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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร :
เกษตรอินทรีย เลม ๑ : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก
และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
เกษตรอินทรีย เลม ๑ : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
เปนมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสงเสริมสินคาเกษตร
ใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย เลม ๑ : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ
จําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ดังนี้
๑. ให ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสิ น คา เกษตรและอาหารแห ง ชาติ เรื่ อ ง
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : เกษตรอินทรีย เลม ๑ : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก
และจําหนายเกษตรอินทรีย ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖
๒. กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย เลม ๑ : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก
และจํา หนา ยผลิตผลและผลิต ภัณฑ เกษตรอิน ทรีย มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9000 - 2552 ไว เป น
มาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

เกษตรอินทรีย
เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
1 ขอบขาย
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดวิธีการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย
1.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงผลิตผลที่ไดจ ากระบบการผลิตแบบเกษตรอิน ทรียข อง พืช สัตวน้ํา และ
ปศุสัตว รวมทั้งผลิตผลจากปาหรือจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ ที่ใชเปนอาหาร หรืออาหารสัตว

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 เกษตรอินทรีย (organic agriculture) หมายถึง ระบบจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองครวม ที่
เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะหและไมใช พืช สัตว หรือจุลินทรียที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปร
พันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑโดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง
เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรียและคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน
2.2 องครวม (holistic) หมายถึง การใหความสําคัญของสรรพสิ่ง และกิจกรรมโดยรวมของระบบนิเวศ
2.3 สารสังเคราะห (synthetic chemicals) หมายถึง สารที่ผลิตโดยกระบวนการทางเคมีซึ่งแตกตางไปจาก
ระบบทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
2.4 การดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) หมายถึง การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใหมี
คุณลักษณะใหมตามที่ตองการโดยใชเทคโนโลยีทางชีวภาพสมัยใหม
2.5 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (modern biotechnology) หมายถึง การใชเทคนิคตางๆ ไดแก เทคนิค
การถายทอดกรดนิวคลิอิกนอกรางกายสิ่งมีชีวิต (in vitro nucleic acid technique) และการนําดีเอ็นเอ
(deoxyribonucleic acid; DNA) เขาสูเซลลหรือออรแกเนลล (organelles) โดยตรง หรือ การรวมตัวของ
เซลล (fusion of cell) ที่ตางวงศกัน ตามหลักอนุกรมวิธาน (taxonomic family) ซึ่งการใชเทคโนโลยี
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ดังกลาวชว ยใหพนขอจํากัดของการสืบพันธุตามธรรมชาติ และไมใชเทคนิคการผสมพันธุและคัดเลือก
พันธุตามปกติ (traditional breeding and selection)
2.6 อินทรีย (organic) เปนคําที่ใชระบุฉลากสําหรับผลิตผลจาก พืช ปศุสัตว หรือสัตวน้ํา ที่ไดจากการผลิต
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และผลิตภัณฑเพื่อใชเปนอาหารหรืออาหารสัตวที่ไดจากการแปรรูปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งไดรับการรับรองจากหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ คํานี้หมายความรวมถึงคําที่ใชระบุฉลากวา “เกษตรอินทรีย” หรือ “ออรแกนิก” หรือ “organic” ดวย
2.7 ชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย (transition to organic หรือ conversion to organic) เปนคําที่ระบุฉลาก
สําหรับผลิตผล หรือผลิตภัณฑ จากพืช ปศุสัตว และสัตวน้ํา ที่ไดจากการผลิต และ/หรือ แปรรูป ตาม
ระบบการผลิตแบบอินทรียที่อยูในระยะการปรับเปลี่ยนที่จําหนายเพื่อใชเปนอาหารหรือาหารสัตว ที่ไดรับ
การรับรองจากหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2.8 ระยะการปรับเปลี่ยน (transition period หรือ conversion period) หมายถึง ชวงเวลานับจากเริ่มตน
ผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอกําหนดในมาตรฐาน จนกระทั่งไดรับการรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑวา
เปนเกษตรอินทรีย
2.9 แนวกันชน (buffer zone) หมายถึง แนวเขตที่ใชกั้นบริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ซึ่งมีขึ้นเพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีจากบริเวณขางเคียง
2.10 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) หมายถึง การปลูกพืชตางชนิดสลับกันบนพื้นที่หนึ่ง ๆ
เพื่อลดปริมาณการระบาดของศัตรูพืช หรือ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณและเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
2.11 การแสดงฉลาก (labelling) หมายถึ ง ข อความที่เ ขีย น พิ มพ หรือ รูป รู ปภาพ รอยประดิษ ฐ
ที่ปรากฏบนฉลาก กํากับมากับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ หรือแสดงไวใกลผลิตผลหรือผลิตภัณฑ รวมถึงเพื่อ
วัตถุประสงคในการสงเสริมการขาย
2.12 ผลิตผล (produce) หมายถึง ผลิตผลที่ไดจากการเพาะปลูก การปศุสัตว หรือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย หรือการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ และ/หรือ ผานการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวแลว
2.13 ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง ผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย ที่ผานกระบวนการแปรรูป เพื่อใช
เปนอาหารหรืออาหารสัตว
2.14 ผูผลิต (producer/farmer) หมายถึง ผูทําการเพาะปลูก เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือเลี้ยงปศุสัตว ดูแล
รักษา เก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการขายผลิตผล
2.15 ผูประกอบการ (operator) หมายถึง ผูที่ดําเนินกิจการในการ ผลิต จัด เตรียม หรือ นําเขา หรือ
สงออก ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปจําหนาย หรือเปนผูจัดจําหนาย
2.16 การผลิต (production) หมายถึง การดําเนินการผลิตในขั้นที่อยูในฟารม รวมถึงการบรรจุหีบหอใน
ขั้นตน และการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ
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2.17 การจั ด เตรีย ม (preparation) หมายถึ ง การปฏิ บัติ ก ารตา งๆ ได แก การฆ า สั ต ว การชํา แหละ
กระบวนการแปรรูป การถนอมรักษา และการบรรจุหีบหอผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ และรวมทั้งการ
ดัดแปลงแกไขการแสดงฉลากที่เกี่ยวของกับการนําเสนอวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
2.18 ปศุสัตว (livestock) หมายถึง สัตวเลี้ยงซึ่งเลี้ยงไวสําหรับใชเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร ทั้งนี้
ไมครอบคลุมถึงสัตวปาที่ไดจากการลาหรือตกปลา และสัตวน้ํา
2.19 สัตวน้ํา หมายถึง สัตวที่อยูอาศัยอยูในน้ํา หรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ํา หรืออาศัยอยูบริเวณที่
น้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กบ กระ ตะพาบน้ํา จระเข รวมทั้งไขของสัตวน้ํานั้น
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ปลิงทะเล และสาหรายทะเล และใหหมายความรวมถึงพันธุไมน้ําดวย
2.20 อาหารสัตวน้ําอินทรีย (organic aquatic animal feed) หมายถึง อาหารสัตวน้ําที่ผลิตตามหลักการ
เกษตรอินทรีย ไดแก
(1) อาหารธรรมชาติ (natural quatic animal feed) หมายถึง สัตวและพืช อยูในแหลงน้ําที่เลี้ยง สัตวน้ํา
อินทรีย ซึ่งสัตวน้ําสามารถกินเปนอาหารไดโดยตรง มีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ
(2) วัตถุดิบธรรมชาติ (natural raw material) หมายถึง ผลิตผลที่มาจากธรรมชาติ ที่นํามาใชเลี้ยงสัตวน้ํา
โดยตรงหรือนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวน้ํา และไมไดอยูในแหลงน้ํานั้น
(3) อาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย (processed aquatic animal feed) หมายถึง วัตถุดิบธรรมชาติ
ชนิด เดีย วหรืออาหารสํา เร็จ รูปที่มีกระบวนการผลิต ตามหลักการของเกษตรอิน ทรีย และเปน ไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
2.21 วัสดุปุย (fertilizer materials) หมายถึง สารที่มีสวนประกอบของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
หรือสารอื่นๆ ที่เปนธาตุอาหารของพืชหรือสัตวน้ําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน
2.22 ปุยอินทรีย (organic fertilizers) หมายถึง ปุยที่ไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย ซึ่งผลิตดวยกรรมวิธีทํา
ใหชื้น สับ หมัก บด รอน สกัดหรือดวยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย แต
ไมใชปุยเคมี และ ปุยชีวภาพ
2.23 ปุยชีวภาพ หมายถึง ปุยที่ไดจากการนําจุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสรางธาตุอาหาร หรือชวยใหธาตุ
อาหารเปนประโยชนแกพืช มาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี และให
ความหมายรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย
2.24 สารปรับปรุงพืช (plant amendments) หมายถึง สารที่ใชปรับปรุงการเจริญเติบโต การใหผลผลิต
การควบคุมคุณภาพ และลักษณะอื่นๆ ของพืช
2.25 สารปรับปรุงบํารุงดิน (soil amendments) หมายถึง วัสดุที่ชวยปรับปรุงสภาพทางเคมี ชีวภาพ และ
กายภาพของดิน ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโต และใหผลผลิตที่มีคุณภาพ
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2.26 สารปรับปรุงบํารุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (aquaculture conditioning materials) หมายถึง วัสดุที่ชวย
ปรับปรุงสภาพทางเคมี ชีวภาพ และ กายภาพ ของบอเลี้ยงสัตวน้ําใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
สัตวน้ํา และใหผลผลิตที่มีคุณภาพ
2.27 วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) หมายถึง วัตถุที่ปกติมิไดใชเปนอาหาร หรือเปนสวนประกอบ
อาหาร ไมวาจะมีคุณคาทางโภชนาการหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหารเพื่อประโยชนทางเทคโนโลยี
ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสง ซึ่งมีผลตอคุณภาพ หรือมาตรฐานหรือลักษณะของ
อาหาร และหมายความรวมถึง วัตถุที่มิไดใชเจือปนอาหารแตใชรวมอยูกับอาหารเพื่อประโยชนดังกลาว
ขางตนดวย คํานี้จะไมรวมถึงสารปนเปอน หรือสารที่เติมในอาหาร เพื่อรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพทาง
โภชนาการ
2.28 ยาสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ใหแกสัตวที่ใชเปนอาหารมนุษย เพื่อวัตถุประสงคใน
การรักษา ปองกันหรือวินิจฉัยโรค หรือเพื่อวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของ
สัตวนั้น
2.29 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว (feed additives) หมายถึง วัตถุที่เติมลงไปในอาหารสัตวแตปกติมิไดใช
เปนอาหารสัตว ไมวาจะมีคุณ คา ทางโภชนาการหรือไมก็ต าม ซึ่ง มีผ ลตอลักษณะของอาหารสัตว หรือ
ผลิตภัณฑสัตว
2.30 สวนประกอบ (ingredient) หมายถึง วัตถุดิบ และสารใดๆ ก็ตาม รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารหรือ
วัตถุที่เติมในอาหารสัตว ที่ใชในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ และยังปรากฏอยูในผลิตภัณฑสุดทาย ซึ่งเปนไป
ไดที่จะพบในลักษณะที่เปลี่ยนรูปไปแลว
2.31 สารชวยกรรมวิธีการผลิต (processing aids) หมายถึง สาร หรือวัสดุ ที่ไมรวม อุปกรณ หรือภาชนะ
และไมไดเปนสวนประกอบของอาหารหรืออาหารสัตว แตใชในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ อาหาร อาหาร
สัตว หรือสวนประกอบอาหาร อาหารสัตว และอาจมีผลใหสารตกคางของสารนี้หรืออนุพันธุที่ไดจากสารนี้
อยูในผลิตภัณฑสุดทาย โดยไมไดตั้งใจและไมสามารถหลีกเลี่ยงได
2.32 การรับรอง (certification) หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยหนวยรับรอง ในการออกใบรับรอง
วา ผลิต ผลหรือผลิต ภั ณ ฑ หรือ ระบบการควบคุ มผลิต ผลหรื อผลิต ภั ณ ฑ เปน ไปตามข อกํา หนดของ
มาตรฐานนี้
2.33 หนวยรับรอง (certification body) หมายถึง หนวยที่รับผิดชอบในการตรวจ (inspection) และการ
รับรอง (certification) วาผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ เปนไปตามมาตรฐานนี้
2.34 การตรวจ(inspection) หมายถึง การตรวจสอบ (examine) ผลิต ผลหรือ ผลิต ภัณ ฑ หรือระบบ
สํา หรับ ควบคุมผลิต ผลหรือผลิต ภัณฑ วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และการจัด จํา หนา ย รวมทั้งการ
ทดสอบในกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑสุดทาย เพื่อทวนสอบวาเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการ
ตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย จะรวมถึงการตรวจสอบระบบการผลิตและกระบวนการแปรรูปดวย
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3 หลักการของเกษตรอินทรีย
เกษตรอินทรียตองเปนไปตามหลักการดังนี้
3.1 พัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว
3.2 พัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟารม
3.3 ฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณของดินและคุณภาพน้ําดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และ
ปุยพืชสดอยางตอเนื่องโดยใชทรัพยากรในฟารมมาหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.4 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม
3.5 ปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
3.6 ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เปน วิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
3.7 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบขาง รวมทั้งการอนุรักษ
แหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตวปา
3.8 รักษาความเปนอินทรียตลอดหวงโซการผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจําหนาย
3.9 หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะหตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา
3.10 ผลิตผล ผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรม
3.11 ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมผานการฉายรังสี

