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เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นคูม
่ อ
ื ทั่วไปสาหรับ
This document is a generic manual for an
ผู ้ประกอบการทีต
่ ้องการสมัครขอรับรอง
operator wishing to apply for ACT organic
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ จากมกท. คูม
่ อ
ื นีจ
้ ะ
certification. In this manual, all steps of
อธิบายถึงขัน
้ ตอนต่างๆทีผ
่ ู ้สมัครจาเป็ นต ้อง
organic certification where an applicant
่ ขัน
ทราบก่อนการสมัครขอการรับรอง เชน
้ ตอน
needs to know are explained. For example,
การสมัคร, การปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน, การ
application process, standard compliance,
้
ตรวจสอบ, การรับรองมาตรฐาน รวมถึงการใช
inspection, certification, seal uses, etc. ACT
ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ เป็ นต ้น นอกจากนี้ has also prepared specific manuals for each
มกท. ยังได ้จัดทาคูม
่ อ
ื สาหรับผู ้ประกอบการ
certification scope such as organic crop
่ การเพาะปลูกพืช
เฉพาะแต่ละขอบข่าย เชน
production, wild harvest, group certification,
เกษตรอินทรีย,์ การเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากป่ าและ
live stock, bee keeping, processing and
ธรรมชาติ, การขอรับรองเกษตรอินทรียแ
์ บบ
handling, and certification of input as well
ั ว์น้ า, การประกอบการ
กลุม
่ , การเพาะเลีย
้ งสต
as export service, please ask for more
และแปรรูปเกษตรอินทรีย,์ การประกอบอาหาร
information from ACT office.
ั
อินทรียใ์ นร ้านอาหาร, การเลีย
้ งสตว์, การเลีย
้ ง
ผึง้ , และการผลิตปั จจัยการผลิตสาหรับเกษตร
อินทรีย ์ รวมทัง้ คูม
่ อ
ื การให ้บริการเพือ
่ การ
สง่ ออก ซงึ่ ผู ้ประกอบการสามารถติดต่อขอ
รายละเอียดเพิม
่ เติมจากสานั กงาน มกท.ได ้
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1. คาจาก ัดความ / Definition
ได ้แก่ การผึง่ แห ้ง, การตากธัญชาติ, การทา
การตัดแต่ง, การคัดเลือก, การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์, การจัดเก็บ และการขนส่ง
การต ้ม, การตากแห ้ง, การอบ, การผสม,
การบด, การอัด, การสี, การทาให ้เป็ น
ของเหลว, การหมัก, การดอง, การแช่อม
ิ่ ,
การเคีย
่ ว, การกวน, การทอด, ฯลฯ

การปฏิบ ัติหล ัง
การเก็บเกีย
่ ว
Handling
การแปรรูป
Processing

e.g. wind-drying, sun-drying,
cleaning, trimming, sorting, packing,
storage, and transportation.
e.g. boiling, heat-drying, ovendrying, mixing, grinding, pressing,
milling, liquidization, pickling,
fermentation, syrup-soaking,
evaporation, stirring, frying, etc.

การผลิตทางการเกษตร การปฏิบต
ั ห
ิ ลังการ การผลิตคูข
่ นาน
เก็บเกีย
่ ว และการแปรรูปผลิตผลและ
Parallel
ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ทัง้ แบบอินทรียแ
์ ละ
production
แบบอืน
่ ซึง่ การผลิตแบบอืน
่ นีห
้ มายรวมถึง
การผลิตแบบเคมี ระยะปรับเปลีย
่ น
ธรรมชาติ และอินทรียท
์ ไี่ ม่ขอรับรอง

Agricultural production, handling,
and processing of the same crop
both certified organic and otherwise.
The others include non-organic, in
conversion, self-claimed natural and
organic but not certified crops.

