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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

1. การรักษาความเปน็ผลิตผล และ ผลิตภณัฑ์อินทรีย์
1.1 ต้องมีการรักษาความเปน็ผลิตผล และ ผลิตภณัฑ์อินทรียต์ลอด
ทกุช่วงของกระบวนการ โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับส่วนประกอบ
ด้วยความระมัดระวังในวิธีการแปรรูป จ ากัด
การใช้วัตถุเจอืปนอาหารและสารช่วยกรรมวิธีผลิต

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

1.2 ผลิตผล และผลิตภณัฑ์อินทรียต้์องไม่ผ่านการฉายรังสีเพื่อ
จดุมุง่หมายในการควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ การถนอมอาหารและ
การก าจดัจลิุนทรียก์่อโรคหรือการสุขาภบิาล

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

2. การจัดการผลิตผล และ ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์
2.1 ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียท์ี่อยูร่ะหว่างการเก็บรักษา
 ขนส่ง แปรรูป หรือบรรจหุบีหอ่จะต้องได้รับการบง่ชีช้ัดเจน

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

2.2 มีการจดัการที่แยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่
อินทรีย ์และมีการจดัการที่จะไม่ท าใหเ้กิดการปนเปื้อนจาก
สารต่างๆ ที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ในการผลิตแบบอินทรีย์

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหบีหอ่
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

3.1 มีวิธีการปอ้งกันหรือควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ โดยวิธีทางกล
กายภาพ หรือชีวภาพ เปน็ทางเลือกแรก โดยวิธีแรกใน
การจดัการศัตรูพชืและสัตว์ เช่น ท าลายและก าจดัแหล่งที่อาศัย
และทางเข้าของศัตรูพชืและสัตว์

เล่ม 1 (7.3.1, 
7.3.2)

MAJOR

3.2 ควรหลีกเล่ียงศัตรูพชืและสัตว์โดยใช้วิธีการปฏบิติัในการผลิตที่
ถูกต้อง (good manufacturing practice) ทั้งนี้มาตรการ
ควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ภายในบริเวณเก็บรักษาหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการขนส่งอาจรวมการใช้ส่ิงกีดขวางทางกายภาพ เช่น 
เสียงอุลตร้าซาวด์ แสงอุลตร้าไวโอเลต ใช้กับดัก การควบคุม
อุณหภมูิ การควบคุมบรรยากาศ และดินเบา

เล่ม 1 (7.3.4) MAJOR

3.3 กรณีใช้วิธีทางเคมีในการควบคุมศัตรูพชืและสัตว์ ใหใ้ช้เฉพาะ
สารปอ้งกันก าจดัตามที่ระบใุนภาคผนวก ก หรือสารอืน่ที่เข้าข่าย
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 9 มกษ.9000 เล่ม 1 และต้องมี
การปอ้งกันไม่ใหส้ารเคมีสัมผัสกับผลิตผลและผลิตภณัฑ์อินทรีย์
ซ่ึงอาจเปน็สาเหตุใหสู้ญเสียสถานะของการเปน็เกษตรอินทรีย์

เล่ม 1 (7.3.3, 
7.3.5)

MAJOR

4. กระบวนการผลิตและการแปรรูป
4.1 วิธีการแปรรูป (การหมัก และ การรมควัน) และลดการใช้
ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาจากการเกษตร และสารช่วยกรรมวิธี
การผลิตตามที่ระบใุนภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 5 และ
ตารางที่ ก.6

เล่ม 1 (7.4.1) MAJOR

4.2 กรณีมีกระบวนการสกัด (extraction) ใหใ้ช้เฉพาะการสกัด
ด้วยน้ า เอธานอล น้ ามันจากพชืหรือสัตว์ น้ าส้มสายชู
คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน เทา่นั้น

เล่ม 1 (7.4.2) MAJOR

4.3 มีการจดัการการแปรรูป ตามหลักการ และวิธีการปฏบิติั
ที่ดีในการผลิตใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนดของสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกีย่วข้อง

เล่ม 1 (7.4.3) REC

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

3. การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

4.4 กรณีการฆ่าสัตว์ใหป้ฏบิติัโดยใหสั้ตว์เกิดความเครียดและ
ทรมานน้อยที่สุดทั้งนี้ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง
นอกจากนี้การจดัการตลอดการฆ่าการช าแหละ และการเก็บ
รักษา จะต้องมีระบบการปอ้งกันการปะปน หรือปนเปื้อนกับ
ผลผลิตและผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย ์และสารเคมีที่ไม่อนุญาต
ใหใ้ช้ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์

เล่ม 2 (4.5.7) MAJOR

5. การบรรจุหบีหอ่
5.1 ใช้วัสดุบรรจภุณัฑ์ที่ยอ่ยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม หรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้

เล่ม 1 (7.5.1) REC

6.1 มีการปอ้งกันตลอดเวลา ไม่ใหผ้ลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์
อินทรียป์ะปนกับผลิตผล ผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์

เล่ม 1 (7.6.1.1) MAJOR

6.2 มีการปอ้งกันตลอดเวลา ไม่ใหผ้ลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์
อินทรียสั์มผัสกับวัสดุและสารที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ในการเกษตรอินทรีย์

เล่ม 1 (7.6.1.2) MAJOR

6.3 ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์ ได้รับการรับรองในบางส่วน
เทา่นั้น ต้องมีการเก็บรักษาและการจดัการแยกกันระหว่าง
ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์อินทรีย ์และผลิตผล และ/หรือ 
ผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย ์โดยมีการบง่ชีไ้ว้ชัดเจน

