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มาตรฐานสินคาเกษตร 

เกษตรอินทรยี 

เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและ

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

1 ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดวิธีการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย 

1.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงผลิตผลท่ีไดจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียของ พืช สัตวน้ํา และ     

ปศุสัตว รวมท้ังผลิตผลจากปาหรือจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ ท่ีใชเปนอาหาร หรืออาหารสัตว 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 เกษตรอินทรีย (organic agriculture) หมายถึง ระบบจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองครวม ท่ี

เก้ือหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ 

หลีกเล่ียงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะหและไมใช พืช สัตว หรือจุลินทรียท่ีไดมาจากเทคนิคการดัดแปร

พันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑโดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง

เพ่ือรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรียและคุณภาพท่ีสําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน 

2.2 องครวม (holistic) หมายถึง การใหความสําคัญของสรรพส่ิง และกิจกรรมโดยรวมของระบบนิเวศ 

2.3 สารสังเคราะห (synthetic chemicals) หมายถึง สารท่ีผลิตโดยกระบวนการทางเคมีซ่ึงแตกตางไปจาก

ระบบทางชีวภาพท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

2.4 การดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) หมายถึง การปรับเปล่ียนพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตใหมี

คุณลักษณะใหมตามท่ีตองการโดยใชเทคโนโลยีทางชีวภาพสมัยใหม 

2.5 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (modern biotechnology) หมายถึง การใชเทคนิคตางๆ ไดแก เทคนิค

การถายทอดกรดนิวคลิอิกนอกรางกายส่ิงมีชีวิต (in vitro nucleic acid technique) และการนําดีเอ็นเอ 

(deoxyribonucleic acid; DNA) เขาสูเซลลหรือออรแกเนลล (organelles) โดยตรง หรือ การรวมตัวของ

เซลล (fusion of cell) ท่ีตางวงศกัน ตามหลักอนุกรมวิธาน (taxonomic family) ซ่ึงการใชเทคโนโลยี
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ดังกลาวชวยใหพนขอจํากัดของการสืบพันธุตามธรรมชาติ และไมใชเทคนิคการผสมพันธุและคัดเลือก

พันธุตามปกติ (traditional breeding and selection)  

2.6 อินทรีย (organic) เปนคําท่ีใชระบุฉลากสําหรับผลิตผลจาก พืช ปศุสัตว หรือสัตวน้ํา ท่ีไดจากการผลิต

ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และผลิตภัณฑเพ่ือใชเปนอาหารหรืออาหารสัตวท่ีไดจากการแปรรูปตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ซ่ึงไดรับการรับรองจากหนวยรับรองท่ีไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ คํานี้หมายความรวมถึงคําท่ีใชระบุฉลากวา “เกษตรอินทรีย” หรือ “ออรแกนิก” หรือ “organic” ดวย 

2.7 ชวงปรับเปล่ียนเปนอินทรีย (transition to organic หรือ conversion to organic) เปนคําท่ีระบุฉลาก

สําหรับผลิตผล หรือผลิตภัณฑ จากพืช ปศุสัตว และสัตวน้ํา ท่ีไดจากการผลิต และ/หรือ แปรรูป ตาม

ระบบการผลิตแบบอินทรียท่ีอยูในระยะการปรับเปล่ียนท่ีจําหนายเพ่ือใชเปนอาหารหรือาหารสัตว ท่ีไดรับ

การรับรองจากหนวยรับรองท่ีไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.8 ระยะการปรับเปล่ียน (transition period หรือ conversion period) หมายถึง ชวงเวลานับจากเร่ิมตน

ผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอกําหนดในมาตรฐาน จนกระท่ังไดรับการรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑวา

เปนเกษตรอินทรีย 

2.9 แนวกันชน (buffer zone) หมายถึง แนวเขตท่ีใชก้ันบริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
ซ่ึงมีขึ้นเพ่ือปองกันการปนเปอนสารเคมีจากบริเวณขางเคียง 

2.10 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) หมายถึง การปลูกพืชตางชนิดสลับกันบนพื้นท่ีหนึ่งๆ  

เพ่ือลดปริมาณการระบาดของศัตรูพืช หรือ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณและเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

2.11 การแสดงฉลาก (labelling) หมายถึง ขอความท่ีเขียน พิมพ หรือ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ  

ท่ีปรากฏบนฉลาก กํากับมากับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ หรือแสดงไวใกลผลิตผลหรือผลิตภัณฑ รวมถึงเพ่ือ

วัตถุประสงคในการสงเสริมการขาย 

2.12 ผลิตผล (produce) หมายถึง ผลิตผลท่ีไดจากการเพาะปลูก การปศุสัตว หรือการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ี

ผลิตแบบเกษตรอินทรีย หรือการเก็บเก่ียวจากธรรมชาติ และ/หรือ ผานการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวแลว 

2.13 ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง ผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย ท่ีผานกระบวนการแปรรูป เพ่ือใช

เปนอาหารหรืออาหารสัตว 

2.14 ผูผลิต (producer/farmer) หมายถึง ผูทําการเพาะปลูก เพาะเล้ียงสัตวน้ํา หรือเล้ียงปศุสัตว ดูแล

รักษา เก็บเก่ียว การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว และการขายผลิตผล 

2.15 ผูประกอบการ (operator) หมายถึง ผูท่ีดําเนินกิจการในการ ผลิต จัดเตรียม หรือ นําเขา หรือ

สงออก ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปจําหนาย หรือเปนผูจัดจําหนาย 

2.16 การผลิต (production) หมายถึง การดําเนินการผลิตในขั้นท่ีอยูในฟารม รวมถึงการบรรจุหีบหอใน

ขั้นตน และการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ 
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2.17 การจัดเตรียม (preparation) หมายถึง การปฏิบัติการตางๆ ไดแก การฆาสัตว การชําแหละ 

กระบวนการแปรรูป การถนอมรักษา และการบรรจุหีบหอผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ และรวมท้ังการ

ดัดแปลงแกไขการแสดงฉลากท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 

2.18 ปศุสัตว (livestock) หมายถึง สัตวเล้ียงซ่ึงเล้ียงไวสําหรับใชเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร ท้ังนี้

ไมครอบคลุมถึงสัตวปาท่ีไดจากการลาหรือตกปลา และสัตวน้ํา 

2.19 สัตวน้ํา หมายถึง สัตวท่ีอยูอาศัยอยูในน้ํา หรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ํา หรืออาศัยอยูบริเวณท่ี
น้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กบ กระ ตะพาบน้ํา จระเข รวมท้ังไขของสัตวน้ํานั้น  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม ปลิงทะเล และสาหรายทะเล และใหหมายความรวมถึงพันธุไมน้ําดวย  

2.20 อาหารสัตวน้ําอินทรีย (organic aquatic animal feed) หมายถึง อาหารสัตวน้ําท่ีผลิตตามหลักการ
เกษตรอินทรีย ไดแก 

(1)  อาหารธรรมชาติ (natural quatic animal feed) หมายถึง  สัตวและพืช  อยูในแหลงน้ําท่ีเล้ียง สัตวน้ํา

อินทรีย ซ่ึงสัตวน้ําสามารถกินเปนอาหารไดโดยตรง มีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ 

(2)  วัตถุดิบธรรมชาติ (natural raw material) หมายถึง ผลิตผลท่ีมาจากธรรมชาติ ท่ีนํามาใชเล้ียงสัตวน้ํา

โดยตรงหรือนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวน้ํา และไมไดอยูในแหลงน้ํานั้น 

(3)  อาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย (processed aquatic animal feed) หมายถึง วัตถุดิบธรรมชาติ
ชนิดเดียวหรืออาหารสําเร็จรูปท่ีมีกระบวนการผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรีย และเปนไปตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2.21 วัสดุปุย (fertilizer materials) หมายถึง สารท่ีมีสวนประกอบของธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

หรือสารอ่ืนๆ ท่ีเปนธาตุอาหารของพืชหรือสัตวน้ําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกนั 

2.22 ปุยอินทรีย (organic fertilizers) หมายถึง ปุยท่ีไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย ซ่ึงผลิตดวยกรรมวิธีทํา

ใหช้ืน สับ หมัก บด รอน สกัดหรือดวยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย แต

ไมใชปุยเคมี และ ปุยชีวภาพ 

2.23 ปุยชีวภาพ หมายถึง ปุยท่ีไดจากการนําจุลินทรียท่ีมีชีวิตท่ีสามารถสรางธาตุอาหาร หรือชวยใหธาตุ

อาหารเปนประโยชนแกพืช มาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี และให

ความหมายรวมถึงหัวเช้ือจุลินทรีย 

2.24 สารปรับปรุงพืช (plant amendments) หมายถึง สารท่ีใชปรับปรุงการเจริญเติบโต การใหผลผลิต 

การควบคุมคุณภาพ และลักษณะอ่ืนๆ ของพืช 

2.25 สารปรับปรุงบํารุงดิน (soil amendments) หมายถึง วัสดุท่ีชวยปรับปรุงสภาพทางเคมี ชีวภาพ และ

กายภาพของดิน ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโต และใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
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2.26 สารปรับปรุงบํารุงบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (aquaculture conditioning materials) หมายถึง วัสดุท่ีชวย

ปรับปรุงสภาพทางเคมี ชีวภาพ และ กายภาพ ของบอเล้ียงสัตวน้ําใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ

สัตวน้ํา และใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

2.27 วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) หมายถึง วัตถุท่ีปกติมิไดใชเปนอาหาร หรือเปนสวนประกอบ

อาหาร ไมวาจะมีคุณคาทางโภชนาการหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหารเพื่อประโยชนทางเทคโนโลยี 

ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสง ซ่ึงมีผลตอคุณภาพ หรือมาตรฐานหรือลักษณะของ

อาหาร และหมายความรวมถึง วัตถุท่ีมิไดใชเจือปนอาหารแตใชรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาว

ขางตนดวย คํานี้จะไมรวมถึงสารปนเปอน หรือสารท่ีเติมในอาหาร เพ่ือรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพทาง

โภชนาการ  

2.28 ยาสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ท่ีใหแกสัตวท่ีใชเปนอาหารมนุษย เพ่ือวัตถุประสงคใน

การรักษา ปองกันหรือวินิจฉัยโรค หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของ

สัตวนั้น 

2.29 วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว (feed additives) หมายถึง วัตถุท่ีเติมลงไปในอาหารสัตวแตปกติมิไดใช

เปนอาหารสัตว ไมวาจะมีคุณคาทางโภชนาการหรือไมก็ตาม ซ่ึงมีผลตอลักษณะของอาหารสัตว หรือ

ผลิตภัณฑสัตว 

2.30 สวนประกอบ (ingredient) หมายถึง วัตถุดิบ และสารใดๆ ก็ตาม รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารหรือ

วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว ท่ีใชในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ และยังปรากฏอยูในผลิตภัณฑสุดทาย ซ่ึงเปนไป

ไดท่ีจะพบในลักษณะท่ีเปล่ียนรูปไปแลว 

2.31 สารชวยกรรมวิธีการผลิต (processing aids) หมายถึง สาร หรือวัสดุ ท่ีไมรวม อุปกรณ หรือภาชนะ

และไมไดเปนสวนประกอบของอาหารหรืออาหารสัตว แตใชในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ อาหาร อาหาร

สัตว หรือสวนประกอบอาหาร อาหารสัตว และอาจมีผลใหสารตกคางของสารนี้หรืออนุพันธุท่ีไดจากสารนี้

อยูในผลิตภัณฑสุดทาย โดยไมไดตั้งใจและไมสามารถหลีกเล่ียงได 

2.32 การรับรอง (certification) หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยหนวยรับรอง ในการออกใบรับรอง

วาผลิตผลหรือผลิตภัณฑหรือระบบการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ  เปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรฐานนี้ 

2.33 หนวยรับรอง (certification body) หมายถึง หนวยท่ีรับผิดชอบในการตรวจ (inspection) และการ

