์ม ทังK คนงานประจําและคนงาน
ชวั= คราว และปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานความเป็ นธรรม
ทางสงั คม ของ มกท.

8.9.1

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

8.9.2

The producer shall provide the farm
workers – permanent as well as
temporary – with adequate housing
and living conditions and comply with
ACT standards on social justice.

ํ หร ับการเพาะเลีย
ั นํา‚ อินทรีย ์ / Specific Standards
‚ งสตว์
มาตรฐานเฉพาะสา
for Organic Aquaculture Production
‚ งกุง้ อินทรีย ์ / Standards for Organic Shrimp Production
8.10 มาตรฐานการเพาะเลีย
คําจําก ัดความ

Definitions

‚ งกุง้ แบบธรรมชาติ (Extensive shrimp
• การเลีย
farming) หมายถึง การเลีย
K งกุ ้งภายใต ้การควบคุม
กระบวนการผลิต โดยไม่มก
ี ารให ้อาหาร

•

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

‚ งกุง้ แบบกึงy ธรรมชาติ (Semi-extensive
• การเลีย
shrimp farming) หมายถึง การเลีย
K งกุ ้งภายใต ้การ
ควบคุมกระบวนการผลิต ทีม
= ก
ี ารปล่อยพันธุก
์ ุ ้งเสริม
โดยอาจมีการให ้อาหารหรือไม่ให ้อาหารก็ได ้

•

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

‚ งกุง้ แบบพ ัฒนา (Intensive shrimp
• การเลีย
farming) หมายถึง การเลีย
K งกุ ้งภายใต ้การควบคุม
กระบวนการผลิต โดยมีการให ้อาหารเป็ นประจํา

•

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

‚ งกุง้ อินทรียแ
8.10.1 สถานทีเy พาะเลีย
์ ละการ
อนุร ักษ์ป่าชายเลน
มาตรฐาน

8.10.1 Organic Shrimp Production and
Preservation of Mangrove Forests
Standards

8.10.1.1 ห ้ามตัดและทําลายป่ าชายเลนเพือ
= ก่อสร ้าง

8.10.1.1 The clearing of mangrove forests for
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หรือขยายฟาร์มกุ ้งอินทรีย ์
8.10.1.2 ฟาร์มทีท
= ํากุ ้งอินทรียต
์ ้องไม่อยูใ่ นเขตที=
กฎหมายประกาศห ้ามการเพาะเลีย
K งกุ ้ง
หรือไม่อยูใ่ นพืน
K ทีอ
= นุรักษ์ ของชาติและของ
ิ ธิท
¥ ี=
ชุมชนท ้องถิน
= และต ้องมีเอกสารสท
ถูกต ้องตามกฎหมาย
8.10.1.3 พืน
K ทีใ= นความครอบครองทีม
= ส
ี ภาพเป็ นป่ า
ชายเลน ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการอนุรักษ์ ให ้
สภาพป่ ามีความสมบูรณ์ตลอดไป หรือหาก
พืน
K ทีใ= นครอบครองเคยมีสภาพเป็ นป่ าชาย
เลน ผู ้ผลิตต ้องดําเนินการปลูกไม ้ป่ าชาย
เลนเพิม
= เพือ
= ฟืK นฟูระบบนิเวศโดยรวม
8.10.1.4 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการการอนุรักษ์ และฟืK นฟู
ป่ าชายเลนทีอ
= ยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียงฟาร์มของ
ตนด ้วย

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.

‚ งกุง้
8.10.2 สถานทีเy พาะเลีย
มาตรฐาน

8.10.2 Location of Shrimp Production
Standards

8.10.2.1 ระบบการผลิตในฟาร์มกุ ้งอินทรียต
์ ้องไม่
สร ้างผลกระทบต่อสงิ= แวดล ้อมและทาง
สงั คม

8.10.2.1 Organic shrimp production systems
shall not cause negative environmental
and social impact.

8.10.2.2 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันไม่ให ้พืน
K ที=
การเกษตรข ้างเคียงได ้รับผลกระทบจาก
ึ จากบ่อเลีย
K งกุ ้งหรือการกระจาย
นํK าเค็มทีซ
= ม
่ การทําร่องระบายนํK า การ
ตัวของเกลือ เชน
ปลูกพืชทนเค็ม เป็ นต ้น

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

8.10.2.3 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการป้ องกันไม่ให ้นํK าทิงK จาก
บ่อกุ ้งมีผลกระทบต่อสงิ= แวดล ้อมรอบข ้าง
โดยนํK าทิงK จากบ่อกุ ้งต ้องได ้รับการบําบัดก่อน
่ หล่งนํK าธรรมชาติ
ปล่อยลงสูแ
8.10.2.4 ตะกอนเลนจากบ่อกุ ้งอินทรียต
์ ้องได ้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสม ไม่ให ้มีผลกระทบต่อ
สงิ= แวดล ้อม โดยผู ้ผลิตต ้องไม่สบ
ู ตะกอน
เลนทิงK ลงแหล่งนํK าธรรมชาติ

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 ระบบนิเวศภายในฟาร์ม
มาตรฐาน

8.10.3 Ecosystem in the Farm
Standards

8.10.3.1 ผู ้ผลิตต ้องรักษาความหลากหลายทาง
ชวี ภาพภายในฟาร์ม โดยพืน
K ทีค
= น
ั ขอบบ่อ
อย่างน ้อย 50% ต ้องมีการปลูกพืชท ้องถิน
= ที=
เหมาะสม หรือปล่อยให ้พืชขึน
K คลุมตาม
ธรรมชาติ
8.10.4 การจ ัดการฟาร์มกุง้ โดยรวม
มาตรฐาน

8.10.3.1 The producer shall maintain
biodiversity in the farm by having at
least 50 % of the farm’s total bank and
boundary areas covered with plants of
native species or natural vegetation.
8.10.4 General Farm Management
Standards

8.10.4.1 จํานวนกุ ้งทีป
= ล่อยต ้องไม่หนาแน่นจนทําให ้
กุ ้งเกิดความเครียด โดยในการเลีย
K งกุ ้งแบบ

8.10.4.1 The stocking density shall be regulated
to minimize stress in the shrimp. In
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พัฒนา (intensive) ผู ้ผลิตต ้องควบคุมไม่ให ้
มวลรวมของกุ ้งในบ่อมากเกินกว่า 500 กก./
ไร่ (300 กรัมต่อตารางเมตร) ตลอด
ระยะเวลาในการเลีย
K ง

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 ผู ้ผลิตต ้องเตรียมบ่อเลีย
K งกุ ้งให ้มีคณ
ุ ภาพนํK า
่ ค่าความเค็ม (salinity) pH อุณหภูม ิ ค่า
เชน
ความเป็ นด่าง (alkalinity) ฯลฯ ให ้เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของกุ ้ง

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 ผู ้ผลิตต ้องพยายามป้ องกันไม่ให ้สาร
่ นํK ามันเครือ
อันตราย เชน
= ง หรือ
้
อ
= งสูบนํK า หรือ
นํK ามันหล่อลืน
= ทีใ= ชในเครื
ใบพัดเครือ
= งตีนํKา รั=วไหลปนเปืK อนคันขอบบ่อ
และลงไปภายในบ่อหรือร่องนํK า

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.

้
กรองพืน
K บ่อ
8.10.4.4 ไม่อนุญาตให ้ใชพลาสติ
ั ว์ทเี= ป็ นอันตราย
8.10.4.5 ในกรณีทต
ี= ้องการกําจัดสต
่
น
ั
ต่อกุ ้งภายในบ่อ เช ปลา ควรใชอุ้ ปกรณ์ดก
่ แหหรืออวน แต่ในกรณีทไี= ม่สามารถ
จับ เชน
้
่
ทําได ้ อนุญาตให ้ใชสารจากธรรมชาติ
เชน
กากชา (tea seed cake หรือ saponine)
หรือ โล่ตน
ิ¬ (หางไหล) ได ้
8.10.4.6 ผู ้ผลิตต ้องมีมาตรการอนุรักษ์ นํKา โดยต ้อง
้
พยายามหมุนเวียนนํ านํK ากลับมาใชใหม่
การ
้
ต ้องผ่านการบําบัดที=
หมุนเวียนนํK ามาใชใหม่
เหมาะสมในบ่อบําบัด และพักในบ่อพักนํK า
้
อกุ ้งอินทรีย ์
ก่อนนํ าเข ้ามาใชในบ่
้ อ
= งเติมอากาศได ้เป็ นครังK
8.10.4.7 ผู ้ผลิตอาจใชเครื
= ภาพอากาศ
คราวหรือเฉพาะในชว่ งทีส
ผิดปกติจนมีผลให ้ปริมาณออกซเิ จนในนํK า
้ อ
= ง
ลดน ้อยลง และต ้องมีการบันทึกการใชเครื
เพือ
= ให ้สามารถตรวจสอบได ้

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 คุณภาพนํา‚
มาตรฐาน

8.10.5 Water quality
Standards

ี= ง
= ค
ี วามเสย
8.10.5.1 กรณีทใี= ชนํ้ K าจากแหล่งนํK าทีม
ปนเปืK อนสารเคมีและโลหะหนัก ต ้องมีบอ
่ พัก
นํK าทีม
= ข
ี นาดไม่ตํา= กว่า 1 ใน 3 ของพืน
K ทีร= วม
้
ของฟาร์มเพือ
= บําบัดนํK านัน
K ก่อนนํ ามาใชใน
ฟาร์ม และควรมีการตรวจวิเคราะห์สาร
ปนเปืK อนดังกล่าวก่อนนํ ามาใชด้ ้วย

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 onethirds 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 ฟาร์มทีเ= พาะเลีย
K งกุ ้งแบบธรรมชาติและแบบ
กึง= ธรรมชาติอาจไม่จําเป็ นต ้องมีบอ
่ พักนํK าทิงK
ี ต่อ
แต่นํKาทิงK จากบ่อกุ ้งต ้องไม่สง่ ผลเสย
สภาพแวดล ้อม
8.10.5.3 ฟาร์มเลีย
K งกุ ้งแบบพัฒนาทีม
= ก
ี ารให ้อาหารกุ ้ง
เป็ นประจํา ต ้องมีการพักนํK าทิงK และมีวธิ ก
ี าร
่ หล่งนํK า
บําบัดนํK าทิงK ก่อนปล่อยลงสูแ
สาธารณะ โดยนํK าทิงK จากบ่อกุ ้งต ้องไม่สง่ ผล

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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ี ต่อสภาพแวดล ้อม
เสย
8.10.5.4 ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตยังไม่ได ้ปรับเปลีย
= นทุกฟาร์ม
เป็ นอินทรีย ์ บ่อทีท
= ําการผลิตแบบเคมี/ทัว= ไป
ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดในการจัดการนํK า
ทิงK และกากตะกอนเลนตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียด
์ ้วย

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 พ ันธุก
์ ง
ุ ้ และการผสมพ ันธุ ์
มาตรฐาน

8.10.6 Breeds and Breeding
Standards

8.10.6.1 กุ ้งทีเ= ลีย
K งควรเป็ นพันธุท
์ เี= กิดท ้องถิน
= ในกรณี
่
์ ้องถิน
= และต ้องนํ า
ทีก
= ุ ้งทีเ= ลีย
K งทีไ= ม่ใชพันธุท
พ่อแม่พันธุ์ เข ้ามาจากต่างประเทศ ต ้องมี
ใบรับรองจากกรมประมงว่าไม่มโี รคติดต่อ
และต ้องมีการวิจัยยืนยันว่าเป็ นพันธุท
์ ไี= ม่ม ี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศในท ้องถิน
=

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 พ่อแม่พันธุก
์ ุ ้งต ้องมาจากฟาร์มอินทรีย ์ ใน
กรณีทไี= ม่สามารถหาได ้ อนุญาตให ้ผู ้ผลิตใช ้
พ่อแม่พันธุจ
์ ากฟาร์มทัว= ไปได ้ แต่ผู ้ผลิตต ้อง
มีแผนในการเพาะเลีย
K งพ่อแม่พันธุก
์ ุ ้งอินทรีย ์
8.10.6.3 ในกรณีทไี= ม่สามารถหาพ่อแม่พันธุจ
์ ากฟาร์ม
้ อแม่
เพาะเลีย
K งได ้ อนุญาตให ้ผู ้ผลิตใชพ่
พันธุท
์ จ
ี= ับจากธรรมชาติได ้ โดยการจับ
ดังกล่าวต ้องไม่มผ
ี ลกระทบต่อความยัง= ยืน
ของประชากรกุ ้งในธรรมชาติ และผู ้ผลิตต ้อง
มีแผนในการเลีย
K งพ่อแม่พันธุอ
์ น
ิ ทรีย ์
8.10.6.4 พันธุก
์ ุ ้งทีใ= ชต้ ้องมาจากโรงเพาะฟั กแบบ
อินทรีย ์ ในกรณีทไี= ม่สามารถหาพันธุก
์ ุ ้ง
้
์ ุ ้งจากโรง
อินทรียไ์ ด ้ และจําเป็ นต ้องใชพันธุก
เพาะฟั กแบบทัว= ไป จะต ้องมีหลักฐานยืนยัน
้
ว่ามาจากการเพาะฟั กทีไ= ม่ใชสารเคมี
และยา
้
ทีก
= ฎหมายไม่อนุญาตให ้ใช และกุ ้งต ้อง
ได ้รับการเพาะเลีย
K งและให ้อาหารตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็ นระยะเวลาไม่
น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของระยะเวลาการเลีย
K ง จึง
จะสามารถขายเป็ นผลผลิตอินทรียไ์ ด ้
8.10.6.5 ไม่อนุญาตให ้ตัดแต่งรยางค์ เพือ
= กระตุ ้นการ
วางไข่ของกุ ้งเพศเมีย ยกเว ้น ในกรณีของกุ ้ง
ชนิดทีย
= งั ไม่สามารถทําการขยายพันธุไ์ ด ้
ั การ
ิ ธิภาพโดยไม่ต ้องอาศย
อย่างมีประสท
่ กุ ้งกุลาดํา อาจอนุโลมให ้มีการ
กระตุ ้น เชน
ตัดตาได ้ โดยผู ้ผลิตและโรงเพาะฟั ก หรือ
ั ว์
โดยความร่วมมือกับโครงการเพาะพันธุส
์ ต
่ กรมประมง หรือ
นํK าในท ้องถิน
= (เชน
หน่วยงานอืน
= ) ต ้องทําการเพาะเลีย
K งพ่อแม่
พันธุก
์ ุ ้งเพือ
= ให ้เกิดการผสมพันธุแ
์ ละวางไข่
ด ้วยวิธธ
ี รรมชาติ
8.10.6.6 ไม่อนุญาตให ้จับพันธุก
์ ุ ้งจากธรรมชาติมา

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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เพาะเลีย
K งในฟาร์มเลีย
K งกุ ้งแบบพัฒนา
ยกเว ้น ในระบบการเพาะเลีย
K งแบบธรรมชาติ
ั การเปิ ดนํK าจาก
และแบบกึง= ธรรมชาติทอ
ี= าศย
แหล่งนํK าธรรมชาติให ้เข ้ามาใบบ่อ เพือ
= ให ้
ั และเติบโต
พันธุก
์ ุ ้งจากธรรมชาติเข ้ามาอาศย
ภายในบ่อ

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 สุขอนาม ัยของกุง้
มาตรฐาน

8.10.7 Health and Welfare
Standards

้ กษาโรคทีเ= ป็ นสารเคมีสงั เคราะห์
8.10.7.1 ห ้ามใชยารั
และยาปฏิชวี นะ ในการเพาะเลีย
K งกุ ้ง

8.10.7.1 Treatment of shrimp with chemical,
synthetic drugs and antibiotics is not
permitted.

ี ารและผลิตภัณฑ์เฉพาะที=
8.10.7.2 อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
กําหนดไว ้ในภาคผนวก 3 สว่ นที= 1 ในการ
ป้ องกันและรักษาโรค
8.10.7.3 ผู ้ผลิตต ้องทําการตรวจสอบสุขภาพและ
ความแข็งแรงของกุ ้งเป็ นประจํา
8.10.7.4 หลังการจับกุ ้ง ต ้องมีระยะเวลาในการพักบ่อ
หรือตากบ่อ และไถพรวนตามความจําเป็ น
8.10.7.5 อนุญาตให ้ใชปู้ นเผาหรือปูนโชยนํK า ในการ
ืK ในบ่อ และปรับปรุงคุณภาพนํK าให ้
ฆ่าเชอ
K งกุ ้ง
เหมาะสมสําหรับการเลีย

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
มาตรฐาน

8.10.8 Feeding
Standards

8.10.8.1 ผู ้ผลิตต ้องเตรียมการจัดการบ่อให ้เกิดห่วง
่ าหารตามธรรมชาติให ้แก่ก ุ ้ง เชน
่ แพ
โซอ
ั ว์ เป็ นต ้น
ลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสต
โดยปั จจัยการผลิตต่าง ๆ ทีน
= ํ ามาใชต้ ้อง
เป็ นไปตามทีก
= ําหนดไว ้ในมาตรฐานสว่ นการ
ผลิตพืช ดังระบุไว ้ในภาคผนวก 1 (สว่ นที= 1)
ทังK นีเK พือ
= ลดปริมาณอาหารทีต
= ้องให ้เพิม
=

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.

= าของอาหารกุ ้ง
8.10.8.2 สว่ นประกอบและแหล่งทีม
ต ้องได ้รับการรับรองจาก มกท. และเป็ นไป
ตามมาตรฐานที= มกท. กําหนด ในข ้อ 8.7
้
นและนํK ามันปลาทีม
= าจาก
8.10.8.3 อนุญาตให ้ใชปลาป่
การประมงอย่างยัง= ยืน เป็ นสว่ นประกอบของ
อาหาร แต่ต ้องไม่เกิน 10% ในกรณีของกุ ้ง
ั ว์และพืชเป็ นอาหารซงึ=
ทีก
= น
ิ ทังK สต

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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จําเป็ นต ้องได ้รับโปรตีนให ้เพียงพอแก่การ
เจริญเติบโต ถ ้าไม่สามารถหาพืชโปรตีนสูง
ทีไ= ด ้คุณภาพจากในท ้องถิน
= มาเป็ น
สว่ นประกอบในอาหารได ้ มกท. อาจอนุโลม
้
นและนํK ามันปลาทีม
= าจากการ
ให ้ใชปลาป่
ประมงอย่างยัง= ยืน เป็ นสว่ นประกอบใน
อาหารได ้อย่างมาก 20%
8.10.8.4 ในกรณีทม
ี= ก
ี ารให ้อาหารเป็ นประจํา ผู ้ผลิต
ต ้องมีวธิ ก
ี ารควบคุมและตรวจสอบปริมาณ
อาหารทีใ= ห ้ เพือ
= ไม่ให ้มีอาหารเหลือมากจน
ทําให ้เกิดการสะสมของตะกอนเลนและ
มลพิษ
8.10.8.5 ผู ้ผลิตต ้องจดบันทึกการให ้อาหารกุ ้งเป็ น
ประจํา เพือ
= ให ้สามารถคํานวณอัตราแลกเนือ
K
(feed conversion ratio (FCR) ได ้
้
้งทีเ= ป็ นของเหลือจาก
8.10.8.6 ห ้ามให ้ใชเศษกุ
กระบวนการผลิตทีไ= ม่ผา่ นกระบวนการแปรรูป
ด ้วยความร ้อนมาเป็ นอาหารเลีย
K งกุ ้ง

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.

่ กุง้
8.10.9 การจ ับและการขนสง

8.10.9 Harvesting and Transportation of
Shrimp
Standards

มาตรฐาน
้
ั ไฟต์ ในการ
ยม เมตาไบซล
8.10.9.1 ห ้ามใชโซเดี
รักษาสเี ปลือกกุ ้ง
ี= งใน
8.10.9.2 นํK าและนํK าแข็งทีใ= ช ้ ต ้องไม่มค
ี วามเสย
การปนเปืK อนสารเคมีหรือสารพิษ และมี
คุณภาพตามมาตรฐานนํK าสําหรับบริโภค
8.10.9.3 ผู ้ผลิตต ้องจัดเตรียมนํK าแข็งในปริมาณที=
เพียงพอสําหรับทําให ้กุ ้งตายอย่างรวดเร็ว
ก่อนการคัดและบรรจุในถังนํK าแข็งเพือ
= ขนสง่
8.10.9.4 อุปกรณ์ เครือ
= งมือ วัสดุ และบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี= ช ้
ี ว่ นผสมของสารเคมี
ระหว่างขนสง่ ต ้องไม่มส
ซงึ= ก่อให ้เกิดพิษต่อตัวกุ ้ง และบรรจุภณ
ั ฑ์
ต ้องสามารถป้ องกันการปนเปืK อนสารเคมี/
สารพิษจากสภาวะภายนอกได ้

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.

‚ งปลานํา‚ จืด / Standards for Freshwater Fish Production
8.11 มาตรฐานการเพาะเลีย
8.11.1 การจ ัดการฟาร์มโดยรวม

8.11.1 General Farm Management
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มาตรฐาน

Standards

8.11.1.1 ไม่อนุญาตให ้เลีย
K งปลาในบ่อหรือถังทีท
= ํา
จากวัสดุสงั เคราะห์ ผู ้ผลิตอาจเลีย
K งปลาใน
บ่อคอนกรีตทีก
= ้นบ่อเป็ นดินได ้

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 อ ัตราความหนาแน่นในการปล่อย
มาตรฐาน

8.11.2 Stocking Density
Standards

8.11.2.1 จํานวนปลาทีป
= ล่อยต ้องไม่หนาแน่นจนทํา
ให ้ปลาเกิดความเครียดและเกิดการ
บาดเจ็บจากความหนาแน่นภายในบ่อ
ผู ้ผลิตต ้องควบคุมอัตราความหนาแน่น
ไม่ให ้มากเกินไป โดยปลานิล1,800 กก./
ไร่ (1,125 กรัม/ตรม.) ปลาสลิด 400 กก./
ไร่ (250 กรัม/ตรม.) ปลาสวาย 3,200
กก./ไร่ (2,000 กรัม/ตรม.)