ผลิตผลทีไ่ ด ้จากการทาเกษตรอินทรียแ
์ ละ
การเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากป่ าแลพืน
้ ที่
ธรรมชาติ รวมทัง้ ผลิตผลทีผ
่ า่ นกระบวนการ
แปรรูป

ผลผลิตและ
ผลิตภ ัณฑ์
Product

Produce from organic farming and
wild harvest as well as those that
has been processed.

ผู ้ทีด
่ าเนินกิจการในการผลิต แปรรูป และ
จาหน่ายทัง้ นีร้ วมทัง้ ผู ้ค ้าส่ง, ผู ้ค ้าปลีก, ผู ้จัด
จาหน่าย ผู ้ส่งออก และผู ้ผลิตปั จจัยการ
ผลิต

ผูป
้ ระกอบการ
Operator

A person who does business in
farming, processing organic produce
and sale. This includes wholesaler,
retailer, distributor, and exporter.

ผู ้ถูกว่าจ ้างให ้ทาการผลิต แปรรูป หรือ
จัดการผลิตผลเกษตรอินทรียใ์ นบางขัน
้ ตอน

่ งผลิต
ผูร้ ับชว
Subcontractor

A person who is contracted to be
produce , handle, or do processing
of organic products.

ผู ้ทีไ่ ปตรวจเยีย
่ มฟาร์มหรือสถานที่
ประกอบการ เพือ
่ ตรวจสอบและประเมินว่า
ผู ้ประกอบการได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานเกษตร
อินทรียข
์ อง มกท.หรือไม่

ผูต
้ รวจ
Inspector

A person who visits a farm or
operating unit to verify and assess
whether the operator is compliant
with ACT standards.

ช่วงระยะเวลานับจากเริม
่ ต ้นทาเกษตร
อินทรีย ์ ตามมาตรฐาน มกท. จนกระทั่ง
ได ้รับการรับรองผลิตผลว่าเป็ นเกษตร
อินทรีย ์ ระยะการปรับเปลีย
่ นนีถ
้ อ
ื เป็ นช่วง
ระยะเวลาในการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ระยะปร ับเปลีย
่ น A period from the beginning of doing
Conversion organic agriculture according to ACT
Period
standards until the produce is
certified as organic. Conversion
period is a time for ecological
rehabilitation and soil fertility
improvement.
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2. หล ักการตรวจสอบและร ับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ / Principles
of Inspection and Certification
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ของ มกท. เป็ นการตรวจสอบและรับรองระบบ
การผลิตและการประกอบการ โดยอาจจะเริม
่ จาก
การผลิตการเกษตร (ซงึ่ อาจเป็ นการเพาะปลูก
ั ว์ เลีย
พืช เลีย
้ งสต
้ งผึง้ เก็บเกีย
่ วผลผลิตจากป่ า
และธรรมชาติ) ไปจนถึงการจัดการผลผลิตและ
การแปรรูป ซงึ่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ขอบเขต
ใหญ่ๆ คือ
(1) การตรวจสอบและรับรองฟาร์ม เป็ นการ
ตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิต ซงึ่ จะ
ครอบคลุมตัง้ แต่เมล็ดพันธุ์ ปั จจัยการผลิตทีใ่ ช ้
การดูแลรักษา แนวกันชน จนกระทั่งเก็บเกีย
่ ว
เก็บรักษาผลิตผล และบรรจุขาย
(2) การตรวจสอบและรับรองการประกอบการ
เป็ นการตรวจสอบและรับรองการจัดการผลิตผล
และการแปรรูป ซงึ่ ครอบคลุมตัง้ แต่แหล่งทีม
่ า
ของวัตถุดบ
ิ การจัดการกับวัตถุดบ
ิ กรรมวิธก
ี าร
แปรรูป การบรรจุ การขนสง่ และการจัดจาหน่าย