รับรอง (certification)  วาผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ เปนไปตามมาตรฐานนี้  

2.34 การตรวจ(inspection) หมายถึง การตรวจสอบ (examine) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ หรือระบบ

สําหรับควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และการจัดจําหนาย รวมท้ังการ

ทดสอบในกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑสุดทาย เพ่ือทวนสอบวาเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการ

ตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย จะรวมถึงการตรวจสอบระบบการผลิตและกระบวนการแปรรูปดวย 
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3 หลักการของเกษตรอนิทรีย 

เกษตรอินทรียตองเปนไปตามหลักการดังนี ้

3.1 พัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว 

3.2 พัฒนาระบบการผลิตท่ีพ่ึงพาตนเองในเร่ืองของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟารม 

3.3 ฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณของดินและคุณภาพน้ําดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และ

ปุยพืชสดอยางตอเนื่องโดยใชทรัพยากรในฟารมมาหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.4 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 

3.5 ปองกันและหลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

3.6 ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปท่ีเปนวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

3.7 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบขาง รวมท้ังการอนุรักษ

แหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตวปา 

3.8 รักษาความเปนอินทรียตลอดหวงโซการผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจําหนาย 

3.9 หลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะหตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา 

3.10 ผลิตผล ผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรม 

3.11 ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมผานการฉายรังสี 

4 ขอกําหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย 

4.1 ขอกําหนดวิธีผลิตพืชอินทรียใหนํามาใชปฏิบัติตลอดระยะการปรับเปล่ียนเปนเวลาอยางนอย   

12 เดือน กอนปลูกสําหรับพืชลมลุก และ 18 เดือนกอนเก็บเก่ียวผลิตผลอินทรียคร้ังแรกสําหรับพืชยืน

ตน โดยระยะการปรับเปล่ียน นับตั้งแตผูผลิตไดนาํมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแลว และสมัครขอรับการรับรอง

ตอหนวยรับรอง 

4.2 ในกรณีท่ีมีหลักฐานแสดงไดวาไมมีการใชสารเคมีหามใชในพ้ืนท่ีท่ีขอการรับรอง มาเปนเวลานานเกิน

กวา 12 เดือนสําหรับพืชลมลุก และ 18 เดือนสําหรับพืชยืนตน ผูผลิตสามารถขอลดระยะการปรับเปล่ียน

ลงโดยการยอมรับจากหนวยรับรอง แตระยะเวลานับจากการยื่นขอรับการรับรองจนหนวยรับรองใหการ

รับรองผลิตผลวาเปนอินทรีย จะตองไมนอยกวา 6 เดือน 
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4.3 หนวยรับรองอาจพิจารณาเพ่ิมระยะการปรับเปล่ียนท่ีนานกวาท่ีกําหนดในขอ 4.1 หากมีขอมูลจาก

ประวัติการใชพ้ืนท่ีแสดงวาไดมีการใชสารเคมีในปริมาณมากมากอนหนานั้น 

4.4 ถาฟารมท่ีไมไดเปล่ียนเปนเกษตรอินทรียพรอมกันท้ังหมด ผูผลิตสามารถทยอยเปลี่ยนพ้ืนท่ีบางสวน

ได แตตองเปนพืชตางชนิด หรือ ตางพันธุ ท่ีแยกแยะความแตกตางของผลิตผลได มีการแบงแยกพ้ืนท่ี

และกระบวนการจัดการใหชัดเจน และผลิตผลเกษตรอินทรียจะตองไมปะปนกับผลิตผลจากพื้นท่ีท่ีไมใช

เกษตรอินทรีย 

4.5 พ้ืนท่ีท่ีทําเกษตรอินทรียแลวตองไมเปล่ียนกลับไปทําการเกษตรท่ีใชสารเคมี  

4.6 ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนท่ีอาจมาทางดิน น้ํา อากาศ เชน ส่ิงกีดขวาง ทําคันก้ัน หรือ

ปลูกพืชเปนแนวกันชน เพ่ือปองกันการปนเปอน จากแปลงขางเคียง หรือจากแหลงมลพิษ โดยวิธีการตอง

เหมาะกับความเส่ียงท่ีจะเกิดการปนเปอน  

4.7 ตองรักษาหรือเพ่ิมระดับความอุดมสมบูรณของดินและกิจกรรมทางชีวภาพท่ีเปนประโยชนในดิน  

ดังนี้ 

(1) มีการปลูกพืชตระกูลถ่ัว การใชปุยพืชสด การใชพืชรากลึกในการปลูกหมุนเวียน 
(2) การใสวัสดุอินทรียท่ีเปนผลพลอยไดจากแปลงปลูกพืชหรือฟารมปศุสัตวท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ 

(3) การเรงปฏิกิริยาของปุยอินทรียอาจใชเช้ือจุลินทรียหรือวัสดุจากพืชท่ีเหมาะสมได 
(4) การใชส่ิงท่ีไดจากการเตรียมทางชีวพลวัต (biodynamic preparations) จากหินบด ปุยคอก หรือวัสดุ

จากพืช  

หมายเหตุ ในกรณีวิธีท่ีระบุในขอ 4.7(1) และ ขอ 4.7(2) ใหธาตุอาหารแกพืชไมเพียงพอ หรือไม

สามารถหาวัสดุอินทรียท่ีไดมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เพียงพอ อาจใชสารปรับปรุงบํารุงดินอ่ืนๆ ท่ี

อยูในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.1 ได 

4.8 การควบคุมหรือปองกันกําจัดศตัรูพืช โรคพืช และวัชพืช ตองดําเนินการโดยใชมาตรการใดมาตรการ

หนึ่ง หรือหลายมาตรการรวมกันดังตอไปนี ้
(1) การเลือกใชพันธุพืชท่ีเหมาะสม 
(2) การปลูกพืชหมุนเวียน 

(3) การใชเคร่ืองมือกลในการเพาะปลูก 

(4) การอนุรักษศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชโดยจัดหาท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม เชน แนวปาละเมาะ แนวร้ัว 

ตนไมพุมเตี้ย และแหลงอาศัยของนก การมีแนวกันชน เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปนแหลง

อาศัยของศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช 
(5) การรักษาระบบนิเวศ เชน ทําพ้ืนท่ีปองกันการชะลางของดินการปลูกพืชหมุนเวียน  
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(6) การใชศัตรูธรรมชาติรวมถึงการปลอยส่ิงมีชีวิตท่ีทําลายศัตรูพืชได เชน ใชตัวหํ้า (predator) และตัว

เบียน (parasite)  
(7) การใชส่ิงท่ีไดจาการเตรียมทางชีวพลวัตจากหินบด ปุยคอก หรือวัสดุจากพืช 
(8) การคลุมหนาดินและการรักษาหญาดวยการตัดแตง (ไมใชการไถออก) 

(9) การกําจัดวัชพืชโดยใชสัตวเล้ียง โดยในกรณีพืชอาหาร ตองระวังปองกันการปนเปอนของ    จุลินทรีย

กอโรคจากมูลสัตวสูสวนท่ีบริโภคไดของพืชดวย 

(10) การควบคุมโดยวิธีกล เชน การใชกับดักหรือใชไฟลอ และใชเสียงขับไล 

4.9 ในกรณีท่ีมาตรการขอ 4.8 ขางตนใชปองกันพืชท่ีไดรับความเสียหายอยางรุนแรงไมได ใหใชสารตาม

ภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.3 

4.10 เมล็ดพันธุหรือสวนท่ีใชขยายพันธุ ตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ยกเวนในกรณี

จําเปนท่ีแสดงใหเห็นวาหาเมล็ดพันธุหรือสวนท่ีขยายพันธุท่ีเปนไปตามขอกําหนดไมได อาจอนุโลมใหใช

เมล็ดพันธุหรือสวนท่ีใชขยายพันธุจากแหลงท่ัวไปได โดยเมล็ดพันธุหรือสวนท่ีใชขยายพันธุนั้นตองไมผาน
การใชสารเคมี กรณีท่ีหาเมล็ดพันธุหรือสวนท่ีใชขยายพันธุท่ีไมใชสารเคมีไมได จะตองมีวิธีการกําจัด

สารเคมีออกอยางเหมาะสมกอนนํามาใช และตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมี

อํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

4.11 พืชและสวนของพืชท่ีใชบริโภค ซ่ึงไดจากธรรมชาติ จัดวาเปนผลิตผลอินทรีย ตอเม่ือ 

4.11.1 ผลิตผลมาจากบริเวณท่ีมีการกําหนดขอบเขตชัดเจนวาเปนพ้ืนท่ีธรรมชาติ โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีไมเคย

ใชทําการเกษตรหรือไมเคยใชสารเคมีท่ีหามใชอยางนอย 3 ป และการเก็บเก่ียวผลผลิตนั้นจะตองผานการ

ตรวจรับรองจากหนวยรับรอง 

4.11.2 การเก็บเก่ียวผลิตผลจากธรรมชาติ ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ

ในพ้ืนท่ีดังกลาวรวมท้ังไมมีผลกระทบตอการคงรักษาพันธุพืชนั้นในบริเวณนั้นไว 

5 ขอกําหนดวิธีการผลิตสัตวน้ําอินทรีย 

5.1 ขอกําหนดวิธีการผลิตสัตวน้ําอินทรียใหนํามาใชสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําอินทรีย โดยมีระยะการ

ปรับเปล่ียนอยางนอย 1 รอบการผลิตสัตวน้ํา โดยระยะการปรับเปล่ียนอาจแตกตางไปจากนี้ขึ้นอยูกับชนิด

สัตวน้ําและขอมูลอ่ืน เชน ประวัติการใชพ้ืนท่ีกอนหนานี้ โดยโดยไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง ท้ังนี้

กรณีสัตวน้ําท่ีมีรอบการผลิตเกินกวา 1 ป ใหใชระยะการปรับเปล่ียน 1 ป 

5.2 ระยะการปรับเปล่ียน ใหนับตั้งแตผูผลิตไดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้แลว และสมัครขอรับการรับรองจาก

หนวยรับรอง 
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5.3 การเลือกพ้ืนท่ีผลิตสัตวน้ําอินทรีย  

5.3.1 ผูผลิตควรทราบประวัติการใชประโยชนของพ้ืนท่ี เพ่ือประเมินสภาวะเส่ียงของการตกคางของวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรและสารปนเปอนตางๆ 

5.3.2 ท่ีตั้งของพ้ืนท่ีตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีสิทธิในการครอบครองถูกตองตามกฎหมาย 

5.3.3 แหลงน้ําและดินตองไมมีสภาพแวดลอมท่ีเส่ียงตอการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและ

สารปนเปอนตางๆ 

5.3.4 ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนท่ีอาจมาทางดิน น้ํา อากาศ เชน ส่ิงกีดขวาง ทําคันก้ัน 

หรือทําแนวกันชน เพ่ือปองกันการปนเปอน จากพ้ืนท่ีขางเคียง หรือจากแหลงมลพิษ โดยวิธีการตอง

เหมาะกับความเส่ียงท่ีจะเกิดการปนเปอน  

5.4 การเลือกพันธุสัตวน้ํา 

5.4.1 หามใชพันธุท่ีไดจากการดัดแปรพันธุกรรม และ/หรือ ผานการฉายรังสี 

5.4.2 พันธุท่ีใชควรมาจากระบบการผลิตแบบสัตวน้ําอินทรีย แตในระยะแรกของการทําระบบสัตวน้ํา

อินทรีย ถาผูผลิตไมสามารถหาพันธุท่ีมาจากระบบการผลิตแบบสัตวน้ําอินทรียได อาจอนุโลมใหใชพันธุ

ท่ีมาจากแหลงท่ัวไปไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยพันธุตองไมผานการใชฮอรโมน และไดรับการยอมรับจาก

หนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ ผูผลิตตองมีแผนและกําหนดเวลาท่ีจะใชพันธุท่ีมา

จากการผลิตแบบอินทรีย  

5.4.3 ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพน้ํา สภาพภูมิอากาศ ความตานทานตอโรค และหลีกเล่ียง

ไมใหกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ 

5.5 การวางแผนจัดการและการปรับปรุงฟารมสัตวน้ําอินทรีย มีรายละเอียดดังนี้  

5.5.1 ใหมีระบบการวางแผนและจัดการท่ีดี เพ่ือหลีกเล่ียงการปนเปอนและทําลายส่ิงแวดลอม 

5.5.2 วางแผนการจัดการฟารมเล้ียงและระบบการเพาะเล้ียงโดยใชพันธุสัตวน้ําท่ีตานทานศัตรูและโรค 

การเลือกฤดูเล้ียง และระบบการเพาะเล้ียงท่ีเหมาะสม รวมท้ังการเลือกใชวัสดุเคร่ืองมือท่ีสอดคลองกับ

หลักการสัตวน้ําอินทรียในการปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแตการเตรียมบอจนถึงการเก็บเก่ียว การจัดการฟารม

เล้ียงตองมุงเนนการใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติ โดยตองปราศจากการปนเปอนของส่ิงท่ีไมอนุญาตให

ใชตาม ขอ 5.5.3  

5.5.3 ส่ิงท่ีไมอนุญาตใหใชในการจัดการฟารมมีดังนี้ 

(1) จุลินทรียและผลิตผลจากจุลินทรียท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม 
(2) สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ ในปริมาณท่ีจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

ของมนุษย 
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(3) ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง 

(4) สารสังเคราะหเพ่ือเรงการเจริญเติบโต 

5.5.4 รายการสารอินทรียและอนินทรียท่ีอนุญาตใหใชในระบบการผลิต ระบุในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.2 

และ ตารางท่ี ก.4 

5.6 อาหารสําหรับสัตวน้ําอินทรีย  

5.6.1 อาหารสําหรับสัตวน้ําอินทรียไดแก อาหารสัตวน้ําธรรมชาติ วัตถุดิบธรรมชาติท่ีใชเล้ียงสัตวน้ํา

อินทรียโดยตรง อาหารสัตวน้ําอินทรียท่ีผลิตขึ้นใชในฟารมเกษตรกร และอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ํา

อินทรีย 

5.6.2 การจัดการอาหารท่ีใชเล้ียงสัตวน้ําอินทรียควรปฏิบัติดังนี้ 
5.6.2.1 มุงเนนการเล้ียงสัตวน้ําอินทรียดวยอาหารธรรมชาติ วัตถุดิบธรรมชาติโดยตรง และ/หรือ ใช

อาหารสัตวน้ําอินทรียท่ีผลิตขึ้นใชในฟารม 

5.6.2.2 วัตถุดิบธรรมชาติท่ีใชเล้ียงสัตวน้ําอินทรียโดยตรง หรือวัตถุดิบท่ีใชทําอาหารสัตวน้ําอินทรียท่ี

ผลิตขึ้นใชในฟารม ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม และไมผานการฉายรังสี 

(3) ไมผานกระบวนการสกัดดวยตัวทําละลาย สารเคมี (ยกเวนสารเคมีท่ีอนุญาตใหใชไดในภาคผนวก ก 

ตารางท่ี ก.5) 
(4) การไดมาซ่ึงวัตถุดิบจากธรรมชาติ ใหตระหนักถึงการจับ การเก็บเก่ียว และการรวบรวมอยางมีความ

รับชอบอยางยั่งยืน โดยสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 
(5) เลือกใชวัตถุดิบท่ีเปนของเหลือใชหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมใชเปนอาหารของมนุษย เพ่ือใหมีการใชวัตถุดิบ

ธรรมชาติอยางคุมคา 
(6) หากเปนของเหลือ หรือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ตองไดจากกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย 
(7) หามใชวัตถุดิบท่ีผลิตจากสัตวน้ําหรือช้ินสวนของสัตวน้ํามาเล้ียงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน 

(8) วัตถุดิบจากพืชท่ีไดจากการเพาะปลูกตองไดรับการรับรองวาเปนอินทรียมากอน กรณีท่ีจําเปนอนญุาต

ใหใชวัตถุดิบท่ีไมไดมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรียไดไมเกิน 10% ของวัตถุดิบจากพืช 
(9) กรณีท่ีจําเปนตองใชสวนประกอบในอาหารสัตวท่ีเปนสารสังเคราะห ใหใชไดเฉพาะท่ีอนุญาตใน

ภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.5 ในปริมาณไมเกิน 5% ของสูตรอาหาร 

5.6.2.3 กรณีท่ีอาหารตามขอ 5.6.2.1 มีไมเพียงพอ สามารถใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรียท่ี

ไดมาจากแหลงภายนอกท่ีผลิตตาม มกษ. 9000 เลม 3 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง เกษตรอินทรีย เลม 3: 
อาหารสัตวน้ําอินทรีย โดยไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง 
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5.6.2.4 ในการเล้ียงสัตวน้ําอินทรีย อาจจะมีอาหารสัตวท่ีเปนไปตามขอ 5.6.2.1-5.6.2.3 ไมเพียงพอ 

หนวยรับรองอาจยินยอมใหใชอาหารสําเร็จรูปท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ได แตอยางนอยตองมี

สวนประกอบอาหารสัตวน้ําท่ีเปนไปตามขอกําหนดนี้ไมต่ํากวา 60% และไมมีสวนผสมของสารเคมีและ

วัสดุท่ีหามใชในอาหารสัตวน้ําดังนี้ 
(1) สารปฏิชีวนะ สารเคมีสังเคราะหท่ีมีวัตถุประสงคเรงการเจริญเติบโต และสารสังเคราะหท่ีมีคุณสมบัติ

ในการกระตุนการกินอาหาร (synthetic appetizers) 
(2) ยูเรีย (urea) 

(3) กรดแอมิโนบริสุทธ์ิ (pure amino acid) 

(4) วัสดุหรือผลิตผลท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผานการฉายรังสี 

(5) สีสังเคราะหผสมอาหาร 

(6) สารเคมีหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีหามใชในอาหารสัตวน้ําท่ีประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

5.6.2.5 เม่ือผูประกอบการสามารถแสดงใหหนวยรับรองยอมรับวาไมมีอาหารสัตวซ่ึงเปนไปตามขอ 

5.6.2.1 ถึง ขอ 5.6.2.4 ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก เหตุทางธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีมนุษยทําขึ้น หรือสภาพ

อากาศท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หนวยรับรองอาจจะอนุโลมใหใชอาหารสัตวน้ําท่ีเปนไปตามขอ 

5.6.2.1 ถึง ขอ 5.6.2.3 ในปริมาณท่ีต่ํากวา 60% ในชวงเวลาท่ีจํากัดชวงหนึ่ง 
5.6.2.6 การใชวิตามินและแรธาตุเปนสวนผสมในอาหาร ควรเนนสารจากแหลงธรรมชาติ การใชวิตามิน

หรือแรธาตุสังเคราะหจะตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

5.7 แผนการจัดการดานสุขภาพสัตวน้ํา 

5.7.1 ตองปลอยสัตวน้ําลงเล้ียงในอัตราท่ีเหมาะสม 

5.7.2 กรณีท่ีจําเปน อนุญาตใหใชสารหรือวัสดุจากธรรมชาติ ตามท่ีระบุในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.3 

5.8 การจัดการหลังการจับ 

5.8.1 สารท่ีใชกับกระบวนการหลังการจับ เชน การเก็บรักษาสัตวน้ําสด การแปรรูป ตองเปนสารจาก

ธรรมชาติ ยกเวนสารเคมีสังเคราะหท่ีระบุไวในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.5 

5.8.2 เลือกใชเคร่ืองมือ และ/หรือ วัสดุอุปกรณท่ีใชในการบรรจุหีบหอท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม 

5.8.3 มีระบบบันทึกการจับเพ่ือใหสามารถสอบกลับได 

6 ขอกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

6.1 หลักการผลิตปศุสัตวอินทรีย 
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6.1.1 การผลิตปศุสัตวในพ้ืนท่ีเกษตรอนิทรียนั้น ปศุสัตวตองเปนสวนหนึ่งของฟารมและมีการจัดการ

เล้ียงดูตามขอกําหนดในมาตรฐานนี ้

6.1.2 ปศุสัตวเปนสวนสําคัญท่ีชวยรักษาระบบเกษตรอินทรียในฟารมโดย  

6.1.2.1 ชวยปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบรูณของดนิ 

6.1.2.2 ชวยกําจัดวัชพืชและส่ิงเหลือใชทางการเกษตรในฟารมเปนอาหารสัตว 
6.1.2.3 เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนเก้ือกูลกันในฟารม 

6.1.2.4 เพ่ิมความหลากหลายของผลผลิตในฟารม 

6.1.3 การผลิตปศุสัตวเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสัมพันธกับดิน สัตวกินพืชจะตองมีแปลงหญาแทะเล็ม และสัตว

ชนิดอ่ืนจะตองมีพ้ืนท่ีกลางแจงสําหรับออกกําลัง หนวยตรวจรับรองอาจยกเวนในกรณีจําเปน เชน ระยะ

ของสัตว ความเหมาะสมของภูมิอากาศ หรือในกรณีการจัดการฟารมตามประเพณีทองถ่ินจํากัดการเล้ียง

ปลอย ผูผลิตจะตองคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวเปนสําคัญ 

6.1.4 ความหนาแนนของการเลี้ยงสัตวตองเหมาะสมกับขนาดของฝูงสัตว และการหมุนเวียนใชพ้ืนท่ี โดย

คํานึงถึงการรักษาความอุดมสมบรูณของดิน การแทะเล็มท่ีมากเกินไป การทําลายหนาดิน และความ

เพียงพอของแหลงอาหารสัตว ความสมดุลของโภชนสัตว สุขภาพสัตว และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

6.1.5 การผลิตปศุสัตวอินทรียควรมีจุดมุงหมายดังนี้ ขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ ลดความเครียด ปองกัน

โรค ไมใชยาและเวชภัณฑและสารเคมีสังเคราะห รวมท้ังยาปฏิชีวนะ ไมใชผลพลอยไดจากสัตว ยกเวน นม 

เปนอาหารสัตว เชนเนื้อและกระดูกปน และรักษาสุขภาพสัตวและสวัสดิภาพสัตว 

6.2 ขอกําหนดการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

6.2.1 จัดการพ้ืนท่ีท่ีใชเปนอาหารสัตวหรือแปลงหญาตามขอกําหนดขอ 4 

6.2.2 สัตวท่ีใชในการผลิตปศุสัตวอินทรียตองเกิดในฟารมหรือจากพอแมพันธุท่ีมีการจัดการตามระบบ

เกษตรอินทรีย โดยอายุสัตวท่ีจะนําเขาฟารมนั้น กรณีสัตวเล้ียงลูกดวยนมใหนําเขาลูกสัตวทันทีท่ีหยานม 

สวนสัตวปกตั้งแตออกจากไขหรืออายุไมเกิน 3 วัน 

6.2.3 ระยะการปรับเปล่ียนใหเปนปศุสัตวอินทรียเร่ิมนับตั้งแตผูผลิตไดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ และสมัคร
ขอรับการรับรองตอหนวยรับรอง โดยระยะเวลาสําหรับสัตวแตละชนิดใหเปนไปตาม มกษ. 9000 เลม 2 

มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ืองเกษตรอินทรีย เลม 2: ปศุสัตวอินทรีย 

6.2.4 ขอกําหนดการจัดการอาหารสัตว การจัดการดานสุขภาพสัตว การจัดการฟารม การบันทึกขอมูล 

และการจัดการส่ิงแวดลอม สําหรับระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มกษ. 9000 

เลม2 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ืองเกษตรอินทรีย เลม 2: ปศุสัตวอินทรีย  
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7 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ 

7.1 ตองรักษาความเปนผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรียตลอดทุกชวงของกระบวนการ โดยใชเทคนิคท่ี

เหมาะสมกับสวนประกอบดวยความระมัดระวังในวิธีการแปรรูป จํากัดการใชวัตถุเจือปนอาหารและสาร

ชวยกรรมวิธีผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรียตองไมผานการฉายรังสีเพ่ือจุดมุงหมายในการควบคุม

ศัตรูพืชและสัตว การถนอมอาหาร และการกําจัดจุลินทรียกอโรค หรือการสุขาภิบาล 

7.2 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท่ีอยูระหวางการเก็บรักษา ขนสง แปรรูป หรือบรรจุหีบหอ 

จะตองไดรับการช้ีบงท่ีชัดเจน มีการจัดการท่ีแยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภัณฑท่ีไมใชอินทรีย และมีการ

จัดการท่ีจะไมทําใหเกิดการปนเปอนจากสารตางๆ ท่ีไมอนุญาตใหใชในการผลิตแบบอินทรีย 

7.3 การบริหารจัดการศัตรูพืชและสัตว 

การจัดการศัตรูพืชและสัตวควรใชมาตรการดังนี้ 

7.3.1 ควรใชวิธีการปองกันเปนวิธีแรกในการจัดการศัตรูพืชและสัตว เชน ทําลายและกําจัดแหลงท่ีอาศัย

และทางเขาของศัตรูพืชและสัตว 

7.3.2 ถาวิธีการปองกันไมเพียงพอ ทางเลือกแรกสําหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว ควรใชวิธีทางกล 

กายภาพ และชีวภาพ 

7.3.3 ถาวิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ ไมเพียงพอสําหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว อาจใชสาร

ปองกันกําจัดตามท่ีระบุในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.3 และ ตารางท่ี ก.4 หรือสารอ่ืนท่ีเขาขายตาม

หลักเกณฑขอ 9 ของมาตรฐานนี้ และจะตองปองกันไมใหสัมผัสกับผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย 

7.3.4 ควรหลีกเล่ียงศัตรูพืชและสัตวโดยใชวิธีการปฏิบัติในการผลิตท่ีถูกตอง (good manufacturing 

practice) ท้ังนี้มาตรการท่ีใชในการควบคุมศัตรูพืชและสัตวภายในบริเวณเก็บรักษาหรืออุปกรณท่ีใชในการ

ขนสงอาจรวมการใชส่ิงกีดขวางทางกายภาพหรือวิธีการอื่น เชน เสียงอุลตราซาวด (ultra-sound) แสงอุลตรา

ไวโอเลต (ultra-violet light) ใชกับดัก การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมบรรยากาศ (คารบอนไดออกไซด 

ออกซิเจน ไนโตรเจน) และดินเบา (diatomaceous earth)  

7.3.5 ไมควรอนุญาตใหใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวท่ีไมมีในรายการตามภาคผนวก ก หลังการ

เก็บเก่ียวหรือใชเพ่ือการอารักขาพืชและโรคระบาดสัตว ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหสูญเสียสถานะของการเปน

เกษตรอินทรีย 

7.4 กระบวนการผลิตและการแปรรูป 

7.4.1 วิธีการแปรรูปควรเปนวิธีทางกล ทางกายภาพ หรือชีวภาพ (เชน การหมัก และการรมควัน)  

และลดการใชสวนประกอบท่ีไมไดมาจากการเกษตร และสารชวยกรรมวิธีการผลิตตามท่ีระบุในภาคผนวก 

ก ตารางท่ี ก.5 และ ตารางท่ี ก.6 
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7.4.2 กระบวนการสกัด (extraction) ใหใชไดเฉพาะการสกัดดวยน้ํา เอธานอล น้ํามันจากพืชหรือสัตว 

น้ําสมสายชู คารบอนไดออกไซด และไนโตรเจน เทานั้น 

7.4.3 ควรมีการจัดการการแปรรูป ตามหลักการ และวิธีการปฏิบัติท่ีดีในการผลิต โดยใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เก่ียวของ 

7.5 การบรรจุหีบหอ 

7.5.1 ควรเลือกวัสดุท่ียอยสลายทางชีวภาพได ไมทําลายส่ิงแวดลอม เปนวัสดุในการทําบรรจุภัณฑ  
หรือเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได 

7.6 การเก็บรักษาและการขนสง 

7.6.1 ควรรักษาความเปนผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย ระหวางการเก็บรักษาและการขนสง และ

จัดการโดยใชขอควรระวังดังนี้ 
7.6.1.1 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหปะปนกับผลิตผล 

ผลิตภัณฑท่ีไมใชอินทรีย 
7.6.1.2 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหสัมผัสกับวัสดุและสาร

ท่ีไมอนุญาตใหใชในการเกษตรอินทรีย 

7.6.2 กรณีท่ี ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑไดรับการรับรองในบางสวนเทานั้น ตองมีการเก็บรักษาและ

การจัดการแยกกันระหวาง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย และผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑท่ีไมใช

อินทรีย โดยมีการชี้บงไวชัดเจน 

8 การแสดงฉลากและการกลาวอาง (Labelling and Claims) 

8.1 ผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ  

หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 

8.1.1 ช่ือผลิตผล หรือผลิตภัณฑ 

8.1.2 สวนประกอบท่ีสําคัญ ยกเวนมีสวนประกอบชนิดเดียว 

8.1.3 วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว (ถามี) 

8.1.4 ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ กรณีท่ีผลิตภัณฑมีสวนผสมที่เปนช้ินหรือเนื้อผลิตภัณฑผสมอยูกับ

สวนผสมที่เปนน้ําหรือของเหลวและแยกกันอยางชัดเจน ใหแสดงปริมาณน้ําหนักเนื้อผลิตภัณฑ  

(drained weight) 
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8.1.5 ช่ือและท่ีตั้งของผูผลิต ผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนาย พรอมสถานท่ีตั้งหรือเคร่ืองหมายการคาท่ี 

จดทะเบียน 

8.1.6 ประเทศผูผลิต สําหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑท่ีผลิตเพ่ือสงออก 

8.1.7 วัน เดือน และ/หรือ ปท่ีผลิต และวัน เดือน และ/หรือ ปท่ีหมดอายุการบริโภค ยกเวนผัก ผลไม

สด มันฝร่ังท่ียังไมปอกเปลือก ไวน เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 10% หรือมากกวา ขนมอบ น้ําสมสายชู 

เกลือ และน้ําตาล กรณีท่ีผลิตภัณฑเก็บไวไดเกิน 90 วัน อาจแสดงแต เดือน และปก็ได 

8.1.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี) 

8.2 การแสดงฉลากหรือกลาวอางวาเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียหรือ เกษตรอินทรีย หรือ  

ออรแกนิก หรือ organic จะทําไดตอเม่ือ 

8.2.1 ผลิตผลตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 

8.2.2 สวนประกอบท้ังหมดของผลิตภัณฑท่ีมาจากการเกษตร (agricultural  origin) ตองไดมาจากระบบ

การผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 6   

8.2.3 สวนประกอบของผลิตภัณฑท่ีไมใชมาจากการเกษตร (non – agricultural origin) ใหใชไดเฉพาะ

รายการท่ีระบุไวในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.5 

8.2.4 ในผลิตภัณฑหนึ่งตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันท่ีมาจากท้ังการผลิตแบบอินทรียและไมใชแบบ

อินทรียรวมกัน 

8.2.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑมีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือนําเขาโดยผูประกอบการที่ตองไดรับการตรวจ

ระบบเปนประจําตามขอกําหนดในขอ 10 ของมาตรฐานนี้ 

8.2.6 ไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุช่ือ และ/หรือ รหัสของหนวยรับรอง 

8.3 ผลิตภัณฑท่ีจะแสดงฉลากและเคร่ืองหมายรับรองวาเปน “อินทรีย” ไดตองมีสวนประกอบจากเกษตร

อินทรียไมนอยกวา 95% โดยน้ําหนักของสวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑสุดทาย ท่ีไมรวมสวนประกอบ

ของน้ําและเกลือ แตสวนประกอบท่ีไมใชอินทรียนั้นตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผานการฉาย

รังสีหรือใชสารชวยกรรมวิธีผลิตท่ีไมไดระบุรายการไวในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.5 และ ตารางท่ี ก.6 

8.4 ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบจากเกษตรอินทรียนอยกวา 95% แตไมนอยกวา 70% โดยน้ําหนักของ

สวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑสุดทายท่ีไมรวมน้ําและเกลือ ไมใหแสดงฉลากเพื่อกลาวอางวาเปน

ผลิตภัณฑอินทรีย แตอาจแสดงฉลากโดยใชขอความอื่น เชน ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบจากผลิตผล

อินทรียได ท้ังนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 
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8.4.1 ขอความที่กลาวอางวาเปน “อินทรีย” แสดงไวในบริเวณท่ีเห็นไดชัดเจนและประกอบกับ

สวนประกอบท่ีเปนอินทรีย โดยแสดงรอยละโดยประมาณของสวนประกอบท้ังหมดรวมวัตถุเจือปนอาหาร 

แตไมรวมเกลือและน้ํา 

8.4.2 ใหระบุชนิดและสัดสวนของสวนประกอบเปนรอยละตอน้ําหนัก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

8.4.3 การระบุรายการสวนประกอบทุกชนิดบนฉลาก ใหใชสี รูปแบบ และขนาดตัวอักษรท่ีเหมือนกัน 

8.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑท่ีไดรับการตรวจสอบจากหนวยรับรองวาผานการผลิตตามระบบการผลิตแบบ

เกษตรอินทรียตามมาตรฐานนี้ และสอดคลองกับขอกําหนดในขอ 8.2 อนุญาตใหแสดงขอความบนฉลาก

ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑวา  “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑชวงปรับเปล่ียนเปนอินทรีย” ได แตไมอนุญาต  

ใหแสดงเคร่ืองหมายรับรองท่ีทําใหเขาใจผิดไดวาไดรับการรับรองเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตร

อินทรียแลว 

8.6 การแสดงฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑในหีบหอสําหรับขายสง หรือสําหรับนําไปแบงบรรจุเพ่ือขาย

ปลีก ผูประกอบการตองยอมใหหนวยรับรองเขาถึงบริเวณเก็บรักษาและบริเวณผลิต และพ้ืนท่ีทํา

การเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ และเอกสารสนับสนุนตางๆ โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบ ผูประกอบการตองใหขอมูลท่ีจําเปนแกหนวยตรวจสอบ เพ่ือจุดมุงหมายใน

การตรวจสอบ 

8.7 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท่ีจะไดรับการรับรองตามมาตรฐานนี้ ตองเปนไปตามขอกําหนด

ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

8.8 การแสดงเคร่ืองหมายรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข

ของหนวยรับรองท่ีไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

9. ขอกําหนดการอนุญาตใหใชสารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในภาคผนวก ก ในระบบ

การผลิตเกษตรอินทรีย 

9.1 การอนุญาตใหใชสารท่ีอยูนอกเหนือจากท่ีระบุไวในภาคผนวก ก จะตองมีการพิจารณาแลววาเปนไป

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

9.1.1 ตองเปนไปตามหลักการพื้นฐานของการผลิตเกษตรอินทรียตามท่ีระบุไวในขอ 3 

9.1.2 การใชสารตองมีความจําเปน และ/หรือ มีความสําคัญ 

9.1.3 การใชสารตองไมมีผลกระทบหรือมีผลเสียตอส่ิงแวดลอม 

9.1.4 สารนั้นตองไมมีผลกระทบทางลบตอสุขภาพมนุษยและสัตว 

9.1.5 ไมมีสารอ่ืนท่ีอนุญาตใหใชแลวทดแทนไดเพียงพอ ท้ังในดานปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ 
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9.2 จะตองนําหลักเกณฑตามขอ 9.1.1 ถึง ขอ 9.1.5 มาประเมินในภาพรวม เพ่ือปกปองการผลิตเกษตร

อินทรียท่ีถูกตอง ท้ังนี้หลักเกณฑสําหรับใชในกระบวนการประเมิน มีดังนี้ 

9.2.1 กรณีใชสารเพ่ือจุดมุงหมายสําหรับการใสปุยหรือเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ตองจําเปนตอการรักษา