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 การควบคุมคุณภาพนํา‚
มาตรฐาน

8.11.3 Water Quality
Standards

8.11.3.1 ผลิตต ้องพยายามหมุนเวียนนํK ากลับมาใช ้
ใหม่ในฟาร์ม ในกรณีทจ
ี= ําเป็ นต ้องปล่อยนํK า
ทิงK นํK าทิงK จากบ่อปลาต ้องมีคณ
ุ ภาพนํK าตาม
มาตรฐานนํK าทิงK

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 สุขอนาม ัยของปลา
มาตรฐาน

8.11.4 Health and Welfare
Standards

้
ได ้ในกรณีทจ
ี= ําเป็ น
8.11.4.1 อนุญาตให ้ใชยาเคมี
และต ้องได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยจากนักวิชาการ
ประมงก่อน และปลารุน
่ นัน
K จะไม่สามารถ
ขายเป็ นอินทรียไ์ ด ้

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
มาตรฐาน

8.11.5 Feeding
Standards

้
น
8.11.5.1 สําหรับปลาสวาย อนุญาตให ้ใชปลาป่
และนํK ามันปลาทีม
= าจากการประมงอย่าง
ยัง= ยืนเป็ นสว่ นประกอบของอาหารปลาได ้
แต่ต ้องไม่เกิน 10%

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

Standards

9.1.1 ผู ้ประกอบการร ้านอาหารสามารถสมัครขอ
รับรองรายการอาหารทีต
= ้องการปรุงและ
จําหน่ายเป็ นรายการอาหารอินทรีย ์ เฉพาะ
รายการใดรายการหนึง= ได ้ รายการอาหารที=
ิ ธิ¥
ผ่านการรับรองจาก มกท.เท่านัน
K จึง จะมีสท
้
ื= มกท. กํากับ
ในการใชตรา
มกท. หรือชอ
เฉพาะรายการอาหาร ทีไ= ด ้รับการรับรองนัน
K ๆ

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 ผู ้ประกอบการต ้องมีรายการอาหารอินทรียท
์ ี=
ได ้รับการรับรองจาก มกท. จําหน่ายภายใน
ร ้านทุกวันหรือ อย่างน ้อยวันละ 1 รายการ
้ ยม
9.1.3 ผู ้ประกอบการต ้องมีมภ
ี าชนะสําหรับใชเตรี
อาหารอินทรีย ์ และมีพน
ืK ทีเ= ตรียมอาหาร
อินทรียโ์ ดยเฉพาะ
9.1.4 ลูกจ ้าง หรือผู ้มีหน ้าทีเ= กีย
= วข ้อง ต ้องได ้รับ
ความรู ้เกีย
= วกับมาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ี=
เกีย
= วข ้อง และการรับรองของ มกท. เป็ นอย่าง
ดี

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.

9.1.5 ในกรณีทรี= ายการอาหารอินทรียท
์ ไี= ด ้รับการ
รับรองจาก มกท. ไม่เพียงพอสําหรับจําหน่าย
้ การ
ผู ้ประกอบการต ้องแจ ้งให ้ผู ้เข ้ามาใชบริ
และ มกท. ทราบ

่ นผสม / Raw materials and Ingredients
9.2 ว ัตถุดบ
ิ และสว
มาตรฐาน

Standards

9.2.1 รายการอาหารอินทรียท
์ ไี= ด ้รับการรับรองจาก
ิ ทีไ= ด ้รับ
มกท. ต ้องมีสว่ นผสมหลักเป็ นวัตถุดบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. หรือ
เทียบเท่า มทก. ยกเว ้น ในกรณีทไี= ม่มวี ต
ั ถุดบ
ิ
ิ
จากเกษตรอินทรีย ์ อาจอนุญาตให ้ใชวั้ ตถุดบ
จากเกษตรทัว= ไปทีไ= ม่ได ้รับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียม
์ าเป็ นสว่ นผสมได ้ แต่ต ้องมี
ั สว่ นวัตถุดบ
ิ เกษตรอินทรียไ์ ม่ตํา= ว่า 70%
สด
โดยนํK าหนัก ทังK นีK ไม่รวมนํK าและเกลือ

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.

ิ ชนิดเดียวกันทังK จาก
9.2.2 ไม่อนุญาตให ้ใชวั้ ตถุดบ
เกษตรอินทรียแ
์ ละเกษตรทัว= ไปทีไ= ม่ได ้รับการ
รับรองฯ มาปรุงรวมกันในรายการอาหาร
อินทรีย ์
ิ สว่ นผสม สารปรุง
9.2.3 ไม่อนุญาตให ้ใชวั้ ตถุดบ
= าจากกระบวนการ
แต่ง และสารชว่ ยแปรรูปทีม
ทางพันธุวศ
ิ วกรรม
9.2.4 ในกรณีทม
ี= ก
ี ารเปลีย
= นแปลงสว่ นผสมใน
รายการอาหาร เพิม
= เติมชนิด หรือลดชนิด

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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รายการอาหารทีไ= ด ้รับการรับรองจาก มกท.
ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้งให ้ มกท. ทราบโดย
ทันที

immediately.

้ รา มกท. หรือชอ
ืy มกท / Use of ACT seal and ACT’s name
9.3 การใชต
มาตรฐาน

Standards

้
ื=
9.3.1 ผู ้ประกอบการสามารถใชตรา
มกท. หรือชอ
มกท. กํากับเฉพาะรายการอาหารอินทรียท
์ ี=
ผ่านการรับรองจากมกท.เท่านัน
K

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

9.3.2 ผู ้ประกอบการต ้องระบุรายละเอียดสว่ นผสม
ั เจนว่าวัตถุดบ
ิ ใดได ้รับการรับรอง
อาหารให ้ชด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ และสว่ นผสมใดที=
่ น
ิ ทรีย ์ โดยผู ้ปฏิบต
ไม่ใชอ
ั งิ านในร ้านอาหาร
ต ้องสามารถอธิบายให ้ลูกค ้าเข ้าใจได ้

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 ผู ้ประกอบการต ้องแสดงใบประกาศนียบัตรที=
ได ้รับการรับรองจาก มกท. ไว ้ในบริเวณร ้าน
้ การทราบว่ามีรายการอาหาร
เพือ
= ให ้ผู ้มาใชบริ
ใดทีไ= ด ้รับการรับรองเป็ นอินทรีย ์

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 บรรจุภ ัณฑ์ / Packaging
มาตรฐาน

Standards

9.4.1 ในกรณีทผ
ี= ู ้ประกอบการจําหน่ายอาหารอินทรีย ์
้
ให ้ผู ้บริโภคนํ ากลับบ ้าน บรรจุภณ
ั ฑ์ทใี= ชบรรจุ
อาหารต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐาน มกท. ข ้อ 4.5

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

Standards

9.5.1 ผู ้ประกอบการต ้องจัดทําเอกสารทีแ
= สดงให ้
ืK
เห็นทีม
= าและปริมาณของวัตถุดบ
ิ อินทรียท
์ ซ
ี= อ
้
าอาหาร และบันทึกปริมาณที=
เข ้ามาใชในการทํ
้
าอาหารทุกครังK เพือ
ใชไปในการทํ
= ให ้ มกท.
สามารถตรวจสอบได ้และเก็บรักษาไว ้อย่าง
น ้อย 1 ปี

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 ผู ้ประกอบการต ้องมีหลักฐานยืนยันว่าวัตถุดบ
ิ
้ ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
ทีน
= ํ ามาใชได
อินทรีย ์ มกท. หรือเทียบเท่า

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

9.6 อืน
y ๆ / Others
มาตรฐาน

Standards

9.6.1 ผู ้ประกอบการร ้านอาหารต ้องมีวธิ จ
ี ัดการเศษ
อาหารทีไ= ม่กอ
่ ให ้เกิดมลพิษต่อสงิ= แวดล ้อม

9.6.1 Operators shall have measure to manage
food residue with no pollution to the
environment.
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ั / Organic Livestock
‚ งสตว์
10. การเลีย
เฉพาะสัตว์ดงั ต่อไปนีK คือ โคเนือ
K โคนม สุกร และไก่ไข่ /
Applicable to beef cattle, diary cow, pig and laying hen

10.1 การจ ัดการทวy ั ไป / General Management
หล ักการ

Principle

ั พันธ์ระหว่าง พืน
เน ้นการจัดการความสม
K ที= พืช และ
ั ว์ ให ้สอดคล ้อง โดยคํานึงถึงความต ้องการทางกาย
สต
ั ว์ รวมถึงการให ้
และความต ้องการพืน
K ฐานของสต
อาหารคุณภาพดีทผ
ี= ลิตจากระบบเกษตรอินทรีย ์

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

Standards

การจ ัดการฟาร์มโดยรวม

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

ั ว์
้
ทก
ุ ชนิดในการเลีย
K งสต
10.1.1 ห ้ามใชสารเคมี
ั
ง
เคราะห์
ท
ก
ุ
ชนิด
รวมถึง ยา และฮอร์โมนส
ั ว์ ต ้อง
10.1.2 การจัดการฟาร์มและพืน
K ทีเ= ลีย
K งสต
เป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. ข ้อ
1. การจัดการฟาร์มโดยรวม, ข ้อ 2. การผลิต
พืชอินทรีย,์ ข ้อ 4. การแปรรูปและการปฏิบต
ั ิ
หลังการเก็บเกีย
= ว และ ข ้อ 6. ความเป็ นธรรม
ในสงั คม

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.

ั ว์มส
ี ภาพแวดล ้อม สถานที= อัตราการ
10.1.3 จัดให ้สต
เลีย
K ง และขนาดฝูง ทีเ= หมาะสมกับความ
ั ว์นัน
K ๆ ได ้แก่ มีทวี= า่ ง
ต ้องการพืน
K ฐานของสต
ั ว์เคลือ
เพียงพอให ้สต
= นไหวอย่างอิสระ, จัดหา
10.1.3 The operator shall provide for the
อาหาร นํK า อากาศ และแสงตามธรรมชาติให ้,
environment, the facilities, stocking
จัดทําทีพ
= ักหรือร่มเงาสําหรับกันฝน แดด ลม,
density and flock size to satisfy the
ั ว์ชนิดนัน
ั ว์ออกจากฝูงในกรณีทส
K มี
ี= ต
ไม่แยกสต
behavioral needs of each particular
ั ชอบอยูร่ วมฝูง, วัสดุอป
้ เป็ น
นิสย
ุ กรณ์ทใี= ชไม่
species by providing sufficient free
ั ว์ และมีการ
อันตรายต่อสุขภาพของคนหรือสต
movement, fresh air, water, feed and
ั
ั ว์ร ้าย
ป้ องกันไม่ให ้สตว์ได ้รับอันตรายจากสต
natural daylight; access to resting areas,
10.1.4 ในพืน
K ทีฟ
= าร์มต ้องมีทงุ่ หญ ้า หรือ พืน
K ทีเ= ปิ ด
shelter and protection from rain,
ั ว์ได ้ออกกําลัง
โล่งให ้สต
sunlight, wind and predators; no
isolation of animals from their herds or
ั ว์ไว ้ตลอดเวลา
10.1.5 ไม่อนุญาตให ้ผูกล่ามสต
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.

ั
‚ ทีเy ลีย
‚ งสตว์
โรงเรือนและพืน

Housing and Grazing Land

ั ว์ทป
ี= ล่อยในทุง่ หญ ้าหรือพืน
K ทีค
= อก
10.1.6 จํานวนสต
ขุนทังK ในหลังคาโรงเรือนและลานปล่อยนอก
ชายคา ต ้องมีขนาดเหมาะสมกับพืน
K ที= และไม่

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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ก่อให ้เกิดมลภาวะต่อดินและนํK า โดยจําแนก
ั ว์ดงั ต่อไปนีK
ตามชนิดของสต
‚ และโคนม มีพน
1) โคเนือ
ืK ทีค
= อกไม่น ้อยกว่า
12 ตารางเมตร/ตัว
2) สุกร ทีน
= ํK าหนักไม่เกิน 50 กก. มีพน
ืK ทีไ= ม่
น ้อยกว่า 0.8 ตารางเมตร/ตัว สว่ นสุกรที=
นํK าหนัก 50 กก. ขึน
K ไป ให ้มีพน
ืK ทีค
= อกไม่
น ้อยกว่า 1.3 ตารางเมตร/ตัว
3) ไก่ไข่ ให ้มีพน
ืK ทีค
= อกไม่น ้อยกว่า 0.2
ตารางเมตร/ตัว (หรือ ไม่เกิน 5 ตัวต่อ
ตารางเมตร) และจํานวนเลีย
K งโรงเรือนละ
ไม่เกิน 3,000 ตัว
10.1.7 ในกรณีทเี= ลีย
K งแบบปล่อยในทุง่ หญ ้า ต ้องมีนํKา
สะอาดและทีพ
= ักทีส
= ามารถกันแดดกันฝนอย่าง
เพียงพอ โดยมีข ้อกําหนดเรือ
= งพืน
K ทีเ= ลีย
K งตาม
ั ว์ ดังต่อไปนีK
ชนิดของสต
‚ และโคนม ให ้มีพน
1) โคเนือ
ืK ทีแ
= ทะเล็มไม่
น ้อยกว่า 1 ไร่/ตัว

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
2) ไก่ไข่ ต ้องเลีย
K งแบบปล่อยรวมด ้วย คือ ให ้
have access to fresh water and shelter
มีพน
ืK ทีน
= อกโรงเรือนไม่น ้อยกว่า 1 เท่าของ
where they can find sufficient protection
ั ว์ออกไป
พืน
K ทีใ= นโรงเรือน เพือ
= ปล่อยให ้สต
from rain and sunlight. Minimum areas
คุ ้ยเขีย
= และออกกําลัง ยกเว ้นกรณีทม
ี= ค
ี ําสงั=
for pasture or grazing land for the
หรือระเบียบของทางการทีห
= ้ามมิให ้ปล่อย
relevant species are:
ออกนอกโรงเรือนเพือ
= ป้ องกันโรคระบาดที=
1) Beef cattle and dairy cow: 0.16
ร ้ายแรง
ha/head
10.1.8 ในกรณีทเี= ลีย
K งในโรงเรือน ต ้องจัดหานํK า
2) laying hens: must have a freeั ว์
สะอาด อาหาร และพืน
K ทีว= า่ งให ้สต
ranging space of not less than double
เคลือ
= นไหวได ้ปกติตามธรรมชาติ และพืน
K คอก
space of the housing. Hens are
ต ้องไม่เป็ นโคลนตม
allowed to peck and scratch the
ข้อกําหนดเฉพาะสาํ หร ับไก่ไข่
ground and exercise exception when
้
บ และให ้มีคอนยาว
1) ไม่อนุญาตให ้ใชกรงตั
there is an authority directives to
ไม่น ้อยกว่า 18 เซนติเมตร/ตัว และมีรังไข่
keep all hens in enclosed housing
อย่างน ้อย 1 รังต่อไก่ 8 ตัว (กรณีเป็ นรัง
due to disease outbreaks.
รวม พืน
K ทีร= ังรวมไม่น ้อยกว่า 120 ตาราง
10.1.8 In case of livestock housed in buildings
เซนติเมตร/ตัว)
or pens, housing conditions shall ensure
ืK โรค
2) ต ้องทําความสะอาดและกําจัดเชอ
sufficient space for animal to assume all
ภายในโรงเรือนหลังปลดไก่ทก
ุ รุน
่ และพัก
natural postures and movements.
โรงเรือนไว ้อย่างน ้อย 7 วัน หรือตาม
Housing or stable dirt floor shall be kept
ประกาศของทางราชการกรณีเกิดโรค
free of mud.
ระบาด
For laying hens:
10.1.9 การให ้แสงสว่างเพือ
= เพิม
= ความยาวของวัน
1) Battery rearing is prohibited. Housing
ระยะเวลาการให ้แสงไฟรวมกับแสงสว่างตาม
shall provide for minimum perching
ธรรมชาติ ต ้องไม่เกิน 16 ชวั= โมง/วัน
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.

ั
‚ งสตว์
ระบบการเลีย

Production System

10.1.10 ดูแลและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ั ว์ในระยะยาว
ในระบบการผลิตพืชอาหารสต
เพือ
= พัฒนาให ้เป็ นการผลิตแบบยัง= ยืน

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.

ั ว์ทก
ุ ชนิดทีเ= ลีย
K งในพืน
K ทีเ= ดียวกัน ต ้อง
10.1.11 สต
เลีย
K งในระบบเกษตรอินทรียเ์ ท่านัน
K
ั ว์ในระบบทัว= ไป
10.1.12 ในกรณีทต
ี= ้องการเลีย
K งสต
ร่วมกับระบบอินทรีย ์ ผู ้ผลิตต ้องแจ ้ง
มาตรการป้ องกันการปะปนกันให ้ มกท.
ทราบ และต ้องแยกระบบการจัดการและ
ระบบเอกสารออกจากกัน
ี ภายในฟาร์ม โดย
10.1.13 ต ้องมีการจัดการของเสย
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุด
นํ ามาหมุนเวียนใชให
และป้ องกันไม่ให ้เกิดมลพิษจากการ
ปนเปืK อนของไนเตรทและแบคทีเรียในดิน
และนํK า

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 ระยะปร ับเปลีย
y น / Conversion
มาตรฐาน

Standards

ั ว์ในระบบอินทรียต
์ ้องผ่านระยะ
10.2.1 การเลีย
K งสต
ั ว์ทเี= ลีย
K ง
ปรับเปลีย
= น โดยผลผลิตทีไ= ด ้จากสต
= นนีจ
K ะไม่สามารถ
ในชว่ งระยะปรับเปลีย
จําหน่ายเป็ นผลิตผลอินทรีย ์

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.

ั ว์ท ี=
10.2.2 ผู ้ผลิตสามารถจําหน่ายผลผลิตจากสต
เลีย
K งในระบบอินทรียเ์ ป็ น "ผลิตภัณฑ์เกษตร
ั ว์และพืน
K ทีฟ
= าร์ม
อินทรีย"์ ได ้หลังจากทังK สต
ผ่านระยะปรับเปลีย
= นแล ้ว
ั ว์ แตกต่างกันไปตาม
10.2.3 ระยะปรับเปลีย
= นของสต
ั ว์ ดังนีK
ชนิดของสต
1) โคเนือ
K มีระยะปรับเปลีย
= น 12 เดือน
2) โคนม มีระยะปรับเปลีย
= น 90 วัน

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

3) สุกร มีระยะปรับเปลีย
= น 6 เดือน

2) Diary cow: 90 days

4) ไก่ไข่ มีระยะปรับเปลีย
= น 42 วัน

3) Pigs: 6 months

ั ว์ อาจปรับเปลีย
10.2.4 พืน
K ทีก
= ารผลิต และสต
= นเป็ น
อินทรียพ
์ ร ้อมกันได ้ ขึน
K กับข ้อกําหนดเรือ
= ง
ั ว์แต่ละชนิด
ระยะปรับเปลีย
= นของพืน
K ทีแ
= ละสต

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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ั / Origin of Animals
10.3 แหล่งทีม
y าของสตว์
มาตรฐาน

Standards

ั ว์ทป
้ นธุส
ี= รับตัวเข ้ากับสงิ= แวดล ้อม
์ ต
10.3.1 เลือกใชพั
ในท ้องถิน
= แข็งแรงและสามารถต ้านทานโรค
ได ้ดี

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

ั ว์ต ้องได ้รับการดูแลในระบบอินทรียต
์ งั K แต่
10.3.2 สต
แรกเกิด ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตไม่สามารถหาพันธุ์
ั ว์อน
ั ว์
ิ ทรียเ์ นือ
= งจากเพิง= เริม
สต
= มีการเลีย
K งสต
ั ว์
อินทรีย ์ มกท. อาจอนุโลมให ้ผู ้ผลิตนํ าสต
จากแหล่งทัว= ไปเข ้ามาเลีย
K งได ้ โดยกําหนด
ั ว์ทจ
ี= ะนํ าเข ้าในฟาร์ม ดังนีK
อายุของสต
1) ลูกโคเนือ
K อายุไม่เกิน 8 เดือนและหย่านม
แล ้ว โดยผู ้ผลิตต ้องมีแผนในการจัดหา
้
มของ
หรือผลิตลูกโคอินทรียเ์ พือ
= ใชในฟาร์
ตนเอง
ั ดาห์ ได ้รับ
2) ลูกโคนม อายุไม่เกิน 4 สป
นํK านมเหลืองและเลีย
K งด ้วยนมเป็ นอาหาร
หลัก
ั ดาห์
3) ลูกสุกร อายุไม่เกิน 6 สป

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

ั ดาห์ โดย
4) ลูกไก่ไข่ อายุไม่เกิน 18 สป
ผู ้ผลิตต ้องมีแผนในการพัฒนาหรือจัดหา
้
มของตนเอง
พันธุไ์ ก่อน
ิ ทรียเ์ พือ
= ใชในฟาร์
10.3.3 ในกรณีทผ
ี= ู ้ผลิตจําเป็ นต ้องนํ าพ่อแม่พันธุจ
์ าก
ั ว์เดิมหรือกรณีม ี
แหล่งทัว= ไปเข ้ามาทดแทนสต
การขยายขนาดฟาร์ม สามารถนํ าเข ้าได ้ไม่เกิน
ั ว์โตเต็มวัยชนิดนัน
K ในแต่
10% ของจํานวนสต
ละปี โดย มกท. อาจอนุญาตให ้นํ าเข ้ามากกว่า
่
10% ได ้เฉพาะกรณีทจ
ี= ําเป็ น เชน
1) เกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินทีส
= ง่ ผล
กระทบร ้ายแรง หรือ
2) ขยายพืน
K ทีฟ
= าร์ม หรือ
ั ว์เลีย
K งภายในฟาร์ม
3) ต ้องการเพิม
= ชนิดสต
หรือ
ั ว์ชนิดนัน
K ๆ น ้อยกว่า 10 ตัว
4) มีสต

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

ั และการขยายพ ันธุ ์ / Breeds and Breeding
10.4 พ ันธุส
์ ตว์
มาตรฐาน

Standards

ั ว์ทส
้ นธุส
ี= ามารถขยายพันธุไ์ ด ้เอง
์ ต
10.4.1 เลือกใชพั
ตามธรรมชาติ

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

10.4.2 อนุญาตให ้มีการผสมเทียม
ี ้ายฝากตัวอ่อนและโคลน
10.4.3 ไม่อนุญาตให ้ใชวิ้ ธย
นิง=

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

้ โมนเพือ
= ชว่ ยการตกไข่
10.4.4 ไม่อนุญาตให ้ใชฮอร์
ั ว์เป็ นกรณี 10.4.4 The use of hormones to induce
และคลอดลูก ยกเว ้น เพือ
= รักษาสต
ั วแพทย์เป็ นผู ้ดูแล
ไปและมีสต
ovulation and birth is not permitted
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except when applied to individual
animals for medical reasons and under
veterinary supervision.