4 ขอกําหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย
4.1 ขอ กํา หนดวิธีผ ลิต พื ชอิ น ทรี ยให นํา มาใชปฏิ บัติ ต ลอดระยะการปรับ เปลี่ย นเปน เวลาอยา งนอ ย
12 เดือน กอนปลูกสําหรับพืชลมลุก และ 18 เดือนกอนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรียครั้งแรกสําหรับพืชยืน
ตน โดยระยะการปรับเปลี่ยน นับตั้งแตผูผลิตไดนาํ มาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแลว และสมัครขอรับการรับรอง
ตอหนวยรับรอง
4.2 ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงไดวาไมมีการใชสารเคมีหามใชในพื้นที่ที่ขอการรับรอง มาเปนเวลานานเกิน
กวา 12 เดือนสําหรับพืชลมลุก และ 18 เดือนสําหรับพืชยืนตน ผูผลิตสามารถขอลดระยะการปรับเปลี่ยน
ลงโดยการยอมรับจากหนวยรับรอง แตระยะเวลานับจากการยื่นขอรับการรับรองจนหนวยรับรองใหการ
รับรองผลิตผลวาเปนอินทรีย จะตองไมนอยกวา 6 เดือน
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4.3 หนวยรับรองอาจพิจารณาเพิ่มระยะการปรับเปลี่ยนที่นานกวาที่กําหนดในขอ 4.1 หากมีขอมูลจาก
ประวัติการใชพื้นที่แสดงวาไดมีการใชสารเคมีในปริมาณมากมากอนหนานั้น
4.4 ถาฟารมที่ไมไดเปลี่ยนเปนเกษตรอินทรียพรอมกันทั้งหมด ผูผลิตสามารถทยอยเปลี่ยนพื้นที่บางสวน
ได แตตองเปนพืชตางชนิด หรือ ตางพันธุ ที่แยกแยะความแตกตางของผลิตผลได มีการแบงแยกพื้นที่
และกระบวนการจัดการใหชัดเจน และผลิตผลเกษตรอินทรียจะตองไมปะปนกับผลิตผลจากพื้นที่ที่ไมใช
เกษตรอินทรีย
4.5 พื้นที่ที่ทําเกษตรอินทรียแลวตองไมเปลี่ยนกลับไปทําการเกษตรที่ใชสารเคมี
4.6 ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนที่อาจมาทางดิน น้ํา อากาศ เชน สิ่งกีดขวาง ทําคันกั้น หรือ
ปลูกพืชเปนแนวกันชน เพื่อปองกันการปนเปอน จากแปลงขางเคียง หรือจากแหลงมลพิษ โดยวิธีการตอง
เหมาะกับความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปอน
4.7 ตองรักษาหรือเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณของดิน และกิจกรรมทางชีว ภาพที่เปน ประโยชนในดิน
ดังนี้
(1) มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใชปุยพืชสด การใชพืชรากลึกในการปลูกหมุนเวียน
(2) การใสวัสดุอินทรียที่เปนผลพลอยไดจากแปลงปลูกพืชหรือฟารมปศุสัตวที่ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
(3) การเรงปฏิกิริยาของปุยอินทรียอาจใชเชื้อจุลินทรียหรือวัสดุจากพืชที่เหมาะสมได
(4) การใชสิ่งที่ไดจากการเตรียมทางชีวพลวัต (biodynamic preparations) จากหินบด ปุยคอก หรือวัสดุ
จากพืช
หมายเหตุ ในกรณีวิธีที่ระบุในขอ 4.7(1) และ ขอ 4.7(2) ใหธาตุอาหารแกพืชไมเ พียงพอ หรือไม
สามารถหาวัสดุอินทรียท่ไี ดมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เพียงพอ อาจใชสารปรับปรุงบํารุงดินอื่นๆ ที่
อยูในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 ได
4.8 การควบคุมหรือปองกันกําจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ตองดําเนินการโดยใชมาตรการใดมาตรการ
หนึ่ง หรือหลายมาตรการรวมกันดังตอไปนี้
(1) การเลือกใชพันธุพืชที่เหมาะสม
(2) การปลูกพืชหมุนเวียน
(3) การใชเครื่องมือกลในการเพาะปลูก
(4) การอนุรักษศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชโดยจัดหาที่อยูอาศัยใหเหมาะสม เชน แนวปาละเมาะ แนวรั้ว
ตนไมพุมเตี้ย และแหลงอาศัยของนก การมีแนวกันชน เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เปนแหลง
อาศัยของศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
(5) การรักษาระบบนิเวศ เชน ทําพื้นที่ปองกันการชะลางของดินการปลูกพืชหมุนเวียน

7

มกษ. 9000 เลม 1-2552

(6) การใชศัตรูธรรมชาติรวมถึงการปลอยสิ่งมีชีวิตที่ทําลายศัตรูพืชได เชน ใชตัวห้ํา (predator) และตัว
เบียน (parasite)
(7) การใชสิ่งที่ไดจาการเตรียมทางชีวพลวัตจากหินบด ปุยคอก หรือวัสดุจากพืช
(8) การคลุมหนาดินและการรักษาหญาดวยการตัดแตง (ไมใชการไถออก)
(9) การกําจัดวัชพืชโดยใชสัตวเลี้ยง โดยในกรณีพืชอาหาร ตองระวังปองกันการปนเปอนของ จุลินทรีย
กอโรคจากมูลสัตวสูสวนที่บริโภคไดของพืชดวย
(10) การควบคุมโดยวิธีกล เชน การใชกับดักหรือใชไฟลอ และใชเสียงขับไล
4.9 ในกรณีที่มาตรการขอ 4.8 ขางตนใชปองกันพืชที่ไดรับความเสียหายอยางรุนแรงไมได ใหใชสารตาม
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3
4.10 เมล็ดพันธุหรือสวนที่ใชขยายพันธุ ตองมาจากระบบการผลิต แบบเกษตรอินทรีย ยกเวน ในกรณี
จําเปนที่แสดงใหเห็นวาหาเมล็ดพันธุหรือสวนที่ขยายพันธุที่เปนไปตามขอกําหนดไมได อาจอนุโลมใหใช
เมล็ดพันธุหรือสวนที่ใชขยายพันธุจากแหลงทั่วไปได โดยเมล็ดพันธุหรือสวนที่ใชขยายพันธุนั้นตองไมผาน
การใชสารเคมี กรณีที่หาเมล็ดพันธุหรือสว นที่ใชข ยายพันธุที่ไมใชสารเคมีไ มไ ด จะตองมีวิธีการกําจัด
สารเคมีออกอยางเหมาะสมกอนนํามาใช และตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของ
4.11 พืชและสวนของพืชที่ใชบริโภค ซึ่งไดจากธรรมชาติ จัดวาเปนผลิตผลอินทรีย ตอเมื่อ
4.11.1 ผลิตผลมาจากบริเวณที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจนวาเปนพื้นที่ธรรมชาติ โดยเปนพื้นที่ที่ไมเคย
ใชทําการเกษตรหรือไมเคยใชสารเคมีที่หามใชอยางนอย 3 ป และการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นจะตองผานการ
ตรวจรับรองจากหนวยรับรอง
4.11.2 การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติ ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ในพื้นที่ดังกลาวรวมทั้งไมมีผลกระทบตอการคงรักษาพันธุพืชนั้นในบริเวณนั้นไว

