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วัตถุดิบอาหารสัตว์จากธรรมชาติ ส าหรับเลี้ยงสัตว์

1. แหล่งที่มาของปลา
1.1 มีแหล่งก าเนิดมาจากธรรมชาติ - MAJOR
1.2 มีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของปลาที่จะน ามาท าเป็นปลาป่น
และต้องมีการรับรองว่าจบัปลามาด้วยวิธีการท าประมงที่ยัง่ยนื 
และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด

- MAJOR

2. การรับรองคุณภาพปลาป่นอินทรีย์
2.1 ผลตรวจวิเคราะห์โลหะหนักตกค้าง(ตะกัว่ สารหนู แคดเมียม
ปรอท) จากส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ต้องต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของ Regulation (EU) 2015/186
(แนบผลการวเิคราะห์ลอ็ตการผลติที่ขอรับรองเป็นอาหารสตัวอิ์นทรีย ์)

- MAJOR

2.2 โรงงานได้รับการรับรองระบบ GMP หรือ HACCP ตาม
มาตรฐาน โดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้ให้การรับรอง

- MAJOR

- ใช้ในเชิงพาณิชย ์(ต้องได้รับการรับรอง GMP) - MAJOR
- ใช้ในกลุ่มเกษตรกร (ไม่ต้องได้รับการรับรอง GMP) - MAJOR
2.3 ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการจบัและขนส่ง - MAJOR

3.1 ต้องมีการรักษาความเป็นผลิตผลอินทรียต์ลอดทุกช่วงของ
กระบวนการ

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

3.2 ผลิตผลต้องไม่ผ่านการฉายรังสีเพื่อจดุมุ่งหมายในการควบคุม
ศัตรูพืชและสัตว์

เล่ม 1 (7.1) MAJOR

3. การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ

    แบบฟอร์มการตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์
ชื่อผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ เกณฑ์ก าหนด
 มกษ.

ผลการตรวจ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทปลาป่น
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3.3 ผลิตผลอินทรียท์ี่อยูร่ะหว่างการเกบ็รักษา ขนส่ง แปรรูป และ
บรรจหุีบห่อจะต้องได้รับการบ่งชี้ชัดเจน

เล่ม 1 (7.2) MAJOR

3.4 มีการจดัการที่แสดงถงึการแยกผลิตผลอินทรียอ์อกจากผลิตผล
ที่ไม่ใช่อินทรีย ์และมีการจดัการที่จะไม่ท าให้เกดิการปนเปื้อนจาก
สารต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตแบบอินทรีย์

เล่ม 1 (7.2) MAJOR  

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ผลิตขึ้นในฟาร์มเกษตรกรเพ่ือจ าหน่าย
1. วัตถุดิบที่ใช้ท าอาหารสัตว์อินทรีย์
1.1 มีแหล่งก าเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมาจากการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย ์ตาม มกษ.9000 เล่ม 1 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง
 เกษตรอินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรรอินทรีย์

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

1.2 วัตถดิุบที่ได้จากธรรมชาติซ่ึงมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ท า
การเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมีที่ห้ามใช้อยา่งน้อย 3 ปี และมี
หลักฐานประกอบ

เล่ม 2 (4.3.1) MAJOR

1.3 แหล่งแร่ธาตุ วิตามิน หรือสารต้ังต้นของวิตามิน (provitamin)
ในสูตรอาหารต้องมีแหล่งก าเนิดจากธรรมชาติ กรณีขาดแคลน
หรือเหตุสุดวิสัย สามารถใช้สารสังเคราะห์แทนได้ แต่ต้องมี
รายละเอียดของแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

1.4 ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เล่ม 1 (3.10) MAJOR
1.5 ไม่ผ่านการฉายรังสี เล่ม 1 (3.11) MAJOR
1.6 สารช่วยกรรมวิธีในการผลิตต้องมาจากธรรมชาติ และสารที่
อนุญาตให้ใช้ ได้แก ่เกลือทะเล เกลือสินเธาว์ เอนไซม์ ยสีต์ หางนม
 น้ าตาลหรือผลพลอยได้จากน้ าตาล (เช่น กากน้ าตาล) น้ าผ้ึง

เล่ม 2 (4.3.8) MAJOR

1.7 ห้ามใช้สารเคมีหรือวัตถสัุงเคราะห์อื่นที่ห้ามใช้ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม และไม่ขดักบัหลักการของเกษตรอินทรีย์

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

1.8 ผลิตอาหารสัตว์อินทรียใ์ห้มีคุณภาพดี ค านึงถงึความต้องการ
ทางโภชนะของสัตว์ และทางสรีระของระบบยอ่ยอาหาร

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

1.9 ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ต้องได้จากกระบวนการผลิต
อาหารสัตว์อินทรีย์

เล่ม 2 (4.3) MAJOR

1.10 วัตถดิุบอาหารสัตว์ทีมี่แหล่งก าเนิดจากพืช ที่ไม่ได้ผลิตจาก
ระบบการผลิตพืชอินทรีย ์สามารถใช้วัตถดิุบอาหารสัตว์ได้ตาม
สัดส่วนที่ก าหนดของแต่ละชนิดสัตว์ และต้องไม่ผ่านกระบวนการ
ทางเคมีใดๆ

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

   แบบฟอร์มการตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ เกณฑ์ก าหนด
 มกษ.