ั / Mutilations
10.5 การจ ัดการอว ัยวะสตว์
มาตรฐาน

Standards

ั ว์
10.5.1 ไม่อนุญาตให ้มีการจัดการกับอวัยวะของสต

10.5.1 Mutilations of any body parts of
livestock are prohibited.
ั ว์
10.5.2 มกท. อาจอนุโลมให ้จัดการกับอวัยวะของสต
10.5.2 ACT may allow the following exceptions
ได ้ หากเป็ นประโยชน์ตอ
่ การเลีย
K งรวมฝูงและ
only when the welfare and health of the
ั ว์แต่ละชนิด ดังนีK
ต่อสุขภาพของสต
animals, flock or herd would be
10.5.2.1 โคเนือ
K และโคนม
benefited.
a) สามารถตอนโคทีม
= อ
ี ายุไม่เกิน 12 เดือน
10.5.2.1 Beef cattle and diary cow
และให ้ใชคี้ มตอนโคโดยเฉพาะ
a) castration with burdizzos of calves
b) อนุญาตให ้ทําลายเขาโคทีม
= อ
ี ายุไม่เกิน 2
เดือน

up to 12 months old
b) debudding of calves up to 2 months
old

c) ไม่อนุญาตให ้ตีเบอร์ร ้อน เพือ
= ทําครือ
= ง
ั ว์
หมายประจําตัวสต

c) marking except hot branding

10.5.2.2 สุกร
a) อนุญาตให ้ตอนลูกสุกรได ้

10.5.2.2 Pigs
a) castration of piglets

b) ไม่อนุญาตให ้ตัดหาง หรือตัดเขีย
K ว

b) marking except ear clipping

c) ไม่อนุญาตให ้ตัดเบอร์ห ู เพือ
= ทํา
ั
เครือ
= งหมายประจําตัวสตว์

c) tail docking and teeth cutting not
permitted.

10.5.2.3 ไก่ไข่
ั ว์
a) อนุญาตให ้แต่งปากด ้วยวิธท
ี ไี= ม่ทําให ้สต
่ การจีด
K ้วยความร ้อน
ทรมาน เชน
b) ไม่อนุญาตให ้ตัดปี ก หรือขนปี กสว่ น
สําคัญ

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 อาหารสตว์
/ Animal Feed
มาตรฐาน

Standards

10.6.1

ั ว์ ต ้องเป็ นผลิตผล
้
ย
K งสต
อาหารทีใ= ชในการเลี
ทีไ= ด ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
มกท.

10.6.2

ั ว์ และ
ผู ้ผลิตต ้องจัดทําแผนการให ้อาหารสต
สามารถแสดงให ้ มกท. ตรวจสอบได ้
ตลอดเวลา

10.6.3

10.6.4

ในกรณีทอ
ี= าหารอินทรีย ์ หรือวัตถุดบ
ิ จาก
ธรรมชาติในท ้องถิน
= มีไม่เพียงพอทังK ในเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ หรือ ในพืน
K ทีท
= เี= พิง=
เริม
= ต ้นทําเกษตรอินทรีย ์ มกท. อาจอนุญาต
ั สว่ น
ิ อาหารทัว= ไปได ้ โดยมีสด
ให ้ใชวั้ ตถุดบ
ั ว์ ดังนีK
แตกต่างกันตามชนิดของสต
ั สว่ นไม่เกิน 10%
1) โคเนือ
K อนุญาตในสด
ของนํK าหนักแห ้ง
ั สว่ น
2) โคนม สุกรและไก่ไข่ อนุญาตในสด
ไม่เกิน 15% ของนํK าหนักแห ้ง
ั ว์เคีย
K วเอือ
K ง ต ้องมีอาหารหยาบให ้
กรณีสต

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
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For ruminants, roughage shall

ทุกวัน ปริมาณเฉลีย
= ไม่น ้อยกว่า 60% ของ
นํK าหนักแห ้ง

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

10.6.5

้
ั ว์ทผ
มทีอ
= ยูใ่ น
ี= ลิตขึน
K ใชเองในฟาร์
อาหารสต
ั ว์
ระยะปรับเปลีย
= น ให ้นับรวมเป็ นอาหารสต
อินทรียไ์ ด ้ แต่ไม่สามารถนํ าไปจําหน่ายโดย
ั ว์อน
ิ ทรีย ์
อ ้างว่าเป็ นอาหารสต

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

ั ว์ทเี= ลีย
K งลูกด ้วยนมต ้องได ้รับนํK านมแม่
ลูกสต
ั ว์ชนิดเดียวกัน
หรือนํK านมอินทรียจ
์ ากแม่สต
และระยะเวลาการหย่านมต ้องเป็ นไปตาม
ั ว์แต่ละชนิด ได ้แก่
ธรรมชาติของสต

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) โคเนือ
K และโคนม อายุไม่น ้อยกว่า 3
เดือน
2) สุกร อายุไม่น ้อยกว่า 35 วัน
10.6.7

10.6.8

กรณีทห
ี= านํK านมอินทรียไ์ ม่ได ้อาจอนุโลมให ้
ใชนํ้ K านมจากแหล่งทัว= ไป ในกรณีฉุกเฉิน
อาจให ้สารอาหารอืน
= แทนนมแต่ต ้องไม่ม ี
สว่ นประกอบของสารปฏิชวี นะ, สารปรุงแต่ง
ั ว์ชนิด
สงั เคราะห์ และผลพลอยได ้จากสต
เดียวกัน
้
งต่อไปนีเK ป็ นสว่ นผสม
ไม่อนุญาตให ้ใชสารดั
ั
ต
ว์
ในอาหารส ได ้แก่
ั ว์ชนิด
1) ผลพลอยได ้จากการชาํ แหละสต
เดียวกัน
ั ว์เลีย
K งทุกชนิด
2) ผลพลอยได ้จากสต
ั ว์เคีย
่
K วเอือ
K ง (เชน
สําหรับเป็ นอาหารสต
ั
จากโรงฆ่าสตว์)
3) สงิ= ขับถ่ายทุกชนิด
4)
5)
6)
7)
8)

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:

อาหารทีไ= ด ้จากการสกัดด ้วยตัวทํา
่ เฮกเซน) หรือเติมสารเคมี
ละลาย (เชน
กรดอะมิโนสงั เคราะห์
ยูเรียและสารประกอบไนโตรเจน
สงั เคราะห์
สารสงั เคราะห์กระตุ ้นการเจริญเติบโต
สารสงั เคราะห์กระตุ ้นความอยากอาหาร

้ นสารชว่ ย
สารกันบูด ยกเว ้นกรณีใชเป็
แปรรูป
ี งั เคราะห์
10) สส

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;

9)

10.6.9

อนุญาตให ้ใชวิ้ ตามิน ธาตุอาหารรอง และ
อาหารเสริมทีไ= ด ้จากธรรมชาติ ทังK นีK มกท.
อาจอนุโลมให ้ใชวิ้ ตามิน แร่ธาตุ และสาร
เสริมทีเ= ป็ นสารสงั เคราะห์ได ้เฉพาะในกรณีท ี=
ผู ้ประกอบการไม่สามารถหาจากแหล่ง
ธรรมชาติได ้เพียงพอทังK ปริมาณและคุณภาพ

้
มและสารชว่ ยผลิตหญ ้า
10.6.10 อนุญาตให ้ใชสารเสริ
่ แบคทีเรีย เชอ
ืK รา และเอนไซม์,
หมัก เชน
่
ผลพลอยได ้จากอุตสาหกรรมอาหาร (เชน
กากนํK าตาล) เป็ นต ้น

10) artificial colorants.
10.6.9

้
งั เคราะห์ตอ
่ ไปนีเK ฉพาะใน
10.6.11 อนุญาตให ้ใชสารส
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The animals may be given vitamins,
trace elements and supplements from
natural sources. With ACT permission,
synthetic vitamins, minerals and

กรณีทเี= กิดสภาพอากาศแปรปรวนผิด
่ กรดอะซต
ี ก
ิ , ฟอร์มก
ธรรมชาติ เชน
ิ , และโพ
รพิออนิก รวมถึงวิตามินและเกลือแร่
10.6.12 อาหาร สว่ นผสมอาหาร สารปรุงแต่ง และ
ั ว์ทก
ุ ชนิด ต ้อง
สารชว่ ยแปรรูปในอาหารสต
ไม่มาจากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

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.

ั / Animal Health
10.7 การจ ัดการด้านสุขภาพสตว์
หล ักการ

Principle

ั ว์โดยการให ้
ควรดูแลสุขภาพและความเป็ นอยูข
่ องสต
ั ว์ จัดสภาวะ
อาหารทีเ= หมาะสมและมีความสมดุลแก่สต
ั ว์เกิดความเครียด และเลือก
แวดล ้อมทีไ= ม่ทําให ้สต
ืK ได ้
พันธุท
์ ส
ี= ามารถต ้านทานโรค พยาธิ และการติดเชอ
ดี

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.

มาตรฐาน

Standards

ั ว์โดยเน ้น
10.7.1 ดูแลสุขภาพและความเป็ นอยูข
่ องสต
ทีก
= ารป้ องกัน

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

ั ว์ล ้มป่ วย หรือได ้รับบาดเจ็บ สต
ั ว์นัน
K
10.7.2 เมือ
= สต
้
ต ้องได ้รับการรักษาทันที โดยใชยาสมุ
นไพรที=
ั ว์ หาก
เหมาะสมกับสภาพและชนิดของสต
ั ว์ป่วยออกจากฝูงและจัดให ้
จําเป็ นให ้แยกสต
อยูใ่ นโรงเรือนเฉพาะ
10.7.3 ในกรณีทก
ี= ารป้ องกันหรือการรักษาด ้วยวิธ ี
้
ข ้างต ้นแล ้วจนเห็นว่าไม่ได ้ผล สามารถใชยา
ั วแพทย์
แผนปั จจุบน
ั ตามคําแนะนํ าของสต
้
้
และต ้องบันทึกวิธก
ี ารรักษาและการใชยาไว
้
ม
=
ทุกครังK รวมถึงต ้องมีระยะการหยุดใชยาเพิ
เป็ นสองเท่าของทีร= ะบุในเอกสารกํากับยา
ั ว์
้
จจุบน
ั ในการรักษาสต
10.7.4 ในกรณีทใี= ชยาแผนปั
้ นกว่าจํานวนครังK ทีก
= ําหนดต่อไปนีK
หากใชเกิ
ั ว์นัน
K พ ้นจากความเป็ นอินทรีย ์
ให ้สต
ั ว์ทม
้ ้
ี= อ
ี ายุน ้อยกว่า 1 ปี อนุญาตให ้ใชได
1) สต
ไม่เกิน 1 ครังK ต่อปี
ั ว์ทม
้ ้
ี= อ
ี ายุมากกว่า 1 ปี อนุญาตให ้ใชได
2) สต
ไม่เกิน 2 ครังK ต่อปี
ั ว์ปีก อนุญาตให ้ใชได
้ ้ไม่เกิน 1
3) กรณีสต
ครังK ต่อชว่ งอายุ

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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้
จจุบน
ั เพือ
= เป็ นการป้ องกันโรค
10.7.5 ห ้ามใชยาแผนปั
หรือกระตุ ้นการเจริญเติบโต

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

้
งั เคราะห์เพือ
= กระตุ ้นการผลิตหรือ
10.7.6 ห ้ามใชสารส
ั ว์
ยับยังK การเจริญเติบโตของสต
ี
10.7.7 ในพืน
K ทีท
= ม
ี= โี รคระบาด อนุญาตให ้ใชวั้ คซน
ี นัน
K
ตามทีห
= น่วยงานของรัฐแนะนํ า และวัคซน
ต ้องไม่มาจากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

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.

่ / Transport
10.8 การขนสง
มาตรฐาน

Standards

ื ดและขณะเข ้า
10.8.1 ระหว่างการขนสง่ ไปยังโรงเชอ
ื ด ต ้องให ้สต
ั ว์ได ้รับความกระทบกระเทือน
เชอ
น ้อยทีส
= ด
ุ และมีภาวะใกล ้เคียงสภาพปกติ
ั ว์เกิดความเครียด, ต ้อน
ได ้แก่ ไม่ทําให ้สต
ั ว์
ั ว์ขน
ึK และลงรถอย่างนุ่มนวล, ไม่ขนสง่ สต
สต
้
ง่ และ
ต่างชนิดปะปนกัน, อุปกรณ์ทใี= ชขนส
ั ว์มค
ี ณ
ต ้อนสต
ุ ภาพและมีความเหมาะสม,
ั พัทธ์ในรถ
ืK สม
ควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละความชน
ั ว์หวิ /กระหาย และควร
ขนสง่ , ดูแลไม่ให ้สต
ั ว์แต่ละ
คํานึงถึงความต ้องการเฉพาะของสต
ชนิด

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.

้
า หรืออุปกรณ์อย่าง
10.8.2 ห ้ามใชกระบองไฟฟ้
เดียวกันนีใK นระหว่างการขนสง่

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

้
งั เคราะห์เพือ
= กระตุ ้นหรือระงับการ
10.8.3 ห ้ามใชสารส
ั ว์ ก่อนขนสง่ หรือขณะทําการ
ตืน
= ตัวของสต
ขนสง่

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

ั ว์แต่ละตัวหรือแต่ละ
10.8.4 ต ้องสามารถจําแนกสต
ื ด
กลุม
่ ตลอดขัน
K ตอนการขนสง่ จนถึงการเชอ

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

้
ั ว์ต ้องใชเวลา
ื ดสต
ั ว์ไปยังโรงเชอ
10.8.5 การขนสง่ สต
ื ดที=
ไม่เกิน 8 ชวั= โมง เว ้นแต่กรณีทไี= ม่มโี รงเชอ
สามารถเดินทาง ในระยะเวลา 8 ชวั= โมง
้ นทางมาก
มกท. อาจพิจารณาเพิม
= เวลาทีใ= ชเดิ
ขึน
K เป็ นพิเศษได ้

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.

ื ด การชําแหละ และการแปรรูป / Slaughter and Processing
10.9 การเชอ
มาตรฐาน

Standards

ั ว์สลบก่อนทําการเชอ
ื ด เว ้นแต่
10.9.1 ต ้องทําให ้สต

10.9.1 The animals shall be stunned before

Page 72 of 110

จะเป็ นข ้อห ้ามทางวัฒนธรรม

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

ั ว์ทรมาน
ื ด ต ้องไม่ใชวิ้ ธท
ี ท
ี= ําให ้สต
10.9.2 ในการเชอ
ั ว์ทก
ุ ขัน
K ตอน ต ้อง
10.9.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสต
ได ้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการแปรรูป
และการจัดการของ มกท.
ื ดทีใ= ช ้ ต ้องได ้รับการตรวจสอบและขึน
10.9.4 โรงเชอ
K
ั ว์
ทะเบียนตามมาตรฐานของกรมปศุสต
ืK สถานทีแ
= ละ
10.9.5 ในการทําความสะอาดและฆ่าเชอ
้
= มกท. อนุญาต ใน
อุปกรณ์ ต ้องใชสารที
ื= ปั จจัย
ภาคผนวกเท่านัน
K (สว่ นที= 1.6: รายชอ
ั ว์และ
้
ย
K งสต
การผลิตทีอ
= นุญาตให ้ใชในการเลี
การเลีย
K งผึงK เกษตรอินทรีย)์

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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‚ งผึง‚ / Beekeeping
11. การเลีย
หล ักการทวy ั ไป
• การเลีย
K งผึงK เป็ นกิจกรรมทีม
= ส
ี ว่ นชว่ ยรักษา
สงิ= แวดล ้อม สง่ เสริมการผลิตด ้านการเกษตรและ
ป่ าไม ้ อันเนือ
= งมาจากกิจกรรมการผสมเกสร
ดอกไม ้ของตัวผึงK

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.

แนวทางปฏิบ ัติ

Recommended Practices

• รังผึงK ควรประกอบด ้วยวัสดุจากธรรมชาติ ซงึ= ไม่
ก่อให ้เกิดการปนเปืK อนแก่สงิ= แวดล ้อมหรือ
ผลิตภัณฑ์ผงึK

•

Hives should be made of natural materials
that present no risk of contamination to the
environment and bee products.

• อาจมีการให ้อาหารเสริมทีเ= ป็ นอินทรียแ
์ ก่ผงึK ด ้วย
= าดแคลนอาหารอันเนือ
= งมาจาก
เฉพาะในชว่ งทีข
สภาพอากาศหรือมีเหตุจําเป็ นอืน
= ๆ

•

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.

• เมือ
= นํ าผึงK ไปเลีย
K งในพืน
K ทีท
= ป
ี= ล่อยให ้พืชขึน
K เอง
ตามธรรมชาติ ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อพันธุข
์ องแมลงในท ้องถิน
= รวมถึง
ความต ้องการผสมเกสรของพืชพันธุใ์ นท ้องถิน
=
• การดูแลรักษาและจัดการรังผึงK ควรปฏิบต
ั ต
ิ าม
ั
ิ ทรีย ์ มกท. ด ้วย
มาตรฐานปศุสตว์อน
• การดูแลผึงK ควรพิจารณาการปรับตัวให ้เข ้ากับ
สงิ= แวดล ้อม, ความอยูร่ อด และความต ้านทานต่อ
โรค
= ก
ี ารบีบนํK าผึงK และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
• ในชว่ งทีม
จากผึงK ควรรักษาอุณหภูมข
ิ องนํK าผึงK ให ้ตํา= ทีส
= ด
ุ อยู่
เสมอ
• พืน
K ทีเ= ลีย
K งควรมีขนาดใหญ่เพียงพอและมีความ
หลากหลายให ้มากทีส
= ด
ุ เพือ
= ให ้มีแหล่งอาหาร
และนํK าเพียงพอ
• ควรดูแลสุขภาพของผึงK ด ้วยการเตรียมป้ องกันโรค
้
คการคัดเลือกสายพันธุ์ จัดหา
ใชเทคนิ
สภาพแวดล ้อมทีด
= ี แหล่งอาหารทีส
= มดุล และการ
ปฏิบต
ั ใิ นการดูแลรักษาทีเ= หมาะสม
• แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ควรมาจากระบบ
เกษตรอินทรียห
์ รือทีเ= กิดขึน
K เองตามธรรมชาติ

มาตรฐาน

Standards

การจ ัดการทวy ั ไป
11.1 รังผึงK ต ้องตังK อยูใ่ นแปลงทีข
= อรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ
์ ละ/หรือ พืน
K ทีท
= ป
ี= ล่อยให ้พืช
้
ทห
ี= ้าม
ขึน
K เองตามธรรมชาติทไี= ม่เคยใชสารเคมี
้
ใชในเกษตรอิ
นทรีย ์ โดยเป็ นพืน
K ทีท
= ผ
ี= งึK

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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สามารถหานํK าหวานและเรณูจากแหล่งผลิตพืช
ทีเ= ป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ พียงพอ
ต่อความต ้องการในรัศมี 3 กม. กรณีทเี= ปลีย
= น
สถานทีเ= ลีย
K งต ้องแจ ้งให ้ มกท. ทราบทันที
11.2 เกษตรกรผู ้เลีย
K งผึงK ต ้องไม่วางรังผึงK ในบริเวณ
ี= งปนเปืK อนสูงใน
ทีพ
= น
ืK ทีบ
= น
ิ หาอาหารมีความเสย
รัศมี 5 กิโลเมตร ได ้แก่ พืน
K ทีก
= ารเกษตรทัว= ไป
ี ารทีม
= ผ
ี ลกระทบต่อสงิ= แวดล ้อมรุนแรง
ทีใ= ชวิ้ ธก
่ เขตชุมชนหนาแน่น,
และแหล่งมลพิษ เชน
ถนนทีม
= รี ถผ่านไปมาจํานวนมาก, เขตโรงงาน
อุตสาหกรรม, บ่อขยะ, เตาเผาขยะ เป็ นต ้น
11.3 เมือ
= หมดฤดูการเลีย
K งแต่ละรุน
่ ต ้องเหลือรังผึงK
ํ
ํ
ไว ้สารองนํK าผึงK และเรณูสาหรับฝูงผึงK อย่าง
เพียงพอตลอดชว่ งระยะเวลาพักรัง การให ้
อาหารเสริมแก่ผงึK จะทําได ้เฉพาะในชว่ ง
รอยต่อระหว่างการเก็บเกีย
= วรุน
่ ทีแ
= ล ้วจนถึงชว่ ง
้ ้เฉพาะ
ก่อนฤดูการผลิตถัดไป ทังK นีK ให ้ใชได
นํK าผึงK อินทรีย ์ นํK าตาลเหลวอินทรีย ์ หรือนํK าตาล
้
งอืน
=
อินทรียเ์ ท่านัน
K (อาจยกเว ้นให ้ใชจากแหล่
ได ้ ในกรณีทห
ี= านํK าตาลอินทรียไ์ ม่ได ้ แต่จะ
้ ้ภายในระยะเวลาทีก
= ําหนด)
อนุญาตให ้ใชได
โดยให ้บันทึกข ้อมูลเกีย
= วกับอาหารทีใ= ห ้เพิม
=
ได ้แก่ ชนิด, วันทีใ= ห ้, ปริมาณ และระบุรวงผึงK
ทีใ= ห ้ไว ้ด ้วย
11.4 รังผึงK ทุกรังต ้องมีสว่ นประกอบพืน
K ฐานเป็ นวัสดุ
จากธรรมชาติ ไม่อนุญาตให ้ใชวั้ สดุทํารังที=
อาจมีสารพิษปนเปืK อน หรือมีผลกระทบต่อ
่ กล่องบรรจุ
สงิ= แวดล ้อมและผลิตภัณฑ์ผงึK เชน
รังผึงK อาจทาสไี ด ้ แต่ต ้องไม่มส
ี ารตะกัว= เจือปน
ืK ฐานทีเ= ป็ นพลาสติกได ้แต่
และอาจใชวั้ สดุพน
ต ้องเคลือบด ้วยไขผึงK อินทรียแ
์ ละยึดกับคอน
ไม ้
ืK โรคใน
11.5 ในการทําความสะอาดและกําจัดเชอ
วัสดุ อาคารสถานที= เครือ
= งมือ ภาชนะ หรือ
้
้
ย
K งผึงK ให ้ใชสารตามที
=
ผลิตภัณฑ์ทใี= ชในการเลี
อนุญาตในภาคผนวกเท่านัน
K (สว่ นที= 1.6:
้
ื= ปั จจัยการผลิตทีอ
= นุญาตให ้ใชในการ
รายชอ
ั
K งผึงK เกษตรอินทรีย)์
เลีย
K งสตว์และการเลีย
่ ไข
้ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ เชน
อนุญาตให ้ใชผลิ
ผึงK และนํK ามันพืช

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.

ระยะปร ับเปลีย
y น

Conversion

11.6 ฝูงผึงK เดิมทีม
= อ
ี ยูแ
่ ล ้ว สามารถปรับเปลีย
= นเข ้าสู่
ระบบเกษตรอินทรีย ์ การนํ าผึงK ใหม่เข ้ามาเพิม
=
ต ้องหาจากแหล่งทีเ= ป็ นอินทรียก
์ อ
่ น

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 กรณีทพ
ี= บปั ญหาผึงK ตายเป็ นจํานวนมาก
เนือ
= งจากเป็ นโรคหรือเกิดภัยพิบต
ั ิ ไม่สามารถ
หาพันธุผ
์ งึK อินทรียม
์ าเลีย
K งทดแทน อนุญาตให ้
นํ าพันธุผ
์ งึK ทัว= ไปมาเริม
= เลีย
K งใหม่ได ้
11.8 ผลิตภัณฑ์ผงึK จะสามารถจําหน่ายเป็ นอินทรีย ์
ได ้เมือ
= การเลีย
K งผึงK เป็ นไปตามมาตรฐานนีK
อย่างน ้อย 1 ปี
้
= นนีK ต ้องใชไขผึ
งK อินทรีย ์
11.9 ในชว่ งระยะปรับเปลีย
มาแทนไขผึงK เดิมภายในระยะเวลา 1 ปี ใน
กรณีทไี= ม่สามารถเปลีย
= นเป็ นไขผึงK อินทรียไ์ ด ้
ทังK หมด มกท. อาจขยายระยะปรับเปลีย
= น
ออกไป

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.