ACT’s organic inspection and certification is
a process covering all steps from production
(either crop production, livestock, beekeeping, aquaculture, wild harvest) to
handling and processing. This normally can
be divided into 2 main areas:
(1) Farm production: inspection and
certification of farm management from
seeds, farm input used, production
management, buffer areas, harvesting,
storage and packing.
(2) Processing and handling: inspection and
certification of all handling activities from
source of raw materials, handling,
processing method, packing, transportation,
and sale.
In other words, ACT's inspection is to verify
that the organic product comes from
production process which is in compliant
with applicable organic standards. ACT's
certification does not certify that the
product is free of any chemical residues.
However, ACT may conduct laboratory
analysis of organic products in special
circumstance where there is a suspicion of
mis-use of agrochemicals by the operator or
a risk of external contaminations.

ดังนัน
้ การตรวจรับรองของ มกท. เป็ นการรับรอง
ว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์นัน
้ ๆ มาจาก
กระบวนการผลิตทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดของ
มาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ผ
ี่ ู ้ประกอบการขอการ
่ ารตรวจสอบและรับรองว่าผลิตผล
รับรอง ไม่ใชก
หรือผลิตภัณฑ์นัน
้ ปลอดจากสารเคมีตกค ้างใดๆ
แต่ มกท. อาจใชวิ้ ธก
ี ารตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี
ตกค ้างในผลิตผลและผลิตภัณฑ์เป็ นกรณีพเิ ศษ
ั เรือ
้
ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามสงสย
่ งการลักลอบใชสารเคมี
การเกษตรของผู ้ประกอบการ หรือในกรณีทม
ี่ ี
่
ี
ความเสยงในการปนเปื้ อนจากสภาพแวดล ้อม
Organic certification is a marketing tool. It
makes consumers confident that they are
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็ น
purchasing authentic organic products. At
เครือ
่ งมือทางการตลาดทีช
่ ว่ ยให ้ผู ้บริโภคเกิด
the same time, it also helps to protect
ื้ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ความมั่นใจว่าได ้ซอ
organic producers because only certified
อินทรียท
์ แ
ี่ ท ้จริง และในขณะเดียวกันก็เป็ นการ
operators have right to use organic seal on
ชว่ ยคุ ้มครองผู ้ประกอบการทีป
่ ฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน their products.
เกษตรอินทรีย ์ เพราะผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการ
ิ ธิใ์ ชตรารั
้
รับรองจาก มกท. เท่านั น
้ ทีจ
่ ะมีสท
บรอง To maintain the objectivity in inspection and
เกษตรอินทรียบ
์ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของตน
certification, ACT will not engage in any
marketing activity of organic products for
เพือ
่ รักษาความเป็ นกลางในการให ้บริการตรวจ
any operators. However, ACT will publish
รับรอง มกท. จะไม่ดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่
names and address of certified operators
ิ ค ้าเกษตรอินทรียใ์ ห ้กับ as well as the list of certified products to
เกีย
่ วข ้องกับการตลาดสน
ื่ และ interested buyers and consumers in order
ผู ้ประกอบการ แต่ มกท. จะชว่ ยเผยแพร่ชอ
ื่
ทีต
่ ด
ิ ต่อของผู ้ประกอบการ ตลอดจนรายชอ
to help promoting the organic market for
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ผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ า่ นการรับรองให ้กับผู ้ค ้าและ
ผู ้บริโภคทีส
่ นใจได ้ทราบ เพือ
่ ชว่ ยขยายตลาด
ให ้กับผู ้ประกอบการ

the operators.