5 ขอกําหนดวิธีการผลิตสัตวน้ําอินทรีย
5.1 ขอกําหนดวิธีการผลิตสัตวน้ําอินทรียใหนํามาใชสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย โดยมีระยะการ
ปรับเปลี่ยนอยางนอย 1 รอบการผลิตสัตวน้ํา โดยระยะการปรับเปลี่ยนอาจแตกตางไปจากนี้ขึ้นอยูกับชนิด
สัตวน้ําและขอมูลอื่น เชน ประวัติการใชพื้นที่กอนหนานี้ โดยโดยไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง ทั้งนี้
กรณีสัตวน้ําที่มีรอบการผลิตเกินกวา 1 ป ใหใชระยะการปรับเปลี่ยน 1 ป
5.2 ระยะการปรับเปลี่ยน ใหนับตั้งแตผูผลิตไดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้แลว และสมัครขอรับการรับรองจาก
หนวยรับรอง
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5.3 การเลือกพื้นที่ผลิตสัตวน้ําอินทรีย
5.3.1 ผูผลิตควรทราบประวัติการใชประโยชนของพื้นที่ เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของการตกคางของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรและสารปนเปอนตางๆ
5.3.2 ที่ตั้งของพื้นที่ตองเปนพื้นที่ที่มีสิทธิในการครอบครองถูกตองตามกฎหมาย
5.3.3 แหลงน้ําและดินตองไมมีสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและ
สารปนเปอนตางๆ
5.3.4 ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนที่อาจมาทางดิน น้ํา อากาศ เชน สิ่งกีดขวาง ทําคันกั้น
หรือทํา แนวกัน ชน เพื่อปองกัน การปนเปอน จากพื้นที่ขางเคียง หรือจากแหลงมลพิษ โดยวิธีการตอง
เหมาะกับความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปอน
5.4 การเลือกพันธุสัตวน้ํา
5.4.1 หามใชพันธุที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม และ/หรือ ผานการฉายรังสี
5.4.2 พันธุที่ใชควรมาจากระบบการผลิตแบบสัตวน้ํา อินทรีย แตในระยะแรกของการทําระบบสัตวน้ํา
อินทรีย ถาผูผลิตไมสามารถหาพันธุที่มาจากระบบการผลิตแบบสัตวน้ําอินทรียได อาจอนุโลมใหใชพันธุ
ที่มาจากแหลงทั่วไปไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยพันธุตองไมผานการใชฮอรโมน และไดรับการยอมรับจาก
หนวยรับรองหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ ผูผลิตตองมีแผนและกําหนดเวลาที่จะใชพันธุที่มา
จากการผลิตแบบอินทรีย
5.4.3 ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพน้ํา สภาพภูมิอากาศ ความตา นทานตอโรค และหลีกเลี่ย ง
ไมใหกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
5.5 การวางแผนจัดการและการปรับปรุงฟารมสัตวน้ําอินทรีย มีรายละเอียดดังนี้
5.5.1 ใหมีระบบการวางแผนและจัดการที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนและทําลายสิ่งแวดลอม
5.5.2 วางแผนการจัดการฟารมเลี้ยงและระบบการเพาะเลี้ยงโดยใชพันธุสัตวน้ําที่ตานทานศัตรูและโรค
การเลือกฤดูเลี้ยง และระบบการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม รวมทั้งการเลือกใชวัสดุเครื่องมือที่สอดคลองกับ
หลักการสัตวน้ําอินทรียในการปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแตการเตรียมบอจนถึงการเก็บเกี่ยว การจัดการฟารม
เลี้ยงตองมุงเนนการใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติ โดยตองปราศจากการปนเปอนของสิ่งที่ไมอนุญาตให
ใชตาม ขอ 5.5.3
5.5.3 สิ่งที่ไมอนุญาตใหใชในการจัดการฟารมมีดังนี้
(1) จุลินทรียและผลิตผลจากจุลินทรียที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
(2) สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ ในปริมาณที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย
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(3) ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
(4) สารสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโต
5.5.4 รายการสารอินทรียและอนินทรียที่อนุญาตใหใชในระบบการผลิต ระบุในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.2
และ ตารางที่ ก.4
5.6 อาหารสําหรับสัตวน้ําอินทรีย
5.6.1 อาหารสํา หรับสัต วน้ําอิน ทรียไดแก อาหารสัต วน้ําธรรมชาติ วัตถุดิบธรรมชาติที่ใชเ ลี้ยงสัต วน้ํา
อินทรียโดยตรง อาหารสัตวน้ําอินทรียที่ผลิตขึ้นใชในฟารมเกษตรกร และอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ํา
อินทรีย
5.6.2 การจัดการอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียควรปฏิบัติดังนี้
5.6.2.1 มุง เนนการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียดวยอาหารธรรมชาติ วัตถุดิบธรรมชาติโดยตรง และ/หรือ ใช
อาหารสัตวน้ําอินทรียที่ผลิตขึ้นใชในฟารม
5.6.2.2 วัตถุดิบธรรมชาติที่ใชเ ลี้ยงสัตวน้ําอินทรียโดยตรง หรือวัตถุดิบที่ใชทําอาหารสัตวน้ําอินทรียที่
ผลิตขึ้นใชในฟารม ควรมีลักษณะ ดังนี้
(1) มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ตามมาตรฐานนี้
(2) ไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม และไมผานการฉายรังสี
(3) ไมผานกระบวนการสกัดดวยตัวทําละลาย สารเคมี (ยกเวนสารเคมีที่อนุญาตใหใชไดในภาคผนวก ก
ตารางที่ ก.5)
(4) การไดมาซึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ ใหตระหนักถึงการจับ การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมอยางมีความ
รับชอบอยางยั่งยืน โดยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(5) เลือกใชวัตถุดิบที่เปนของเหลือใชหรือวัสดุอื่นๆ ที่ไมใชเปนอาหารของมนุษย เพื่อใหมีการใชวัตถุดิบ
ธรรมชาติอยางคุมคา
(6) หากเปนของเหลือ หรือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ตองไดจากกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย
(7) หามใชวัตถุดิบที่ผลิตจากสัตวน้ําหรือชิ้นสวนของสัตวน้ํามาเลี้ยงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน
(8) วัตถุดิบจากพืชที่ไดจากการเพาะปลูกตองไดรับการรับรองวาเปนอินทรียมากอน กรณีที่จําเปนอนุญาต
ใหใชวัตถุดิบที่ไมไดมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรียไดไมเกิน 10% ของวัตถุดิบจากพืช
(9) กรณีที่จําเปนตองใชสว นประกอบในอาหารสัต วที่เปนสารสังเคราะห ใหใชไ ดเ ฉพาะที่อนุญาตใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5 ในปริมาณไมเกิน 5% ของสูตรอาหาร
5.6.2.3 กรณีที่อาหารตามขอ 5.6.2.1 มีไมเพียงพอ สามารถใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรียที่
ไดมาจากแหลงภายนอกที่ผลิตตาม มกษ. 9000 เลม 3 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 3:
อาหารสัตวน้ําอินทรีย โดยไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
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5.6.2.4 ในการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย อาจจะมีอาหารสัตวที่เปนไปตามขอ 5.6.2.1-5.6.2.3 ไมเพียงพอ
หน ว ยรับ รองอาจยิน ยอมใหใ ชอ าหารสํา เร็ จ รู ปที่ ไ ม เ ป น ไปตามขอ กํา หนดนี้ ไ ด แตอ ยา งน อยตอ งมี
สวนประกอบอาหารสัตวน้ําที่เปนไปตามขอกําหนดนี้ไมต่ํากวา 60% และไมมีสวนผสมของสารเคมีและ
วัสดุที่หามใชในอาหารสัตวน้ําดังนี้
(1) สารปฏิชีวนะ สารเคมีสังเคราะหที่มีวัตถุประสงคเรงการเจริญเติบโต และสารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติ
ในการกระตุนการกินอาหาร (synthetic appetizers)
(2) ยูเรีย (urea)
(3) กรดแอมิโนบริสุทธิ์ (pure amino acid)
(4) วัสดุหรือผลิตผลที่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผานการฉายรังสี
(5) สีสังเคราะหผสมอาหาร
(6) สารเคมีหรือวัสดุอื่นๆ ที่หามใชในอาหารสัตวน้ําที่ประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
5.6.2.5 เมื่อผูประกอบการสามารถแสดงใหหนว ยรับรองยอมรับวาไมมีอาหารสัตวซึ่งเปน ไปตามขอ
5.6.2.1 ถึง ขอ 5.6.2.4 ซึ่งอาจเนื่องมาจาก เหตุทางธรรมชาติ หรือเหตุการณที่มนุษยทําขึ้น หรือสภาพ
อากาศที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หนวยรับรองอาจจะอนุโลมใหใชอาหารสัตวน้ําที่เปนไปตามขอ
5.6.2.1 ถึง ขอ 5.6.2.3 ในปริมาณที่ต่ํากวา 60% ในชวงเวลาที่จํากัดชวงหนึ่ง
5.6.2.6 การใชวิตามินและแรธาตุเปนสวนผสมในอาหาร ควรเนนสารจากแหลงธรรมชาติ การใชวิตามิน
หรือแรธาตุสังเคราะหจะตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
5.7 แผนการจัดการดานสุขภาพสัตวน้ํา
5.7.1 ตองปลอยสัตวน้ําลงเลี้ยงในอัตราที่เหมาะสม
5.7.2 กรณีที่จําเปน อนุญาตใหใชสารหรือวัสดุจากธรรมชาติ ตามที่ระบุในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3
5.8 การจัดการหลังการจับ
5.8.1 สารที่ใชกับกระบวนการหลังการจับ เชน การเก็บรักษาสัต วน้ําสด การแปรรูป ตองเปนสารจาก
ธรรมชาติ ยกเวนสารเคมีสังเคราะหที่ระบุไวในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5
5.8.2 เลือกใชเครื่องมือ และ/หรือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการบรรจุหีบหอที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
5.8.3 มีระบบบันทึกการจับเพื่อใหสามารถสอบกลับได