11.10 ทังK นีK การเปลีย
= นไขผึงK ใหม่อาจไม่จําเป็ น หาก
้
้องห ้ามในรังผึงK มาก่อน
ไม่มก
ี ารใชสารต

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

11.11 กรณีทม
ี= ก
ี ารปรับปรุงรังผึงK ใหม่ สามารถนํ า
นางพญาผึงK และฝูงผึงK เข ้าใหม่ได ้ไม่เกินปี ละ
้
งK หรือฐานรวงทีม
= าจากระบบ
10% โดยใชรวงผึ
เกษตรอินทรีย ์

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.

ั และการขยายพ ันธุ ์
พ ันธุส
์ ตว์

Breeds and Breeding

้ นธุท
์ ส
ี= ามารถ
11.12 ในการเลือกพันธุผ
์ งึK ต ้องใชพั
ปรับตัวให ้เข ้ากับสภาพในท ้องถิน
= และต ้านทาน
โรคได ้ดี

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

การจ ัดการด้านสุขภาพ

Health care

11.13 ในการดูแลสุขภาพของผึงK ให ้ยึดหลักในการ
สง่ เสริมให ้เกิดความต ้านทานและป้ องกันโรค
่ เปลีย
เชน
= นนางพญาผึงK เป็ นระยะ, มีระบบ
ตรวจสอบความผิดปกติของผึงK , การควบคุมตัว
ืK โรคในวัสดุ
อ่อนผึงK ผู ้ภายในรัง, กําจัดเชอ
อุปกรณ์เป็ นประจํา, ทําลายวัสดุและตัวผึงK ทีม
= ี
การปนเปืK อนทิงK , เปลีย
= นไขผึงK อยูเ่ สมอ, เก็บ
เรณูและนํK าผึงK ไว ้ให ้เพียงพอในชว่ งพักรัง, ใช ้
ืK โรคหรือแมลงศต
ั รู เป็ น
ไขผึงK ทีไ= ม่ปนเปืK อนเชอ
ต ้น

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 ในกรณีทม
ี= าตรการดูแลสุขภาพข ้างต ้นไม่เป็ น
ืK โรคจะต ้อง
ผล ฝูงผึงK มีอาการป่ วยหรือติดเชอ
ได ้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และอาจ
ี ารรักษาดังต่อไปนีK
อนุญาตให ้ใชวิ้ ธก
้
นไพรหรือวิธก
ี ารรักษาแบบ
11.14.1 ใชยาสมุ
ทางเลือกก่อน โดยเฉพาะถ ้าการใช ้
ิ ธิภาพทีด
วิธรี ักษาแบบนีไ
K ด ้มีประสท
= ี
้
จจุบน
ั ที=
11.14.2 ถ ้าจําเป็ นต ้องใชยาแผนปั

11.14 Where preventive measures fail, and
colonies become sick or infested, they
shall be treated immediately. Treatments
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เป็ นสารสงั เคราะห์หรือยาปฏิชวี นะ
้
้องอยู่
ในการรักษา โดยการใชยาต
ั วแพทย์
ภายใต ้ความควบคุมของสต
้ อ
= เป็ นการป้ องกันโรค
และห ้ามใชเพื

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.

11.14.3 ต ้องมีการบันทึกชนิดยา (รวมถึงสาร
ออกฤทธิท
¥ างยา) และรายละเอียด
ีK องโรค, ปริมาณยาทีใ= ช,้
ข ้อบ่งชข
้ และ
วิธก
ี ารจัดการ, ชว่ งเวลาทีใ= ชยา
ั เจน
้
้อย่างชด
ระยะเวลาหยุดใชยาไว

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.

11.14.4 รังผึงK ทีใ= ห ้การรักษาจะต ้องถูกแยกไว ้
ต่างหาก และต ้องเริม
= ระยะ
ปรับเปลีย
= นใหม่หนึง= ปี
ั รู อนุญาตให ้
11.15 ในการควบคุมโรคและแมลงศต
้
งต่อไปนีK
ใชสารดั
1)

กรดแลคติก และกรดฟอร์มก
ิ

2)
3)

ิ ก
ิ
กรดออกซาลิก และกรดอะซต
กํามะถัน
่
นํK ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ เชน
เมนทอล, ยูคาลิปตัส และการบูร
ิ ลัส (Bacillus thuringiensis)
ืK บาซล
เชอ

4)
5)
6)

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.

ไอนํK า เปลวไฟ และโซดาไฟ ในการฆ่า
ืK ในรัง
เชอ

11.16 อนุญาตให ้กําจัดตัวอ่อนผึงK ผู ้ได ้ ในกรณีทม
ี= ี
การเข ้าทําลายของไร Varroa jacobsoni

11.14.4 Treated hives shall be placed in
isolation and go through a oneyear 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.

ั
การจ ัดการอว ัยวะสตว์

Mutilations

11.17 ไม่อนุญาตให ้มีการการตัดแต่งอวัยวะ ได ้แก่
การตัดปี กผึงK นางพญา

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

การเก็บเกีย
y วและแปรรูป

Harvesting and Processing
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11.18 ไม่อนุญาตให ้ทําลายผึงK ในคอนรังผึงK เพือ
= เก็บ
เกีย
= วเอานํK าผึงK หรือผลิตภัณฑ์ผงึK อืน
= ๆ
11.19 ห ้ามนํ ารังผึงK ทีม
= ต
ี วั อ่อนอยูภ
่ ายในมาบีบเอา
นํK าผึงK
้
ทเี= ป็ นสารเคมี
11.20 ไม่อนุญาตให ้ใชสารไล่
= ไล่ผงึK ในชว่ งบีบนํK าผึงK
สงั เคราะห์เพือ
้ ้น ้อยทีส
้ นควรใชให
= ด
ุ อนุญาตให ้ใช ้
11.21 การใชควั
วัสดุในการรมควันทีม
= าจากธรรมชาติหรือที=
เป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.
11.22 การนํ าผลิตภัณฑ์ผงึK อินทรียม
์ าจัดการ/แปรรูป
จะต ้อง
1) ไม่เติมนํK าลงในนํK าผึงK เพือ
= ลดความข ้น
้ นกรองทีม
= ค
ี วามละเอียดสูง หรือ
2) ไม่ใชแผ่
ี ส เอิรท
ไดอะตอมมิเชย
์ เพือ
= แยก seed
crystals ออกจากนํK าผึงK
ี รองแบบแรงอัดสูง
3) ไม่ใชวิ้ ธก

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;

้
้อนหรือจัดการผลิตภัณฑ์
4) ไม่ใชความร
ืK เพลิง
อินทรียด
์ ้วยเครือ
= งทําความร ้อนเชอ
นํK ามันก๊าด หรือ ระบบทําความร ้อนอืน
= ที=
ก่อให ้เกิดไอปิ โตรเลียมในห ้อง หรือ
้
าจัดแมลง, สารไล่แมลง, หรือ
5) ไม่ใชสารกํ
สารรมทีเ= ป็ นสารสงั เคราะห์ เพือ
= ควบคุมผึงK
ั รูอน
ื= ๆ
ทีแ
= ตกรัง หรือแมลงศต
11.23 ขัน
K ตอนการบีบนํK าผึงK , แปรรูป และเก็บรักษา
ิ
นํK าผึงK หรือผลิตภัณฑ์ผงึK ต ้องมีการดูแลใกล ้ชด
และจดบันทึกวิธก
ี ารปฏิบต
ั ใิ นทุกขัน
K ตอนไว ้

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. การร ับรองแบบกลุม
่ /
Grower Group Certification
กลุม
่ ผูผ
้ ลิตทงที
ั‚ ม
y แ
ี ละไม่มรี ะบบควบคุม
ภายใน

Grower Group with and without
Internal Control System (ICS)

โครงการผลิตเกษตรอินทรียท
์ งั K ทีม
= แ
ี ละยังไม่มรี ะบบ
ควบคุมภายใน ต ้องจัดทําเอกสารดังต่อไปนีK

Organic Grower Group Project (GG) with and
without Internal Control System (ICS) shall
develop the following documents:

12.1 ข ้อมูลพืน
K ฐานของเกษตรกรผู ้ผลิตแต่ละราย
่
เชน
1) ข ้อตกลงในการเข ้าร่วมโครงการผลิตเกษตร
อินทรีย,์

12.1 Basic information of each producer
including
1) agreement to join the Grower Group
(GG),
2) annual production plan,

2) แผนการผลิตประจําปี ,
้
ในแต่
3) ประวัตฟ
ิ าร์มและประวัตก
ิ ารใชสารเคมี
ละแปลง,

3) farm history and last use of prohibited
agro-chemicals in each field,
4) field map,

4) แผนผังฟาร์ม,
5) จํานวนแปลง และจํานวนพืน
K ทีแ
= ต่ละแปลง
ในครอบครองของเกษตรกร ทังK แปลงทีท
= ํา
เกษตรอินทรีย ์ และแปลงทัว= ไป,

5) number of field and field acreage for
all agricultural land (both owning and
farming) practicing organic and
conventional farming,

6) พืชทีข
= อรับรอง
12.2 แผนทีท
= แ
ี= สดงให ้เห็นตําแหน่งทีต
= งั K ของฟาร์ม
ของเกษตรกรในโครงการ โดยเฉพาะในกรณีท ี=
เกษตรกรในพืน
K ทีท
= ําเกษตรอินทรียท
์ งั K หมดและ
ี= ง และไม่มแ
ี ผนผังฟาร์มแต่ละราย
ไม่มค
ี วามเสย
12.3 รายการปั จจัยการผลิตทีท
= างโครงการจัดหาให ้
้
ม และข ้อมูล
หรือทีผ
= ู ้ผลิตนํ าเข ้ามาใชในฟาร์
เกีย
= วกับปั จจัยการผลิตดังกล่าวทีส
= ามารถ
ตรวจสอบได ้ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียท
์ ข
ี= อการรับรอง
ิ ของกลุม
ื= สมาชก
่ ผู ้ผลิต (Approved
12.4 สรุปรายชอ
ื= , ทีอ
= ยู,่ รหัส
Farmer List) ซงึ= ต ้องมีข ้อมูลชอ
ผู ้ผลิต, แปลงอินทรีย,์ แปลงทัว= ไป, วันที=
เกษตรกรเข ้าร่วมโครงการ, วันทีใ= ชปั้ จจัยการ
ผลิตต ้องห ้ามครังK สุดท ้าย, วันทีม
= ก
ี ารตรวจครังK
ล่าสุด, พืชทีข
= อรับรอง, สถานะการรับรอง
(อินทรีย ์ ปรับเปลีย
= นปี ท ี= x) และระยะ
ปรับเปลีย
= น, ประมาณการผลผลิต
ั ญาระหว่างกลุม
่ ผู ้ผลิตกับผู ้รับจ ้างผลิต
12.5 สญ
่ ผู ้รับจ ้างแปรรูป
(sub-contractor) อืน
= ๆ เชน
(ถ ้ามี)

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, inconversion year xx), conversion period,
estimate yields.
12.5 Agreement between the GG and subcontractor such as processor (if any).

กลุม
่ ผูผ
้ ลิตทีม
y รี ะบบควบคุมภายใน

Grower Group with Internal Control
System (ICS)

= รี ะบบบควบคุมภายใน มีข ้อกําหนด
สําหรับโครงการทีม
ทีต
= ้องปฏิบต
ั เิ พิม
= เติมดังต่อไปนีK

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

12.6 จัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรียอ
์ ย่างง่ายเผยแพร่

12.6 ICS develop a simplified organic
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ิ เฉพาะในเรือ
ให ้กับเกษตรกรสมาชก
= งที=
เกีย
= วข ้องกับการผลิตของเกษตรกร โดยกลุม
่
ผู ้ผลิตจะต ้องแจกเอกสารมาตรฐานดังกล่าว
ิ ทุกราย
ให ้กับเกษตรกรสมาชก
ิ
12.7 การฝึ กอบรมให ้ความรู ้กับเกษตรกรสมาชก
เกีย
= วกับเกษตรอินทรีย,์ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ (ตามมาตรฐานอย่างง่ายในข ้อ 12.6),
และข ้อกําหนดเกีย
= วกับการตรวจรับรองเกษตร
อินทรียท
์ เี= กีย
= วข ้อง โดยมีการจัดทํารายงานการ
ฝึ กอบรมดังกล่าวเก็บไว ้ทีก
= ลุม
่ ผู ้ผลิตด ้วย
ิ ใน
12.8 มีการตรวจเยีย
= มฟาร์มของเกษตรกรสมาชก
โครงการทุกรายอย่างน ้อยปี ละ 1 ครังK ยกเว ้น
กลุม
่ ผู ้ผลิตทีม
= ก
ี ารผลิตพืชแบบประณีตตลอดปี
่ ผัก) หรือมีการปลูกพืชทีข
(เชน
= อรับรองหลาย
รุน
่ หมุนเวียนกันในรอบปี อาจมีการตรวจเยีย
= ม
ฟาร์มของเกษตรกรมากกว่าปี ละ 1 ครังK ทังK นีK
ี= งภายของการผลิตและภายใน
ขึน
K กับความเสย
กลุม
่ โดย มกท. จะพิจารณาเป็ นกรณีไป
ิ รายใหม่ จะต ้อง
12.9 กรณีทโี= ครงการรับสมัครสมาชก
ทําการตรวจเยีย
= มเกษตรกรรายใหม่ทก
ุ ราย
พร ้อมทังK ติดตามให ้เกษตรกรแก ้ไขเงือ
= นไข
สําคัญทีพ
= บจากการตรวจให ้แล ้วเสร็จก่อน จึงจะ
ิ ได ้
สามารถขึน
K ทะเบียนเป็ นสมาชก
12.10 ในการตรวจเยีย
= มฟาร์ม จะต ้องมีการตรวจการ
ผลิตแบบคูข
่ นานของเกษตรกรแต่ละราย
(ปรับเปลีย
= น-อินทรีย ์ หรืออินทรียต
์ า่ งมาตรฐาน
่ น
ิ ทรีย)์ โดยจะต ้องทําการตรวจ
และทีไ= ม่ใชอ
= ว เพือ
เยีย
= มและติดตามในชว่ งเก็บเกีย
= ให ้มัน
= ใจ
ิ มีการจัดการผลิตผลแยกกัน
ว่า เกษตรกรสมาชก
ั เจน
อย่างชด
ิ มีการแปรรูปผลผลิต
12.11 ในกรณีทเี= กษตรกรสมาชก
่ ตาก อบแห ้ง)
่ (เชน
ก่อนสง่ ขายให ้กับกลุม
ระบบควบคุมภายในจะต ้องทําการตรวจการแปร
ิ ด ้วย
รูปในครัวเรือนของสมาชก
12.12 ในการตรวจเยีย
= มฟาร์มและการแปรรูปทุกครังK
จะต ้องมีการจัดทํารายงานการตรวจทีม
= ข
ี ้อมูล
่ แปลงทีต
เพียงพอ เชน
= รวจ, ชนิดพืชทีป
= ลูก,
แหล่งนํK า, การปรับปรุงบํารุงดิน, การกําจัด
ั รูพช
ื , เมล็ดพันธุแ
ศต
์ ละปั จจัยการผลิตทีใ= ช,้
ระบบนิเวศในฟาร์ม, การป้ องกันการปนเปืK อน
จากภายนอก (ประเมินแนวกันชน), การจด
บันทึกในฟาร์ม, การเก็บเกีย
= วและการจัดการ
ผลิตผลหลังเก็บเกีย
= ว, ปริมาณผลิตผลทีไ= ด ้หรือ
ประมาณการ การจัดการพืชคูข
่ นาน (ถ ้ามี) ฯลฯ
12.13 มีมาตรการในการจัดการลงโทษเกษตรกร
ิ เมือ
= มีการละเมิดมาตรฐานหรือไม่ปฏิบต
ั ิ
สมาชก
ตามเงือ
= นไขการรับรองมาตรฐาน และบันทึกการ
จัดการดังกล่าว โดยระบบควบคุมภายในต ้อง
ื= เกษตรกรทีถ
= ก
ู ลงโทษ พร ้อม
จัดทํารายชอ
เหตุผลและระยะเวลาการลงโทษ รวมทังK

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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เกษตรกรทีล
= าออกจากกลุม
่ และเหตุผลการ
ลาออก ไว ้ให ้ มกท. ตรวจสอบ
12.14 มีการจัดทําคูม
่ อ
ื ระบบควบคุมภายใน ทีแ
= สดง
รายละเอียดเกีย
= วกับการดําเนินงานของระบบ
ควบคุมภายใน, ผู ้รับผิดชอบและเจ ้าหน ้าทีใ= น
ี= งภายใน
สว่ นต่างๆ, การประเมินความเสย
โครงการ เพือ
= ระบบควบคุมภายในได ้รับทราบ
แนวโน ้มของปั ญหาทีอ
= าจเกิดขึน
K และหา
ี= งให ้เหลือน ้อยทีส
= ด
ุ
มาตรการลดความเสย
12.15 เจ ้าหน ้าทีข
= องระบบควบคุมภายในจะต ้องมี
ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
= วกับเกษตรอินทรีย,์
มาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ข
ี= อการรับรอง, ไม่ม ี
ผลประโยชน์เกีย
= วข ้องกับผู ้ทีไ= ปตรวจโดยตรง
่ ไม่ตรวจฟาร์มของตัวเอง หรือผู ้ผลิตทีเ= ป็ น
(เชน
เครือญาติ หรือทีอ
= าจมีผลให ้เกิดความลําเอียง
ในการตรวจได ้ แต่ มกท. อาจมีข ้อยกเว ้น
สําหรับบางกรณี ทังK นีข
K น
ึK อยูก
่ บ
ั การประเมินความ
ี= ง ซงึ= มกท. จะพิจารณาเป็ นกรณีไป), และ
เสย
จะต ้องได ้รับการฝึ กอบรมเกีย
= วกับการตรวจเยีย
= ม
ฟาร์มจากวิทยากรทีม
= ค
ี วามรู ้และความ
ี= วชาญ
เชย
12.16 รายงานสรุปประจําปี ระบุรายละเอียดสําคัญๆ
่ จํานวนเกษตรกรและจํานวนพืน
เชน
K ทีท
= ี=
เปลีย
= นแปลง, จํานวนเกษตรกรทีล
= ะเมิด
มาตรฐานและการลงโทษ, ปั ญหาและเงือ
= นไข
ิ , สรุปการรับซอ
ืK
โดยรวมสําหรับเกษตรกรสมาชก
ผลิตผล การขายผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ ฯลฯ

areas), farm records, harvest and postharvest 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: ปัจจ ัยการผลิตทีอ
y นุญาตให้ใชใ้ นการผลิตอินทรีย ์ /
Appendix 1: List of approved Inputs Used in Organic Production
ั
สญล
ักษณ์และความหมาย / Symbols
✔

!

้ ้ หมายถึง ปั จจัยการผลิตทีอ
้ ้ตามข ้อกําหนดของมาตรฐาน
ให ้ใชได
= นุญาตให ้ใชได
Permitted as organic practice and input in organic farming
้
้ ้ แต่จะต ้องใชตามข
้ างระมัดระวัง หมายถึง ปั จจัยการผลิตทีอ
้อกําหนดอย่าง
= นุญาตให ้ใชได
ใชอย่
้ างระมัดระวัง
เคร่งครัด และใชอย่
Use with caution as specified in this Appendix

่ นทีy 1.1: ปัจจ ัยการผลิตทีใy ชเ้ ป็นปุ๋ยและสารปร ับปรุงดิน /
สว
Part 1.1: Inputs used for fertilizers and soil conditioners
รายการว ัสดุ
กระดูกป่ น

กากนํK าตาล
หรือโมลาส

รายละเอียด/ข้อกําหนด
ั ว์หรือกระดูกปลา
กระดูกสต
บดละเอียด ให ้ธาตุฟอสฟอรัสและ
ธาตุไนโตรเจนแก่ดน
ิ ปลูก มี
คุณสมบัตเิ ป็ นด่างเล็กน ้อย ควรใช ้
ในปริมาณทีเ= หมาะสม โดย
คํานึงถึงสมดุลของธาตุอาหารใน
ดิน
้
ใชในการหมั
กทําปุ๋ยนํK าชวี ภาพ
เพือ
= เป็ นอาหารของจุลน
ิ ทรีย ์

Input
!

Details/Restriction

Bone meal

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

✔

Molasses

Use in composting green
fertilizer as microorganisms’
food.
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.
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.
--

กากเมล็ดพืช

่
กากทีเ= หลือจากการบีบนํK ามัน เชน
ถัว= ลิสง ถัว= เหลือง เมล็ดสะเดา
เมล็ดละหุง่ ให ้ธาตุไนโตรเจน ควร
้
ใชในสภาพที
ผ
= า่ นการหมักแล ้ว ถ ้า
้ ถก
ใชไม่
ู ต ้องอาจทําให ้พืชไหม ้
หรือเน่าตาย

!

Vegetable
seed cake

แกลบ

้ นวัสดุคลุมดิน ชว่ ยปรับปรุง
ใชเป็
ดินเหนียวให ้โปร่งขึน
K แต่ควรใช ้
ร่วมกับวัสดุอน
ื= เพราะมีธาตุอาหาร
ืK ได ้ไม่ด ี
น ้อยมาก และเก็บความชน
ย่อยสลายชา้

!

Rice husks

กํามะถัน

--

!

Sulphur

ั=
เกลือยิปซม
= ม
(แมกนีเซีย
ซัลเฟต)

จะต ้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และ
ไม่ผา่ นกระบวนการทางเคมีหรือไม่
มาจากกระบวนการสงั เคราะห์

✔

ผลพลอยได ้
จากโรงงาน
อุตสาหกรรม

้
เป็ นอินทรียวัตถุใชในการทํ
าปุ๋ย
หมักได ้ แต่ไม่ได ้มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี และต ้องระบุ
แหล่งทีม
= า และต ้องตรวจสอบก่อน
ว่าไม่มก
ี ารปนเปืK อนสารเคมี/สาร

!