ระดับความอุดมสมบูรณของดิน หรือเพ่ือสนองความตองการเฉพาะในดานสารอาหารท่ีพืชตองการ  

หรือเพ่ือจุดมุงหมายในการปรับสภาพหรือบํารุงดิน ท่ีไมสามารถปฏิบัติไดโดยวิธีการในขอ 4 ถึง ขอ 7 

หรือการใชสารท่ีระบุในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.1 และสารเหลานั้นตองไดมาจากพืช สัตว จุลินทรีย หรือ

แรธาตุท่ีอาจผานกระบวนการตางๆ เชน ทางกายภาพ (เชน ทางกล ความรอน เปนตน) การใชเอมไซม 

และ/หรือ การใชเช้ือจุลินทรีย ท้ังนี้การใชสารเพ่ือจุดมุงหมายดังกลาวขางตนตองไมสงผลกระทบตอ

ส่ิงมีชีวิตในดิน และ/หรือ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

9.2.2 กรณีใชสารเพ่ือจุดมุงหมายสําหรับการควบคุมการแพรระบาดของโรค หรือศัตรูพืช และวัชพืช  

จะใชไดเม่ือไมมีวิธีการอื่นทางชีวภาพ กายภาพ หรือพันธุท่ีตานทานได และ/หรือ ไมสามารถหาวิธีการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอได และสารนั้นควรมาจากแหลงท่ีเปนพืช สัตว จุลินทรีย หรือแร

ธาตุ หรือเปนสารท่ีอาจไดมาจากกระบวนการทางกายภาพ (เชน วิธีกล ความรอน) การใชเอนไซม การใช

เช้ือจุลินทรีย นอกจากนี้อาจมีสารบางชนิดท่ีไดจากการสังเคราะห เชน ฟโรโมน (pheromone) ท่ีใหใชได

เปนกรณียกเวนหากในธรรมชาติมีไมเพียงพอ แตการใชจะตองไมทําใหมีสารตกคางในผลิตผลในสวนท่ี

บริโภคได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

9.2.3 กรณีท่ีใชเปนวัตถุเจือปนอาหาร และ/หรือ วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว หรือสารชวยกรรมวิธีในการ

ผลิต ในการถนอมอาหาร สารนั้นควรมาจากธรรมชาติ และอาจผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกล 

หรือทางกายภาพ (เชน การสกัด การตกตะกอน ) กระบวนการทางชีวภาพ หรือการใชเอมไซม  

และกระบวนการของจุลินทรีย (เชน กระบวนการหมัก) หรือถามีสารท่ีไดจากวิธีและเทคโนโลยีเหลานี้ใน

ปริมาณท่ีไมเพียงพอ แตจําเปนตองใชในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ อาจอนุญาตใหใชสารดังกลาวท่ีไดจาก

การสังเคราะหทางเคมีเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงจะตองไมสรางความเขาใจผิดแกผูบริโภค เก่ียวกับลักษณะของ

สารและคุณภาพของอาหาร 

9.3 ในกระบวนการประเมิน การเพ่ิมเติม และ/หรือ แกไขรายชื่อสาร ควรใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมี

โอกาสเขามามีสวนเก่ียวของดวย 

9.4 การเสนอเพิ่มเติมสารอื่นท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวในภาคผนวก ก ควรมีขอมูลประกอบ ดังนี้ 

9.4.1 รายละเอียดอธิบายผลิตภัณฑ วิธีการและเงื่อนไขของการใช 

9.4.2 ขอมูลท่ีแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดในขอ 9.1 
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10 ระบบตรวจและรับรอง (Inspection and Certification Systems) 

10.1 ระบบตรวจและรับรอง เปนระบบท่ีใชในการทวนสอบ ระบบการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก

และการจําหนาย ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ ท่ีผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย 

10.2 หนวยตรวจและหนวยรับรอง สามารถดําเนินการตรวจสอบรับรองผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ

อินทรียได ภายใตระบบการตรวจและรับรองซ่ึงเปนท่ียอมรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

10.3 หนวยตรวจและรับรอง ตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดขั้นต่ําในการตรวจและมาตรการที่ควร

ระมัดระวังภายใตระบบการตรวจและรับรอง ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ก 

สารที่อนุญาตใหใชสาํหรับการผลิตเกษตรอินทรีย 

ก.1 ขอระมัดระวัง 

ก.1.1 สารใดๆ ท่ีใชในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียสําหรับการใสปุย การปรับปรุงบํารุงดิน และ

การปรับปรุงบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การควบคุมโรคและศัตรู การดูแลสุขภาพสัตวและสัตวน้ํา และคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ หรือการจัดเตรียม การถนอมอาหาร และการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร ตองเปนไปตาม

กฎขอบังคับของประเทศและประเทศคูคา 

ก.1.2  ขอแมสําหรับการใชสารบางรายการตอไปนี้ อาจจะมีการระบุไวโดยหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ เชน ปริมาณ ความถี่ของการใชตามวัตถุประสงคเฉพาะ 

ก.1.3  สารใดๆ ท่ีจําเปนสําหรับการผลิตขั้นตน จะตองใชอยางระมัดระวัง ตามหลักการทางวิชาการแม

จะเปนสารท่ีอนุญาตใหใชก็ตาม เพ่ือปองกันไมใหใชผิดพลาดซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอนิเวศวิทยา

ของดินหรือฟารมได 

ก.1.4 รายการในตารางที ่ ก.1 ถึง ตารางที่ ก.7 เปนรายการสารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิต

เกษตรอินทรีย แตท้ังนี้อาจมีการเพิ่มหรือลดรายการไดตามการยอมรับจากหนวยรับรอง แตตองเปนไป

ตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในขอ 9 ของมาตรฐาน  
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ตารางที่ ก.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน 

(ขอ 4) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. มูลสัตวจากปศุสัตวและสัตวปก - กรณี ไม ไดมาจ ากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย 

จําเปนตองได รับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

- ไมอนุญาตใหใชแหลงท่ีมาจากฟารมท่ีมีการเล้ียงแบบ

อุตสาหกรรม (ใชสารเคมี หรือ ยาสัตว ปริมาณมาก และ

การเล้ียงแบบกรงตับ) 

- ไมใหใชมูลสัตวสดกับพืชอาหารในลักษณะท่ีเส่ียงตอ

การปนเปอนจุลินทรียกอโรคสูสวนท่ีบริโภคไดของพืช  

2. ปุยหมักจากปฏิกูลของสัตวและสัตวปก 

3. ปุยคอกและปุยหมักจากมูลสัตว 

4. มูลสัตวชนิดแหงจากปศุสัตวและสัตวปก 

5. ของเสียและปสสาวะจากสัตว - กรณีไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรีย จําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมี

อํานาจหนาท่ีเก่ียวของ ควรผานการหมัก และ/หรือ การ

ทําใหเจือจางลงภายใตสภาวะควบคุมแลว และไมอนุญาต

ใหใชแหลงท่ีมาจากการทําฟารมแบบโรงงาน 

6. ปุยจากธรรมชาติ (ปุยปลา มูลนก มูล

คางคาว) 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

7. ฟางขาว - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

8. ปุยหมักจากวัสดุเพาะเห็ด - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ และวัสดุท่ีใชควรอยู

ภายใตรายการเหลานี้ 

9. ปุยหมักจากวัสดุ อินทรีย เหลือใชจาก

บานเรือน 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

10. ปุยหมักจากวัสดุพืชเหลือใช - 

11. สวนเหลือจากโรงงานฆาสัตวและโรงงาน

อุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

- โดยตองไมใชสารสังเคราะห และจําเปนตองไดรับการ

ยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี

เก่ียวของ 

12. ผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและทอผา 

- จะตองไมมีการใชวัตถุเจือปนท่ีเปนสารสังเคราะห 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 
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ตารางที่ ก.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน (ตอ) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

13. สาหรายทะเลและผลิตภัณฑจากสาหรายทะเล - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

14. ขี้เล่ือย เปลือกไม และของเสียจากไม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

15. ขี้เถาจากไม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

16. หินฟอสเฟตจากธรรมชาติ - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

 - ปริมาณแคดเ มียมตอง ไม เ กิน  90 mg/kg 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) P
2
O

5
 

17. เบซิกสแลก (basic slag) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

18. หินโปแทสเซียมและเกลือโปแทสเซียมจาก 

      เหมือง (เชน kainite และ sylvinite) 
- ตองมีคลอรีนเปนสวนประกอบต่ํากวา 60%

19. ซัลเฟตของโปแทส (เชน patenkali) - ไดจากกระบวนการทางกายภาพ แตตองไมมีการ

เสริมดวยกระบวนการทางเคมีเพ่ือเพ่ิมการละลาย 

 - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

20. แคลเซียมคารบอเนตจากธรรมชาติ (เชน 

ชอลก ปูนมารล ปูนขาว ชอลกฟอสเฟต) 

- 

21. หินแมกนีเซียม - 

22. หินแคลคาเ รียสแมกนี เ ซียม (calcareous 

magnesium rock) 
- 

23. แมกนีเซียมซัลเฟต (epsom salt) - 

24. ยิปซัม (แคลเซียมซัลเฟต) - 

25. สทิลเลจ (stillage) และสารสกัดสทิลเลจ 

(stillage extract) 
- ไมรวมแอมโมเนียมสทิลเลจ (ammonium stillage)

26. โซเดียมคลอไรด (sodium chloride) - เฉพาะเกลือสินเธาว 

27. อลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟต (aluminium 

calcium phosphate) 

- ปริมาณแคดเมียมไมเกิน 90 mg/kg P
2
O

5
 

28. แรธาตุปริมาณนอย (เชน โบรอน ทองแดง 

เหล็ก แมงกานีส โมลิบดนีัม สังกะสี) 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 
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ตารางที่ ก.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน (ตอ) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

29. กํามะถัน - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

30. หินบด - 

31. ดิน เชน เบนโทไนต เพอรไลต ซีโอไลต 

(bentonite, perlite, zeolite) 
- 

32. ส่ิงมีชีวิตดานชีววิทยาตามธรรมชาติ (เชน 

ไสเดือน) 

- 

33. เวอมิคูไลต (vermiculite) - 

34. วัสดุท่ีใชในการเพาะปลูก (peat) - ไมรวมวัตถุเจือปนสังเคราะหท่ีอนุญาตสําหรับ

เมล็ดพันธุ วัสดุปลูกบางชนิด 

 - การใชอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง 

35. ฮิวมัส (humus) จากไสเดือนดินและแมลง - 

36. ซีโอไลต (zeolite) - 

37. ถานจากไม - 

38. ดางคลอไรด (chloride of lime) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

39. ผลพลอยไดจากโรงงานน้ําตาล - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

40. ผลพลอยไดจากโรงงานผลิตสวนผสมแปรรูปตางๆ 

จากเกษตรอินทรีย 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

41. ผลพลอยไดจากน้ํามันปาลม มะพราว และ 

โกโก 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 
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ตารางที่ ก.2 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 
(ขอ 5) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. รายการสารอินทรียท่ีอนุญาตใหใชได  

1.1  ปุยอินทรียท่ีผลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแก ปุยหมัก

ท่ีไดจากการหมักเศษซากพืช ฟางขาว  ขี้ เ ล่ือย 

เปลือกไม เศษไม และวัสดุเหลือใชการเกษตรอื่นๆ 

- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง ถามีการเติมสาร 

อนินทรียท่ีใหธาตุอาหารลงไปดวย เชน หินฟอสเฟต 

จะตองเปนสารท่ีอนุญาตใหใช 

1.2 ปุยคอก - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสด และวัสดุเหลือใชใน

ฟารมในรูปอินทรียสาร 

- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.4 ของเหลือใชจากกระบวนการในโรงฆาสัตว 

โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล โรงงาน

มันสําปะหลัง โรงงานน้ําปลา 

- ตองไมเติมสารสังเคราะหและจะตองไดรับการ

ยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีเก่ียวของ 

1.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของสัตวน้ําซ่ึง

ปลอดจากสารสังเคราะห 

- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.6 แบคทีเรีย รา และเอนไซม - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2. รายการสารอนินทรียท่ีอนุญาตใหใช  