All ACT inspectors and staff will keep
confidential information related to organic
นอกจากนี้ ผู ้ตรวจและเจ ้าหน ้าทีข
่ อง มกท. จะ
production and processing of the operator
เก็บข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการผลิต สูตร/ acquired during inspection. No information
่
สวนผสมของผลิตภัณฑ์ และความลับทางการค ้า will be disclosed unless the operator gives
อืน
่ ๆ ของผู ้ประกอบการเป็ นความลับ และจะไม่ permission to do so (except when it is
เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าว เว ้นแต่จะได ้รับอนุญาต
required by law or for the purpose of
จากผู ้ประกอบการแล ้วเท่านัน
้ (ยกเว ้นในกรณีทม
ี่ ี accreditation and registration as organic
ข ้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพือ
่ การรับรอง
certification body). ACT however reserves
ระบบงานและการขึน
้ ทะเบียนเป็ นหน่วยตรวจ
its right to disclose information about nonรับรอง) แต่ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการกระทาการ
compliant producer-operator to the general
ละเมิดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ ทาง มกท. สงวน public.
ิ ธิท
สท
์ จ
ี่ ะนารายละเอียดทีเ่ กีย
่ วกับการละเมิดนัน
้
มาเผยแพร่ให ้สาธารณชนทราบ
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3. ระบบเกษตรอินทรียท
์ ี่ มกท. ให้บริการ / Organic Programmes
Offered by ACT
ปั จจุบัน มกท. ให ้บริการตรวจรับรองเกษตร
อินทรียใ์ น 5 ระบบ ดังรายละเอียดดังนี้

At present, ACT can offer organic
certifications in 5 different programmes.

(1) ระบบเกษตรอินทรีย ์ IFOAM
เป็ นระบบทีพ
่ ัฒนาขึน
้ โดยสมาพันธ์เกษตร
อินทรียน
์ านาชาติ ตัง้ แต่ปี 2535 และ มกท.
ได ้รับการรับรองระบบงานจาก IOAS ตัง้ แต่ปี
2544 ในระบบนี้ มกท. สามารถให ้บริการ
ตรวจรับรองในขอบข่ายการเพาะปลูกพืช การ
ั ว์น้ า การเก็บเกีย
เพาะเลีย
้ งสต
่ วผลผลิตจากป่ า
และธรรมชาติ การแปรรูปและจัดการผลผลิต
และการผลิตปั จจัยการผลิตเพือ
่ การค ้า

(1) IFOAM Programme
Developed by the International Federation
of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
since 1992. ACT was accredited by the
IOAS since 2001. In this programme, ACT
can offer organic certifications for crop
production, aquaculture, wild harvest,
handling and processing, and commercial
farm input.

(2) ระบบเกษตรอินทรียส
์ หภาพยุโรป
้ งเมือ
ระบบใหม่ทเี่ ริม
่ มีผลบังคับใชจริ
่ 1
กรกฎาคม 2555 โดยมีระเบียบ EU (EC) no.
834/2007 และ 889/2008 เป็ นตัวกากับ มกท.
ได ้รับการขึน
้ ทะเบียนให ้เป็ นหน่วยตรวจรับรอง
เกษตรอินทรียต
์ งั ้ แต่ตล
ุ าคม 2554 ในระบบนี้
มกท. สามารถให ้บริการตรวจรับรองในขอบข่าย
การเพาะปลูกพืช การเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากป่ า
และธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต

(2) European Union Programme
The new EU organic system became fully
effective since 1 July 2012. The system is
based on the 2 key regulations, EU (EC)
no. 834/2007 and 889/2008. ACT was
approved as EU organic certification body
since October 2011. Under this
programme, ACT can offer organic
certification for crop production, wild
harvest, handling and processing.