Gypsum salt
(Magnesium
Sulphate)
Industrial
waste

Page 82 of 110

Use only those from natural
sources and not come from
synthetic or chemically treated
process
Organic matter used in
composting but need to report
source and shall not come
from chemical industrial.
Analysis to confirm no

รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

ต ้องห ้าม

ขีเK ถ ้าไม ้,
ขีเK ถ ้าแกลบ

ขีเK ลือ
= ย

้ นวัสดุปรับปรุงความเป็ นกรด
ใชเป็
ของดิน เป็ นแหล่งของธาตุ
ี ม ไม่
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซย
้
ควรใชกับต ้นกล ้าของพืช ห ้ามใช ้
ั ว์
ขีเK ถ ้าทีม
= าจากการเผาปุ๋ยมูลสต
ี อินทรียวัตถุ
เพราะทําให ้สูญเสย
และธาตุอาหาร
ไม่อนุญาตถ ้ามาจากไม ้ทีม
= ก
ี ารใช ้
สารเคมีเพือ
= รักษาเนือ
K ไม ้
เมือ
= ผสมกับดินปลูกจะชว่ ยทําให ้
ืK ได ้
ดินโปร่งขึน
K และเก็บความชน
มากขึน
K แต่ยอ
่ ยสลายชา้ ควรผ่าน
การหมักให ้สลายตัวก่อนการ
นํ าไปใช ้

้ อน
ขีไK สเดื

!

Wood ash,
rice husk ash

!

Saw dust

✔

้ น
จากแหล่งธรรมชาติเท่านัน
K ใชเป็
แหล่งธาตุอาหารเสริมแก่พช
ื แต่
้ างระมัดระวังเพราะมี
ต ้องใชอย่
ปริมาณธาตุคลอไรด์สงู มาก อาจ
เป็ นอันตรายต่อความสมดุลของแร่
ธาตุในดิน

!

จุลน
ิ ทรีย ์

อนุญาตให ้ใชจุ้ ลน
ิ ทรียท
์ ก
ุ ชนิดกับ
ปุ๋ยหมัก พืช เมล็ดพืช และดิน
ยกเว ้นจุลน
ิ ทรียท
์ ไี= ด ้มาจาก
กระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม
• ต ้องมาจากแหล่งธรรมชาติ ไม่
ผ่านกระบวนการทางเคมี ใช ้
ปรับปรุงความเป็ นกรดของดิน
้ อ
ี ม
• อาจใชเพื
= เสริมธาตุแมกนีเซย
้ น
ทีม
= รี าคาถูกแก่พช
ื การใชเกิ
ความจําเป็ นอาจเป็ นอันตรายต่อ
พืช

✔

Micro
organisms

✔

Dolomite
(Magnesium
and Calcium
Carbonate)

ขีเK ลือ
= ยและเศษวัสดุเหลือทิงK จาก
ถุงเห็ดนางฟ้ า นางรม ฯลฯ
ควรผ่านการหมักซาํK อีกครังK ก่อน
นํ ามาใช ้
ืK จุลน
อินทรียว์ ต
ั ถุทม
ี= เี ชอ
ิ ทรียช
์ ว่ ย
ั และชว่ ยย่อยธาตุอาหาร
ดูดซบ
ให ้แก่พช
ื

✔

Mushroom
manure

✔

Bio-fertilizer

ปุ๋ยจากถุงเห็ด

ปุ๋ยชวี ภาพ

ปุ๋ยธาตุอาหาร
รอง

เป็ นสารสงั เคราะห์ ได ้แก่ คอป
ั เฟต เซเลเนียม
เปอร์ โคบอลต์ ซล
โบรอน แมงกานีส โมลิบดินัม
สงั กะส ี เหล็ก ไอโอดีน อนุญาตให ้
้ อ
ใชเมื
= จําเป็ น เมือ
= พืชแสดงอาการ
ขาดธาตุอาหารเท่านัน
K แต่ไม่
้
ั
อนุญาตให ้ใชสารสงเคราะห์ทอ
ี= ยู่

!

!

contamination with chemicals/
prohibited substances should
be available.
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.
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.

Vermi-castle

ี= ม
แคลเซย
คลอไรด์

โดโลไมท์
(แมกนีเซียม
และ แคลเซียม
คาร์บอเนต)

Details/Restriction

Calcium
Chloride

Micro
nutrients
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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.
Allow to use with compost,
plants, seeds and soil. Except
from GMOs
• 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.
Saw dust and other organic
matters waste after mushroom
production should be
composted before use.
Organic Matter rich in microorganisms that help to
breakdown nutrients and
make them available to
plants.
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

รายการว ัสดุ
ปุ๋ยนํK าชวี ภาพ

รายละเอียด/ข้อกําหนด
ในรูปไนเตรตหรือคลอไรด์
ได ้จากการหมักเศษพืช เพือ
= ให ้
้ น
เกิดจุลน
ิ ทรียโ์ ดยธรรมชาติ ใชเป็
ปุ๋ยฉีดพ่นหรือเติมลงดินเพือ
= ให ้พืช
แข็งแรง

Input
✔

ปุ๋ยไนโตรเจน

่ กระดูก
จากแหล่งธรรมชาติ เชน
ั ว์แห ้ง สาหร่ายสน
ี ํK า
ป่ น เลือดสต
เงินแกมเขียว มูลไก่ กากถัว= กาก
้
เมล็ดสะเดา ฯลฯ ควรใชในปริ
มาณ
ทีเ= หมาะสม โดยคํานึงถึงสมดุล
ของธาตุอาหารในดิน

!

ปุ๋ยพืชสด

่ โสน ปอเทือง พืชตระกูลถัว=
เชน
ต่างๆ ฯลฯ
่ ขีเK ถ ้าไม ้
จากแหล่งธรรมชาติ เชน
หินบด ฯลฯ

✔

ปุ๋ย
ี ม
โพแทสเซย

!

Liquid biofertilizer

Nitrogen
fertilizer

Green
Manure
Potassium
fertilizer

ปุ๋ยฟอสเฟต

่ กระดูก
จากแหล่งธรรมชาติ เชน
ป่ น สาหร่ายทะเล มูลไก่ มูล
ค ้างคาว ขีเK ถ ้าไม ้ กากเมล็ดพืช
ฯลฯ

!

Phosphorous
fertilizer

ั ว์
ปุ๋ยมูลสต
หรือ ปุ๋ยคอก
(ดูเพิม
= ที=
ขีเK ถ ้า)

ั ว์ทย
• ห ้ามใชมู้ ลสต
ี= งั สดกับพืชใน
ลักษณะทีอ
= าจทําให ้เกิดการ
ปนเปืK อนกับสว่ นของพืชทีจ
= ะ
้ โภค
นํ ามาใชบริ
• ไม่ควรนํ าปุ๋ยตากแดดทิงK ไว ้
ี ธาตุไนโตรเจน
เพราะจะสูญเสย
โดยการระเหิด ควรเก็บไว ้ในทีร= ม
่
และรองพืน
K ดินด ้วยเศษไม ้ใบ
หญ ้าหรือฟางข ้าว
่ ๋ ยขณะที
ืK
• ใสป
ุ
ด
= น
ิ มีความชน
พอเหมาะ
• ปริมาณไนโตรเจนของปุ๋ยคอกที=
้
นํ ามาใชในฟาร์
มไม่ควรเกิน 27.2
กก./ไร่/ปี

!

Animal
manure (see
also ash)

ปุ๋ยแร่ธาตุ

จากแหล่งธรรมชาติ อนุญาตให ้ใช ้
เฉพาะทีไ= ม่ได ้ผ่านกระบวนการแปร
้ อ
รูปทางเคมี และให ้ใชเพื
= เป็ นแร่
ธาตุเสริมในการปรับปรุงดินเท่านัน
K
การหมักปุ๋ยชว่ ยแก ้ปั ญหาวัชพืชที=
ั ว์ได ้ อนุญาตให ้ใช ้
ติดมากับมูลสต
เมือ
= มีสว่ นประกอบเป็ นวัสดุตามที=
ระบุอยูใ่ นภาคผนวกนีK แต่ห ้ามใช ้
ปุ๋ ยหมักจากขยะเมือง

!

Mineral
fertilizer

✔

Compost

✔

Compost
from Bio-gas
waste

ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมักจาก
ก๊าซชวี ภาพ

• เป็ นกากทีไ= ด ้จากการผลิตก๊าซ
ชวี ภาพ มีธาตุอาหาร
โดยประมาณดังนีK N=0.13%,
P2O=0.01%, K2O=2-3%
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Details/Restriction
are not permitted.
Liquid fertilizer from
composting organic residue to
create natural microorganisms. Apply by spraying
or put into the soil
Use only those from natural
sources, e.g. blood meal, bluegreen algae, vegetable meals,
and neem cake, green manure,
and chicken manure. Use in
appropriate amount by
consideration of nutrient
balance in the soil
Such as sesbania, sun hemp,
legume crop
Use only those from natural
sources, e.g. wood ash, rock
dust.
Use only those from natural
sources, e.g bone meal, dried
sea weed, chicken manure, bat
manure, wood ash, vegetable
seed meal
• 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.
Allow only natural form.
Chemical process is prohibited.
Use as soil supplementary only
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.
• The waste product from biogas production has average
nutrient contents of N =
0.13%; P2O5 = 0.01%; K2O

รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

• หากใชปุ้ ๋ ยชนิดนีโK ดยลําพัง ควร
้ ตํา= กว่า 1 ตัน/ไร่ (ในรูป
ใชไม่
ของปุ๋ยแห ้ง)

Details/Restriction
= 2-3%.
• If bio-gas compost is used
alone, a minimum of 1
ton/rai is recommended.
Allow to use even though
straw may come from
conventional farm but
mushroom production must
not use prohibited substances.
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.

ปุ๋ยหมักจาก
กองเห็ดฟาง

อนุโลมให ้ใช ้ แม ้ว่าฟางอาจมาจาก
้
นาข ้าวทีใ= ชสารเคมี
แต่ในกองเห็ด
้
ฟางจะต ้องไม่ใชสารต ้องห ้ามใน
เกษตรอินทรีย ์

✔

Compost
from
mushroom
straw

ปูนมาร์ล,
หินปูนบด
ี= ม
(แคลเซย
คาร์บอเนต)

้ อ
ใชเพื
= ปรับปรุงความเป็ นกรดด่าง
้ ปที=
ของดิน และควรใชในรู
บดละเอียดแล ้ว ห ้ามใชปู้ นเผา
ี= ม ออกไซด์ - CaO2)
(แคลเซย
เป็ นสารปรับปรุงดิน เนือ
= งจากออก
ฤทธิร¥ น
ุ แรง
ควรหมุนเวียนปลูกพืชต่างตระกูล
กัน เพราะระดับรากต่างกัน การ
หมุนเวียนของธาตุอาหารในดินจะ
้ อาหารของ
สมบูรณ์ขน
ึK การใชธาตุ
พืชชนิดต่างๆจากน ้อยไปมาก เป็ น
ดังนีK 1.พืชตระกูลถัว= 2.พืชกินหัว
3.พืชกินใบ 4.พืชกินผล 5.
ธัญพืช
่ หญ ้าแห ้ง ใบไม ้แห ้ง เพือ
เชน
= ลด
การระเหยนํK าจากหน ้าดิน ลดความ
รุนแรงของนํK าฝน ลดการชะล ้าง
หน ้าดิน ควบคุมวัชพืช ปรับ
อุณหภูมข
ิ องดินให ้เหมาะสม และ
้
ให ้ปุ๋ยแก่พช
ื อนุโลมให ้ใชฟางที
ม
= า
จากนาเคมีได ้

✔

Lime stone,
marl
(CaCO3)

✔

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.

✔

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.
Good source of phosphorous.
Slightly alkaline
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.
nutrient value N-P-K = 12-1.50.6
Use only those from natural
sources and not treated with
chemicals for soil
improvement and as source of
cheap calcium for plants
• Natural materials used to
improve physical, chemical,
or biological characteristics of
the soil. Includes rice husk
and straw, corn stalks,

พืชหมุนเวียน

ฟางข ้าว และ
วัสดุคลุมดิน
จากธรรมชาติ

มูลค ้างคาว
ไรโซเบียม

ั ว์แห ้ง
เลือดสต
ั=
ยิปซม
ี= ม
(แคลเซย
ั เฟต)
ซล

วัสดุปรับปรุง
ดิน

เป็ นแหล่งปุ๋ยฟอสเฟตทีส
= ําคัญ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นด่างเล็กน ้อย
ืK แบคทีเรียทีใ= ชคลุ
้ กเมล็ด
เป็ นเชอ
พืชตระกูลถัว= ก่อนปลูก และเพือ
=
ืK ได ้ดีขน
ชว่ ยให ้เมล็ดเกาะเชอ
ึK
้
สามารถใชสารละลายนํ
K าตาล
เข ้มข ้น 30% หรือสารละลายนม
ืK ได ้
ผง แชเ่ มล็ดก่อนคลุกเชอ
ค่า N-P-K=12-1.5-0.6
ต ้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่
้ น
ผ่านกระบวนการทางเคมี ใชเป็
้ อ
สารปรับปรุงดิน และอาจใชเพื
=
ี มทีม
เสริมธาตุแคลเซย
= รี าคาถูกแก่
พืชได ้
่ งในดิน
• วัสดุจากธรรมชาติทใี= สล
แล ้วจะชว่ ยปรับปรุงสภาพ
กายภาพ/เคมี/ชวี ะของดินให ้ดี
ขึน
K ได ้แก่ เศษไม ้ ขีเK ลือ
= ย แกลบ
ั
ซงข ้าวโพด เปลือกถัว= ฯลฯ

!

Bat manure

✔

Rhizobium

!

Blood Meal

✔

Gypsum
(Calcium
Sulphate)

✔

Soil
improvement
materials

Page 85 of 110

รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

้ างระวัง เพราะอาจเกิด
• ต ้องใชอย่
การแย่งธาตุไนโตรเจนจากพืช

สาหร่ายทะเล
ี ํK า
สาหร่ายสน
เงินแกมเขียว
สารเร่งปุ๋ย
หมัก
เศษพืช, ผัก,
วัสดุ
การเกษตร,
สารสกัดจาก
การเกษตรชวี
พลวัตร
หินฟอสเฟต

้
ให ้ใชเฉพาะที
ส
= กัดด ้วยวิธก
ี ารทาง
ธรรมชาติเท่านัน
K
เป็ นแหล่งปุ๋ยไนโตรเจนจาก
ธรรมชาติ เหมาะสําหรับนาข ้าวนํK า
ขัง
จําพวกจุลน
ิ ทรีย ์ ยกเว ้นจุลน
ิ ทรียท
์ ี=
ได ้จากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม
้ าปุ๋ยหมัก
ใชทํ
ไม่เติมสารต ้องห ้าม

!

Seaweed

Details/Restriction
sawdust, and bean pods etc.
• Care should be taken not to
make nitrogen competition
from plant.
Only natural extracts are
allowed.
Source of natural nitrogen in
paddy rice.

✔

Blue green
algae

✔

Compost
bacteria

Except GMOs

✔

Plant,
vegetable
residue and
biodynamic
preparations

Use for composting.
No prohibited substances are
applied.

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.
E.g. bentonite, perlite,
vermiculite, zeolite, kaolin from
natural sources and not
treated with chemicals. Use as
supplementary nutrients for
crops.
E.g. pumice, diolite, etc. from
natural sources and not
treated with chemicals. Use in
ground form as supplementary
minerals for soil improvement.
Use for soil improvement

จะต ้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และ
ไม่ผา่ นกระบวนการทางเคมี
้ นแหล่งให ้ธาตุฟอสเฟต(P)
ใชเป็
ละลายนํK าได ้ยาก ปลดปล่อยธาตุ
้ งควรบดละเอียด
อาหารอย่างชาๆจึ
ให ้ได ้ประมาณ 100 เมซ และ
คลุกเคล ้าให ้เข ้ากับดินอย่างดี

!

แร่ดน
ิ เหนียว

่ เบนโทไนท์, เพอร์ไรท์, เวอร์
เชน
มิคไู ลท์, ซโี อไลท์, เกาลีน ทีม
= า
จากแหล่งธรรมชาติ ไม่ผา่ น
้ นแร่
กระบวนการทางเคมี ใชเป็
ธาตุเสริมให ้แก่พช
ื

✔

แร่หน
ิ ภูเขาไฟ

่ ภูไมท์ ไดโอไลท์ ทีม
เชน
= าจาก
แหล่งธรรมชาติ ไม่ผา่ น
กระบวนการทางเคมี

!

Volcanic
rock

หิน
ี ม
แมกนีเซย
แหนแดง

้ อ
อนุญาตให ้ใชเพื
= เสริมธาตุอาหาร
พืช
มีธาตุไนโตรเจนสูง ย่อยสลายได ้
เร็ว 80%ของธาตุอาหารในแหน
แดงจะปลดปล่อยออกมาหลังจาก
ั ดาห์)
ไถกลบได ้ 2 เดือน (8 สป

!

Magnesium
rock
Azolla

✔

Clay

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

ั พช
่ นทีy 1.2: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
สว
ี ารทีอ
y นุญาตให้ใชใ้ นการป้องก ันกําจ ัดศตรู
ื /โรคพืช/
ว ัชพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต /
Part 1.2: Products and Methods Used for Pest, Disease, Weed Control and
Growth Regulators
รายการว ัสดุ
กาวดักแมลง

รายละเอียด/ข้อกําหนด
ควรใชวั้ สดุสเี หลืองเป็ นวัสดุทากาว
เพราะสามารถดักแมลงได ้มากกว่า

Input
✔

Sticky insect
trap
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Details/Restriction
Apply with yellow color
attractants to attract insects

รายการว ัสดุ

กํามะถัน

ไคติน

จุลน
ิ ทรีย ์

จุนส ี หรือคอป
ั เฟต
เปอร์ซล
(ดูเพิม
= ที=
ทองแดง)

โซเดียมไบ
คาร์บอเนต
หรือผงฟู

ด่างทับทิม
หรือ
ี ม
โพแทสเซย
เปอร์แมงกา
เนต
ดาวเรือง

ตัวหํKา, ตัว
เบียน

ทองแดง
(สารประกอบ)

นํK ามันหอม
ระเหย

รายละเอียด/ข้อกําหนด
ี น
สอ
ื= (ดักแมลงได ้มากกว่า85%)
ั ผัสพืชปลูก
แต่ต ้องจัดการมิให ้สม
และปนเปืK อนสงิ= แวดล ้อม ทังK
้ ใ่ นแปลงและหลังจาก
ขณะทีใ= ชอยู
้ ้ว
เลิกใชแล
้
ืK
ให ้ใชควบคุ
มโรคพืชทีเ= กิดจากเชอ
ราได ้ มีความเป็ นกรดสูง จึงไม่ควร
้
ใชในช
ว่ งทีอ
= ากาศร ้อนจัด เพราะ
อาจทําให ้ใบพืชไหม ้
่ เปลือก
ต ้องมาจากธรรมชาติ เชน
ั ว์ทะเล เชน
่ เปลือกกุ ้งและปู
สต
และต ้องไม่มส
ี ว่ นผสมของสาร
ต ้องห ้าม ใชส้ ําหรับควบคุม
้ อนฝอยศต
ั รูพช
ไสเดื
ื

Input

Details/Restriction
(85% effective) but take
precautions against their
contact with crops and being
released into the environment
while in use and after.
Used to control fungus but is
acid forming and can burn
leaves if applied in hot weather.

!

Sulfur

✔

Chitin

อนุญาตให ้ใชจุ้ ลน
ิ ทรียท
์ ก
ุ ชนิดใน
การป้ องกันกําจัดโรคและแมลง แต่
ต ้องไม่มาจากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม
้ เ่ มล็ดพืชก่อนปลูกเพือ
ใชแช
= กําจัด
ืK โรคทีต
เชอ
= ด
ิ มากับเมล็ด โดย
ละลายจุนส ี 19 กรัม/นํK า 18 ลิตร
้
(ไม่ควรใชภาชนะที
เ= ป็ นโลหะ) ใน
่ าน 24 ชม.
กรณีเมล็ดข ้าว แชน
แล ้วจึงล ้าง(แช)่ นํK าเปล่าก่อนนํ าไป
ปลูก
ใชอั้ ตรา 5 กรัม/นํK า 1 ลิตรสําหรับ
โรคราแป้ ง อัตรา 10 กรัม/นํK า 1
้ ่
ลิตรสําหรับโรครานํK าค ้าง ใชสบู
อ่อนผสมเป็ นสารจับใบ เตรียมแล ้ว
้ นที ไม่ควรเก็บไว ้นาน
ใชทั
ใชส้ ําหรับป้ องกันกําจัดโรครา
นํK าค ้าง โดยใชด่้ างทับทิม 7 กรัม/
นํK า 7 ลิตร คนให ้ละลายแล ้วฉีดพ่น
้
ทันที ให ้ใชในผลไม
้เท่านัน
K

✔

Micro
organisms

!

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.

!

Sodium
bicarbonate

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

!

Potassium
permanganate

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

ควรปลูกไว ้ในไร่นาเพือ
= เป็ นทีอ
= ยู่
ั
อาศยของแมลงทีเ= ป็ นประโยชน์
้ อนฝอย
และชว่ ยป้ องกันไสเดื
ั รูพช
ศต
ื ในดิน
้ อย
เป็ นการควบคุมโดยชวี วิธ ี ใชปล่
ั รูพช
เพือ
= กําจัดแมลงศต
ื

✔

Marigold

Companion crop for nematode
control.

!

Biological control. Use insect to
control natural pest.

้ ปของ คอปเปอร์ไฮดรอก
ให ้ใชในรู
ไซด์, คอปเปอร์ออกไซด์, คอป
ี= ลอไรด์, คอปเปอร์
เปอร์ออกซค
ั
ซลเฟท, คอปเปอร์ออกตาโนเอท
และคิวปรัสออกไซด์
้ เกิน 960 กรัม./
ปริมาณการใชไม่
ไร่/ปี (6 กก./เฮกตาร์/ปี )
่ นํK ามันตะไคร ้หอม
จากพืช เชน
้ นสารกําจัดแมลง
นํK ามันสน ฯ ใชเป็
กําจัดไร โรคพืช และสารยับยังK การ

!