6 ขอกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตวอินทรีย
6.1 หลักการผลิตปศุสัตวอินทรีย
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6.1.1 การผลิตปศุสัตวในพืน้ ที่เกษตรอินทรียนั้น ปศุสัตวตองเปนสวนหนึ่งของฟารมและมีการจัดการ
เลี้ยงดูตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้
6.1.2 ปศุสัตวเปนสวนสําคัญที่ชวยรักษาระบบเกษตรอินทรียในฟารมโดย
6.1.2.1 ชวยปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบรูณของดิน
6.1.2.2 ชวยกําจัดวัชพืชและสิ่งเหลือใชทางการเกษตรในฟารมเปนอาหารสัตว
6.1.2.3 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนเกื้อกูลกันในฟารม
6.1.2.4 เพิ่มความหลากหลายของผลผลิตในฟารม
6.1.3 การผลิตปศุสัตวเปนกิจกรรมหนึ่งที่สัมพันธกับดิน สัตวกินพืชจะตองมีแปลงหญาแทะเล็ม และสัตว
ชนิดอื่นจะตองมีพื้นที่กลางแจงสําหรับออกกําลัง หนวยตรวจรับรองอาจยกเวนในกรณีจําเปน เชน ระยะ
ของสัตว ความเหมาะสมของภูมิอากาศ หรือในกรณีการจัดการฟารมตามประเพณีทองถิ่นจํากัดการเลี้ยง
ปลอย ผูผลิตจะตองคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวเปนสําคัญ
6.1.4 ความหนาแนนของการเลี้ยงสัตวตองเหมาะสมกับขนาดของฝูงสัตว และการหมุนเวียนใชพื้นที่ โดย
คํา นึง ถึง การรักษาความอุดมสมบรูณข องดิน การแทะเล็มที่มากเกิน ไป การทําลายหนาดิน และความ
เพียงพอของแหลงอาหารสัตว ความสมดุลของโภชนสัตว สุขภาพสัตว และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
6.1.5 การผลิตปศุสัตวอินทรียควรมีจุดมุงหมายดังนี้ ขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ ลดความเครียด ปองกัน
โรค ไมใชยาและเวชภัณฑและสารเคมีสังเคราะห รวมทั้งยาปฏิชีวนะ ไมใชผลพลอยไดจากสัตว ยกเวน นม
เปนอาหารสัตว เชนเนื้อและกระดูกปน และรักษาสุขภาพสัตวและสวัสดิภาพสัตว
6.2 ขอกําหนดการผลิตปศุสัตวอินทรีย
6.2.1 จัดการพื้นที่ที่ใชเปนอาหารสัตวหรือแปลงหญาตามขอกําหนดขอ 4
6.2.2 สัตวที่ใชในการผลิตปศุสัตวอินทรียตองเกิดในฟารมหรือจากพอแมพันธุที่มีการจัดการตามระบบ
เกษตรอินทรีย โดยอายุสัตวที่จะนําเขาฟารมนั้น กรณีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมใหนําเขาลูกสัตวทันทีที่หยานม
สวนสัตวปกตั้งแตออกจากไขหรืออายุไมเกิน 3 วัน
6.2.3 ระยะการปรับเปลี่ยนใหเปนปศุสัตวอินทรียเริ่มนับตั้งแตผูผลิตไดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ และสมัคร
ขอรับการรับรองตอหนวยรับรอง โดยระยะเวลาสําหรับสัตวแตละชนิดใหเปนไปตาม มกษ. 9000 เลม 2
มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย เลม 2: ปศุสัตวอินทรีย
6.2.4 ขอกําหนดการจัดการอาหารสัตว การจัดการดานสุขภาพสัตว การจัดการฟารม การบันทึกขอมูล
และการจัดการสิ่งแวดลอม สําหรับระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มกษ. 9000
เลม2 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย เลม 2: ปศุสัตวอินทรีย
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7 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ
7.1 ตองรักษาความเปน ผลิต ผลและผลิตภัณฑอินทรียตลอดทุกชว งของกระบวนการ โดยใชเทคนิค ที่
เหมาะสมกับสวนประกอบดวยความระมัดระวังในวิธีการแปรรูป จํากัดการใชวัตถุเจือปนอาหารและสาร
ชวยกรรมวิธีผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรียตองไมผานการฉายรังสีเพื่อจุดมุงหมายในการควบคุม
ศัตรูพืชและสัตว การถนอมอาหาร และการกําจัดจุลินทรียกอโรค หรือการสุขาภิบาล
7.2 ผลิตผลหรือผลิต ภัณฑเกษตรอิน ทรียที่อยูระหวางการเก็บรักษา ขนสง แปรรูป หรือบรรจุหีบหอ
จะตองไดรับการชี้บงที่ชัดเจน มีการจัดการที่แยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย และมีการ
จัดการที่จะไมทําใหเกิดการปนเปอนจากสารตางๆ ที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิตแบบอินทรีย
7.3 การบริหารจัดการศัตรูพืชและสัตว
การจัดการศัตรูพืชและสัตวควรใชมาตรการดังนี้
7.3.1 ควรใชวิธีการปองกันเปนวิธีแรกในการจัดการศัตรูพืชและสัตว เชน ทําลายและกําจัดแหลงที่อาศัย
และทางเขาของศัตรูพืชและสัตว
7.3.2 ถาวิธีการปองกันไมเพียงพอ ทางเลือกแรกสําหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว ควรใชวิธีทางกล
กายภาพ และชีวภาพ
7.3.3 ถาวิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ ไมเพียงพอสําหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัต ว อาจใชสาร
ปองกั น กํา จั ด ตามที่ระบุในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 และ ตารางที่ ก.4 หรือ สารอื่น ที่เ ขา ขา ยตาม
หลักเกณฑขอ 9 ของมาตรฐานนี้ และจะตองปองกันไมใหสัมผัสกับผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย
7.3.4 ควรหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและสัตวโดยใชวิธีการปฏิบัติในการผลิตที่ถูกตอง (good manufacturing
practice) ทั้งนี้มาตรการที่ใชในการควบคุมศัตรูพืชและสัตวภายในบริเวณเก็บรักษาหรืออุปกรณท่ีใชในการ
ขนสงอาจรวมการใชสิ่งกีดขวางทางกายภาพหรือวิธีการอื่น เชน เสียงอุลตราซาวด (ultra-sound) แสงอุลตรา
ไวโอเลต (ultra-violet light) ใชกับดัก การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมบรรยากาศ (คารบอนไดออกไซด
ออกซิเจน ไนโตรเจน) และดินเบา (diatomaceous earth)
7.3.5 ไมควรอนุญาตใหใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่ไมมีในรายการตามภาคผนวก ก หลังการ
เก็บเกี่ยวหรือใชเพื่อการอารักขาพืชและโรคระบาดสัตว ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหสูญเสียสถานะของการเปน
เกษตรอินทรีย
7.4 กระบวนการผลิตและการแปรรูป
7.4.1 วิธีการแปรรูปควรเปน วิธีทางกล ทางกายภาพ หรือชีว ภาพ (เชน การหมัก และการรมควัน )
และลดการใชสวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร และสารชวยกรรมวิธีการผลิตตามที่ระบุในภาคผนวก
ก ตารางที่ ก.5 และ ตารางที่ ก.6
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7.4.2 กระบวนการสกัด (extraction) ใหใชไดเฉพาะการสกัดดวยน้ํา เอธานอล น้ํามันจากพืชหรือสัตว
น้ําสมสายชู คารบอนไดออกไซด และไนโตรเจน เทานั้น
7.4.3 ควรมีการจัดการการแปรรูป ตามหลักการ และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต โดยใหเ ปนไปตาม
ขอกําหนดของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ
7.5 การบรรจุหีบหอ
7.5.1 ควรเลือกวัสดุที่ยอยสลายทางชีว ภาพได ไมทํา ลายสิ่งแวดลอม เปน วัสดุในการทํา บรรจุภัณ ฑ
หรือเลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
7.6 การเก็บรักษาและการขนสง
7.6.1 ควรรักษาความเปนผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย ระหวางการเก็บรักษาและการขนสง และ
จัดการโดยใชขอควรระวังดังนี้
7.6.1.1 ตองมีการปองกัน ผลิต ผล และ/หรือ ผลิต ภัณ ฑอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหปะปนกับผลิตผล
ผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย
7.6.1.2 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหสัมผัสกับวัสดุและสาร
ที่ไมอนุญาตใหใชในการเกษตรอินทรีย
7.6.2 กรณีที่ ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑไดรับการรับรองในบางสวนเทานั้น ตองมีการเก็บรักษาและ
การจัดการแยกกันระหวาง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย และผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่ไมใช
อินทรีย โดยมีการชี้บงไวชัดเจน
8 การแสดงฉลากและการกลาวอาง (Labelling and Claims)
8.1 ผลิต ผลและผลิตภัณ ฑอิน ทรีย ตองมีขอความแสดงรายละเอีย ดใหเห็น ไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
8.1.1 ชื่อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ
8.1.2 สวนประกอบที่สําคัญ ยกเวนมีสวนประกอบชนิดเดียว
8.1.3 วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว (ถามี)
8.1.4 ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑมีสวนผสมที่เปนชิ้นหรือเนื้อผลิตภัณฑผสมอยูกับ
สว นผสมที่ เ ป น น้ํ า หรื อ ของเหลวและแยกกั น อย า งชั ด เจน ให แ สดงปริ ม าณน้ํ า หนั ก เนื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
(drained weight)
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8.1.5 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนาย พรอมสถานที่ตั้งหรือเครื่องหมายการคาที่
จดทะเบียน
8.1.6 ประเทศผูผลิต สําหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อสงออก
8.1.7 วัน เดือน และ/หรือ ปที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือ ปที่หมดอายุการบริโภค ยกเวนผัก ผลไม
สด มันฝรั่งที่ยังไมปอกเปลือก ไวน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 10% หรือมากกวา ขนมอบ น้ําสมสายชู
เกลือ และน้ําตาล กรณีที่ผลิตภัณฑเก็บไวไดเกิน 90 วัน อาจแสดงแต เดือน และปก็ได
8.1.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
8.2 การแสดงฉลากหรื อ กล า วอา งวา เป น ผลิ ต ผลหรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ อิน ทรีย ห รื อ เกษตรอิน ทรี ย หรื อ
ออรแกนิก หรือ organic จะทําไดตอเมื่อ
8.2.1 ผลิตผลตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้
8.2.2 สวนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑที่มาจากการเกษตร (agricultural origin) ตองไดมาจากระบบ
การผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 6
8.2.3 สวนประกอบของผลิตภัณฑที่ไมใชมาจากการเกษตร (non – agricultural origin) ใหใชไดเฉพาะ
รายการที่ระบุไวในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5
8.2.4 ในผลิตภัณฑหนึ่งตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้งการผลิตแบบอินทรียและไมใชแบบ
อินทรียรวมกัน
8.2.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑมีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือนําเขาโดยผูประกอบการที่ตองไดรับการตรวจ
ระบบเปนประจําตามขอกําหนดในขอ 10 ของมาตรฐานนี้
8.2.6 ไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือ รหัสของหนวยรับรอง
8.3 ผลิตภัณฑที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองวาเปน “อินทรีย” ไดตองมีสวนประกอบจากเกษตร
อินทรียไมนอยกวา 95% โดยน้ําหนักของสวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑสุดทาย ที่ไมรวมสวนประกอบ
ของน้ําและเกลือ แตสวนประกอบที่ไมใชอินทรียนั้นตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผานการฉาย
รังสีหรือใชสารชวยกรรมวิธีผลิตที่ไมไดระบุรายการไวในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5 และ ตารางที่ ก.6
8.4 ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากเกษตรอินทรียนอยกวา 95% แตไมนอยกวา 70% โดยน้ําหนักของ
สวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณ ฑสุดทายที่ไ มรวมน้ําและเกลือ ไมใหแสดงฉลากเพื่อกลา วอางวา เปน
ผลิตภัณฑอิน ทรีย แตอาจแสดงฉลากโดยใชขอความอื่น เชน ผลิตภัณฑที่มีสว นประกอบจากผลิต ผล
อินทรียได ทั้งนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
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8.4.1 ข อ ความที่ กล า วอ า งว า เป น “อิน ทรี ย ” แสดงไว ใ นบริ เ วณที่ เ ห็ น ได ชั ด เจนและประกอบกั บ
สวนประกอบที่เปนอินทรีย โดยแสดงรอยละโดยประมาณของสวนประกอบทั้งหมดรวมวัตถุเจือปนอาหาร
แตไมรวมเกลือและน้ํา
8.4.2 ใหระบุชนิดและสัดสวนของสวนประกอบเปนรอยละตอน้ําหนัก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
8.4.3 การระบุรายการสวนประกอบทุกชนิดบนฉลาก ใหใชสี รูปแบบ และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน
8.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไดรับการตรวจสอบจากหนวยรับรองวาผานการผลิตตามระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรียตามมาตรฐานนี้ และสอดคลองกับขอกําหนดในขอ 8.2 อนุญาตใหแสดงขอความบนฉลาก
ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑวา “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย” ได แตไมอนุญาต
ใหแ สดงเครื่องหมายรับรองที่ทําใหเ ข าใจผิดไดวา ไดรับการรับรองเปน ผลิต ผลหรือผลิต ภัณ ฑเกษตร
อินทรียแลว
8.6 การแสดงฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑในหีบหอสําหรับขายสง หรือสําหรับนําไปแบงบรรจุเพื่อขาย
ปลีก ผู ประกอบการตอ งยอมใหห นว ยรั บรองเขา ถึง บริ เ วณเก็ บรั กษาและบริเ วณผลิต และพื้น ที่ทํ า
การเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ และเอกสารสนับสนุนตางๆ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบ ผูประกอบการตองใหขอมูลที่จําเปนแกหนวยตรวจสอบ เพื่อจุดมุงหมายใน
การตรวจสอบ
8.7 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่จะไดรับการรับรองตามมาตรฐานนี้ ตองเปนไปตามขอกําหนด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
8.8 การแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข
ของหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ

9. ขอกําหนดการอนุญาตใหใชสารอื่น ที่นอกเหนือ จากที่ระบุไวในภาคผนวก ก ในระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย
9.1 การอนุญาตใหใชสารที่อยูนอกเหนือจากที่ระบุไวในภาคผนวก ก จะตองมีการพิจารณาแลววาเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
9.1.1 ตองเปนไปตามหลักการพื้นฐานของการผลิตเกษตรอินทรียตามที่ระบุไวในขอ 3
9.1.2 การใชสารตองมีความจําเปน และ/หรือ มีความสําคัญ
9.1.3 การใชสารตองไมมีผลกระทบหรือมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม
9.1.4 สารนั้นตองไมมีผลกระทบทางลบตอสุขภาพมนุษยและสัตว
9.1.5 ไมมีสารอื่นที่อนุญาตใหใชแลวทดแทนไดเพียงพอ ทั้งในดานปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ
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9.2 จะตองนําหลักเกณฑตามขอ 9.1.1 ถึง ขอ 9.1.5 มาประเมินในภาพรวม เพื่อปกปองการผลิตเกษตร
อินทรียที่ถูกตอง ทั้งนี้หลักเกณฑสําหรับใชในกระบวนการประเมิน มีดังนี้
9.2.1 กรณีใชสารเพื่อจุดมุงหมายสําหรับการใสปุยหรือเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ตองจําเปน ตอการรักษา
ระดับ ความอุดมสมบูรณข องดิน หรือเพื่อสนองความตองการเฉพาะในดา นสารอาหารที่พืชตองการ
หรือเพื่อจุดมุงหมายในการปรับสภาพหรือบํารุงดิน ที่ไมสามารถปฏิบัติไดโดยวิธีการในขอ 4 ถึง ขอ 7
หรือการใชสารที่ระบุในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 และสารเหลานั้นตองไดมาจากพืช สัตว จุลินทรีย หรือ
แรธาตุที่อาจผานกระบวนการตางๆ เชน ทางกายภาพ (เชน ทางกล ความรอน เปนตน) การใชเอมไซม
และ/หรือ การใชเชื้อจุลิน ทรีย ทั้งนี้การใชสารเพื่อจุดมุงหมายดังกลาวขา งตนตองไมสง ผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตในดิน และ/หรือ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน
9.2.2 กรณีใชสารเพื่อจุดมุงหมายสําหรับการควบคุมการแพรระบาดของโรค หรือศัตรูพืช และวัชพืช
จะใชไดเมื่อไมมีวิธีการอื่นทางชีวภาพ กายภาพ หรือพันธุที่ตานทานได และ/หรือ ไมสามารถหาวิธีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอได และสารนั้นควรมาจากแหลงที่เปนพืช สัตว จุลินทรีย หรือแร
ธาตุ หรือเปนสารที่อาจไดมาจากกระบวนการทางกายภาพ (เชน วิธีกล ความรอน) การใชเอนไซม การใช
เชื้อจุลินทรีย นอกจากนี้อาจมีสารบางชนิดที่ไดจากการสังเคราะห เชน ฟโรโมน (pheromone) ที่ใหใชได
เปนกรณียกเวนหากในธรรมชาติมีไมเพียงพอ แตการใชจะตองไมทําใหมีสารตกคางในผลิตผลในสวนที่
บริโภคได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
9.2.3 กรณีที่ใชเปนวัตถุเจือปนอาหาร และ/หรือ วัตถุที่เติมในอาหารสัตว หรือสารชวยกรรมวิธีในการ
ผลิต ในการถนอมอาหาร สารนั้น ควรมาจากธรรมชาติ และอาจผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกล
หรื อ ทางกายภาพ (เช น การสกั ด การตกตะกอน ) กระบวนการทางชี ว ภาพ หรื อ การใช เ อมไซม
และกระบวนการของจุลินทรีย (เชน กระบวนการหมัก) หรือถามีสารที่ไดจากวิธีและเทคโนโลยีเหลานี้ใน
ปริมาณที่ไมเพียงพอ แตจําเปนตองใชในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ อาจอนุญาตใหใชสารดังกลาวที่ไดจาก
การสังเคราะหทางเคมีเปนกรณีพิเศษ ซึ่งจะตองไมสรางความเขาใจผิดแกผูบริโภค เกี่ยวกับลักษณะของ
สารและคุณภาพของอาหาร
9.3 ในกระบวนการประเมิน การเพิ่มเติม และ/หรือ แกไ ขรายชื่อสาร ควรใหผูมีสว นไดสวนเสีย ไดมี
โอกาสเขามามีสวนเกี่ยวของดวย
9.4 การเสนอเพิ่มเติมสารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในภาคผนวก ก ควรมีขอมูลประกอบ ดังนี้
9.4.1 รายละเอียดอธิบายผลิตภัณฑ วิธีการและเงื่อนไขของการใช
9.4.2 ขอมูลที่แสดงวาเปนไปตามขอกําหนดในขอ 9.1
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10 ระบบตรวจและรับรอง (Inspection and Certification Systems)
10.1 ระบบตรวจและรับรอง เปนระบบที่ใชในการทวนสอบ ระบบการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก
และการจําหนาย ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ ที่ผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย
10.2 หนวยตรวจและหนวยรับรอง สามารถดําเนินการตรวจสอบรับรองผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณ ฑ
อินทรียได ภายใตระบบการตรวจและรับรองซึ่งเปนที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
10.3 หนว ยตรวจและรับรอง ตองมีการปฏิบัติต ามขอกํา หนดขั้น ต่ําในการตรวจและมาตรการที่ค วร
ระมัดระวังภายใตระบบการตรวจและรับรอง ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ก
สารที่อนุญาตใหใชสาํ หรับการผลิตเกษตรอินทรีย
ก.1 ขอระมัดระวัง
ก.1.1 สารใดๆ ที่ใชในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียสําหรับการใสปุย การปรับปรุง บํา รุง ดิน และ
การปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การควบคุมโรคและศัตรู การดูแลสุขภาพสัตวและสัตวน้ํา และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ หรือการจัดเตรียม การถนอมอาหาร และการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร ตองเปนไปตาม
กฎขอบังคับของประเทศและประเทศคูคา
ก.1.2 ขอแมสําหรับการใชสารบางรายการตอไปนี้ อาจจะมีการระบุไวโดยหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ เชน ปริมาณ ความถี่ของการใชตามวัตถุประสงคเฉพาะ
ก.1.3 สารใดๆ ที่จําเปนสําหรับการผลิตขั้นตน จะตองใชอยางระมัดระวัง ตามหลักการทางวิชาการแม
จะเปนสารที่อนุญาตใหใชก็ตาม เพื่อปองกันไมใหใชผิดพลาดซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอนิเวศวิทยา
ของดินหรือฟารมได
ก.1.4 รายการในตารางที่ ก.1 ถึง ตารางที่ ก.7 เปน รายการสารที่อ นุญ าตใหใชสํา หรับ การผลิต
เกษตรอินทรีย แตทั้งนี้อาจมีการเพิ่มหรือลดรายการไดตามการยอมรับจากหนวยรับรอง แตตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 9 ของมาตรฐาน
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ตารางที่ ก.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน
(ขอ 4)
ชื่อสาร
1. มูลสัตวจากปศุสัตวและสัตวปก
2. ปุยหมักจากปฏิกูลของสัตวและสัตวปก
3. ปุยคอกและปุยหมักจากมูลสัตว
4. มูลสัตวชนิดแหงจากปศุสัตวและสัตวปก

5. ของเสียและปสสาวะจากสัตว

6. ปุ ย จากธรรมชาติ (ปุ ย ปลา มู ล นก มู ล
คางคาว)
7. ฟางขาว
8. ปุยหมักจากวัสดุเพาะเห็ด

9. ปุ ย หมั ก จากวั ส ดุ อิ น ทรี ย เ หลื อ ใช จ าก
บานเรือน
10. ปุยหมักจากวัสดุพืชเหลือใช
11. สวนเหลือจากโรงงานฆาสัตวและโรงงาน
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา
12. ผลพลอยได จ ากโรงงานอุต สาหกรรม
อาหารและทอผา

รายละเอียด/ขอกําหนด
- กรณี ไ ม ไ ด ม าจากระบบการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย
จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รองหรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- ไมอนุญาตใหใชแหลงที่มาจากฟารมที่มีการเลี้ยงแบบ
อุตสาหกรรม (ใชสารเคมี หรือ ยาสัตว ปริมาณมาก และ
การเลี้ยงแบบกรงตับ)
- ไมใหใชมูลสัต วสดกับพืชอาหารในลักษณะที่เ สี่ยงตอ
การปนเปอนจุลินทรียกอโรคสูสวนที่บริโภคไดของพืช
- กรณีไ มไ ดม าจากระบบการผลิต อิน ทรี ย จํา เปน ตอ ง
ได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รองหรื อ หน ว ยงานที่ มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของ ควรผานการหมัก และ/หรือ การ
ทําใหเจือจางลงภายใตสภาวะควบคุมแลว และไมอนุญาต
ใหใชแหลงที่มาจากการทําฟารมแบบโรงงาน
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รองหรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รองหรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รองหรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ และวัสดุที่ใชควรอยู
ภายใตรายการเหลานี้
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รองหรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- โดยตองไมใชสารสังเคราะห และจําเปนตองไดรับการ
ยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่มีอํา นาจหนา ที่
เกี่ยวของ
- จะตองไมมีการใชวัตถุเจือปนที่เปนสารสังเคราะห
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รองหรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ ก.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน (ตอ)
ชื่อสาร
13. สาหรายทะเลและผลิตภัณฑจากสาหรายทะเล

รายละเอียด/ขอกําหนด
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
14. ขี้เลื่อย เปลือกไม และของเสียจากไม
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
15. ขี้เถาจากไม
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
16. หินฟอสเฟตจากธรรมชาติ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- ปริ ม าณแคดเมี ย มต อ งไม เ กิ น 90 mg/kg
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) P2O5
17. เบซิกสแลก (basic slag)
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
18. หิ น โปแทสเซีย มและเกลือ โปแทสเซี ย มจาก - ตองมีคลอรีนเปนสวนประกอบต่ํากวา 60%
เหมือง (เชน kainite และ sylvinite)
19. ซัลเฟตของโปแทส (เชน patenkali)
- ไดจากกระบวนการทางกายภาพ แตตองไมมีการ
เสริมดวยกระบวนการทางเคมีเพื่อเพิ่มการละลาย
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
20. แคลเซี ย มคาร บ อเนตจากธรรมชาติ (เช น
ชอลก ปูนมารล ปูนขาว ชอลกฟอสเฟต)
21. หินแมกนีเซียม
22. หิ น แคลคาเรี ย สแมกนี เ ซี ย ม (calcareous
magnesium rock)
23. แมกนีเซียมซัลเฟต (epsom salt)
24. ยิปซัม (แคลเซียมซัลเฟต)
25. สทิลเลจ (stillage) และสารสกัดสทิลเลจ
- ไมรวมแอมโมเนียมสทิลเลจ (ammonium stillage)
(stillage extract)
26. โซเดียมคลอไรด (sodium chloride)
- เฉพาะเกลือสินเธาว
27. อลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟต (aluminium
- ปริมาณแคดเมียมไมเกิน 90 mg/kg P2O5
calcium phosphate)
28. แรธาตุปริมาณนอย (เชน โบรอน ทองแดง
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
เหล็ก แมงกานีส โมลิบดีนัม สังกะสี)
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ ก.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน (ตอ)
ชื่อสาร
29. กํามะถัน
30. หินบด
31. ดิน เชน เบนโทไนต เพอรไลต ซีโอไลต
(bentonite, perlite, zeolite)
32. สิ่งมีชีวิตดานชีววิทยาตามธรรมชาติ (เชน
ไสเดือน)
33. เวอมิคูไลต (vermiculite)
34. วัสดุที่ใชในการเพาะปลูก (peat)

รายละเอียด/ขอกําหนด
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
-

- ไมรวมวัต ถุเ จือปนสัง เคราะหที่อนุญ าตสํา หรับ
เมล็ดพันธุ วัสดุปลูกบางชนิด
- การใชอื่นๆ ตามที่ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
35. ฮิวมัส (humus) จากไสเดือนดินและแมลง
36. ซีโอไลต (zeolite)
37. ถานจากไม
38. ดางคลอไรด (chloride of lime)
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
39. ผลพลอยไดจากโรงงานน้ําตาล
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
40. ผลพลอยไดจากโรงงานผลิตสวนผสมแปรรูปตางๆ - จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
จากเกษตรอินทรีย
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
41. ผลพลอยไดจ ากน้ํา มัน ปาล ม มะพร า ว และ - จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
โกโก
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ

มกษ. 9000 เลม 1-2552
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ตารางที่ ก.2 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
(ขอ 5)
ชื่อสาร
รายละเอียด/ขอกําหนด
1. รายการสารอินทรียที่อนุญาตใหใชได
1.1 ปุยอินทรียที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแก ปุยหมัก - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ที่ ไ ด จ ากการหมั ก เศษซากพื ช ฟางข า ว ขี้ เ ลื่ อ ย ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง ถามีการเติมสาร
เปลือกไม เศษไม และวัสดุเหลือใชการเกษตรอื่นๆ อนินทรียที่ใหธาตุอาหารลงไปดวย เชน หินฟอสเฟต
จะตองเปนสารที่อนุญาตใหใช
1.2 ปุยคอก
- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสด และวัสดุเหลือใชใน - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ฟารมในรูปอินทรียสาร
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.4 ของเหลือ ใช จ ากกระบวนการในโรงฆ า สั ต ว - ตองไมเ ติมสารสัง เคราะหและจะตองไดรับการ
โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล โรงงาน ยอมรับจากหนว ยรับรองหรือหนวยงานที่มีอํานาจ
มันสําปะหลัง โรงงานน้ําปลา
หนาที่เกี่ยวของ
1.5 สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของสั ต วน้ํ า ซึ่ ง - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ปลอดจากสารสังเคราะห
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.6 แบคทีเรีย รา และเอนไซม
- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2. รายการสารอนินทรียที่อนุญาตใหใช
2.1 หินฟอสเฟต (phosphate rock)
2.2 หินปูนบด (ground limestone) ในรูปของแร
แคลไซทห รื อ โดโลไมต ห า มใชหิ น ปู น โดโลไมต
ที่นําไปเผาไฟ
2.3 แคลเซียมซิลิเกต (calcium silicate)
2.4 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicate)
2.5 แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulfate)
-
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ตารางที่ ก.2 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา (ตอ)
ชื่อสาร
2.6 แรดินเหนียว (clay minerals) เชน สเมกไทต
(smectite) คาโอลิไนต (kaolinite) คลอไรต
(chlorite) ฯลฯ
2.7 แร เ พอร ไ ลต (perlite) ซี โอไลต (zeolite)
เบนโทไนต (bentonite)
2.8 หิน โพแทส เกลือโพแทสเซีย มที่ มีค ลอไรด
นอยกวา 60%
2.9 แคลเซียม (calcium) จากสาหรายทะเล
2.10 เปลือกหอย
2.11 โพแทสเซียมซัลเฟตที่ผลิตจากกระบวนการ
ทางกายภาพ
2.12 เกลือสินเธาว
2.13 ออกซิเจน (oxygen)

รายละเอียด/ขอกําหนด
-

-
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ตารางที่ ก.3 สารที่ใชสาํ หรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช
(ขอ 4)
ชื่อสาร

รายละเอียด/ขอกําหนด

1.1 สารเตรียมที่มีสวนของไพรีทริน (pyrethrins)
สกัดจาก Chrysanthemum cinerariaefolium
1.2 สารเตรียมของโรทีโนน (rotenone) หรือ
สารออกฤทธิ์จากโลติ้น (Derris elliptica),
Lonchocarpus, Thephrosia spp.

- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- มีการปองกันการปนเปอนลงสูแหลงน้ํา
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ

1. พืชและสัตว

1.3 สารเตรียมจาก Quassia amara

- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.4 สารเตรียมจาก Ryania speciosa
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.5 สารออกฤทธิ์จากสะเดา (neem) หรือ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
Azadirachtin จาก Azadirachta spp.
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.6 โพรโปลิส (propolis)
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.7 น้ํามันจากพืชและสัตว (plant and animal oils)
1.8 สาหรายทะเล (seaweed ) สาหรายทะเลบด - ไมใชสารเคมี
(seaweed meal) หรือสาหราย สกัด น้ําทะเล น้ําเกลือ
(seaweed extracts, sea salts and salty water)
1.9 เจลาทิน (gelatin)
1.10 เลซิทิน (lecithin)
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.11 เคซีน (casein)
1.12 กรดธรรมชาติ (เชน น้ําสมสายชู)
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.13 สารหมักจาก aspergillus
1.14 สารสกัดจากเห็ดหอม (shiitake fungus)
1.15 สารสกัดจาก Chlorella
-
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ตารางที่ ก.3 สารที่ใชสาํ หรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช (ตอ)
ชื่อสาร
1.16 สารเตรียมจากพืชธรรมชาติ ยกเวน ยาสูบ

รายละเอียด/ขอกําหนด
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.17 น้ําชายาสูบ (tobacco tea) ยกเวน สารนิโคติน - จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
บริสุทธิ์
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.18 กากชา
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.19 น้ําสมควันไม
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2. แรธาตุ (mineral)
2.1 สารประกอบอนินทรีย เชน สารผสมบอรโดซ
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
(bordeaux mixture) คอปเปอรไฮดรอกไซด (copper หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
hydroxide) คอปเปอรออกซีคลอไรด (copper
oxychloride)
2.2 สารผสมเบอกันดี (burgundy mixture)
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2.3 เกลือทองแดง (copper salts)
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2.4 กํามะถัน (sulphur)
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2.5 แรธาตุผง เชน หินบด (stone meal) ซิลิเกต
(silicates)
2.6 ดินเบา (diatomaceous earth)
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2.7 ซิลิเกต (silicates) ดินแรเบนโทไนต
(bentonite)
2.8 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicate)
2.9 โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate)
2.10 โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (potassium - จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
permanganate)
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2.11 น้ํามันพาราฟน (paraffin oil)
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ ก.3 สารที่ใชสาํ หรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช (ตอ)
ชื่อสาร
3. จุลินทรียที่ใชสําหรับควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี
3.1 จุลินทรีย (แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา เชน
Bacillus thuringiensis, Granulosis virus)
4. อื่นๆ

รายละเอียด/ขอกําหนด
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ

4.1 ก า ซคาร บ อนไดออกไซด แ ละไนโตรเจน - จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
(carbon dioxide and nitrogen gas)
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
4.2 สบูโพแทสเซียม (สบูออน)
4.3 เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol)
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
4.4 สารเตรียม Homeopathic และ Ayurvedic
4.5 สมุนไพรและสารเตรียมที่ไดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางพลชีวภาพ
4.6 แมลงตัวผูที่ถูกทําหมัน
- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
5. การใชกับดัก
5.1 สารเตรียมฟโรโมน (pheromone)
5.2 สารเตรียมจาก metaldehyde ใชในกับดัก

- จําเปน ตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ

ตารางที่ ก.4 สารที่ใชสาํ หรับควบคุมศัตรูและโรคของสัตวน้ํา
(ขอ 5)
ชื่อสาร

รายละเอียด/ขอกําหนด
-

1. กากชา
2. โรทีโนน (rotenone)
3. ดางทับทิม
- อนุโลมใชในโรงเพาะฟกภายใตคําแนะนํา ของ
4. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide)
นักวิชาการประมงหรือสัตวแพทย
5. โพวีโดนไอโอดีน (povidone iodine)
6. เบนซาลโคเนียมคลอไรด (benzalkonium
chloride)
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ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin)
(ขอ 7)
INS1/
ชื่อสาร
รายละเอียด/ขอกําหนด
(1) วัตถุเจือปนอาหารรวมถึงสารตัวนํา (carriers) สําหรับผลิตภัณฑจากพืช
170
220
270
290
296
300
306
322
330
335
336
400
401
402
406
407
410
412
413
414
415
416
440
500

1/

แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonates)
ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide)
กรดแลกติก (lactic acid)
คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide)
กรดมาลิก (malic acid)
กรดแอสคอรบิก (ascorbic acid)
โทโคเฟอรอล (tocopherols) สารสกั ด จา ก
ธรรมชาติเขมขนผสม
เลซิทิน (lecithin)

- ใชกับผลิตภัณฑจากไวน
- ใชกับผลิตภัณฑจากการหมักผัก
- ถาไมมีในรูปธรรมชาติ
-

- ห า มใช ส ารฟอก (bleaches) และ
สารละลายอินทรีย (organic solvents)
กรดซิทริก (citric acid)
- ใชกับผลิตภัณฑจากผักและผลไม
โซเดียมทารเทรต (sodium tartrate)
- ใชกับเคก ขนมหวาน ลูกกวาด
โพแทสเซียมทารเทรต (potassium tartrate)
- ใชกับธัญพืช เคก ขนมหวาน ลูกกวาด
กรดอัลจินิก (alginic acid)
โซเดียมอัลจิเนต (sodium alginate)
โพแทสเซียมอัลจิเนต (potassium alginate)
วุน (agar)
คาราจีแนน (carrageenan)
โลคัสบีนกัม (locust bean gum)
กัวรกัม (guar gum)
ทรากราแคนทกัม (tragacanth gum)
กัมอาราบิก (gum arabic)
- ใชกับนม ไขมัน ผลิตภัณฑขนมหวาน
แซนแทนกัม (xantan gum)
- ใชกับผลิต ภัณฑจากไขมัน ผลไม ผัก
เคก กับขนมปงกรอบ สลัด
คารายากัม (karaya gum)
เพกติน (pectins)
โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonates) (ชนิด - ใชกับ เคก ขนมป งกรอบ ขนมหวาน
ไมดัดแปร)
และลูกกวาด

INS = International Numbering System
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ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ)
INS1/
ชื่อสาร
รายละเอียด/ขอกําหนด
(1) วัตถุเจือปนอาหารรวมถึงสารตัวนํา (carriers) สําหรับผลิตภัณฑจากพืช (ตอ)
501
503
504
508

511
516
524
938
941
948

1/

โพแทสเซียมคารบอเนต (potassium carbonates) - ใ ช กั บ ธั ญ พื ช เ ค ก ข น ม ป ง ก ร อ บ
ขนมหวาน และลูกกวาด
แอมโมเนียมคารบอเนต (ammonium carbonates)
แมกนีเซียมคารบอเนต (magnesium carbonates)
โพแทสเซียมคลอไรด (potassium chloride)
- ใช กั บ ผลไม แ ละผั ก แช แ ข็ ง ผั ก ผลไม
ในภาชนะบรรจุปดสนิท ซอสจากผัก ซอส
มะเขือเทศ และมาสตาด
แมกนีเซียมคลอไรด (magnesium chloride)
- ใชกับผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง
แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulphate)
- ใชกับเคก ขนมปงกรอบ ผลิตภัณฑ จาก
ถั่วเหลือง/ยีสตสําหรับขนมอบ
โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide)
- ใชกับผลิตภัณฑจากธัญพืช
กาซอารกอน (argon)
กาซไนโตรเจน (nitrogen)
กาซออกซิเจน (oxygen)
-

INS = International Numbering System
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ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ)
INS1/
ชื่อสาร
(2) สารที่ใชสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากสัตวน้ํา
170
181
220
260
270
296
300,
301, 303
330
334
338
500
503
504
508
509
511
516
526

1/

แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate)
กรดแทนนิก (tannic acid)
ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide)
กรดอะซิติก (acetic acid)
กรดแลกติก (lactic acid)
กรดมาลิก (malic acid)
กรดแอสคอบิ ก โซเดี ย มแอสคอรเ บต และโพแทสเซี ย ม
แอสคอรเบต (ascorbic acid, sodium and potassium salts)
กรดซิตริกและเกลือของกรดนี้ (citric acid and salts)
กรดทารทาริกและเกลือของกรดนี้ (tartaric acid and salts)
กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid)
โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate)
แอมโมเนียมคารบอเนต (ammonium carbonate)
แมกนีเซียมคารบอเนต (magnesium carbonate)
โพแทสเซียมคลอไรด (potassium chloride)
แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride)
แมกนีเซียมคลอไรด (magnesium chloride)
แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate)
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)
ผงฟูซึ่ ง ปลอดจากอะลู มินั ม (aluminum-free leavening
agent)

INS = International Numbering System

รายละเอียด/ขอกําหนด
-
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ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ)
INS1/
ชื่อสาร
รายละเอียด/ขอกําหนด
(3) สารที่ใชสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากปศุสัตวและผลิตภัณฑจากผึ้ง
170
270
290
322

แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonates)
กรดแลกติก (lactic acid)
คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide)
เลซิทิน (lecithin)

406
407
410
412

วุน (agar)
คาราจีแนน (carrageenan)
โลคัสบีนกัม (locust bean gum)
กัวรกัม (guar gum)

413
440
509
938
941
948

ทรากาแคนทกัม (tragacanth gum)
เพคติน (pectin, unmodified)
แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride)
กาซอารกอน (argon)
กาซไนโตรเจน (nitrogen)
กาซออกซิเจน (oxygen)

