เอกสารแนะนำา มกท. และการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สำำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริกำรตรวจ
รับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยกำรสนับสนุน
ของเครือข่ำยเกษตรทำงเลือก องค์กรพัฒนำเอกชน นักวิชำกำร องค์กรผู้
บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ำยร้ำนค้ำสีเขียว ที่ทำำงำนสนับสนุนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน หลังจำกนั้น มกท. ได้ริเริ่มพัฒนำมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 แล้วจึงเริ่มให้บริกำรตรวจรับรองในปี
เดียวกัน ต่อมำ มกท. ได้ดำำเนินกำรจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือน
กันยำยน 2544

General Information about ACT and
Organic Inspection-Certification Services
Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) is an independent
certification organization established in 1995 by the Alternative
Agriculture Network (AAN), NGOs, academic, consumer organization,
media, and green shop network, working on sustainable agriculture. In
1999, the first organic standards were developed and soon after ACT
launched its inspection-certification services. In 2001, a non-profit founda
tion was registered.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ของ มกท. คือ สัญลักษณ์คุณภาพแห่งการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน
และมีพันธกิจหลักในกำรดำำเนินงำน คือ
1. ให้บริกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ที่สำกลยอมรับ
2. ให้บริกำรตรวจรับรองมำตรฐำนอื่นๆ ด้ำนเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม
3. ให้บริกำรฝึกอบรมและเผยแพร่ควำมรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และตรวจ
รับรองแก่ผู้สนใจ แต่ไม่ดำำเนินกิจกำรใดๆ ที่อำจส่งผลต่อควำมเป็น
กลำงของ มกท. ในกำรตรวจและรับรองมำตรฐำน
4. สนับสนุนวิถีเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย และต่ำงประเทศ
5. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในองค์กรให้มีควำมเป็นมืออำชีพในกำร
ให้บริกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
6. พัฒนำนวัตกรรมขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

211IF

Vision and Missions
ACT's vision is to be the quality mark for organic inspection and
certification of international standards, contributing to the wellbeing of society and sustainable environment.
While it's mission are
1. To provide inspection and certification services of internationally
recognized organic agriculture standards;
2. To provide inspection and certification services for other agriculture,
social and environmental standards;
3. To provide training services on organic agriculture and certifications
for interested persons but not engaging in activities that could
compromise the ACT's impartiality in doing the inspection and
certification;
4. To support organic agriculture movements in Thailand and abroad;
5. To build ACT's staff professional competency in organic certification
services;
6. To support organizational innovations on continuous and sustainable
basis.
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โครงสร้าง

Structure

มกท. เป็นหน่วยงำนของมูลนิธิ
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็น
องค์กรไม่แสวงกำำไร ที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย กรรมกำรมูลนิธิ
ประกอบด้วยตัวแทนจำกผู้มีส่วน
เกีย
่ วข้องกับเกษตรอินทรีย์ เช่น ผู้
บริโภค นักสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเอกชน
นักวิชำกำร สื่อมวลชน และองค์กร
พัฒนำเอกชน กรรมกำรมูลนิธิฯ
แต่งตั้งกรรมกำร 3 ท่ำน เพื่อทำำ
หน้ำที่เป็นกรรมกำรบริหำร มกท.
กรรมกำรบริหำรแต่งตั้งอนุกรรมกำร
มำตรฐำนและอนุกรรมกำรกำำกับกำร
รับรองมำตรฐำน รวมทั้งกำำกับดูแล
กำรทำำงำนของผู้จัดกำร มกท. ซึ่ง
เป็นหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำรสูงสุด
ของ มกท. ตำมโครงสร้ำงกำร
ทำำงำนในแผนภูมิ

211IF

ACT is an internal body of the
Foundation of Organic Agricultur
e Certification Thailand, a non-pr
ofit organization registered with t
he Thai authorities. The Foundati
on's board of director compose of
stakeholder representatives, e.g.
consumers, environmentalists, pr
ivate enterprises, academia, medi
a and non-governmental organiz
ations. The board of director app
oints 3 of its member to serve as
the Executive Board of the ACT.
The Executive Board appoints the
Standards Committee and Certific
ation Supervision Committee as
well as oversee the works of ACT
Manager, the chief executive offi
cer of ACT. See the organizationa
l chart.
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การรับรองระบบงานและการยอมรับ

Accreditation and Recognition

มกท. ได้รับกำรรับรองระบบงำนและกำรยอมรับมำตรฐำนและ
กำรตรวจรับรองทั้งจำกองค์กรในประเทศและต่ำงประเทศ
ได้แก่
1. ระบบงำนเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM
Accreditation Program) จำก International Organic
Accreditation Service (IOAS) ในปี พ.ศ. 2544
2. ระบบงำนเกษตรอินทรีย์ไทยจำกสำำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548
3. ข้อกำำหนดทั่วไปสำำหรับหน่วยรับรองระบบสินค้ำ (ISO
Gudie 65) จำก IOAS ในปี พ.ศ. 2548
4. ระบบอินทรีย์แคนำดำ (Canadian Organic Regime –
COR) จำก Canadian Food Inspection Agency
(CFIA) ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2552
5. กำรขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดย
สหภำพยุโรป ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554

211IF

ACT has gained recognitions of its organic standards and
inspection-certification services from domestic and interna
tional organizations, including:
1. IFOAM accreditation from the International Organic
Accreditation Service (IOAS) since 2001.
2. Thai organic agriculture accrediation by the National
Bureau of Agriculture Commodity and Food
Standards (AFCS) In 2005
3. General Requirements for Bodies Operating Product
Certification Systems (ISO Guide 65) accrediation fro
m the IOAS in February 2005
4. Canadian Organic Regime (COR) by the Canadian
Food Inspection Agency (CFIA) in June 2009
5. Approval of organic certification body by the
European Union in October 2011
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บริการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์ของ มกท.