Beneficial
insect
(predator,
parasite)
Copper
(compound
substance)

✔

Essential oils
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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
Except GMOs

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

รายการว ัสดุ
้
นํK าสมสายชู
บอร์โดมิกซ ์
เจอร์

ิ ลัส ธูรงิ
บาซล
ิ (บี.
เจียนซส
ที.)
พลาสติก

พีท
้ น
(ห ้ามใชเป็
วัสดุปรับปรุง
ดิน)
พืชคลุมดิน

พืชหมุนเวียน
พืชไล่แมลง
ไพรีทริน
(สกัดจากไพรี
ทรัม)
ยาสูบ
โล่ตน
ิ¬ หรือ
หางไหล

รายละเอียด/ข้อกําหนด
งอก
จากแหล่งธรรมชาติใชฉี้ ดพ่น
ป้ องกันกําจัดโรคและแมลง โดย
เจือจางก่อนใช ้
้
ืK รา
• ใชควบคุ
มโรคทีเ= กิดจากเชอ
่
และแบคทีเรีย เชน ใบจุด ใบ
ไหม ้ และรานํK าค ้าง โดยต ้องใช ้
อย่างระมัดระวัง ไม่ให ้เกิดการ
สะสมของทองแดง (คอปเปอร์)
ในดิน และต ้องไม่มค
ี ราบตกค ้าง
ให ้เห็นในผลิตผลทีเ= ก็บเกีย
= ว
่
• มีอต
ั ราสวนผสมแตกต่างกัน
ระหว่าง จุนส:ี ปูนเผา:นํK า (กรัม:
กรัม:ลิตร) ดังนีK พืชทัว= ไป =
40:40:4 พืชทีแ
= พ ้ฤทธิท
¥ องแดง
40:120:4 พืชอายุน ้อย
10:30:4
้ นที และ
• เมือ
= ผสมแล ้วต ้องใชทั
อาจเป็ นพิษกับพืชอวบนํK า จึงควร
ี ละปูนเผาแยกกัน
ผสมจุนสแ
เวลาจะใชจึ้ งนํ ามาผสมกัน
ืK ทีไ= ด ้จาก
ไม่อนุญาตเชอ
กระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม

Input

Details/Restriction
germination inhibitor
Use for spraying to control
disease and insect. Dilute
before using.
• 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.

✔

Vinegar

!

Bordeaux
mixture

✔

Bacillus
thuringensis
(Bt)
Plastic

Except GMOs

!

Peat
(Prohibited for
soil
conditioning)

No synthetic additives or
prohibited inputs added.
Permitted only in horticulture
(floriculture, nursery plants,
potting mixes).
Should be legume crop to
control weed and prevent soil
erosion, as well as to improve
water infiltration and retention.
Helps prevent insect, disease,
or weed infestations.
e.g. citronella grass

้ อ
่ ใชในการห่
้
ใชเมื
= จําเป็ น เชน
อไม ้
้
ผล ใชในการคลุ
มดินเมือ
= ปลูกสต
รอเบอร์ร ี= ฯลฯ
ต ้องไม่มก
ี ารเติมสารสงั เคราะห์หรือ
สารต ้องห ้าม
อนุญาตเฉพาะกับพืชสวนเท่านัน
K
่
(เชน การปลูกไม ้ดอก พืขใน
โรงเรือน พืชกระถาง)
ควรปลูกพืชตระกูลถัว= เพือ
= ชว่ ย
กําจัดวัชพืช ป้ องกันการชะล ้าง
ืK ของดิน
หน ้าดินและรักษาความชน

!

✔

Cover crops

ชว่ ยลดการแพร่กระจายของ
ั รูพช
ศต
ื
่ ตะไคร ้หอม
เชน

✔

Crop Rotation

!

ั รูพช
ใชป้้ องกันกําจัดแมลงศต
ื
ไม่อนุญาตให ้มี piperonyl
butoxide ในผลิตภัณฑ์จากไพรี
ทรัม
้ างระมัดระวัง ไม่อนุญาต
ให ้ใชอย่
ให ้ใช ้ pure nicotine
มีพษ
ิ ตํา= กว่ายาสูบ มีพษ
ิ ต่อผิวหนัง
้
ออกฤทธิแ
¥ บบถูกตัวตาย ใชควบคุ
ม
แมลงจําพวกด ้วง หนอน เพลีย
K ไฟ
และแมลงวัน มีสารโรติโนนซงึ= มี
LD50=132 ในกรณีทใี= ชกั้ บพืชกิน
ใบต ้องทิงK ไว ้อย่างน ้อย 7 วันก่อน
้ าง
เก็บเกีย
= ว และต ้องใชอย่
ั ว์
ระมัดระวังเนือ
= งจากเป็ นพิษต่อสต

!

Repellent
plants
Pyrethrin
(Extract from
natural
Pyrethrums)
Tobacco

!
!

Derris spp.
(rotenone)
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Use when necessary such as
wrapping fruits or soil mulching

Pyrethrum products containing
piperonyl butoxide are not
allowed. Use for insects control
Allow to use with precaution.
Except pure nicotine.
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

รายการว ัสดุ
วัสดุคลุมดิน

ไวรัสกําจัด
แมลง

สบูโ่ พแท
ี= ม
สเซย
หรือสบูอ
่ อ
่ น
สารจับใบ

สารล่อแมลง
หรือ ฟี โรโมน

สารเร่งการ
เจริญเติบโต
หรือ ฮอร์โมน
สารสกัดจาก
พืช
สะเดา
้ อนฝอย
ไสเดื
(ใชกํ้ าจัด
ั รูพช
ศต
ื )
เอทิลแอลกอ
ฮอล์, เหล ้า
ขาว

รายละเอียด/ข้อกําหนด
่ ปลา
เลือดเย็น เชน
ให ้ใชวั้ สดุคลุมดินจากธรรมชาติ
่ หญ ้าแห ้ง ใบไม ้แห ้ง ฟางข ้าว
เชน
ปุ๋ยหมัก ควบคุมวัชพืช
่ ไวรัส NPV ใชควบคุ
้
เชน
มการ
ั
ระบาดของหนอนศตรูพช
ื ได ้หลาย
้ สทีไ= ด ้จาก
ชนิด ห ้ามใชไวรั
กระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม
้
ั รูพช
ใชควบคุ
มศต
ื จําพวกปากดูด
่ ไร เพลีย
เชน
K อ่อน แต่อาจทําให ้ใบ
พืชไหม ้ ในภาวะทีอ
= ากาศร ้อนจัด

Input
✔

Mulching

✔

Viruses

✔

Potassium
soap or
Soft soap

ให ้เลือกใชนํ้ K าสบูอ
่ อ
่ น หรือลูก
ประคําดีควาย แทนสารจับใบ
สงั เคราะห์
เป็ นสารธรรมชาติทม
ี= อ
ี ท
ิ ธิพลต่อ
ั ว์และแมลง ใช ้
พฤติกรรมของสต
ในกับล่อแมลงเพือ
= ดึงดูดแมลงบาง
่ แมลงวันผลไม ้ เป็ นวิธ ี
ชนิด เชน
ลดจํานวนประชากรแมลง ให ้ใช ้
ร่วมกับอุปกรณ์กบ
ั ดักและอุปกรณ์
กระจายกลิน
= (dispenser) เท่านัน
K
แต่ห ้ามผสมสารฆ่าแมลง

!

Sticking
Agents

✔

Insect
attraction
agent or
Pheromone

้ ้เฉพาะทีเ= ป็ นสารจาก
ใชได
่ นํK ามะพร ้าว และไซ
ธรรมชาติ เชน
โตไคนิน
้ างระมัดระวัง เพราะสาร
ต ้องใชอย่
สกัดจากพืชบางชนิดทําลายแมลง
ทีเ= ป็ นประโยชน์ด ้วย
ใชป้้ องกันกําจัดแมลงและหนอน
ั รูพช
ศต
ื
้
ั รูในไม ้ผล เชน
่
ใชควบคุ
มแมลงศต
หนอนเปลือกลองกอง ลางสาด
ชมพู่ เป็ นต ้น
ใชฉี้ ดพ่นกําจัดแมลง

✔

Growth
stimulant or
hormone
Botanical
extracts

!
!
✔

✔

Neem
Nematode
(for pest
control)
Ethyl alcohol

Details/Restriction
blood animal such as fish.
Use of natural materials such as
rice straw, dried leaves and
grass to control weeds.
E.g. NPV virus. Use for insect
control but must not be GMOs.

For control of sucking insects
such as aphids. May cause
burning of plants if applied
when temperature is high.
Use soft soap or natural soap
berry.
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.
Only natural source is allowed,
e.g. coconut juice and cytokinin
Must use with caution because
some botanical extracts may
harm beneficial insects.
Use for insect control.
For control of pests in orchards
such as worm.
Spray for insect control

ั และสตว์
ั ใน
่ นทีy 1.3: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
สว
ี ารทีอ
y นุญาตให้ใชใ้ นการป้องก ันกําจ ัดแมลงศตรู
สถานทีแ
y ปรรูปและโรงเก็บ /
Part 1.3: Products and Methods Used for Pest Control in Processing Unit and
Storage
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

Details/Restriction

กับดักหนู,
แมลงสาบ

ั ว์ให ้มิดชด
ิ
ดักโดยวิธก
ี ล ฝั งซากสต

✔

Pest traps

Mechanical pest traps. Proper
dispose of the dead bodies.

กับดักไฟล่อ
แมลง

ใชล่้ อแมลงไม่ให ้มารบกวน

✔

Light trap

Attract insect
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รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

Details/Restriction

Wood ash

Mixed with seeds for insect
control

ขีเK ถ ้าไม ้

ใชขี้ เK ถ ้าแห ้งคลุกเมล็ดพันธุป
์ ้ องกัน
แมลง

ี ส
ไดอะตอมิเชย
เอิรธ
์

ี าวละเอียด เกิดจาก
• เป็ นผงสข
ซากของสงิ= มีชวี ต
ิ ในทะเล
้
• ใชคลุกเมล็ดพันธุเ์ พือ
= ป้ องกัน
ั รู
แมลงศต
• ใชกํ้ าจัดแมลงในบ ้าน/โรงเรือน
่ แมลงสาบ มด
เชน
้
• เวลาใชควรมี
ผ ้าปิ ดจมูกเพือ
=
ป้ องกันระวังไม่ให ้หายใจเข ้าปอด

!

Diatomaceous • Can be sprayed as dust for
earth
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

นํK ามันเครือ
= งใช ้
แล ้ว

ใชร่้ วมกับกับดักไฟล่อแมลง ดัก
แมลงทีม
= าเล่นไฟ ต ้องจัดการมิให ้
ปนเปืK อนพืน
K ทีเ= พาะปลูก พืชปลูก
และผลผลิต

!

Motor oil
(used)

Used as an insect trap with black
light. Must be managed to avoid
contamination to cultivating area
and crops.

นํK ามันพืช

้ กเมล็ดเพือ
ใชคลุ
= ป้ องกันแมลง
ทําลาย

✔

Vegetable oil

Used in seed storage.

แบล็กไลท์

ใชล่้ อแมลงกลางคืน ชว่ งเวลาที=
แมลงเริม
= ออกหากิน เริม
= ตะวันตกดิน
กระทัง= ประมาณ 20.00 น.

✔

Black light

Attract night insect.

ไพรีทริน (สกัด
จากไพรีทรัม)

ั รูในโรง
อนุญาตให ้ใชกํ้ าจัดแมลงศต
ั
เก็บ แต่ต ้องไม่ให ้สมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์

!

Pyrethrin
(Extracted
from natural
pyrethrum)

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

สารล่อแมลง
หรือ ฟี โรโมน

้ บดักล่อแมลงเพือ
ใชในกั
= ดึงดูดแมลง ✔
บางชนิดเพือ
= ลดจํานวนประชากร
แมลงให ้ใชร่้ วมกับอุปกรณ์กบ
ั ดักและ
อุปกรณ์กระจายกลิน
=
(dispenser)เท่านัน
K

Pheromones

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

อัลตราซาวน์

้ แมลงและสต
ั ว์ศต
ั รูพช
ใชไล่
ื ทีม
= า
รบกวน

Ultra-sound

Use for annoying insect and
animal pest.

✔

✔

่ นทีy 1.4: ผลิตภ ัณฑ์ทอ
ื‚ /
สว
ีy นุญาตให้ใชใ้ นการทําความสะอาดและฆ่าเชอ
Part 1.4: Products Used as Cleansing Agents and Disinfectants
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

ิ ริก
กรดซต

Input

Details/Restriction

✔

Citric acid

กรดฟอสฟอริก

สําหรับอุปกรณ์และเครือ
= งมือผลิต
นมเท่านัน
K

✔

Phosphoric
acid

For dairy production equipment
only

ี ก
กรดอาซต
ิ
้
(นํK าสมสายชู
)

้ นสารทํา
มาจากธรรมชาติ ใชเป็
ความสะอาด

✔

Acetic acid
(vinegar)

Natural substance used as
cleaning agent

คลอรีน
ไดออกไซด์

ืK โรคในอุปกรณ์ท ี=
ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ
ั ผัสอาหาร
สม
้ าความสะอาดผลผลิต
กรณีทใี= ชทํ
หรือวัตถุดบ
ิ ในการแปรรูป ความ
เข ้มข ้นของคลอรีนอิสระจะต ้อง
ไม่เกิน 5 มก./ลิตร (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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รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

้ ับผลิตภ ัณฑ ์
ไม่อนุญาตให้ใชก
่
ทีส
y งออกไป EU
ี= ม
แคลเซย
คลอไรด์

้ นสารทีท
ใชเป็
= ําให ้มีการจับตัว
เป็ นก ้อน

ี= ม
แคลเซย
ี= ลอไรด์
ออกซค
ี= ม
แคลเซย
ออกไซด์

ใชส้ ําหรับทําความสะอาด
อุปกรณ์/เครือ
= งแปรรูปอาหาร
และตามด ้วยการล ้างนํK าอย่าง
พอเพียง

ี= ม
แคลเซย
ไฮดรอกไซด์
ี= ม
แคลเซย
ไฮเปอร์คลอ
ไรท์

ืK โรคในอุปกรณ์ท ี=
ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ
ั ผัสอาหาร
สม
้ าความสะอาดผลผลิต
กรณีทใี= ชทํ
หรือวัตถุดบ
ิ ในการแปรรูป ความ
เข ้มข ้นของคลอรีนอิสระจะต ้อง
ไม่เกิน 5 มก./ลิตร (ppm.)

โซเดียม
ไฮดรอกไซด์
(โซดาไฟ)

Details/Restriction
Not allowed for products
being exported to the EU

✔

Calcium
chloride

!

Calcium
oxychloride

✔

Calcium oxide

✔

Calcium
hydroxide

✔

Calcium
hypochlorite

✔

Sodium
hydroxide
(caustic soda)

Use as coagulant

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

For disinfection in equipment in
contact with food
In case used for cleaning
product or raw material, the
concentration of free chlorine
shall not exceed 5 mg/l (ppm)

โซเดียมไฮเปอร์
คลอไรท์

่ นํK ายาฟอกขาว ใชส้ ําหรับฆ่า
เชน
ืK โรคในอุปกรณ์ทส
ั ผัสอาหาร
เชอ
ี= ม
ควรใชด้ ้วยความระมัดระวัง
้ าความสะอาดผลผลิต
กรณีทใี= ชทํ
หรือวัตถุดบ
ิ ในการแปรรูป ความ
เข ้มข ้นของคลอรีนอิสระจะต ้อง
ไม่เกิน 5 มก./ลิตร (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)

นํK ายาล ้างจาน

้
ให ้ใชในการทํ
าความสะอาด
อุปกรณ์และสถานที= ควรเลือกใช ้
สารชาํ ระล ้างทีย
= อ
่ ยสลายทาง
ชวี ภาพได ้ (bio-degradable)
และมีผลกระทบต่อสงิ= แวดล ้อม
น ้อย

✔

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.

✔

Sodium soap

✔

Potassium
soap (soft
soap)

ืK โรค
ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ

✔

Ethyl alcohol

For cleaning containers

ืK โรค ควร
ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ
เลือกใช ้ เอทธิลแอลกอฮอล์กอ
่ น

!

Alcohol
isopropyl

For disinfection; preferably ethyl
alcohol

✔

Ozone

!

Hydrogen
peroxide

✔

peracetic acid

สบูโ่ ซเดียม
(สบูแ
่ ข็ง/ สบู่
ก ้อน)
สบูโ่ ปแตส
ี= ม
เซย
(สบูอ
่ อ
่ น)
แอลกอฮอล์
เอทิล
แอลกอฮอล์,
ไอโสโปรปิ ล
โอโซน
ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

กรดเพอร์อาซ ี

ืK อุปกรณ์ทใี= ช ้
ให ้ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ
การแปรรูป และต ้องล ้างด ้วยนํK า
ร ้อนก่อนเริม
= การแปรรูป
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For disinfection of processing
equipment only and must wash
with hot water before begin
processing

รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

ติก หรือ
กรดเพอร์ออกซ ี=
ิ ก
อาซต
ิ

Details/Restriction

or
peroxyacetic
acid

ํ หร ับป้องก ันกําจ ัดศตรู
ั พช
่ นทีy 1.5: สารปรุงแต่งทีอ
สว
y นุญาตให้ใชใ้ นผลิตภ ัณฑ์สา
ื /
Part 1.5: Additives Used in Products for Pest Control
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

Details/Restriction

ิ ริก
กรดซต

สารกันบูด, สารปรับความเป็ นกรดด่าง ✔

Citric acid

เมทธิล พารา
ไฮโดรเบนโซ
เอท

สารกันบูด

✔

Methyl
Preservative
parahydrobezo
ate

โปรปิ ล พารา
เบนโซเอท

สารกันบูด

✔

Propyl
parabezoate

Preservative

โพลีซ
= อร์เบท

สารอิมล
ั ซไิ ฟเออร์

✔

Polysorbate

Emulsifier

Preservative, pH adjustment

ั และการเลีย
่ นทีy 1.6: รายชอ
ืy ปัจจ ัยการผลิตทีอ
‚ งสตว์
‚ งผึง‚ อินทรีย ์ /
สว
y นุญาตให้ใชใ้ นการเลีย
Part 1.6: List of Approved Inputs for Organic Livestock and Bee-Keeping
รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

นํK า และไอนํK า

Input
✔

Water and
steam

✔

Plant
preparation

นํK าปูนไลม์

✔

Milk of lime

หินปูน

✔

Lime

สารสกัดจากพืช

สกัดด ้วยวิธธ
ี รรมชาติเท่านัน
K

Details/Restriction

use natural extraction method
only

ปูนขาว

รวมทังK ปูนเผาโชยนํK า สําหรับใช ้ ✔
ั ว์
ในโรงงานฆ่า/ชาํ แหละสต
เท่านัน
K

Quick lime

Including slaked lime, only in
slaughter house

เกลือของหินปูน

calcium oxychloride, calcium
chloride and calcium
hydroxide

✔

Chloride of
lime

calcium oxychloride, calcium
chloride and calcium hydroxide

กรดไนตริก

= งมือ
สําหรับอุปกรณ์และเครือ
ผลิตนมเท่านัน
K

✔

Nitric acid

For dairy production
equipment only

กรดฟอสฟอริก

= งมือ
สําหรับอุปกรณ์และเครือ
ผลิตนมเท่านัน
K

✔

Phosphoric
acid

For dairy production
equipment only

กรด

ิ ริก กรดเปอร์อะซต
ิ ก
ิ กรด ✔
กรดซต
ฟอร์มก
ิ กรดแลคติก กรดออกซา
ิ ก
ิ
ลิก และ กรดอะซต

acid

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

คลอรีนได
ออกไซด์

ืK โรคในอุปกรณ์ท ี= ✔
ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ
ั ผัสอาหาร
สม

Chlorine
dioxide

For disinfection in equipment
in contact with food

Calcium
hypochlorite

For disinfection in equipment
in contact with food

ืK โรคในอุปกรณ์ท ี= ✔
ี= มไฮเปอร์ ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ
แคลเซย
ั
คลอไรท์
สมผัสอาหาร
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รายการว ัสดุ

รายละเอียด/ข้อกําหนด

โซเดียม
ไฮดรอกไซด์
(โซดาไฟ)

Input
✔

Details/Restriction

Sodium
hydroxide
(caustic soda)

โซเดียมไฮเปอร์
คลอไรท์

่ นํK ายาฟอกขาว ใชส้ ําหรับฆ่า ✔
เชน
ั ผัส
ืK โรคในอุปกรณ์ทส
ี= ม
เชอ
อาหาร
ควรใชด้ ้วยความระมัดระวัง

Sodium
hypochlorite

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

โซเดียม
คาร์บอเนต

ั ว์
เฉพาะในโรงฆ่า/ชาํ แหละสต
เท่านัน
K

✔

Sodium
carbonate

Only in slaughter house

สบูโ่ ซเดียม (สบู่
แข็ง/ สบูก
่ ้อน)

✔

Sodium soap

ี= ม
สบูโ่ ปแตสเซย
(สบูอ
่ อ
่ น)

✔

Potassium
soap
(soft soap)

✔

Ethyl alcohol

For cleaning containers

Alcohol
isopropyl

For disinfection; preferably
ethyl alcohol

แอลกอฮอล์
เอทิล

ืK โรค
ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ

แอลกอฮอล์,
ไอโสโปรปิ ล

ืK โรค ควร
ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ
✔
่ น
เลือกใช ้ เอทธิลแอลกอฮอล์กอ

โอโซน
ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

ืK
ให ้ใชส้ ําหรับฆ่าเชอ

✔

Ozone

✔

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

ํ หร ับผลิตภ ัณฑ์อน
่ ยแปรรูปสา
ภาคผนวก 2 สารปรุงแต่งและสารชว
ิ ทรีย ์ /
Appendix 2: List of Approved Additive and Processing Aids Used
in Food Processing
่ นทีy 2.1: รายการสารปรุงแต่งและ carrier ทีอ
สว
y นุญาตให้ใช ้ /
Part 2.1: List of Products Used as Additives and Carriers

ในกรณีการขอรับรองมาตรฐาน EU ให ้นํ าสารทีม
= เี ครือ
= งหมายดอกจัน * ในช่องเลขรหัสมาคํานวณโดยนับเป็ นส่วนประกอบทีเ= ป็ นวัตถุดบ
ิ ทางการเกษตร
ส่วนรายการทีไ= ม่ใส่เครือ
= งหมายดอกจัน ไม่ต ้องนํ ามาใช ้คํานวณเป็ นวัตถุดบ
ิ ทางการเกษตร
In case of product certified under the EU programme, the product marked with an asterisk * in the column of code number has to be
calculated as ingredients of agricultural origin. The substances not marked with an asterisk * are not to be calculated as ingredients of
agricultural origin.