1/

INS = International Numbering System

- ใชกับผลิตภัณฑนม ไมใชเปนสารแตงสี
- ใชกับไสสําหรับทําไสกรอก
- เลซิตินที่ไดมาโดยไมมีการฟอกสีหรือใช
สารละลายอินทรีย ผลิตภัณฑนมและอาหาร
ทารกที่มีสวนผสมของนมเปนหลัก ผลิตภัณฑ
จากไขมันและมายองเนส
- ใชกับผลิตภัณฑนม
- ใชกับผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑเนื้อ
- ใชกับผลิตภัณฑนม เนื้อ ในภาชนะบรรจุ
ปดสนิท ผลิตภัณฑไข
- ใชกับผลิตภัณฑนม
- ใชกับผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑเนื้อ
-
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ตารางที่ ก.5 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ)
INS1/
ชื่อสาร
(4) สารที่ใชสําหรับผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

รายละเอียด/ขอกําหนด

1. สารแตงกลิ่นรส

- สารและผลิตภัณฑที่ระบุฉลากวาเปนสารแตงกลิ่นรสตาม
ธรรมชาติ หรื อ สารสํ า หรั บ เตรี ย มสารแต ง กลิ่ น รสตาม
ธรรมชาติ ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดตามกฎหมายของ
ประเทศ
- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย
สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น
2. น้ําบริโภค (drinking water)
3. เกลือ
- มี โ ซเดี ย มคลอไรด หรื อ โพแทสเซี ย มคลอไรด เป น
สว นประกอบหลัก ที่ โดยทั่ ว ไปใช ในกระบวนการแปรรู ป
อาหาร
- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย
สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น
4. สารเตรียมจากจุลนิ ทรียและ - ใชในการแปรรูปอาหาร ยกเวนจุลินทรียที่ไดจากสิ่งมีชีวิต
เอนไซม
ดัดแปรพันธุกรรม หรือเอนไซมที่ไดจากพันธุวิศวกรรม
- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย
สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น
5. แรธาตุรวมถึงแรธาตุปริมาณนอย - วิตามิน ไขมัน และกรดอะมิโนที่จํา เปน ตอรางกาย และ
สารประกอบที่มีไนโตรเจนอื่นๆ
(trace element)
- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย
สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น
ตารางที่ ก.6 สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใชสําหรับเตรียมผลิตภัณฑที่มแี หลงมาจากการเกษตร
(ขอ 7)
INS1/
ชื่อสาร
(1) สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากพืช
แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride)
แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate)
แคลเซียมไฮดรอกไซด (calcium hydroxide)
แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate)
แมกนีเซียมคลอไรด (magnesium chloride หรือ nigari)
1/

INS = International Numbering System

รายละเอียด/ขอกําหนด
- สารชวยรวมตัว
- สารชวยรวมตัว
- สารชวยรวมตัว
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ตารางที่ ก.6 สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใชสาํ หรับเตรียมผลิตภัณฑที่มแี หลงมาจากการเกษตร (ตอ)
INS1/
ชื่อสาร
(1) สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากพืช (ตอ)

รายละเอียด/ขอกําหนด

โพแทสเซียมคารบอเนต (potassium carbonate) - ทําแหงสําหรับลูกเกด
คารบอนไดออกไซด
ไนโตรเจน
เอทานอล
- ตัวทําละลาย
เอทิลีนธรรมชาติ
- กระตุนการออกดอกในสับปะรด
- บมผลไมใหสุก
กรดแทนนิก (tannic acid)
- สารชวยในการกรอง
อัลบูมินจากไขขาว (egg white albumin)
เคซีน (casein)
เจลาทิน
Isinglass
น้ํามันพืช
- เปนสารหลอลื่นหรือสารชวยไมใหติด
ซิลิกอนไดออกไซด (silicon dioxide)
- เปนเจลหรือสารละลายคอลลอยด
ถานกัมมันต (activated carbon)
แปง (talc)
ดินแรเบนโทไนต (bentonite)
คาโอลิน (kaolin)
ดินเบา (diatomaceous earth)
ดินแรเพอไลต (perlite)
เปลือกฮาเซลนัต (hazelnut)
ขี้ผึ้ง (beeswax)
- สารหลอลื่น
กรดซัลฟวริก (sulphuric acid)
- การปรับคาความเปนกรด-เบสในน้าํ สกัด
ในการผลิตน้าํ ตาล
โซเดียมไฮดรอกไซด
- การปรับคาความเปนกรด-เบสในการผลิต
น้ําตาล
กรดทารทาริกและเกลือ (tartaric acid and salts)
โซเดียมคารบอเนต
- การผลิตน้ําตาล
สารเตรียมจากสวนของเปลือกไม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium
- การปรับคาความเปนกรด-เบสในการผลิต
hydroxide)
น้ําตาล
1/
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ตารางที่ ก.6 สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใชสาํ หรับเตรียมผลิตภัณฑที่มแี หลงมาจากการเกษตร (ตอ)
ชื่อสาร
INS1/
(1) สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากพืช (ตอ)

วัตถุประสงคที่ใช

กรดซิตริก (citric acid)
- การปรับคาความเปนกรด-เบสในการผลิตน้ําตาล
(2) สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑปศุสัตวและผึ้ง
170i แคลเซียมคารบอเนต (calcium
carbonate)
509 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride)
559 คาโอลิน (kaolin)
270 กรดแลกติก (lactic acid)

-

- สารชวยใหคงรูปและรวมตัวในการผลิตเนยแข็ง
- สกัดสารโพรโพลิส
- สารช ว ยให เ กิ ด การรวมตั ว เป น ก อ นสํ า หรั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ น ม ใช สํ า หรั บ การควบคุ ม ความเป น
กรด-เบสในการผลิตเนยแข็ง
500i โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) - เปนสารทําใหเปนกลางสําหรับผลิตภัณฑนม
(3) สารชวยกรรมวิธีการผลิตอืน่ ๆ
สารเตรียมจากเชื้อจุลินทรียและเอนไซม

1/

INS = International Numbering System

- สารใดๆ ที่เ ตรีย มจากเชื้อจุลิน ทรียและเอนไซม
ที่ โ ดยทั่ ว ไปใช เ ป น สารช ว ยกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ใน
กระบวนการผลิตอาหารโดยตองไมเปนเชื้อจุลินทรีย
ดัด แปรพัน ธุกรรม และเอนไซมที่ไ ดจ ากจุลิน ทรีย
ดัดแปรพันธุกรรม
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ตารางที่ ก.7 สารที่ใชในการทําความสะอาด (cleaning agents)
(ขอ 7)
ชื่อสาร
จาเวลวอเตอร
ผงซักฟอกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
น้ําสมหมักจากพืช ผลไม
โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate)
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide)
ไอโอดีน (iodine)
สารละลายดางทับทิม
น้ําดาง
คอสทิกโปแทช (caustic potash)
ปูนขาว
สารฟอกขาวถึง 10%
กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid)