(3) ระบบเกษตรอินทรียแ
์ คนาดา
รัฐบาลแคนาดาเริม
่ นาระบบ Canada Organic
้
Regime (COR) ออกใชในปี
2552 ตามระเบียบ
Organic Products Regulations, 2009 โดยมี
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ
มกท. ได ้รับการขึน
้ ทะเบียนให ้เป็ นหน่วยตรวจ
รับรองเกษตรอินทรียต
์ งั ้ แต่มถ
ิ น
ุ ายน 2552 ใน
ระบบนี้ มกท. สามารถให ้บริการตรวจรับรองใน
ขอบข่ายการเพาะปลูกพืช การเก็บเกีย
่ วผลผลิต
จากป่ าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการ
ผลผลิต
(4) ระบบเกษตรอินทรียส
์ หร ัฐอเมริกา
แผนงานเกษตรอินทรียแ
์ ห่งชาติ (National
Organic Program – NOP) อยูภ
่ ายใต ้การกากับ
ดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United
States Department of Agriculture – USDA)
โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรียน
์ เี้ ริม
่ ใช ้
ตัง้ แต่เมือ
่ พ.ศ. 2545 ในเดือนมิถน
ุ ายน 2552
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาและ CFIA ของ
แคนาดาได ้ลงนามในข ้อตกลงยอมรับความเท่า

(3) Canada Programme
The Canadian government introduced the
Canada Organic Regime (COR)in 2009
based on the Organic Products
Regulations, 2009. The Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) is responsible for
overseeing this system.
ACT was approved as organic certification
body for COR since June 2009. Under this
programme, ACT can offer organic
certification for crop production, wild
harvest, handling and processing.
(4) United States of America
Programme
The National Organic Program (NOP) is
part of the US Department of Agriculture
(USDA). The NOP organic certification was
introduced in 2002. In 2009, the USDA and
CFIA entered into the US-Canada Organic
Equivalency Arrangement, making possible
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เทียมกันของระบบเกษตรอินทรียข
์ องอีกฝ่ าย ซงึ่
ทาให ้ผลผลิตเกษตรอินทรียท
์ ไี่ ด ้รับการรับรอง
ตามระบบเกษตรอินทรียแ
์ คนาดาสามารถได ้รับ
การรับรองตามระบบของสหรัฐอเมริกาเพิม
่ เติม
ได ้โดยมีการประเมินเพิม
่ เติมอีกเพียงไม่กเี่ รือ
่ ง

the certification of product from one
system to be certified under another
system with only a couple audit points.