รายการ

ผลิตภ ัณฑ ์
ทีใy ช ้

ี ม
แคลเซย
คาร์บอเนต

ไม่จํากัด

ั เฟอร์ได
ซล
ออกไซด์

ไวน์

ี ม
โพแทสเซย
เมตาไบ
ั ไฟต์
ซล

ไวน์

กรดแลคติก

ผักและ
ผลไม ้

คาร์บอนได
ออกไซด์
กรดมาลิก
กรด
แอสคอบิก

รายละเอียด/
ข้อกําหนด

Product

จะต ้องไม่ใส่ในไวน์มาก
เกินกว่า 100 ppm และ
ั ไฟต์
ต ้องไม่มซ
ี ล
เหลือเกินกว่า 35 ppm
ในผลิตภัณฑ์สําเร็จ

Product
group

E170 Calcium
carbonate

unrestricted

E220 Sulphur
dioxide

wine

Detail/
Limitation

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.

wine
E224 Potassium
metabisulphit
e
ใช ้เพือ
= ปรับปรุงรสในนํK า
ผลไม ้/นํK าผักเข ้มข ้น,
ผลิตภัณฑ์ผักดอง

E270 Lactic acid

Fruit/
vegetable

ไม่จํากัด

E290 Carbon
dioxide

unrestricted

ผักและ
ผลไม ้

E296

Fruit/
vegetable

ผักและ
ผลไม ้

E300 Ascorbic
acid

Malic acid

Concentrated
fruit/vegetable juice &
fermented vegetable
products

Fruit/
vegetable

โทโคฟี รอลส ์ ไม่จํากัด

ต ้องสกัดจากนํK ามันพืช

ิ น
เลซต
ิ

ไม่จํากัด

ได ้มาโดยไม่ใช ้สารฟอก E322 Lecithin
และตัวทําละลาย
*
อินทรีย ์

unrestricted

Obtained without use
of bleaches and
organic solvents

ิ ริก
กรดซต

ผักและ
ผลไม ้/ไวน์

• ใช ้เพือ
= ปรับปรุงรสใน E330 Citric acid
แยม, นํK าผลไม ้/นํK า
ผักเข ้มข ้น, ผักดอง
(ใช ้ไม่เกิน 1 กรัม/
ลิตร)
• ใช ้ร ้อยละ 0.1-0.5
เพือ
= ช่วยป้ องกัน
ปฏิกริ ย
ิ าสีนํKาตาลใน
ผักและผลไม ้ตาก
แห ้ง
• ในไวน์ ต ้องใส่ไม่

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-

E306 Tocopherols unrestricted
*
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Must be derived from
vegetable oils

รายการ

ผลิตภ ัณฑ ์
ทีใy ช ้

รายละเอียด/
ข้อกําหนด

Product

Product
group

เกิน 1 กรัม/ลิตร

ี มซ ิ
แคลเซย
เตรด

โซเดียมทาร์
เตรต

0.5%
• Used in wine, not
more than 1
gram/liter

ผักและ
ผลไม ้

กรดทาร์ทาริก ไวน์

E333 Calcium
citrates

Fruit/
vegetable

ให ้ใช ้ทีม
= าจากธรรมชาติ E334 Tartaric acid wine

ขนมหวาน/
เค ้ก/ขนมปั ง

ี ม ธัญพืช/ขนม
โพแทสเซย
หวาน/เค ้ก/
ทาร์เตรต
ขนมปั ง

E335 Sodium
tartrate

cake/biscuit/
confectionery

E336 Potassium
tartrate

cereal/cake/
biscuit/
confectionery
cereal

โมโน
ี ม
แคลเซย
ฟอสเฟต

ธัญพืช

ใช ้กับแป้ ง

E341 Mono
calcium
phosphate

แอมโมเนียม
ฟอสเฟต

ไวน์

ให ้ใช ้ไม่เกิน 0.3 กรัม/
ลิตร

E342 Ammonium wine
phosphate

กรดอัลจินก
ิ

ไม่จํากัด

E400 Alginic acid

unrestricted

โซเดียมอัลจิ ไม่จํากัด
เนต

E401 Sodium
alginate

unrestricted

ี ม ไม่จํากัด
โพแทสเซย
อัลจิเนต

E402 Potassium
alginate

unrestricted

วุ ้น

ไม่จํากัด

E406 Agar

unrestricted

คาร์ราจีแนน

ไม่จํากัด

E407 Carrageena unrestricted
n

โลคัสบีนกัม

ไม่จํากัด

E410 Locust bean unrestricted
*
gum

กัวร์ กัม

ไม่จํากัด

E412 Guar gum
*

unrestricted

E413 Tragacanth
gum

unrestricted

ทรากาแคนท์ ไม่จํากัด
กัม

Detail/
Limitation

ไม่อนุญาตให ้ใช ้กับ
ผลิตภัณฑ์ทส
ี= ง่ ออกไป
EU

อาราบิกกัม

ขนมหวาน/
นม/ไขมัน/
ไข่

E414 Arabic gum
*

confectionery
/milk
products/fat
products/egg

แซนแทนกัม

ผัก/ผลไม ้/
เค ้ก/ขนมปั ง

E415 Xanthan
gum

Fruit/
vegetable
cake/biscuit

เพคติน

ไม่จํากัด

ช่วยให ้แยมคงตัว
อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะเพ
คตินธรรมชาติทไี= ม่ผา่ น
กระบวนการทางเคมี

E440 Pectin
*

unrestricted

ไฮดรอกซ ี

ไม่จํากัด

ใช ้เป็ นวัสดุทําแคปซูล
และอนุญาตให ้ใช ้

E464 Hydroxypro unrestricted
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Allow only from
natural source

For raising flour only

Restricted to 0.3 gm/l

Not allowed for
products being
exported to the EU.

For jam production
Modification is not
allowed
Encapsulation material
for capsules. Allowed

รายการ

ผลิตภ ัณฑ ์
ทีใy ช ้

รายละเอียด/
ข้อกําหนด

Product

เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท ี=
ขอรับรองมาตรฐาน
สหภาพยุโรปเท่านัน
K

พรอพิลเมทิล
เซลลูโลส

Product
group

only for EU
programme.

pyl methyl
cellulose

ขนมหวาน/
เค ้ก/ขนมปั ง

E500 Sodium
carbonates
(E500)

cake/biscuit/c
onfectionery

ี ม ธัญพืช/ขนม
โพแทสเซย
หวาน/เค ้ก/
คาร์บอเนต
ขนมปั ง

E501 Potassium
carbonates

cereal/cake/
biscuit/
confectionery

โซเดียม
คาร์บอเนต

Detail/
Limitation

แอมโมเนียม
คาร์บอเนต

ธัญพืช/ขนม ใช ้เป็ นสารทีท
= ําให ้ขนม
หวาน/เค ้ก/ ฟู
ขนมปั ง

E503 Ammonium cereal/cake/ Used as leavening
agent
carbonates biscuit/
confectionery

ี ม
แมกนีเซย
คาร์บอเนต

ธัญพืช/ขนม
หวาน/เค ้ก/
ขนมปั ง

E504 Magnesium cereal/cake/bi
carbonates scuit/
confectionery

ี ม ผักและ
โพแทสเซย
ผลไม ้
คลอไรด์

ี ม
แคลเซย
คลอไรด์

ผัก/ผลไม ้/
ถัว= เหลือง

ี ม
แมกนีเซย
คลอไรด์

ถัว= เหลือง

ี ม
แคลเซย
ั เฟต
ซล

ถัว= เหลือง/
ขนมหวาน/
ยีสต์

แอมโมเนียม
ั เฟต
ซล

ไวน์

ใช ้กับผักและผลไม ้
กระป๋ องแช่แข็ง ซ ้อส
มาสตาร์ด
ไม่อนุญาตให ้ใช ้กับ
ผลิตภัณฑ์ทส
ี= ง่ ออกไป
EU

ไม่อนุญาตให ้ใช ้กับ
ผลิตภัณฑ์ทส
ี= ง่ ออกไป
EU

E508 Potassium
chloride

Fruit and
vegetable

E509 Calcium
chloride

soybean
/fruit/
vegetable

E511 Magnesium soybean
chloride
E516 Calcium
sulphate

ใช ้ไม่เกิน 0.3
มิลลิกรัม/ลิตร

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

Not allowed for
products being
exported to the EU.

Soybean
products/
confectionery
/bakers’ yeast

E517 Ammonium wine
sulphate

Restricted to 0.3 mg/l

ี มไฮ แป้ ง/นํK าตาล สารเติมในแป้ งข ้าวโพด
แคลเซย
tortilla และสารช่วย
ดรอกไซด์
แปรรูปในผลิตภัณฑ์
นํK าตาล

E526 Calcium
hydroxide

Flour/sugar

Food additive for
maize tortilla flour
Processing aid for
sugar

ิ ก
ซล
ิ อนไดออ ผักและ
ผลไม ้
กไซด์

E551 Silicon
dioxide

Fruit/
vegetable

Anti-caking agent for
herbs and spices

สารป้ องกันการจับตัว
แข็งในเครือ
= งเทศ

อาร์กอน

ไม่จํากัด

E938 Argon

unrestricted

ไนโตรเจน

ไม่จํากัด

E941 Nitrogen

unrestricted

ออกซเิ จน

ไม่จํากัด

E948 Oxygen

unrestricted

Natural
flavour

unrestricted

ไม่จํากัด
สารแต่งกลิน
=
จากธรรมชาติ

ต ้องไม่ผา่ นกระบวนการ
ทางเคมี และไม่ใช ้ตัว
ทําละลายและ carrier
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Preference to organic
sources. Must not
been produced by

รายการ

ผลิตภ ัณฑ ์
ทีใy ช ้

รายละเอียด/
ข้อกําหนด

Product

Product
group

สังเคราะห์ หรือสารกัน
บูดสังเคราะห์

ี สมอาหาร ไม่จํากัด
สผ
(จาก
ธรรมชาติ)

เกลือ

ไม่จํากัด

จุลน
ิ ทรีย ์

ไม่จํากัด

Detail/
Limitation
chemical process and
using any synthetic
solvent and carrier or
any synthetic
preservatives.

เช่น สีเขียวจากใบเตย
สีแดงจากกระเจี¬ ยบ สี
ส ้มจากเมล็ดคําแสด สี
เหลืองจากขมิน
K สีมว่ ง/
ฟ้ าจากดอกอัญชัญ
นํK าตาลไหม ้ เป็ นต ้น

Food
coloring
(Natural
sources)

unrestricted

Such as green colour
from pundan leaf, red
colour from hibiscus,
yellow from turmeric,
purple/blue from anchan, orange from
kam-sad seed

Salt

unrestricted

From clean sources no
contamination.

Microorganisms

unrestricted

Must not from GMOs

Product

Product
group

Detail/Limitation

• สารช่วยให ้คงรูป ใช ้ E170 Calcium
ในผลิตภัณฑ์ผัก
carbonate/
= ม แช่อม
ผลไม ้ เชือ
ิ=
Lime water
ดอง
• นํK าปูนใสเตรียมได ้
จากปูนขาว(ทีใ= ช ้กิน
หมาก) 1 ช ้อนชา
ต่อนํK า 1 ลิตร คนให ้
ทัว= ตังK ทิงK ไว ้จน
ตกตะกอน ดูด
เฉพาะนํK าใสไปใช ้

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.

ต ้องไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม

่ นทีy 2.2: รายการสารชว
่ ยแปรรูปทีอ
สว
y นุญาตให้ใช ้ /
Part 2.2 List of Products Used as Processing Aids
รายการ

ผลิตภ ัณฑ ์
ทีใy ช ้

ี ม
แคลเซย
คาร์บอเนต/
นํK าปูนใส

ไม่จํากัด

แทนนิน

ไวน์

กรดแทนนิก

ไวน์

ั เฟอร์ได
ซล
ออกไซด์

รายละเอียด/
ข้อกําหนด

E181

Tannin

wine

E184

Tannic acid

wine

ไวน์

E220

Sulphur
dioxide

wine

คาร์บอนไดอ
อกไซด์

ไม่จํากัด

E290

Carbon
dioxide

unrestricted

ิ น
เลซต
ิ

ขนมหวาน/ ช่วยให ้แป้ งลืน
=
เค ้ก/ขนมปั ง

E322

Lecithin

cake/biscuit/ Greasing agent
confectionery

ตัวช่วยกรอง

Page 97 of 110

Filtration aids

รายการ

ผลิตภ ัณฑ ์
ทีใy ช ้

รายละเอียด/
ข้อกําหนด

Product

กรดและเกลือ ไวน์
ทาร์ทาริก

Product
group

Detail/Limitation

E334 Tartaric acid wine
(L(+) & salt
–)
E500

Sodium
carbonate

sugar

ี ม ผักและ
โพแทสเซย
ผลไม ้/ไวน์
คาร์บอเนต

E501

Potassium
carbonate

fruit/vegetabl
e/wine

ี ม
แมกนีเซย
คลอไรด์

ถัว= เหลือง

E511

Magnesium soybean
chloride

ั ฟูรก
กรดซล
ิ

นํK าตาล

ใช ้ปรับ pH ของนํK า

E513

Sulphuric
acid

sugar

pH adjustment of
water

ี ม
แคลเซย
ั เฟต
ซล

ไม่จํากัด

ช่วยในการจับตัว

E516

Calcium
sulphate

unrestricted

Coagulation agent

โซเดียมไฮดร นํK าตาล/เค ้ก
อกไซด์

E524

Sodium
hydroxide

Sugar, Cake

ิ ก
ซล
ิ อนไดออ ผักและ
ผลไม ้/ไวน์
กไซด์

E551

Silicon
dioxide

fruit/vegetabl
e/wine

ทัลค
์

ไม่จํากัด

E553

Talc

unrestricted

บีแวกซ ์

ไม่จํากัด

E901

Beeswax

unrestricted

คาร์นอบาร์
แวกซ ์

ไม่จํากัด

E903

Carnauba
wax

unrestricted

ไนโตรเจน

ไม่จํากัด

E941

Nitrigen

unrestricted

วัสดุกรองทีไ= ม่ ไม่จํากัด
มีสารแอสเบส
ตอส

Asbestos
free filter
materials

unrestricted

Activated
carbon

ไม่จํากัด

Activated
carbon

unrestricted

เบนโทไนท์

ผัก/ผลไม ้

Bentonite

Fruit/
vegetable

ี
เคซน

ไวน์

Casein

wine

ไดอะตอมมิ
ี ส เอิรท
เชย
์

สารช่วย
ความหวาน/
ไวน์

Sweetener/
Diatomaceous earth wine

คาโอลีน

ไม่จํากัด

Kaolin

unrestricted

เพอร์ไรท์

ไม่จํากัด

Perlite

unrestricted

เอทานอล

ไม่จํากัด

ตัวทําละลาย

Ethanol

unrestricted

Solvent

เอทิลน
ี

ผลไม ้

ใช ้บ่มผลไม ้ ไม่อนุญาต
ให ้ใช ้ก๊าซเอทิลน
ี ทีม
= า
จากสารสังเคราะห์

Ethylene

Fruit

Used as ripening
agent. Only nonsynthetic source is
allowed.

เจลาติน

ผักและ
ผลไม ้/ไวน์

ใช ้เพือ
= ให ้เกิดความคง
ตัวในแยมบางชนิด

Gelatin

fruit/vegetabl Used in jam for
e/wine
texture stability

ไอซงิ= กลาส

ไวน์

Isinglass

wine

โซเดียม
คาร์บอเนต

นํK าตาล

Page 98 of 110

รายการ
นํK ามันพืช

ผลิตภ ัณฑ ์
ทีใy ช ้

รายละเอียด/
ข้อกําหนด

Product

ไม่จํากัด

Product
group

Vegetable
oils

unrestricted

Detail/Limitation

สารปรับความ ไม่จํากัด
เป็ นกรด-ด่าง

ต ้องมาจากธรรมชาติ
เช่น กรดซิตริก
โซเดียมไบคาร์บอเนต
หรือนํK าส ้มสายชู

pH
adjusters

unrestricted

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

เอนไซม์

ไม่จํากัด

ต ้องมาจากธรรมชาติ
และห ้ามใช ้เอนไซม์ท ี=
ผลิตจากจุลน
ิ ทรียท
์ ม
ี= ี
การทําพันธุวศ
ิ วกรรม

Enzyme

unrestricted

Must be from natural
sources and not
produced from
GMOs.

จุลน
ิ ทรีย ์

ไม่จํากัด

ต ้องไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม

Microorganisms

unrestricted

Must not from GMOs
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ั นํา‚ อินทรีย ์ /
ภาคผนวก 3 ปัจจ ัยการผลิตทีอ
y นุญาตให้ใชใ้ นการผลิตสตว์
Appendix 3 : List of Approved Inputs Used in organic
Aquaculture production
่ นทีy 3.1: ผลิตภ ัณฑ์และวิธก
ื‚ ป้องก ัน และ
สว
ี ารทีอ
y นุญาตให้ใชใ้ นการทําความสะอาด ฆ่าเชอ
ั
ควบคุมโรคและศตรูในฟาร์ม /
Part 3.1: Products and methods used for cleaning, disinfection, and pest and
disease control
รายการ
โอโซน

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

้ าเชอ
ืK ในโรงเพาะฟั กและบ่อ
ใชฆ่
อนุบาล

Ozone

โซเดียมไฮโป
คลอไรด์

NaOCl

ี มไฮโป
แคลเซย
คลอไรด์

Ca(ClO)2 Calcium
hypochlorite

้ นสารทําความสะอาด
โซเดียมไฮดรอก ใชเป็
ไซด์ (โซดาไฟ)

NaOH

แอลกอฮอล์

For disinfection in hatcheries
and nurseries.

Sodium
hypochlorite

Sodium
hydroxide
(caustic soda)

A cleaning agent

Alcohol

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

้
ืK โรค
ใชควบคุ
มเชอ

ไอโอดีน

้
ืK โรค
ใชควบคุ
มเชอ

H 2O 2

ี มเปอร์ หรือด่างทับทิม ใชฆ่
้ าเชอ
ืK
โปตัสเซย
แมงกาเนต
กรดอินทรีย ์

Details/Restriction

KMnO4

่ กรดอาซต
ี ก
้
เชน
ิ (นํK าสมสายชู
)
ิ
กรดซตริก กรดแลกติก

เกลือ

Hydrogen
peroxide

For disease control

Iodine

For disease control

Potassium
permanganate

Use as disinfectant

Organic acid

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

Salt

โดโลไมท์

ี มแมกนีเซย
ี ม
หรือแคลเซย
้ บสภาพดินและนํK า
ออกไซด์ ใชปรั
ในระหว่างการเลีย
K งได ้

Dolomite

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

หินปูน ปูนมาร์ล

ี มคาร์บอเนต ใช ้
หรือแคลเซย
ปรับปรุงคุณภาพดินและนํK าใน
ระหว่างการเลีย
K งได ้

Lime stone,
marl

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

ปูนขาว
(quicklime)

ี มออกไซด์ เป็ นปูนที=
หรือแคลเซย
ี ม
ได ้จากการเผาปูนแคลเซย
คาร์บอเนตหรือโดโลไมท์ อาจ
ื= อืน
่ ปูนไฮเดรต
เรียกในชอ
= เชน
้ อ
ปูนร ้อน ปูนเผาโชยนํK า ใชเพื
= ฆ่า
ืK ในบ่อ และปรับปรุงคุณภาพนํK า
เชอ

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.

แร่ธาตุจาก
ธรรมชาติ

้ บปรุงคุณภาพนํK า โดยให ้ใช ้
ใชปรั
ในรูปธรรมชาติเท่านัน
K

Minerals

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

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

Details/Restriction

วิธท
ี างกายภาพ

่ การตากแห ้ง ใชตาข่
้
เชน
าย กับ
ดัก

Physical
methods

E.g. drying, net, trap

วิธท
ี างชวี ภาพ

่ การใชปลาพยาบาลควบคุ
้
เชน
ม
ิ
ั
ปรสตภายนอกตัวสตว์นํKา

Bio control
methods

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

สารเตรียมจาก
พืช

้
ั รู เชน
่ โล่ตน
ใชควบคุ
มโรคหรือศต
ิ¬
(จากหางไหล) ไพรีทรัม สะเดา

Plant materials

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

กากชา

เป็ นผลพลอยได ้จากการหีบนํK ามัน
ชาจากเมล็ดพันธุไ์ ม ้ดอกในตระกูล
ชาหรือเมีย
= งจีน (camellia oil) ซงึ=
ในเมล็ดมีสาร saponin ทีเ= ป็ นพิษ
ั ว์เลือดเย็น ใชกํ้ าจัดปลาที=
ต่อสต
ั รูในบ่อกุ ้ง
เป็ นศต

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.

จุลน
ิ ทรีย ์

้
ั รู แต่ต ้องไม่
ใชควบคุ
มโรคหรือศต
มาจากกระบวนการพันธุวศ
ิ วกรรม

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

ั นํา‚ /
่ นทีy 3.2 : แร่ธาตุ และสารปรุงแต่งและสารชว
่ ยแปรรูปทีอ
สว
y นุญาตให้ใชใ้ นอาหารสตว์
Part 3.2: Minerals, additives, and processing aids permitted for use in
aquaculture animal feeds
รายการ
แร่ธาตุ
วิตามิน

ธาตุอาหารรอง

เอนไซม์และ
จุลน
ิ ทรีย ์
สารกันบูด
สารแอนติออกซ ิ
แดนท์
สารเหนียว
(Binder) และ
สาร anti-caking

รายละเอียด/ข้อกําหนด

Input

ตามรายการทีร= ะบุใน Annex V
ของ EC 889/2008
้ นสารปรุงแต่ง ควรใชจาก
้
ใชเป็
แหล่งธรรมชาติ ในกรณีทไี= ม่
เพียงพอ อาจอนุญาตให ้ใช ้
วิตามินสงั เคราะห์ทเี= ลียนแบบ
วิตามินธรรมชาติได ้

Minerals

้ นสารปรุงแต่ง ตามรายการที=
ใชเป็
ระบุใน Annex VI ของ EC
889/2008
เพือ
= รักษาคุณภาพอาหาร แต่
ต ้องไม่เป็ นจุลน
ิ ทรียท
์ ผ
ี= า่ น
กระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม
กรดอินทรียจ
์ ากธรรมชาติ ได ้แก่
ิ ริก กรดซอร์บก
กรดซต
ิ กรดแล
คติก
สารสกัด Tocopherol จาก
ธรรมชาติ และสารแอนติออกซ ิ
แดนท์จากธรรมชาติ
จากแหล่งธรรมชาติ และรายการ
ตามทีร= ะบุใน Annex VI ของ EC
889/2008

Trace minerals

Vitamins

Enzymes and
microorganisms
Preservatives

Antioxidant
substances
Binders and
anti-caking
agents
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Details/Restriction
As listed in Annex V of
EC889/2008
Use as feed additives and
preferably from natural
sources. If not adequate,
synthetic vitamins identical to
natural vitamins may be
allowed.
Use as feed additives and as
listed in Annex VI of
EC889/2008
For maintaining feed quality.
Must not come from genetic
engineering.
Organic acids from natural
sources, i.e. citric acid, sorbic
acid, lactic acid
Tocopherol-rich extracts of
natural origin and natural
antioxidant substances.
Of natural origin and as listed
in Annex VI of EC889/2008

ํ หร ับเกษตรอินทรีย ์ /
ภาคผนวก 4 แนวทางการประเมินปัจจ ัยการผลิตสา
Appendix 4: Guideline for Evaluation Additional Inputs to Organic
Agriculture
หล ักการ

Rational

ผู ้ผลิตทีต
= ้องการใชปั้ จจัยการผลิตจะต ้องทําการ
ั ก่อนว่าปั จจัยการผลิต
ตรวจสอบและประเมินให ้แน่ชด
นัน
K เป็ นไปตามมาตรฐานมกท.หรือไม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง= ในกรณีทป
ี= ั จจัยการผลิตนัน
K มิได ้ระบุใน
มาตรฐานหรือในรายการปั จจัยการผลิตทีไ= ด ้รับอนุมต
ั ิ
้
ให ้ใชจากมกท.
แต่ผู ้ผลิตมีความจําเป็ นต ้องใชปั้ จจัย
การผลิตนัน
K ทังK นีป
K ั จจัยการผลิตทีเ= ป็ นไปตาม
้ ้
แนวทางนีเK ท่านัน
K ทีม
= กท.อาจจะอนุญาตให ้ใชได

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.