ขอกําหนด
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํา เปน ตองได รับการยอมรับจากหนว ยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก ข
ขอกําหนดขั้นต่าํ ในการตรวจและมาตรการที่ควร
ระมัดระวังภายใตระบบการตรวจและรับรอง
ข.1 มาตรการในการตรวจ
จําเปนตองมีมาตรการในการตรวจที่ครอบคลุมตลอดหวงโซอาหารเพื่อทวนสอบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ
ตามขอ 8 ของมาตรฐานนี้ หนวยรับรองควรจะกําหนดนโยบายและขั้นตอนดําเนินงานตางๆ ใหเปนไป
ตามมาตรฐานนี้
ข.2 การสามารถเขาถึงเอกสาร
การสามารถเขาถึงเอกสารทั้งหมด บันทึกขอมูล และสถานประกอบการตามแผนการตรวจโดยหนวยตรวจ
เปนสิ่งที่จําเปน ผูประกอบการที่ถูกตรวจควรยอมใหผูมีอํานาจในการตรวจเขาตรวจและใหขอมูลที่จําเปน
สําหรับหนวยตรวจจากภายนอกเพื่อการตรวจประเมิน
ข.3 หนวยการผลิต
ข.3.1 การผลิตตามมาตรฐานนี้ควรดําเนินการตามพื้นที่เพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง บริเวณผลิต โรงเรือน
ของฟารม และสถานที่เก็บรักษาพืช ปศุสัตว และสัตวน้ําที่มีการแยกผลิตผลหรือผลิตภัณฑกันอยางชัดเจน
จากหนวยการผลิตที่ไมผลิตตามมาตรฐานนี้ ทั้งนี้หนวยการผลิตอาจมีกิจกรรมเฉพาะในเรื่องการจัดเตรียม
และการบรรจุหีบหอผลิตผลเกษตรที่ผลิตไดเองเทานั้น
ข.3.2 เมื่อมีการเตรียมการตรวจสอบในครั้ง แรก ผูประกอบการและหนว ยรับรองควรมีการจัดใหมีสิ่ง
ตางๆ และลงนามในเอกสารดังนี้
ข.3.2.1 อธิบายรายละเอียดของหนวยการผลิตหรือบริเวณเก็บรวบรวม แสดงใหเห็นอาคาร ฟารมที่เปน
สถานที่เก็บรักษาและผลิต นอกจากนี้ถามีอาคารเฉพาะที่ใชจัดเตรียม และ/หรือ บรรจุหีบหอเฉพาะก็ให
แสดงไวดวย
ข.3.2.2 ในกรณีของการเก็บรวบรวมพืชปา ถาเปนไปไดผูผลิตควรไดรับการรับประกันจากหนวยรับรอง
ที่ผูผลิตจะสามารถนํามาแสดงใหมั่นใจวา เปนไปตามขอกําหนดในขอ 4 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้
ข.3.2.3 มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติทั้งหมดที่จะนํามาใชในระดับของหนวยการผลิต เพื่อใหมั่นใจ
วาเปนไปตามมาตรฐานนี้
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ข.3.2.4 ระบุวันที่ครั้งสุดทายของการใชพื้นที่ และ/หรือ บริเวณที่เก็บรวบรวม ที่ไมเปนไปตามขอ 4 ของ
มาตรฐานนี้
ข.3.2.5 การดําเนินงานโดยผูประกอบการตามขอ 3 และขอ 8 ของมาตรฐาน ที่จะยอมรับในกรณีที่เกิด
การเบี่ยงเบนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
ข.3.3 ผูประกอบการควรแจงใหหนวยรับรองทราบถึง แผนการผลิตแยกยอยตามพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่
เลี้ยงสัตว ฝูงสัตว หรือรวงผึ้ง และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแตละปกอนครบวันที่จะตองตรวจ
ข.3.4 ผูประกอบการตองเก็บบัน ทึกขอมูลและเอกสารระบบบัญชีปจ จัย การผลิต ผลิต ผล และ/หรือ
ผลิตภัณฑที่สามารถใหหนวยรับรองสอบกลับไปถึง แหลง ลักษณะ และปริมาณ ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ซื้อ
และการใชวัสดุเหลานั้น นอกจากนี้ ควรเก็บเอกสารผูรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่ขายไปทั้งหมด
ควรทํ า เป น บั ญ ชี ร ายวัน แสดงปริ มาณที่ ข ายให กับ ผู บริ โภคโดยตรงไว เมื่ อ หน ว ยผลิต มีก ารแปรรู ป
ผลิตภัณฑเกษตรเอง ระบบบัญชีตองประกอบดวยขอมูลที่ระบุไวในขอ ข.4.2 ของภาคผนวกนี้
ข.3.5 ปศุสตั วทั้งหมดตองมีการชี้บงเปนรายตัว หรือในกรณีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กหรือสัตวปกใหชี้
บงเปนฝูง ในกรณีของผึ้งก็ชี้บงเปนรวงผึ้ง ควรเก็บบันทึกและเอกสารระบบบัญชีเพื่อใหสามารถติดตาม
ปศุสัตวและกลุมผึ้ง ที่อยูในระบบไดตลอดเวลา และใหขอมูลที่ชวยใหสามารถสอบกลับเพื่อการประเมิน
ไดตลอดเวลา ผูประกอบการควรเก็บรักษารายละเอียดบันทึก และใหมีการปรับใหเปนปจจุบันของขอมูล
ดังนี้
ข.3.5.1 การเพาะพันธุ และ/หรือ แหลงของปศุสัตว
ข.3.5.2 ทะเบียนการซื้อขายใดๆ
ข.3.5.3 แผนสุขภาพที่จะใชในการปองกันและจัดการโรค การบาดเจ็บและปญหาที่เกิดขึ้นซ้ําอีก
ข.3.5.4 การรักษาและการใหยา สําหรับจุดประสงคใดก็ตาม รวมถึงชวงการรับประกัน และการชี้บงสัตว
หรือผึ้งที่ไดรับการรักษา
ข.3.5.5 อาหารสัตวที่ให และแหลงของอาหารสัตว
ข.3.5.6 การเคลื่อนยายของปศุสัตวภายในหนวยผลิต และการเคลื่อนยายของรวงผึ้งภายในบริเวณที่หา
อาหารที่ระบุในแผนที่
ข.3.5.7 การขนสง การฆาสัตว และ/หรือ การขาย
ข.3.5.8 การสกัด การแปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑจากผึ้งทั้งหมด
ข.3.6 การเก็บรักษา สารที่นํามาใช ที่ไมใชสารที่หามใช ตามที่ระบุในมาตรฐานนี้
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ข.3.7 หนวยรับรองควรมั่นใจวามีการตรวจสอบทางกายภาพ แบบเต็มรูปแบบในแตละหนวยปละ 1 ครั้ง
อาจมีการเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ ที่ไมไดระบุอยูในมาตรฐานนี้ ถาพบวามีขอสงสัยในการใช
และตองมีการทํารายงานการตรวจหลังจากการตรวจเยี่ยมแตละครั้ง นอกจากนี้อาจมีการตรวจเยี่ยมที่ไม
แจงใหทราบลวงหนาเพิ่มเติมเปนบางครั้ง ตามความจําเปน หรือตามที่ไดมีการสุมเลือก
ข.3.8 ผูประกอบการตองยอมใหหนวยรับรองเขาถึงบริเวณเก็บรักษา บริเวณผลิต และพื้นที่ทําการเกษตร
รวมถึง ระบบบัญ ชี ปจ จัย การผลิต ผลิต ผล และ/หรือ ผลิต ภัณ ฑ และเอกสารสนับ สนุน ตา งๆ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการตรวจ ผูประกอบการควรใหขอมูลที่จําเปนแกหนวยตรวจ เพื่อจุดมุงหมายในการตรวจ
ข.3.9 ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียที่ไมไดบรรจุอยูในภาชนะบรรจุสําหรับจําหนายใหผูบริโภค
ตองมี การขนสง ในลักษณะที่ป องกัน การปนเปอ น หรือปอ งกัน การนํา เอาสารอื่น หรือ ผลิต ภั ณ ฑอื่ น
ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้มาใสแทน และมีการระบุขอมูลดังนี้
ข.3.9.1 ชื่อและสถานที่ของผูรับผิดชอบ สําหรับการผลิตหรือจัดเตรียมผลิตภัณฑ
ข.3.9.2 ชื่อของผลิตภัณฑ
ข.3.9.3 ขอมูลระบุสถานะวาเปนอินทรีย
ข.3.10 กรณีที่ผูประกอบการมีการผลิตหลายอยางในบริเวณเดียวกัน และการปลูกพืชคูขนาน จะตองมี
การตรวจสวนที่ผลิตในบริเวณที่ผลิตนั้นอยางละเอียด ไมควรผลิตผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย
ปะปนกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียที่ไมสามารถจะแยกแยะออกจากกันโดยดูดวยตาได
ข.3.10.1 ถามีการอนุญาตโดยหนวยรับรองหรือโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ ตองระบุ ประเภทของการ
ผลิต และสภาพที่อนุญ าต ขอกํา หนดในการตรวจเพิ่มเติมในระหวางการเก็บเกี่ย ว ขอกําหนดเกี่ย วกับ
เอกสารที่ตองมีเพิ่มเติม และการประเมินความสามารถของผูประกอบการ
ข.3.11 การผลิตปศุสัตวอินทรีย ปศุสัตวทั้งหมดที่ผลิตในสวนการผลิตเดียวกัน ตองเลี้ยงตามขอกําหนด
ในมาตรฐานนี้ อยางไรก็ตามปศุสัตวที่ไมไดเลี้ยงตามขอกําหนดในมาตรฐานอาจพบในสวนที่เปนอินทรีย
ได หากมีการแยกชัดเจนจากปศุสัต วที่ผ ลิตตามขอกํา หนดตามมาตรฐาน หนวยงานที่มีอํา นาจหนา ที่
สามารถวางเงื่อนไขที่เปนมาตรการที่เขมงวดได
ข.3.12 หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ อาจจะยอมรับวาสัตวที่เลี้ยงตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้อาจมีการ
ปลอยใหกินหญาตามพื้นดินทั่วไปไดหากวา
ข.3.12.1 พื้นดินนั้นไมเคยมีการใชผลิตภัณฑอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตตามขอกําหนดในขอที่ 4 ของ
มาตรฐานนี้อยางนอย 3 ป
ข.3.12.2 มีการแยกชัดเจนระหวางสัตวที่เลี้ยงตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้จากสัตวอื่น
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ข.3.13 สําหรับการผลิตปศุสัต ว หนว ยงานของรัฐ ที่มีอํานาจหนาที่ค วรมั่นใจวามีการตรวจที่เกี่ยวของ
กับทุกขั้นตอนของการผลิต การจัดเตรียม จนถึงการจําหนายใหผูบริโภค มั่นใจไดในเรื่องความสามารถใน
การสอบกลั บ ได ของปศุ สั ต ว แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ป ศุ สั ต ว นั บ จากการผลิ ต ปศุ สั ต ว กระบวนการ
แปรรูป และการจัดเตรียมตางๆ จนกระทั่งถึงการบรรจุ และ/หรือ การแสดงฉลากเทาที่จะเปนไปไดทาง
วิชาการ
ข.4 การจัดเตรียมและหนวยการบรรจุหีบหอ
ข.4.1 ผูผลิต และ/หรือ ผูประกอบการควรใหขอมูล
ข.4.1.1 คําอธิบายที่สมบูรณข องหนว ยผลิต แสดงใหเห็น ถึง สิ่งอํา นวยความสะดวก ที่ใชสํา หรับการ
จัดเตรียม การบรรจุหีบหอ และการเก็บผลิตภัณฑเกษตร กอนและหลังการปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ข.4.1.2 มาตรการที่เหมาะสมในทางปฏิบัติทั้ง หมด ที่จ ะนํา มาใชในระดับหนว ยผลิต เพื่อใหมั่น ใจวา
เปนไปตามมาตรฐานนี้
ข.4.1.3 ควรมีการลงนามในคําอธิบายและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยผูรับผิดชอบของสวนการผลิต
นั้นและหนวยรับรอง
ข.4.1.4 ในรายงานควรรวมขอมูลการดําเนิน งานของผูประกอบการวา ปฏิบัติในลักษณะที่เปนไปตาม
ขอกําหนดขอ 3 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้ และการรายงานผลการแกไขขอบกพรองในสวนที่ยอมรับได
และในสวนที่ไมสามารถยอมรับได ในกรณีที่เปนขอบกพรองที่รุนแรง หรือขอบกพรองที่ไมสามารถแกไข
ใหเปนไปตามมาตรฐานได และไดมีการลงนามกํากับโดยทั้ง 2 ฝาย
ข.4.2 บัญชีปจจัยการผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่เปนลายลักษณอักษร ควรเก็บไวใหหนวยรับรอง
สามารถตรวจสอบกลับไปยัง
ข.4.2.1 แหลงกําเนิด ลักษณะ และปริมาณของผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียที่ไดสงมาที่หนวยนี้
ข.4.2.2 ลักษณะ ปริมาณ และผูรับมอบผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียที่สงออกจากหนวยผลิตนี้
ข.4.2.3 ขอมูลอื่นๆ เชน แหลงกําเนิด ลักษณะ และปริมาณของสวนประกอบ วัตถุเจือปน และสารชวย
กรรมวิธีการผลิต ที่ถูกสงมาที่หนวยนี้ และสวนประกอบของผลิตภัณฑแปรรูปที่หนวยรับรองตองใชในการ
ตรวจการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ข.4.3 กรณีที่มีการนําผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรียมาแปรรูป บรรจุหีบหอ หรือเก็บรักษา
ไวในหนวยที่เกี่ยวของ
ข.4.3.1 หนวยนั้นควรมีบริเวณแยกตางหากภายในสถานประกอบการ สําหรับการเก็บรักษาผลิตผล และ/
หรือ ผลิตภัณฑอินทรียกอนและหลังการปฏิบัติงาน
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ข.4.3.2 การปฏิบัติงานควรดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ โดยใชวิธีแยกสถานที่หรือ
เวลาจากการปฏิบัติกับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย
ข.4.3.3 กิจกรรมที่ไมไดมีการดําเนินงานเปนประจําควรมีการแจงใหทราบลวงหนา ภายในกําหนดเวลาที่
ตกลงไวกับหนวยรับรองหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่
ข.4.3.4 ควรนํามาตรการตางๆ มาใชเพื่อใหมั่นใจวามีการชี้บงรุนการผลิต และหลีกเลี่ยงการปะปนกับ
ผลิตภัณฑที่ไมไดมาจากการผลิตตามมาตรฐานนี้
ข.4.4 หนวยรับรองหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ ตองมั่น ใจวามีการตรวจสอบทางกายภาพที่เต็มรูป
แบบอยางนอยปละครั้ง อาจจะมีการสุมตัวอยางที่สงสัย เพื่อทดสอบผลิตภัณฑที่ไมไดระบุรายการไวใน
มาตรฐานนี้ ควรจัดทํารายงานการตรวจสอบทุกครั้งหลังจากการตรวจเยี่ยม โดยผูรับผิดชอบสําหรับการ
ตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบแบบไมแจงใหทราบลวงหนาเปนครั้งคราวเพิ่มเติมตามความจําเปนหรือ
โดยการสุมเลือก
ข.4.5 ผูประกอบการตองใหหนวยรับรองหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เขาถึงหนวยผลิต ระบบบัญชีที่
เปนลายลักษณอักษร และเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทั้งเอกสารอยางอื่นที่จําเปนสําหรับจุดมุงหมาย
เพื่อตรวจสอบ
ข.4.6 ใหปฏิบัติตามขอกําหนดการขนสงตามที่ระบุไวในขอ ข.3.8 ของภาคผนวกนี้
ข.4.7 ในการรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย ผูประกอบการตองตรวจสอบดังนี้
ข.4.7.1 ภาชนะบรรจุหรือหีบหออยูในสภาพที่ปดเรียบรอย (กรณีที่จําเปนตองปด)
ข.4.7.2 มีเอกสารที่อางถึงในขอ ข.3.8 ของภาคผนวกนี้ ผลของการทวนสอบนี้ตองมีระบุในบัญชีปจจัย
การผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่เปนลายลักษณอักษรที่อางถึงในขอ 4 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้
เมื่อพบวามีขอสงสัยวาผลิตภัณฑไมสามารถทวนสอบตามระบบการผลิตในขอ 10 (ระบบการตรวจสอบ
และรับรอง) ของมาตรฐานนี้ หามอางวาเปนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
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ภาคผนวก ค
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Systéme
International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

มิลลิกรัม (milligram)

mg

กิโลกรัม (kilogram)

kg

มวล