2.1 หินฟอสเฟต (phosphate rock) - 

2.2 หินปูนบด (ground limestone) ในรูปของแร

แคลไซทหรือโดโลไมต หามใชหินปูนโดโลไมต 

ท่ีนําไปเผาไฟ 

- 

2.3 แคลเซียมซิลิเกต (calcium silicate) - 

2.4 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicate) - 

2.5 แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulfate) - 
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ตารางที่ ก.2 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลีย้งสัตวน้ํา (ตอ) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

2.6  แรดินเหนียว (clay minerals) เชน สเมกไทต

(smectite) คาโอลิไนต (kaolinite) คลอไรต  

      (chlorite) ฯลฯ 

- 

2.7 แรเพอรไลต (perlite) ซีโอไลต (zeolite)  

เบนโทไนต (bentonite) 

- 

2.8 หินโพแทส เกลือโพแทสเซียมท่ีมีคลอไรด 

นอยกวา 60% 

- 

2.9 แคลเซียม (calcium) จากสาหรายทะเล - 

2.10 เปลือกหอย - 

2.11 โพแทสเซียมซัลเฟตท่ีผลิตจากกระบวนการ

ทางกายภาพ 

- 

2.12 เกลือสินเธาว - 

2.13 ออกซิเจน (oxygen) - 
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ตารางที่ ก.3 สารที่ใชสาํหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช 
(ขอ 4) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. พืชและสัตว  

1.1 สารเตรียมท่ีมีสวนของไพรีทริน (pyrethrins)  

สกัดจาก Chrysanthemum cinerariaefolium 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.2 สารเตรียมของโรทีโนน (rotenone) หรือ  

สารออกฤทธ์ิจากโลติ้น (Derris elliptica), 

Lonchocarpus, Thephrosia spp. 

- มีการปองกันการปนเปอนลงสูแหลงน้ํา 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 
 

1.3 สารเตรียมจาก Quassia amara - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.4 สารเตรียมจาก Ryania speciosa - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.5 สารออกฤทธ์ิจากสะเดา (neem) หรือ

Azadirachtin จาก Azadirachta spp. 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.6 โพรโปลิส (propolis) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.7 น้ํามันจากพืชและสัตว (plant and animal oils) - 

1.8 สาหรายทะเล (seaweed ) สาหรายทะเลบด 

(seaweed meal) หรือสาหราย สกัด น้ําทะเล น้ําเกลือ 

(seaweed extracts, sea salts and salty water) 

- ไมใชสารเคมี 

1.9 เจลาทิน (gelatin) - 

1.10 เลซิทิน (lecithin) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.11 เคซีน (casein) - 

1.12 กรดธรรมชาติ (เชน น้ําสมสายชู) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.13 สารหมักจาก aspergillus - 

1.14 สารสกัดจากเห็ดหอม (shiitake fungus) - 

1.15 สารสกัดจาก Chlorella - 
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ตารางที่ ก.3 สารที่ใชสาํหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช (ตอ) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1.16 สารเตรียมจากพืชธรรมชาติ ยกเวน ยาสูบ - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.17 น้ําชายาสูบ (tobacco tea) ยกเวน สารนิโคตนิ

บริสุทธ์ิ 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.18 กากชา  - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

1.19 น้ําสมควันไม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2. แรธาตุ (mineral)  

2.1 สารประกอบอนินทรีย เชน สารผสมบอรโดซ 

(bordeaux mixture) คอปเปอรไฮดรอกไซด (copper 

hydroxide) คอปเปอรออกซีคลอไรด (copper 

oxychloride) 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2.2 สารผสมเบอกันดี (burgundy mixture) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2.3 เกลือทองแดง (copper salts) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2.4 กํามะถัน (sulphur) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2.5 แรธาตุผง เชน หินบด (stone meal) ซิลิเกต 

(silicates) 

- 

2.6 ดินเบา (diatomaceous earth) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2.7 ซิลิเกต (silicates) ดินแรเบนโทไนต 

(bentonite) 

- 

2.8 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicate) - 

2.9 โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate) - 

2.10 โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (potassium

permanganate) 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2.11 น้ํามันพาราฟน (paraffin oil) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 
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ตารางที่ ก.3 สารที่ใชสาํหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช (ตอ) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

3. จุลินทรียท่ีใชสําหรับควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี  

3.1 จุลินทรีย (แบคทีเรีย, ไวรัส, เช้ือรา เชน

Bacillus thuringiensis, Granulosis virus) 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

4. อ่ืนๆ  

4.1 กาซคารบอนไดออกไซดและไนโตรเจน 

(carbon dioxide and nitrogen gas) 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

4.2 สบูโพแทสเซียม (สบูออน) -

4.3 เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

4.4 สารเตรียม Homeopathic และ Ayurvedic - 

4.5 สมุนไพรและสารเตรียมท่ีไดจากการเปล่ียนแปลง

ทางพลชีวภาพ 

- 

4.6 แมลงตัวผูท่ีถูกทําหมัน - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

5. การใชกับดัก  

5.1 สารเตรียมฟโรโมน (pheromone) - 

5.2 สารเตรียมจาก metaldehyde ใชในกับดัก - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

ตารางที่ ก.4 สารที่ใชสาํหรับควบคุมศัตรูและโรคของสัตวน้ํา 
(ขอ 5) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. กากชา  - 

2. โรทีโนน (rotenone) - 

3. ดางทับทิม 
- อนุโลมใชในโรงเพาะฟกภายใตคําแนะนํา ของ
นักวิชาการประมงหรือสัตวแพทย 

4. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) 

5. โพวีโดนไอโอดีน (povidone iodine) 
6. เบนซาลโคเนียมคลอไรด (benzalkonium 

chloride) 

 



 27 มกษ. 9000 เลม 1-2552

ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) 

(ขอ 7) 

INS
1/ ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

(1) วัตถุเจือปนอาหารรวมถึงสารตัวนํา (carriers) สําหรับผลิตภณัฑจากพืช 

170 แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonates) - 

220 ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide) - ใชกับผลิตภัณฑจากไวน 

270 กรดแลกติก (lactic acid) - ใชกับผลิตภัณฑจากการหมักผัก 

290 คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) - 

296 กรดมาลิก (malic acid) - 
300 กรดแอสคอรบิก (ascorbic acid) - ถาไมมีในรูปธรรมชาติ 

306 โทโค เฟอรอล  ( tocopherols)  สารสกัดจาก

ธรรมชาติเขมขนผสม 

- 

322 เลซิทิน (lecithin) - ห ามใช สารฟอก  ( bleaches)  และ

สารละลายอินทรีย (organic solvents) 

330 กรดซิทริก (citric acid) - ใชกับผลิตภัณฑจากผักและผลไม 

335 โซเดียมทารเทรต (sodium tartrate) - ใชกับเคก ขนมหวาน ลูกกวาด 

336 โพแทสเซียมทารเทรต (potassium tartrate) - ใชกับธัญพืช เคก ขนมหวาน ลูกกวาด 

400 กรดอัลจินิก (alginic acid) - 

401 โซเดียมอัลจิเนต (sodium alginate) - 

402 โพแทสเซียมอัลจิเนต (potassium alginate) - 

406 วุน (agar) - 

407 คาราจีแนน (carrageenan) - 

410 โลคัสบีนกัม (locust bean gum) - 

412 กัวรกัม (guar gum) - 

413 ทรากราแคนทกัม (tragacanth gum) - 

414 กัมอาราบิก (gum arabic) - ใชกับนม ไขมัน ผลิตภัณฑขนมหวาน 

415 แซนแทนกัม (xantan gum) - ใชกับผลิตภัณฑจากไขมัน ผลไม ผัก 

เคก กับขนมปงกรอบ สลัด 

416 คารายากัม (karaya gum) - 

440 เพกติน (pectins) - 

500 โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonates) (ชนิด

ไมดัดแปร) 

- ใชกับเคก ขนมปงกรอบ ขนมหวาน

และลูกกวาด 
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 INS = International Numbering System 
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ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ) 

INS
1/ 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

(1) วัตถุเจือปนอาหารรวมถึงสารตัวนํา (carriers) สําหรับผลิตภณัฑจากพืช (ตอ) 

501 โพแทสเซียมคารบอเนต (potassium carbonates) - ใ ช กั บ ธัญ พื ช  เ ค ก  ข นมป ง ก ร อบ 

ขนมหวาน และลูกกวาด 

503 แอมโมเนียมคารบอเนต (ammonium carbonates) - 

504 แมกนีเซียมคารบอเนต (magnesium carbonates) - 

508 โพแทสเซียมคลอไรด (potassium chloride) - ใช กับผลไมและผักแชแข็ง  ผักผลไม 

ในภาชนะบรรจุปดสนิท ซอสจากผัก ซอส

มะเขือเทศ และมาสตาด 

511 แมกนีเซียมคลอไรด (magnesium chloride) - ใชกับผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลือง 

516 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulphate) - ใชกับเคก ขนมปงกรอบ ผลิตภัณฑ จาก

ถ่ัวเหลือง/ยีสตสําหรับขนมอบ 

524 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) - ใชกับผลิตภัณฑจากธัญพืช 

938 กาซอารกอน (argon) - 

941 กาซไนโตรเจน (nitrogen) - 

948 กาซออกซิเจน (oxygen) - 

                                                
1/ 

INS = International Numbering System 



 29 มกษ. 9000 เลม 1-2552

ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ) 

INS
1/ 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

(2) สารท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากสัตวน้ํา 

170 แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) - 

181 กรดแทนนิก (tannic acid) - 

220 ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide) - 

260 กรดอะซิติก (acetic acid) - 

270 กรดแลกติก (lactic acid) - 

296 กรดมาลิก (malic acid) - 

300, 

301, 303 

กรดแอสคอบิก โซเดียมแอสคอรเบต และโพแทสเซียม

แอสคอรเบต (ascorbic acid, sodium and potassium salts) 

- 

330 กรดซิตริกและเกลือของกรดนี้ (citric acid and salts) - 

334 กรดทารทาริกและเกลือของกรดนี้ (tartaric acid and salts) - 

338 กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) - 

500 โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) - 

503 แอมโมเนียมคารบอเนต (ammonium carbonate) - 

504 แมกนีเซียมคารบอเนต (magnesium carbonate) - 

508 โพแทสเซียมคลอไรด (potassium chloride) - 

509 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) - 

511 แมกนีเซียมคลอไรด (magnesium chloride) - 

516 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) - 

526 แคลเซียมไฮดรอกไซด (calcium hydroxide)  - 

 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) - 

 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide) - 

 คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) - 

 อารกอน (argon) - 

 ไนโตรเจน (nitrogen) - 

 ออกซิเจน (oxygen) - 

 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) - 

 เจลาทิน (gelatin) - 

 เคซีน (casein) - 

 ผงฟูซ่ึงปลอดจากอะลูมินัม (aluminum-free leavening 

agent) 

- 

                                                
1/ 

INS = International Numbering System
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ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ) 

INS
1/ 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

(3) สารท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากปศุสัตวและผลิตภัณฑจากผึ้ง 

170 แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonates) - ใชกับผลิตภัณฑนม ไมใชเปนสารแตงสี 

270 กรดแลกติก (lactic acid) - ใชกับไสสําหรับทําไสกรอก 

290 คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) - 
322 เลซิทิน (lecithin) - เลซิตินท่ีไดมาโดยไมมีการฟอกสีหรือใช

สารละลายอินทรีย ผลิตภัณฑนมและอาหาร

ทารกท่ีมีสวนผสมของนมเปนหลัก ผลิตภัณฑ

จากไขมันและมายองเนส 

406 วุน (agar) - 

407 คาราจีแนน (carrageenan) - ใชกับผลิตภัณฑนม 

410 โลคัสบีนกัม (locust bean gum) - ใชกับผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑเนื้อ 