คําจําก ัดความ

Definition

้
ปั จจัยการผลิต หมายถึง ปั จจัยการผลิตทีใ= ชในระบบ
่ ปุ๋ย, สารป้ องกันกําจัด
การผลิตเกษตรอินทรีย ์ เชน
ั รูพช
ิ ธิภาพอืน
ื และสารเพิม
= ๆทีไ= ด ้มาจาก
ศต
= ประสท
ธรรมชาติ

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

แนวทางการปฏิบ ัติ

Method of evaluation

1. ข้อมูลหรือเอกสาร ผู ้ผลิตจะต ้องเก็บรวบรวม
ข ้อมูลทีเ= กีย
= วกับวัตถุดบ
ิ /องค์ประกอบ กรรมวิธ ี
การผลิต และข ้อมูลอืน
= ๆทีเ= กีย
= วข ้องของปั จจัยการ
ผลิตนัน
K ไว ้เพือ
= ให ้ทางมกท.ตรวจสอบได ้ หาก
ข ้อมูลไม่เพียงพอ มกท.อาจไม่อนุญาตให ้ใช ้
ปั จจัยการผลิตนัน
K ๆได ้

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. การประเมินปัจจ ัยการผลิต
ปั จจัยการผลิตทีเ= ตรียมขึน
K ภายในฟาร์มตนเอง
ั
่
K
ิ
ิ ทรีย ์ ทังK ทีม
= อ
ี ยู่
จากชนสวนของพืช สตว์ และจุลน
ฟาร์มตนเองและทีไ= ด ้จากภายนอก อนุญาตให ้
้ ้ในกรณีทม
ี= ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนดังนีK
ใชได
2.1 มีความจําเป็ นต ้องใช ้ เพือ
= รักษาคุณภาพ
ของผลผลิต
ิ หรือมีองค์ประกอบทีม
= าจาก
2.2 ใชวั้ ตถุดบ
ธรรมชาติ ตลอดจนกรรมวิธก
ี ารผลิตเป็ นไป
ตามมาตรฐานมกท.
2.3 สามารถย่อยสลายได ้ตามธรรมชาติ
ั ว์
ี ต่อมนุษย์ สต
2.4 ไม่เป็ นพิษหรือไม่กอ
่ ผลเสย
ิ ในดิน และ
แมลงทีม
= ป
ี ระโยชน์ สงิ= มีชวี ต
สงิ= แวดล ้อม
2.5 ไม่กอ
่ ผลกระทบต่อผลผลิตอินทรียท
์ งั K ในแง่
คุณภาพและความปลอดภัย
้
ั ซอนหรื
อยากแก่การพิจารณา
ในกรณีทม
ี= ค
ี วามซบ
อาจต ้องใช ้ "หลักเกณฑ์การประเมินปั จจัยการผลิต
์ อง IFOAM " เป็ นแนวทางใน
สําหรับเกษตรอินทรียข
การพิจารณา
3. การประเมินปัจจ ัยการผลิตทีผ
y ลิตเป็นการค้า

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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้ ้ในกรณีทม
ี= ค
ี ณ
ุ สมบัตค
อนุญาตให ้ใชได
ิ รบถ ้วน
ดังนีK
= รักษาคุณภาพ
3.1 มีความจําเป็ นต ้องใช ้ เพือ
ของผลผลิต
ิ หรือมีองค์ประกอบทีม
= าจาก
3.2 ใชวั้ ตถุดบ
่ วัสดุอน
ิ ทรีย ์ และหินแร่ท ี=
ธรรมชาติ เชน
เกิดขึน
K ตามธรรมชาติ และไม่ม ี
ิ ทรียท
์ ม
ี= าจาก
สว่ นประกอบของวัสดุอน
กระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม
้
3.3 วิธก
ี ารเก็บเกีย
= วและรวบรวมวัตถุดบ
ิ ทีใ= ชใน
ปั จจัยการผลิต และกรรมวิธก
ี ารผลิต
จะต ้องไม่สร ้างผลกระทบต่อความยัง= ยืน
และสมดุลของสภาพแวดล ้อม
3.4 สามารถย่อยสลายได ้ตามธรรมชาติ
ั ว์
ี ต่อมนุษย์ สต
3.5 ไม่เป็ นพิษหรือไม่กอ
่ ผลเสย
ี
=
ิ
ว
ต
ิ
ในดิ
น
และ
ง
มี
ช
แมลงทีม
= ป
ี ระโยชน์ ส
สงิ= แวดล ้อม
3.6 ไม่กอ
่ ผลกระทบต่อผลผลิตอินทรียท
์ งั K ในแง่
คุณภาพและความปลอดภัย

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.

้
ั ซอนหรื
อยากแก่การพิจารณา
ในกรณีทม
ี= ค
ี วามซบ
อาจต ้องใช ้ "หลักเกณฑ์การประเมินปั จจัยการผลิต
์ อง IFOAM" เป็ นแนวทางใน
สําหรับเกษตรอินทรียข
การพิจารณา

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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่ ยในการแปรรูป
ภาคผนวก 5 แนวทางการประเมินสารปรุงแต่งและสารชว
ผลิตภ ัณฑ์อน
ิ ทรีย ์ / Appendix 5 : Guideline for Evaluation Additive and
Processing Aids for Organic Processing
หล ักการ

Rationale

ในการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ ควรเลือกวิธก
ี าร
แปรรูปทีส
= ามารถคงคุณค่าทางโภชนาการให ้มาก
้ าทีจ
้
= ําเป็ น
งแต่งหรือใชเท่
ทีส
= ด
ุ โดยไม่ต ้องใชสารปรุ
้
งแต่งหรือสาร
หากผู ้ประกอบการต ้องการใชสารปรุ
ชว่ ยในการแปรรูปจะต ้องทําการตรวจสอบและ
ั ก่อนว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตาม
ประเมินให ้แน่ชด
มาตรฐานมกท.หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง= ในกรณีท ี=
K มิได ้ระบุใน
สารปรุงแต่งหรือสารชว่ ยในการแปรรูปนัน
้
มาตรฐานหรือในรายการทีไ= ด ้รับอนุมต
ั ใิ ห ้ใชจากมกท.
ทังK นีส
K ารปรุงแต่งและสารชว่ ยในการแปรรูปทีเ= ป็ นไป
ตามแนวทางนีเK ท่านัน
K ที= มกท. อาจจะอนุญาตให ้
้ ้
ใชได

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.

คําจําก ัดความ

Definition

•

•

สารปรุงแต่ง (Additives) หมายถึง สารชว่ ยเสริม
หรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือ สารใดๆที=
ผสมเข ้าไปในผลิตภัณฑ์แล ้วมีผลต่อคุณภาพการ
เก็บรักษา กลิน
= ส ี รสชาติ ความเข ้ากัน หรือ
คุณสมบัตอ
ิ น
ื= ๆทีม
= ผ
ี ลต่อการรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และอาจกลายเป็ นสว่ นผสมหนึง= ของ
ผลิตภัณฑ์
สารชว่ ยในการแปรรูป (processing aids)
่ งไปเพือ
= ชว่ ยในระหว่างการ
หมายถึง สารทีใ= สล
แปรรูปอาหาร และถูกนํ าออกไปก่อนทีจ
= ะเป็ น
ผลิตภัณฑ์สําเร็จ ไม่จัดว่าเป็ นสว่ นผสมของ
อาหาร และมักจะไม่พบว่าเหลือตกค ้างอยูใ่ น
ผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายหรือเหลือตกค ้างในปริมาณที=
่ สารชว่ ยกรอง(filtration aid) ,ตัว
น ้อยมาก เชน
ทําละลาย (solvent) เป็ นต ้น

•

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.

แนวทางการปฏิบ ัติ

Method of evaluation

1. ข้อมูลและเอกสาร ผู ้ประกอบการจะต ้องเก็บ
รวบรวมข ้อมูล/เอกสารทีเ= กีย
= วกับแหล่งทีม
= าของ
วัตถุดบ
ิ /องค์ประกอบ กรรมวิธก
ี ารผลิต และข ้อมูล
้
ตสารปรุงแต่งหรือสาร
ของสารอืน
= ๆทีใ= ชในการผลิ
ชว่ ยในการแปรรูปนัน
K ไว ้ เพือ
= ให ้ทางมกท.
ตรวจสอบได ้ หากข ้อมูลไม่เพียงพอ มกท.อาจไม่
้
งแต่งหรือสารชว่ ยในการแปร
อนุญาตให ้ใชสารปรุ
รูปนัน
K ๆได ้

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.

่ ยในการแปรรูป ที=
2. สารปรุงแต่งและสารชว
้ ้ในกรณีทม
ี= ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วน
อนุญาตให ้ใชได
ดังนีK
2.1 มีความจําเป็ นอย่างยิง= ต่อการแปรรูป

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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ผลิตภัณฑ์ อาจไม่สามารถแปรรูปหรือเก็บ
รักษาผลผลิตบางประเภทได ้หากไม่มส
ี าร
ปรุงแต่ง/สารชว่ ยในการแปรรูปดังกล่าว
ิ หรือมีองค์ประกอบทีม
= าจาก
2.2 ใชวั้ ตถุดบ
ธรรมชาติ
2.3 กรรมวิธใี นการผลิตสารปรุงแต่ง/สารชว่ ยใน
การแปรรูปเป็ นไปตามมาตรฐานมกท.
่ ลิตภัณฑ์ทม
ี= าจากกระบวนการทาง
2.4 ไม่ใชผ
พันธุวศ
ิ วกรรม

2.2 Raw materials or ingredients are of
natural origin.

2.5 ต ้องไม่เป็ นอันตรายต่อผู ้บริโภค
ี คุณสมบัตท
ิ แ
ี= ท ้จริงของ
2.6 ไม่ทําให ้สูญเสย
ผลิตภัณฑ์
ี ต่อสภาพแวดล ้อม
2.7 ไม่กอ
่ ผลเสย

2.5 Additives and processing aids are
harmless for consumers.

้ หรือยากแก่การ
ั ซอน
ในบางกรณีทม
ี= ค
ี วามซบ
ั ถุดบ
ิ หรือองค์ประกอบทีม
= าจาก
พิจารณา หรือมิใชว่ ต
ธรรมชาติเนือ
= งจากสารธรรมชาติมค
ี ณ
ุ ภาพและ
้
ปริมาณไม่เพียงพอทีจ
= ะใชทดแทน
อาจต ้องใช ้
"หลักเกณฑ์การประเมินสารปรุงแต่งและสารชว่ ยใน
์ อง
การแปรรูป สําหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียข
IFOAM" เป็ นแนวทางในการพิจารณา

aids is essential to the production.
Some products cannot be processed or
preserved without additives and
processing aids as such.

2.3 Processing method is in compliance
with ACT Standards.
2.4 Additives and processing aids are not
genetically engineered products.

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.

Page 105 of 110

ภาคผนวก 6 หล ักเกณฑ์การปร ับปรุงแก้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ /
Appendix 6: Procedure for Standards Revision
หล ักการและเหตุผล

Rationale

ในการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง
มกท. จะต ้องมีกระบวนการทีม
= ค
ี วามโปร่งใสและเปิ ด
ให ้บุคคลทีเ= กีย
= วข ้องได ้มีสว่ นร่วมในการเสนอ
ข ้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก ้ไข ดังนัน
K กรรมการบริหาร
มกท. จึงได ้กําหนดหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงแก ้ไข
มาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง มกท. นีข
K น
ึK เพือ
= เป็ น
แนวทางในการทํางาน

The process of revising ACT Organic Standards
shall be transparent and open to all relevant
persons to make comments. The Executive
Board establishes this procedure to set the
process of ACT’s Standard revision.

ขอบเขต
1. การระดมข ้อคิดเห็น
2. การสรุปข ้อคิดเห็นขัน
K ต ้น
3. การพิจารณาข ้อคิดเห็นขัน
K ต ้นโดยอนุกรรมการ
มาตรฐาน
4. การจัดทําร่างมาตรฐานฉบับใหม่
5. การระดมข ้อคิดเห็นเพิม
= เติมต่อร่างมาตรฐานฉบับ
ใหม่
6. การปรับปรุงแก ้ไขร่างมาตรฐานขัน
K สุดท ้าย
7. การอนุมต
ั ริ า่ งมาตรฐานฉบับใหม่โดย
กรรมการบริหาร
8. ระยะเวลาในการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐาน
หล ักเกณฑ ์
1. การระดมข้อคิดเห็น
การระดมข ้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ มกท. จะเปิ ดให ้ทุกคนมีสว่ นร่วม ไม่วา่
ิ มกท.หรือไม่ รวมทังK
บุคคลนัน
K จะเป็ นสมาชก
เจ ้าหน ้าที= มกท., ผู ้ตรวจของ มกท. และ อกก.รับรอง
ข ้อคิดเห็นดังกล่าวจะต ้องสง่ มายังสํานักงาน มกท.
ื= ผู ้เสนอและเหตุผล
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร โดยระบุชอ
ประกอบในการเสนอข ้อคิดเห็นดังกล่าว
2. การสรุปข้อคิดเห็นขนต้
ั‚ น
ํ
เจ ้าหน ้าทีส
= านักงาน มกท. ทําการรวบรวมและสรุป
ข ้อคิดเห็นทังK หมดก่อนทีจ
= ะนํ าเสนออนุกรรมการ
มาตรฐานฯ โดยข ้อคิดเห็นทังK หมดควรจําแนกเนือ
K หา
ออกเป็ น 2 กลุม
่ ดังนีK
2.1 ข ้อคิดเห็นทีข
= ด
ั แย ้งกับหลักการในการทํา
เกษตรอินทรีย ์
2.2 ข ้อคิดเห็นทีเ= กีย
= วข ้องกับมาตรฐานเกษตร
อินทรียข
์ อง มกท.

Scope
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Call for Comments
Summary of preliminary comments
Standard Committee’s preliminary
consideration to the comments
First draft of standard revision
Call for additional comments to the first
draft
Final draft of standard revision
Approval of the new revised standards by
the Executive Board
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

ข ้อคิดเห็นทังK หมดควรแยกออกเป็ น 2 แฟ้ ม โดยแต่ละ
แฟ้ มอาจทําใบสรุปปะหน ้าอีกที

The summarized comments should be separated
into 2 files and having summary sheet as cover
page.

3. การพิจารณาข้อคิดเห็นขนต้
ั‚ นโดย
อนุกรรมการมาตรฐาน
อกก.มาตรฐานฯ พิจารณาข ้อคิดเห็นทังK หมดและทํา
ิ เบือ
ิ
K งต ้น โดยอาจมีหลักเกณฑ์ในการตัดสน
การตัดสน

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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ดังนีK
3.1 ตัดข ้อคิดเห็นทีข
= ด
ั แย ้งกับหลักการในการทํา
เกษตรอินทรีย ์ หรือไม่สามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้
ออกไป
3.2 รวบรวมข ้อคิดเห็นต่างๆ เพือ
= จัดทําเป็ นร่าง
มาตรฐานฉบับใหม่
3.3 ในกรณีทม
ี= ข
ี ้อคิดเห็นทีน
= ่าสนใจ แต่ไม่
ิ ได ้ และต ้องการข ้อคิดเห็น
สามารถตัดสน
หรือข ้อมูลเพิม
= เติม อกก.มาตรฐานฯ อาจ
มอบหมายให ้เจ ้าหน ้าที= มกท. นํ าไป
ดําเนินการหาข ้อมูลเพิม
= เติมดังต่อไปนีK
ั เจนเพียงพอ
= งั ไม่ชด
3.3.1 สําหรับประเด็นทีย
ื ขอข ้อมูลเพิม
= เติมจากผู ้
ให ้ทําหนังสอ
เสนอ แล ้วนํ ามาผ่านการดําเนินตาม
ขัน
K ตอนที= 2 และ 3 ใหม่
= ้องการข ้อคิดเห็น
3.3.2 สําหรับประเด็นทีต
เพิม
= เติม ให ้ปรึกษากับผู ้ชาํ นาญการใน
สาขาทีเ= กีย
= วข ้องเป็ นรายบุคคล
4. การจ ัดทําร่างมาตรฐานฉบ ับใหม่
อกก.มาตรฐานฯ นํ าข ้อคิดเห็นต่างๆ และข ้อมูล
เพิม
= เติมทีไ= ด ้ใหม่ มาจัดทําเป็ นร่างมาตรฐานเกษตร
อินทรียฉ
์ บับใหม่
5. การระดมข้อคิดเห็นเพิม
y เติมต่อร่างมาตรฐาน
ฉบ ับใหม่
ในขัน
K ตอนการระดมข ้อคิดเห็นเพิม
= เติม ควรจํากัดวงให ้
อยูใ่ นเฉพาะกลุม
่ บุคคลต่อไปนีK
ิ มกท.
5.1 สมาชก
ิ มกท.)
่ มาชก
5.2 องค์กรทีเ= กีย
= วข ้อง (ทีไ= ม่ใชส
่ กลุม
เชน
่ ผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ, กลุม
่
นักวิชาการ, กลุม
่ ผู ้บริโภค, ร ้านค ้าสเี ขียว,
ื= มวลชน ฯลฯ โดยควร
หน่วยงานของรัฐ, สอ
มีตวั แทนอย่างน ้อย 1 องค์กร ในแต่ละกลุม
่
5.3 ผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ ทีข
= อรับรองกับ มกท.
5.4 ผู ้สนใจทีส
= ง่ ข ้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก ้ไข
มาตรฐาน ในข ้อ 1.1
6. การปร ับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานครงสุ
ั‚ ดท้าย
อกก.มาตรฐานฯ พิจารณาข ้อคิดเห็นเพิม
= เติมทังK
หมดแล ้วนํ ามาปรับปรุงแก ้ไขเป็ นร่างมาตรฐานฯฉบับ
สุดท ้าย เพือ
= เตรียมนํ าเสนอต่อทีป
= ระชุม
กรรมการบริหาร
7. การอนุม ัติรา่ งมาตรฐานฉบ ับใหม่โดย
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารจะเป็ นผู ้พิจารณาร่างมาตรฐานฯฉบับ
้ าง
สุดท ้ายและทําการอนุมต
ั ิ ก่อนทีจ
= ะประกาศใชอย่
เป็ นทางการ โดยจะเป็ นผู ้กําหนด :
้
บใหม่
7.1 วันทีเ= ริม
= บังคับใชมาตรฐานฉบั
7.2 ในกรณีทม
ี= ก
ี ารเปลีย
= นแปลงมาตรฐานในข ้อ
ทีส
= ําคัญ อาจกําหนดชว่ งเวลาให ้

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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ผู ้ประกอบการมีระยะเวลาในการปรับตัวเพือ
=
ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานข ้อทีเ= ปลีย
= นแปลงใหม่
ดังกล่าวได ้ดังนีK
ิ
7.2.1 ผู ้ประกอบการยังสามารถใชวั้ ตถุดบ
อินทรียท
์ ผ
ี= ลิตและได ้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานเดิมต่อไปได ้ ไม่เกิน 1
้
ปี หลังจากวันทีเ= ริม
= บังคับใชมาตรฐาน
ใหม่
7.2.2 ผู ้ประกอบการสามารถจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรียท
์ ไี= ด ้รับการ
รับรองตามมาตรฐานเดิมต่อไปได ้
จนกระทัง= ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวหมดอายุ

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.

้
วันทีบ
= งั คับใชมาตรฐานฉบั
บใหม่ และวันที=
ผู ้ประกอบการต ้องเริม
= ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานข ้อที=
เปลีย
= นแปลงใหม่ ตามทีก
= ําหนดในข ้อ 7.2 ต ้องระบุไว ้
ั เจนในมาตรฐานทีแ
= จกให ้แก่ผู ้ประกอบการ
ให ้ชด

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. ระยะเวลาในการปร ับปรุงแก้ไขมาตรฐาน
การดําเนินงานปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานทังK 7 ขัน
K ตอนนีK
้
จะใชเวลาประมาณ
2 ปี

8. Time-Frame of Standard Revision
The time-frame of all 7 steps of the standard
revision may take about 2 years.
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ื ยืนย ันเรือ
ภาคผนวก 7 ต ัวอย่างหน ังสอ
y งสงิy มีชวี ต
ิ ด ัดแปรพ ันธุ ์ /
Appendix 7: Sample of GMO declaration form
ื= ผู ้ขาย
ชอ
Name of supplier
ทีอ
= ยู่
Address
ื= ผลิตภัณฑ์
ชอ
Product name
สว่ นประกอบ 100%ของ
ผลิตภัณฑ์
100% ingredients of
product

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

ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ข ้างต ้นไม่ได ้ผลิตมาจากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม และยินดี
K
ื
จะแจ ้งให ้ผู ้ซอทราบหากมีการเปลีย
= นแปลงแก ้ไขหรือยกเลิกเอกสารยืนยันนีK
พร ้อมกันนีK ได ้ลงนามไว ้เพือ
= เป็ นการยืนยันความถูกต ้อง
I declare that this product supplied have not been produced from or by GMOs and accept
to inform our customer if this declaration is changed or withdrawn.
The undersigned takse reponsibility for the accuracy of this declaration.
ลงนาม
Signature

ตราประทับ (ถ ้ามี)
Company stamp (if appropriate)
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปร ับปรุงมาตรฐาน มกท.
Comments for ACT Standards Revision
ื= -นามสกุล
ชอ
Name
ื= หน่วยงาน/องค์กร/
ชอ
กลุม
่
Organization
ทีอ
= ยู่
Address
Tel/Fax
E-mail
ข ้าพเจ ้ามีความคิดเห็นต่อมาตรฐาน มกท. ดังนีK
I have comments to ACT standards as follow:
มาตรฐาน มกท. ทีค
= วรปรับปรุงเปลีย
= นแปลงคือมาตรฐานข ้อ
Standards that should be revised are:
โดยควรปรับปรุงเปลีย
= นแปลงเป็ น
The recommended revisions are:

เหตุผล
Reason of the revisions:

มาตรฐานทีค
= วรมีเพิม
= เติมคือ
Additional or new standards that should be developed:

เหตุผล
Reason of the revisions:

ท่านสามารถสง่ ข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐาน มกท. มาได ้ที= มกท.
Please send your comments and recommendations for standards revision to ACT
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