Operator wishing to get its organic product
certified for NOP with ACT must
ผู ้ประกอบการทีจ
่ ะขอการรับรองผลผลิตตาม
simultaneously apply for COR programme
ระบบเกษตรอินทรียส
์ หรัฐอเมริกากับ มกท.
with ACT. This is because ACT's NOP
จะต ้องขอการรับรองตามระบบแคนาดาควบคูก
่ ัน certification is based on the terms specified
เพราะการรับรองตามระบบของสหรัฐอเมริกาของ under the US-Canada Organic Equivalency
มกท. นีเ้ ป็ นการรับรองภายใต ้ข ้อตกลงความเท่า Arrangement. ACT does not offer direct
เทียมของระบบเกษตรอินทรียแ
์ คนาดาและ
NOP certification.
สหรัฐอเมริกา มกท. ไม่ได ้ให ้บริการตรวจรับรอง
ตามระบบเกษตรอินทรียส
์ หรัฐอเมริกาโดยตรง The scope for certification is the same as
under the Canada Programme.
ขอบข่ายการตรวจรับรองในระบบนีจ
้ งึ เหมือนกับ
ระบบของแคนาดา
(5) Swiss Programme
The Swiss government issued the Organic
(5) ระบบเกษตรอินทรียส
์ วิสเซอร์แลนด์
Farming Ordinance, SR 910.18 in
รัฐบาลสวิสได ้ออกระเบียบเกษตรอินทรียเ์ มือ
่
September 1997. The Federal Office for
กันยายน พ.ศ. 2540 (Organic Farming
Agriculture (FOAG) is responsible for this
Ordinance, SR 910.18) โดยมีกระทรวงเกษตร regulation. ACT was approved by the FOAG
(Federal Office for Agriculture - FOAG) เป็ น as organic certification body on 17 July
ผู ้กากับดูแลระเบียบเกษตรอินทรียน
์ ี้ มทก.
2012. In this Programme, ACT can offer
ได ้รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นหน่วยตรวจรับรอง
organic certifications for crop production
เกษตรอินทรียจ
์ าก FOAG เมือ
่ 17 กรกฎาคม
and wild harvest.
2555 ในระบบนี้ มกท. สามารถให ้บริการตรวจ
รับรองในขอบข่ายการเพาะปลูกพืช และการเก็บ (6) ACT Progrmme
เกีย
่ วผลผลิตจากป่ าและธรรมชาติ
As some organic productions in Thailand
and in South East Asia are jut being
(6) ระบบเกษตรอินทรีย ์ มกท.
developed, ACT thus develop organic
เนือ
่ งจากมีการผลิตเกษตรอินทรียใ์ นประเทศ
standards appropriate to this newly
ี ตะวันออกเฉียงใต ้บางอย่าง developed sector. The scope of certificate
และในภูมภ
ิ าคเอเชย
ทีเ่ พิง่ เริม
่ พัฒนาขึน
้ ทาง มกท. จึงได ้จัดทา
that ACT offer under this programme
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ฉพาะทีเ่ หมาะกับ
include livestock, bee keeping, and organic
ผู ้ประกอบการในระยะเริม
่ ต ้นเหล่านี้ โดย
menu for restaurant.
ขอบข่ายการตรวจรับรองที่ มกท. ได ้จัดทาขึน
้
ั ว์ การเลีย
แล ้วในระบบนี้ คือ การเลีย
้ งสต
้ งผึง้
การประกอบอาหารสาหรับร ้านอาหาร
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4. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ / Organic Standards
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็ นข ้อกาหนดและ
เงือ
่ นไขสาคัญทีผ
่ ู ้ประกอบการจะต ้องปฏิบัตต
ิ าม
เพือ
่ ให ้ได ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
้
โดย มกท. จะใชมาตรฐานนี
เ้ ป็ นเกณฑ์ในการ
ิ รับรองฟาร์มและการประกอบการ
พิจารณาตัดสน
ของท่าน ดังนัน
้ ก่อนทีจ
่ ะทาการสมัคร
ึ
ผู ้ประกอบการควรศกษาข ้อกาหนดในการผลิต
่ มาตรฐาน
แบบอินทรียท
์ ข
ี่ อการรับรอง (เชน
เกษตรอินทรีย ์ มกท. ในกรณีขอการรับรอง
เกษตรอินทรียใ์ นระบบเกษตรอินทรีย ์ IFOAM
และ/หรือ สหภาพยุโรป หรือมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ
์ คนาดา ในกรณีขอการรับรองตามระบบ
เกษตรอินทรียแ
์ คนาดา) อย่างละเอียดและถีถ
่ ้วน
ี ก่อน
เสย

Organic agriculture standards are important
requirements which operator must comply
in order to get certification. ACT use the
standards as a reference for its certification
decision. Prior to the application, the
operator should carefully study and ensure
that it understand the requirements of the
applicable standards (e.g. ACT Organic
Standards for operator applying for IFOAM
Programe and EU Programme or Canadian
organic standards when applying for COR
Programme).