เล่ม 1 (7.6.2) MAJOR

6. การเก็บรักษาและการขนส่ง

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง (Labelling and Claims)
1. ผลิตภณัฑ์อินทรีย์ มีข้อความแสดงรายละเอียดใหเ้หน็ได้ง่าย
ชัดเจน ไม่เปน็เทจ็หรือหลอกลวง ดังน้ี

เล่ม 1 (8.1)

1.1 ชือ่ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ เล่ม 1 (8.1.1) MAJOR
1.2 ส่วนประกอบที่ส าคัญ ยกเว้นมีส่วนประกอบชนิดเดียว เล่ม 1 (8.1.2) MAJOR
1.3 วัตถุเจอืปนอาหารหรือวัตถุที่เติมในอาหาร (ถ้ามี) เล่ม 1 (8.1.3) REC
1.4 ปริมาตรสุทธิหรือน้ าหนักสุทธิ เล่ม 1 (8.1.4) MAJOR
1.5 ชือ่และที่ต้ังของผู้ผลิต ผู้แบง่บรรจ ุหรือผู้จดัจ าหน่าย พร้อม
สถานที่ต้ังหรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบยีน

เล่ม 1 (8.1.5) MAJOR

1.6 ประเทศผู้ผลิตส าหรับผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ที่ผลิตเพื่อส่งออก เล่ม 1 (8.1.6) MAJOR
1.7 วัน เดือนและ/หรือ ปทีี่ผลิต และ วัน เดือนและ/หรือ ปทีี่
หมดอายกุารบริโภค กรณีที่ผลิตภณัฑ์เก็บไว้เกิน 90 วัน อาจ
แสดงแต่เดือน และ ป ีก็ได้

เล่ม 1 (8.1.7) REC

1.8 ค าแนะน าในการเก็บรักษา (ถ้ามี) เล่ม 1 (8.1.8) REC
2. การแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างว่าเปน็ผลิตภณัฑ์อินทรีย์ 
สามารถท าได้ดังน้ี

เล่ม 1 (8.2)

2.1 ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภณัฑ์ที่มาจากการเกษตรต้องมา
จากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

เล่ม 1 (8.2.2) MAJOR

2.2 ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้มาจากการเกษตร 
มีการใช้เฉพาะรายการที่ระบไุว้ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5

เล่ม 1 (8.2.3) MAJOR

2.3 ในผลิตภณัฑ์หนึ่งไม่มีส่วนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้ง
การผลิตแบบอินทรียแ์ละไม่ใช่แบบอินทรียร์วมกัน

เล่ม 1 (8.2.4) MAJOR

2.4 ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์มีการผลิตหรือจดัเตรียมหรือน าเข้าโดย
ผู้ประกอบการ ที่ต้องได้รับการตรวจตามข้อก าหนดระบบ
ตรวจและรับรอง

เล่ม 1 (8.2.5) MAJOR

2.5 มีการแสดงฉลากระบชุือ่ และ/หรือ รหสัของหน่วยรับรอง เล่ม 1 (8.2.6) MAJOR

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.

ผลการตรวจ
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เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

3. ผลิตภณัฑ์ที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองว่าเปน็ 
"อินทรีย"์ ต้องมีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ผ่าน
กระบวนการหรือใช้สารที่ท าใหสู้ญเสียความเปน็อินทรีย์ 
ไม่น้อยกว่า 95 % โดยน้ าหนัก ในผลิตภณัฑ์สุดทา้ยที่ไม่รวม
ส่วนประกอบของน้ าหรือน้ าเกลือ

เล่ม 1 (8.3) MAJOR

4. กรณีผลิตภณัฑ์มีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรีย์น้อยกว่า 
95% โดยน้ าหนัก มีการแสดงฉลากโดยใช้ข้อความอ่ืน เช่น 
"ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนประกอบจากผลิตผลอินทรีย"์ ต้องผ่าน
หลักเกณฑ์ ดังน้ี

เล่ม 1 (8.4)

4.1 ผลิตภณัฑ์มีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรียน์้อยกว่า 95%
แต่ไม่น้อยกว่า 70% โดยน้ าหนักของส่วนประกอบทั้งหมดใน
ผลิตภณัฑ์สุดทา้ยที่ไม่รวมน้ าและเกลือ

เล่ม 1 (8.4.1) MAJOR

4.2 ข้อความที่กล่าวอ้างว่าเปน็ "อินทรีย"์ แสดงไว้ในบริเวณที่เหน็
ได้ชัดเจน

เล่ม 1 (8.4.1) MAJOR

4.3 ระบชุนิดและสัดส่วนของส่วนประกอบเปน็ร้อยละต่อน้ าหนัก 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย

เล่ม 1 (8.4.2) MAJOR

4.4 ระบรุายการส่วนประกอบทกุชนิดบนฉลาก โดยใช้สี รูปแบบ 
และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน

เล่ม 1 (8.4.3) REC

                         และเป็นข้อบกพร่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ผู้ตรวจประเมินลงลายมือชือ่
1..............................................................................................................1..............................................................................................................
2..............................................................................................................2..............................................................................................................
3..............................................................................................................3..............................................................................................................
4..............................................................................................................4..............................................................................................................
5..............................................................................................................5..............................................................................................................

ผู้รับการตรวจประเมินลงลายมือชือ่

หมายเหตุ
MAJOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

MINOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับสถานประกอบการ

หัวข้อ
เกณฑ์ก าหนด

 มกษ.
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