 412 กัวรกัม (guar gum) - ใชกับผลิตภัณฑนม เนื้อ ในภาชนะบรรจุ

ปดสนิท ผลิตภัณฑไข 

413 ทรากาแคนทกัม (tragacanth gum) - 
440 เพคติน (pectin, unmodified) - ใชกับผลิตภัณฑนม 

509 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) - ใชกับผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑเนื้อ 

938 กาซอารกอน (argon) - 

941 กาซไนโตรเจน (nitrogen) - 

948 กาซออกซิเจน (oxygen) - 
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ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ) 

INS
1/

 ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

(4) สารท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

 1. สารแตงกล่ินรส - สารและผลิตภัณฑท่ีระบุฉลากวาเปนสารแตงกล่ินรสตาม

ธรรมชาติ หรือสารสําหรับเตรียมสารแตงกล่ินรสตาม

ธรรมชาติ ใหเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายของ

ประเทศ 

- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาท่ีจําเปนและถูกตองตามกฎหมาย

สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น 

 2. น้ําบริโภค (drinking water) - 

 3. เกลือ - มีโซเดียมคลอไรด หรือโพแทสเซียมคลอไรด เปน

สวนประกอบหลัก ท่ีโดยท่ัวไปใชในกระบวนการแปรรูป

อาหาร 
- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาท่ีจําเปนและถูกตองตามกฎหมาย

สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น 

 4. สารเตรียมจากจุลินทรียและ

เอนไซม 

- ใชในการแปรรูปอาหาร ยกเวนจุลินทรียท่ีไดจากส่ิงมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรม หรือเอนไซมท่ีไดจากพันธุวิศวกรรม 

- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาท่ีจําเปนและถูกตองตามกฎหมาย

สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น 

 5. แรธาตุรวมถึงแรธาตุปริมาณนอย 

(trace element) 

- วิตามิน ไขมัน และกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอรางกาย และ

สารประกอบที่มีไนโตรเจนอื่นๆ 

- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาท่ีจําเปนและถูกตองตามกฎหมาย

สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น 

ตารางที่ ก.6 สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใชสําหรับเตรียมผลิตภัณฑท่ีมแีหลงมาจากการเกษตร 

 (ขอ 7) 

INS
1/ 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

(1) สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภณัฑจากพืช 

 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) - สารชวยรวมตัว 

 แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) - 

 แคลเซียมไฮดรอกไซด (calcium hydroxide) - 

 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) - สารชวยรวมตัว 

 แมกนเีซียมคลอไรด (magnesium chloride หรือ nigari) - สารชวยรวมตัว 

                                                
1/
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ตารางที่ ก.6 สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใชสาํหรับเตรียมผลิตภัณฑท่ีมแีหลงมาจากการเกษตร (ตอ) 

INS
1/

 ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

(1) สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภณัฑจากพืช (ตอ) 

 โพแทสเซียมคารบอเนต (potassium carbonate) - ทําแหงสําหรับลูกเกด 

 คารบอนไดออกไซด - 

 ไนโตรเจน  - 

 เอทานอล  - ตัวทําละลาย 

 เอทิลีนธรรมชาต ิ - กระตุนการออกดอกในสับปะรด 

- บมผลไมใหสุก 

 กรดแทนนิก (tannic acid) - สารชวยในการกรอง 

 อัลบูมินจากไขขาว (egg white albumin) - 

 เคซีน (casein) - 

 เจลาทิน  - 

 Isinglass - 

 น้ํามันพืช  - เปนสารหลอล่ืนหรือสารชวยไมใหติด 

 ซิลิกอนไดออกไซด (silicon dioxide) - เปนเจลหรือสารละลายคอลลอยด 

 ถานกัมมันต (activated carbon) - 

 แปง (talc) - 

 ดินแรเบนโทไนต (bentonite) - 

 คาโอลิน (kaolin) - 

 ดินเบา (diatomaceous earth) - 

 ดินแรเพอไลต (perlite) - 

 เปลือกฮาเซลนัต (hazelnut) - 

 ขี้ผึ้ง (beeswax) - สารหลอล่ืน 

 กรดซัลฟวริก (sulphuric acid) - การปรับคาความเปนกรด-เบสในน้าํสกัด

ในการผลิตน้าํตาล 

 โซเดียมไฮดรอกไซด  - การปรับคาความเปนกรด-เบสในการผลิต

น้ําตาล 

 กรดทารทาริกและเกลือ (tartaric acid and salts) - 

 โซเดียมคารบอเนต  - การผลิตน้ําตาล 

 สารเตรียมจากสวนของเปลือกไม - 

 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium 

hydroxide) 

- การปรับคาความเปนกรด-เบสในการผลิต

น้ําตาล 

                                                
1/

 INS = International Numbering System 
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ตารางที่ ก.6 สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใชสาํหรับเตรียมผลิตภัณฑท่ีมแีหลงมาจากการเกษตร (ตอ) 

INS
1/ ช่ือสาร วัตถุประสงคท่ีใช 

(1) สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภณัฑจากพืช (ตอ) 

 กรดซิตริก (citric acid) - การปรับคาความเปนกรด-เบสในการผลิตน้ําตาล 

(2) สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภณัฑปศุสัตวและผึ้ง 

170i แคลเซียมคารบอเนต (calcium 

carbonate) 
- 

509 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) - สารชวยใหคงรูปและรวมตัวในการผลิตเนยแข็ง 

559 คาโอลิน (kaolin) - สกัดสารโพรโพลิส 

270 กรดแลกติก (lactic acid) - สารชวยให เ กิดการรวมตัว เปนกอนสําหรับ

ผลิตภัณฑนม ใชสําหรับการควบคุมความเปน 

กรด-เบสในการผลิตเนยแข็ง 

500i โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) - เปนสารทําใหเปนกลางสําหรับผลิตภัณฑนม 

(3) สารชวยกรรมวิธีการผลิตอ่ืนๆ 

 สารเตรียมจากเชื้อจุลินทรียและเอนไซม - สารใดๆ ท่ีเตรียมจากเชื้อจุลินทรียและเอนไซม  

ท่ีโดยท่ัวไปใชเปนสารชวยกรรมวิ ธีการผลิตใน

กระบวนการผลิตอาหารโดยตองไมเปนเช้ือจุลินทรีย

ดัดแปรพันธุกรรม และเอนไซมท่ีไดจากจุลินทรีย

ดัดแปรพันธุกรรม 

 

                                                
1/

 INS = International Numbering System 
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ตารางที่ ก.7 สารที่ใชในการทําความสะอาด (cleaning agents) 
(ขอ 7) 

ช่ือสาร ขอกําหนด 

จาเวลวอเตอร - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

ผงซักฟอกท่ียอยสลายไดทางชีวภาพ - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

น้ําสมหมักจากพืช ผลไม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

ไอโอดีน (iodine) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

สารละลายดางทับทิม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

น้ําดาง - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

คอสทิกโปแทช (caustic potash) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

ปูนขาว - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

สารฟอกขาวถึง 10% - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 
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ภาคผนวก ข 

ขอกําหนดขั้นต่าํในการตรวจและมาตรการที่ควร

ระมัดระวังภายใตระบบการตรวจและรับรอง 

ข.1 มาตรการในการตรวจ 

จําเปนตองมีมาตรการในการตรวจที่ครอบคลุมตลอดหวงโซอาหารเพื่อทวนสอบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ

ตามขอ 8 ของมาตรฐานนี้ หนวยรับรองควรจะกําหนดนโยบายและขั้นตอนดําเนินงานตางๆ ใหเปนไป

ตามมาตรฐานนี้ 

ข.2  การสามารถเขาถึงเอกสาร 

การสามารถเขาถึงเอกสารท้ังหมด บันทึกขอมูล และสถานประกอบการตามแผนการตรวจโดยหนวยตรวจ

เปนส่ิงท่ีจําเปน ผูประกอบการที่ถูกตรวจควรยอมใหผูมีอํานาจในการตรวจเขาตรวจและใหขอมูลท่ีจําเปน

สําหรับหนวยตรวจจากภายนอกเพื่อการตรวจประเมิน 

ข.3 หนวยการผลิต 

ข.3.1 การผลิตตามมาตรฐานนี้ควรดําเนินการตามพื้นท่ีเพาะปลูกหรือเพาะเล้ียง บริเวณผลิต โรงเรือน

ของฟารม และสถานท่ีเก็บรักษาพืช ปศุสัตว และสัตวน้ําท่ีมีการแยกผลิตผลหรือผลิตภัณฑกันอยางชัดเจน

จากหนวยการผลิตท่ีไมผลิตตามมาตรฐานนี้ ท้ังนี้หนวยการผลิตอาจมีกิจกรรมเฉพาะในเร่ืองการจัดเตรียม

และการบรรจุหีบหอผลิตผลเกษตรท่ีผลิตไดเองเทานั้น 

ข.3.2 เม่ือมีการเตรียมการตรวจสอบในครั้งแรก ผูประกอบการและหนวยรับรองควรมีการจัดใหมีส่ิง

ตางๆ และลงนามในเอกสารดังนี้ 

ข.3.2.1 อธิบายรายละเอียดของหนวยการผลิตหรือบริเวณเก็บรวบรวม แสดงใหเห็นอาคาร ฟารมท่ีเปน

สถานท่ีเก็บรักษาและผลิต นอกจากนี้ถามีอาคารเฉพาะที่ใชจัดเตรียม และ/หรือ บรรจุหีบหอเฉพาะก็ให

แสดงไวดวย 

ข.3.2.2 ในกรณีของการเก็บรวบรวมพืชปา ถาเปนไปไดผูผลิตควรไดรับการรับประกันจากหนวยรับรอง 

ท่ีผูผลิตจะสามารถนํามาแสดงใหม่ันใจวา เปนไปตามขอกําหนดในขอ 4 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้ 

ข.3.2.3 มาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติท้ังหมดท่ีจะนํามาใชในระดับของหนวยการผลิต เพ่ือใหม่ันใจ

วาเปนไปตามมาตรฐานนี้ 
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ข.3.2.4 ระบุวันท่ีคร้ังสุดทายของการใชพ้ืนท่ี และ/หรือ บริเวณท่ีเก็บรวบรวม ท่ีไมเปนไปตามขอ 4 ของ

มาตรฐานนี้ 

ข.3.2.5 การดําเนินงานโดยผูประกอบการตามขอ 3 และขอ 8  ของมาตรฐาน ท่ีจะยอมรับในกรณีท่ีเกิด

การเบี่ยงเบนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ 

ข.3.3 ผูประกอบการควรแจงใหหนวยรับรองทราบถึง แผนการผลิตแยกยอยตามพื้นท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ี

เล้ียงสัตว ฝูงสัตว หรือรวงผึ้ง และพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําในแตละปกอนครบวันท่ีจะตองตรวจ 

ข.3.4 ผูประกอบการตองเก็บบันทึกขอมูลและเอกสารระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผล และ/หรือ 

ผลิตภัณฑท่ีสามารถใหหนวยรับรองสอบกลับไปถึง แหลง ลักษณะ และปริมาณ ของวัตถุดิบท้ังหมดท่ีซ้ือ 

และการใชวัสดุเหลานั้น นอกจากนี้ ควรเก็บเอกสารผูรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑท่ีขายไปท้ังหมด 

ควรทําเปนบัญชีรายวันแสดงปริมาณท่ีขายใหกับผูบริโภคโดยตรงไว เม่ือหนวยผลิตมีการแปรรูป

ผลิตภัณฑเกษตรเอง ระบบบัญชีตองประกอบดวยขอมูลท่ีระบุไวในขอ ข.4.2 ของภาคผนวกนี้ 

ข.3.5 ปศุสัตวท้ังหมดตองมีการชี้บงเปนรายตัว หรือในกรณีสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็กหรือสัตวปกใหช้ี

บงเปนฝูง ในกรณีของผึ้งก็ช้ีบงเปนรวงผึ้ง ควรเก็บบันทึกและเอกสารระบบบัญชีเพ่ือใหสามารถติดตาม