ผลการตรวจ

รหัส  F-ORG-FEED 
แก้ไขครั้งที่  0 
วันท่ีใช้ 15 มีนาคม 2561 
หน้า  2/4 



เกณฑ์ในการ ข้อคิดเห็น/
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 ข้อเสนอแนะ

2. การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
การผลิตอาหารสัตว์อินทรียท์ี่ใช้ภายในฟาร์มและการเกบ็รักษา
ต้องเป็นไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย ์และด าเนินการอยา่งถกู
สุขลักษณะ เพื่อลดการปนเปื้อนขา้มของอาหารสัตว์

- MAJOR

3. บันทึกข้อมูลและการเก็บรักษา
การผลิตอาหารสัตว์ใช้ในฟาร์มเกษตร ให้รวบรวมและรักษาบันทึก
เกีย่วกบัวัตถดิุบและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
ทุกขัน้ตอน

เล่ม 2 (4.8) MAJOR

อาหารสัตว์ส าเร็จรูป
1. วัตถุดิบที่ใช้ท าอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์อินทรีย ์เป็นไป
ตาม มกษ.9000 เล่ม 1 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรือ่ง เกษตร
อินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรรอินทรีย์

เล่ม 2 (4.3.7) MAJOR

2. สถานที่ผลิตและจัดการผลิต
2.1 ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และ/
หรือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจดุวิกฤตที่ต้องควบคุม 
(HACCP)

- MAJOR

2.2 ผลิตอาหารสัตว์อินทรียด้์วยเคร่ืองจกัรที่ใช้ส าหรับอาหารสัตว์
อินทรียเ์ท่านั้น (กรณีใช้เคร่ืองจกัรร่วมกบัการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป
ต้องมีมาตรการการปนเปื้อนที่อาจท าให้สูญเสียความ
เป็นอินทรีย)์

- MAJOR

2.3 สูตรอาหารสัตว์อินทรียท์ี่ขอรับรองเป็นอาหารสัตว์อินทรีย ์ต้อง
ได้รับการขึน้ทะเบียนสูตรอาหารจากหน่วยงานที่มีอ านาจ
รับผิดชอบตามกฏหมาย

- MAJOR

2.4 ผลิตอาหารสัตว์อินทรียใ์ห้มีคุณภาพดี ค านึงถงึความต้องการ
ทางโภชนะของสัตว์ และทางสรีระของระบบยอ่ยอาหาร

เล่ม 2 (4.3.5) MAJOR

2.5 สารช่วยกรรมวิธีในการผลิตต้องมาจากธรรมชาติ และสารที่
อนุญาตให้ใช้ ได้แก ่เกลือทะเล เกลือสินเธาว์ เอนไซม์ ยสีต์ หางนม
 น้ าตาลหรือผลพลอยได้จากน้ าตาล (เช่น กากน้ าตาล) 
น้ าผ้ึง

เล่ม 2 (4.3.8) MAJOR

2.6 แยกการจดัเกบ็บันทึกขอ้มูลการผลิตที่เป็นอินทรียอ์อกจาก
ระบบทั่วไป

เล่ม 1 (ข้อ 7) MAJOR

หัวข้อ เกณฑ์ก าหนด
 มกษ.

ผลการตรวจ
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3. ภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่งมือต่างๆ ไม่ใช้ร่วมกับการผลิต
อาหารสัตว์ทั่วไป

เล่ม 1 (ข้อ 7) MAJOR

4. น้ าทิ้งจากโรงงานผลิตหรือสถานที่ผลิตต้องมีระบบบ าบัด 
และมีคุณสมบัติของน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เล่ม 2 (4.7) MAJOR

5. บันทึกข้อมูลและการเก็บรักษา
การผลิตอาหารส าเร็จรูปใช้ในฟาร์มเกษตร ให้รวบรวมและรักษา
บันทึกเกีย่วกบัวัตถดิุบและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อินทรียท์ุก
ขัน้ตอน

เล่ม 2 (4.8) MAJOR

6. การบรรจุและการจัดเก็บอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์
6.1 อาหารส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องแยกพื้นที่เกบ็
ออกจากวัตถดิุบหรืออาหารสัตว์ทั่วไป เพื่อไม่ให้เกดิการปนเปื้อน 
โดยมีการก าหนดพื้นที่และป้ายแสดงอยา่งชัดเจน

เล่ม 1 (ข้อ 5) MAJOR

6.2 สถานที่เกบ็อาหารควรเกบ็ไว้ในที่เหมาะสม เช่น อยูใ่นสถานที่
แห้งและอากาศถา่ยเทดี

เล่ม 1 (ข้อ 5) MAJOR

7.1 ภาชนะบรรจอุาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์ ต้องมีฉลากที่แสดง
ขอ้ความว่า "อาหารสัตว์อินทรีย"์

เล่ม 1 (ข้อ 8) REC

                         และเป็นข้อบกพร่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ผู้ตรวจประเมินลงลายมือชื่อ

1..............................................................................................................1..............................................................................................................

2..............................................................................................................2..............................................................................................................

3..............................................................................................................3..............................................................................................................
4..............................................................................................................4..............................................................................................................
5..............................................................................................................5..............................................................................................................

7. การแสดงฉลาก  เป็นไปตาม มกษ.9000 เล่ม 1 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรือ่ง เกษตรอินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก 
และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรรอินทรีย์

หมายเหตุ
MAJOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

MINOR   หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

ผู้รับการตรวจประเมินลงลายมือชื่อ

   แบบฟอร์มการตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์

หัวข้อ เกณฑ์ก าหนด
 มกษ.

ผลการตรวจ
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