Other Organic
Certifications

ในปัจจุบัน มกท. มีบริกำร
ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
หลำกหลำยมำตรฐำน เพื่อ
ให้บริกำรกับผู้ประกอบกำร
แบบต่ำงๆ ตำมตำรำง

Currently, ACT has several
organic certification
services to serve different
needs of organic
operators. See table.

นอกจำกนี้ มกท. ยังมี
ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์อีก
10 แห่งในภูมิภำคเอเชีย
และอิตำลี ซึ่งทำำให้ มกท.
สำมำรถให้บริกำรตรวจ
รับรองตำมมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ร่วมกับ
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์อื่น
เช่น
1. มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
NOP โดยตรง
2. มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
ของประเทศจีน
3. มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
JAS (ญีป
่ ุ่น)
4. Global Organic
Textile Standards
(GOTS)
5. Eco Bio Cosmetic

Beside these, ACT also
have a collaborations with
10 other certification
bodies in the Asia region
and Italy which allow us
to make joint offer for
international private
organic standards and pu
blic regulations. Among th
em are:
1. NOP organic
certifcation
2. Chinese organic
regulations
3. JAS organic certification
(Japan)
4. Global Organic Textile
Standards (GOTS)
5. Eco Bio Cosmetic

211IF
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4 ขัน
้ ตอนในการขอรับรอง

4 Steps of Certification

1. สมัคร
- ดำวน์โหลดเอกสำรกำรสมัครได้จำกเว็บไซต์ มกท. หรือติดต่อขอ
เอกสำรได้จำกสำำนักงำน มกท.
- ศึกษำทำำควำมเข้ำใจ ดูขอ
้ มูลเพิ่มได้จำกเว็บไซต์ หรือติดต่อ
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่
- กรอกใบสมัครส่ง มกท.
- มกท. จะตรวจประเมินใบสมัคร และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
ตรวจรับรอง
- จ่ำยค่ำธรรมเนียมให้ มกท.

1. Application
- download the application packges from ACT website or
contact the office
- read through the document. See more information from the
website or contact ACT staff
- complete the application forms and submit them to ACT
- ACT review the applications and then issue certification fee
- pay the invoice to ACT
2. Inspection
- ACT will contact the operator for appointment
- inspector will come to inspect the farm and/or the
production unit
- operator confirms the inspection report

2. ตรวจ
- มกท. จะติดต่อประสำนงำนกับผู้ประกอบกำรเพื่อนัดหมำยวัน
ตรวจ
- ผูต
้ รวจจะเข้ำทำำกำรตรวจฟำร์ม /สถำนประกอบกำร
- ผูป
้ ระกอบกำรยืนยันรำยงำนกำรตรวจ

3. Certification
- ACT will review the inspection report to make certification
decision and corrective actions (if any)
- operator confirms the certification decision
- ACT issue the certificate

3. รับรอง
- มกท. จะพิจำรณำรำยงำนกำรตรวจ เพื่อออกผลกำรรับรอง และ
เงื่อนไขกำรรับรอง (ถ้ำมี)
- ผูป
้ ระกอบกำรยืนยันรับทรำบผลกำรรับรอง
- มกท. ออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบกำร

4. Use of Organic Seal
- operator sign the organic seal agreement with ACT
- organic seal can then be used on the product

4. ใช้ตรำรับรองเกษตรอินทรีย์
- ผูป
้ ระกอบกำรทำำสัญญำกำรใช้ตรำรับรองเกษตรอินทรีย์กับ มกท.
- เริ่มใช้ตรำรับรองเกษตรอินทรีย์บนผลิตภัณฑ์

[operator must renew its certifcation annully and ACT will
inspect farm and/or the production unit annually as well]

[ผู้ประกอบกำรต้องต่ออำยุกำรรับรองในแต่ละปีหลังจำกนั้น และ
มกท. จะทำำกำรตรวจฟำร์ม/สถำนประกอบกำรทุกปี]

211IF
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สำำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
801/21 ซ.งำมวงค์วำน 27
ถ.งำมวงศ์วำน อ. เมือง
จ. นนทบุรี 11000

Organic Agriculture Certification Thailand
801/21 Soi Ngamwongwan 27
Ngamwongwan Road, Muang District,
Nonthaburi 11000, Thailand

โทร: 0-2952-6677, 0-2580-0934
แฟกซ์ : 0-2580-0934

Tel: +66-2-580 0934, +66-2-952 6677
Fax: +66-2-580-0934

Website: www.actorganic-cert.or.th
E-mail : info@actorganic-cert.or.th

Website: www.actorganic-cert.or.th
E-mail : info@actorganic-cert.or.th
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