ปศุสัตวและกลุมผึ้ง ท่ีอยูในระบบไดตลอดเวลา และใหขอมูลท่ีชวยใหสามารถสอบกลับเพ่ือการประเมิน

ไดตลอดเวลา ผูประกอบการควรเก็บรักษารายละเอียดบันทึก และใหมีการปรับใหเปนปจจุบันของขอมูล 

ดังนี้ 

ข.3.5.1 การเพาะพันธุ และ/หรือ แหลงของปศุสัตว 

ข.3.5.2 ทะเบียนการซ้ือขายใดๆ 

ข.3.5.3 แผนสุขภาพท่ีจะใชในการปองกันและจัดการโรค การบาดเจ็บและปญหาท่ีเกิดขึ้นซํ้าอีก 

ข.3.5.4 การรักษาและการใหยา สําหรับจุดประสงคใดก็ตาม รวมถึงชวงการรับประกัน และการช้ีบงสัตว

หรือผึ้งท่ีไดรับการรักษา 

ข.3.5.5 อาหารสัตวท่ีให และแหลงของอาหารสัตว 

ข.3.5.6 การเคล่ือนยายของปศุสัตวภายในหนวยผลิต และการเคล่ือนยายของรวงผึ้งภายในบริเวณท่ีหา

อาหารท่ีระบุในแผนท่ี 

ข.3.5.7 การขนสง การฆาสัตว และ/หรือ การขาย 

ข.3.5.8 การสกัด การแปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑจากผึ้งท้ังหมด 

ข.3.6 การเก็บรักษา สารท่ีนํามาใช ท่ีไมใชสารท่ีหามใช ตามท่ีระบุในมาตรฐานนี้ 
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ข.3.7 หนวยรับรองควรม่ันใจวามีการตรวจสอบทางกายภาพ แบบเต็มรูปแบบในแตละหนวยปละ 1 คร้ัง 

อาจมีการเก็บตัวอยางเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑ ท่ีไมไดระบุอยูในมาตรฐานนี้ ถาพบวามีขอสงสัยในการใช  

และตองมีการทํารายงานการตรวจหลังจากการตรวจเยี่ยมแตละคร้ัง นอกจากนี้อาจมีการตรวจเยี่ยมท่ีไม

แจงใหทราบลวงหนาเพ่ิมเติมเปนบางคร้ัง ตามความจําเปน หรือตามท่ีไดมีการสุมเลือก 

ข.3.8 ผูประกอบการตองยอมใหหนวยรับรองเขาถึงบริเวณเก็บรักษา บริเวณผลิต และพ้ืนท่ีทําการเกษตร

รวมถึงระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ และเอกสารสนับสนุนตางๆ โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อการตรวจ ผูประกอบการควรใหขอมูลท่ีจําเปนแกหนวยตรวจ เพ่ือจุดมุงหมายในการตรวจ  

ข.3.9 ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียท่ีไมไดบรรจุอยูในภาชนะบรรจุสําหรับจําหนายใหผูบริโภค 

ตองมีการขนสงในลักษณะท่ีปองกันการปนเปอน หรือปองกันการนําเอาสารอ่ืน หรือผลิตภัณฑอ่ืน  

ท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้มาใสแทน และมีการระบุขอมูลดังนี้ 

ข.3.9.1 ช่ือและสถานท่ีของผูรับผิดชอบ สําหรับการผลิตหรือจัดเตรียมผลิตภัณฑ 

ข.3.9.2 ช่ือของผลิตภัณฑ 

ข.3.9.3 ขอมูลระบุสถานะวาเปนอินทรีย 

ข.3.10 กรณีท่ีผูประกอบการมีการผลิตหลายอยางในบริเวณเดียวกัน และการปลูกพืชคูขนาน จะตองมี

การตรวจสวนท่ีผลิตในบริเวณท่ีผลิตนั้นอยางละเอียด ไมควรผลิตผลิตผลหรือผลิตภัณฑท่ีไมใชอินทรีย

ปะปนกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียท่ีไมสามารถจะแยกแยะออกจากกันโดยดูดวยตาได 

ข.3.10.1 ถามีการอนุญาตโดยหนวยรับรองหรือโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี ตองระบุ ประเภทของการ

ผลิตและสภาพท่ีอนุญาต ขอกําหนดในการตรวจเพิ่มเติมในระหวางการเก็บเก่ียว ขอกําหนดเกี่ยวกับ

เอกสารท่ีตองมีเพ่ิมเติม และการประเมินความสามารถของผูประกอบการ 

ข.3.11 การผลิตปศุสัตวอินทรีย ปศุสัตวท้ังหมดท่ีผลิตในสวนการผลิตเดียวกัน ตองเล้ียงตามขอกําหนด

ในมาตรฐานนี้ อยางไรก็ตามปศุสัตวท่ีไมไดเล้ียงตามขอกําหนดในมาตรฐานอาจพบในสวนท่ีเปนอินทรีย

ได หากมีการแยกชัดเจนจากปศุสัตวท่ีผลิตตามขอกําหนดตามมาตรฐาน หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี

สามารถวางเงื่อนไขท่ีเปนมาตรการที่เขมงวดได 

ข.3.12 หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี อาจจะยอมรับวาสัตวท่ีเล้ียงตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้อาจมีการ

ปลอยใหกินหญาตามพื้นดินท่ัวไปไดหากวา 

ข.3.12.1 พ้ืนดินนั้นไมเคยมีการใชผลิตภัณฑอ่ืนนอกเหนือจากท่ีอนุญาตตามขอกําหนดในขอท่ี 4 ของ

มาตรฐานนี้อยางนอย 3 ป 

ข.3.12.2 มีการแยกชัดเจนระหวางสัตวท่ีเล้ียงตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้จากสัตวอ่ืน 
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ข.3.13 สําหรับการผลิตปศุสัตว หนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีควรม่ันใจวามีการตรวจท่ีเก่ียวของ 

กับทุกขั้นตอนของการผลิต การจัดเตรียม จนถึงการจําหนายใหผูบริโภค ม่ันใจไดในเร่ืองความสามารถใน 

การสอบกลับได  ของปศุ สัตว และผลิตภัณฑปศุ สัตว  นับจากการผลิตปศุ สัตว  กระบวนการ 

แปรรูป และการจัดเตรียมตางๆ จนกระท่ังถึงการบรรจุ และ/หรือ การแสดงฉลากเทาท่ีจะเปนไปไดทาง

วิชาการ 

ข.4 การจัดเตรียมและหนวยการบรรจุหีบหอ 

ข.4.1 ผูผลิต และ/หรือ ผูประกอบการควรใหขอมูล 

ข.4.1.1 คําอธิบายท่ีสมบูรณของหนวยผลิต แสดงใหเห็นถึงส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีใชสําหรับการ

จดัเตรียม การบรรจุหีบหอ และการเก็บผลิตภัณฑเกษตร กอนและหลังการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

ข.4.1.2 มาตรการท่ีเหมาะสมในทางปฏิบัติท้ังหมด ท่ีจะนํามาใชในระดับหนวยผลิต เพ่ือใหม่ันใจวา

เปนไปตามมาตรฐานนี้ 

ข.4.1.3 ควรมีการลงนามในคําอธิบายและมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยผูรับผิดชอบของสวนการผลิต

นั้นและหนวยรับรอง 

ข.4.1.4 ในรายงานควรรวมขอมูลการดําเนินงานของผูประกอบการวา ปฏิบัติในลักษณะท่ีเปนไปตาม

ขอกําหนดขอ 3 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้ และการรายงานผลการแกไขขอบกพรองในสวนท่ียอมรับได 

และในสวนท่ีไมสามารถยอมรับได ในกรณีท่ีเปนขอบกพรองท่ีรุนแรง หรือขอบกพรองท่ีไมสามารถแกไข

ใหเปนไปตามมาตรฐานได และไดมีการลงนามกํากับโดยท้ัง 2 ฝาย 

ข.4.2 บัญชีปจจัยการผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑท่ีเปนลายลักษณอักษร ควรเก็บไวใหหนวยรับรอง

สามารถตรวจสอบกลับไปยัง 

ข.4.2.1 แหลงกําเนิด ลักษณะ และปริมาณของผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียท่ีไดสงมาท่ีหนวยนี้ 

ข.4.2.2 ลักษณะ ปริมาณ และผูรับมอบผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียท่ีสงออกจากหนวยผลิตนี้ 

ข.4.2.3 ขอมูลอ่ืนๆ เชน แหลงกําเนิด ลักษณะ และปริมาณของสวนประกอบ วัตถุเจือปน และสารชวย

กรรมวิธีการผลิต ท่ีถูกสงมาท่ีหนวยนี้ และสวนประกอบของผลิตภัณฑแปรรูปท่ีหนวยรับรองตองใชในการ

ตรวจการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

ข.4.3 กรณีท่ีมีการนําผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑท่ีไมใชอินทรียมาแปรรูป บรรจุหีบหอ หรือเก็บรักษา

ไวในหนวยท่ีเก่ียวของ 

ข.4.3.1 หนวยนั้นควรมีบริเวณแยกตางหากภายในสถานประกอบการ สําหรับการเก็บรักษาผลิตผล และ/

หรือ ผลิตภัณฑอินทรียกอนและหลังการปฏิบัติงาน 
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ข.4.3.2 การปฏิบัติงานควรดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ โดยใชวิธีแยกสถานท่ีหรือ

เวลาจากการปฏิบัติกับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑท่ีไมใชอินทรีย 

ข.4.3.3 กิจกรรมท่ีไมไดมีการดําเนินงานเปนประจําควรมีการแจงใหทราบลวงหนา ภายในกําหนดเวลาท่ี

ตกลงไวกับหนวยรับรองหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ข.4.3.4 ควรนํามาตรการตางๆ มาใชเพ่ือใหม่ันใจวามีการชี้บงรุนการผลิต และหลีกเล่ียงการปะปนกับ

ผลิตภัณฑท่ีไมไดมาจากการผลิตตามมาตรฐานนี้ 

ข.4.4 หนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี ตองม่ันใจวามีการตรวจสอบทางกายภาพที่เต็มรูป

แบบอยางนอยปละคร้ัง อาจจะมีการสุมตัวอยางท่ีสงสัย เพ่ือทดสอบผลิตภัณฑท่ีไมไดระบุรายการไวใน

มาตรฐานนี้ ควรจัดทํารายงานการตรวจสอบทุกคร้ังหลังจากการตรวจเยี่ยม โดยผูรับผิดชอบสําหรับการ

ตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบแบบไมแจงใหทราบลวงหนาเปนคร้ังคราวเพิ่มเติมตามความจําเปนหรือ

โดยการสุมเลือก 

ข.4.5 ผูประกอบการตองใหหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเขาถึงหนวยผลิต ระบบบัญชีท่ี

เปนลายลักษณอักษร และเอกสารสนับสนุนเพ่ิมเติม รวมท้ังเอกสารอยางอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับจุดมุงหมาย

เพ่ือตรวจสอบ 

ข.4.6 ใหปฏิบัติตามขอกําหนดการขนสงตามท่ีระบุไวในขอ ข.3.8 ของภาคผนวกนี้ 

ข.4.7 ในการรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย ผูประกอบการตองตรวจสอบดังนี้ 

ข.4.7.1 ภาชนะบรรจุหรือหีบหออยูในสภาพท่ีปดเรียบรอย (กรณีท่ีจําเปนตองปด) 

ข.4.7.2 มีเอกสารท่ีอางถึงในขอ ข.3.8 ของภาคผนวกนี้ ผลของการทวนสอบนี้ตองมีระบุในบัญชีปจจัย

การผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีอางถึงในขอ 4 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้ 

เม่ือพบวามีขอสงสัยวาผลิตภัณฑไมสามารถทวนสอบตามระบบการผลิตในขอ 10 (ระบบการตรวจสอบ

และรับรอง) ของมาตรฐานนี้ หามอางวาเปนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย  
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Systéme 

International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได มีดังนี้  

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล 

มิลลิกรัม (milligram) mg
 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

 