In case you have any question regarding
standard issues, please contact ACT office.
ั ในเงือ
ในกรณีทท
ี่ า่ นมีความสงสย
่ นไขมาตรฐาน If you are organized as producer group,
ข ้อใด ท่านสามารถติดต่อไปยังสานั กงาน มกท. you may ask the ACT to hold a generic
หรือในกรณีทท
ี่ า่ นเป็ นกลุม
่ ผู ้ผลิต ท่านอาจติดต่อ training for explaining the organic
ี้ จง
ให ้เจ ้าหน ้าที่ มกท. จัดอบรมทั่วไป เพือ
่ ชแ
standards and how to apply. For further
รายละเอียดเกีย
่ วกับมาตรฐานเกษตรอินทรียแ
์ ละ information, please contact ACT office.
วิธก
ี ารปฏิบัตต
ิ า่ งๆในการสมัครขอรับรอง
มาตรฐานก็ได ้ โดยท่านสามารถขอรายละเอียด In case th applicant is not fully manage the
ได ้ทีส
่ านักงาน มกท.
production or processing activities but subcontract them out to another person or
ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครไม่ได ้เป็ นผู ้ทาการผลิตหรือการ entity to perform the work. The applicant
ประกอบการเอง แต่วา่ จ ้างผู ้อืน
่ ให ้ดาเนินการให ้ has a responsibility to explain the standards
ผู ้สมัครมีหน ้าทีท
่ จ
ี่ ะต ้องอธิบายให ้ผู ้รับชว่ งผลิต and other certification requirements to the
ซงึ่ เป็ นผู ้ทีร่ ับผิดชอบดาเนินการผลิต ได ้เข ้าใจ
sub-contractor. See more details in the
เงือ
่ นไขในมาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ เี่ กีย
่ วข ้อง
section “Certification Requirements”.
และการปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขต่างๆ อย่างละเอียด
ด ้วย ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในหัวข ้อ “ ข ้อ
ACT Organic Standards
กาหนดการตรวจ“
Normally, each organic system would have
its own organic standards. In some system,
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.
it recognize standards of another system or
โดยทั่วไป มาตรฐานเกษตรอินทรียจ
์ ะเป็ นสว่ น
allow the certification body to have its own
่
ึ
หนึง่ ของระบบเกษตรอินทรีย ์ ซงแต่ละระบบจะมี standards but such standards must be
มาตรฐานของตัวเอง แต่ในบางระบบ สามารถ
assessed for compliance or equivalence to
ยอมรับมาตรฐานของระบบอืน
่ ได ้ หรือยอมให ้
the system's main standards.
หน่วยตรวจรับรองจัดทามาตรฐานของตัวเอง
ขึน
้ มา แต่มาตรฐานนัน
้ ก็จะถูกประเมินความเท่า To reduce confusion among organic
เทียมและ/หรือความสอดคล ้องกับมาตรฐานหลัก operator, ACT has integrated 3 system's
ของระบบนัน
้ ๆ
standards into one single document [the
“ACT Organic Standards”]. These 3 basis
ดังนัน
้ เพือ
่ อานวยความสะดวกให ้กับ
standards are:
ผู ้ประกอบการเกษตรอินทรีย ์ มกท. ได ้พยายาม (1) IFOAM Basic Standards
ผนวกรวมมาตรฐานของ 3 ระบบเข ้าด ้วยกันเป็ น (2) organic standards requirements as
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. คือ
described in the EU (EC) no. 834/2007 and
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(1) เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ ัน
้ ตา่ ของ
สหพันธ์เกษตรอินทรียน
์ านาชาติ (IFOAM Basic
Standards)
(2) เกณฑ์มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียข
์ อง
สหภาพยุโรปทีก
่ าหนดไว ้ในระเบียบ EU (EC)
no. 834/2007 และ 889/2008
(3) เกณฑ์ปฏิบัตเิ กษตรอินทรียใ์ นประเทศ ที่
คณะอนุกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.
เป็ นผู ้กาหนดขึน
้ (เฉพาะในสว่ นของมาตรฐาน
ั ว์ รายการอาหารในร ้านอาหาร)
เรือ
่ งการเลีย
้ งสต

889/2008
(3) domestic organic farming practices that
the ACT Standards Committee has internally
developed for the standards on livestock
production and organic menu.

ACT Organic Standards is prepared by ACT
Standard Committee, comprising of experts
from various fields, has the overall
responsibilities to manage the drafting and
revising of ACT Organic Standards. The
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. นีจ
้ ัดทาขึน
้ โดย
final draft is to be submitted to the ACT
คณะอนุกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท. Foundation's Board of Director for approval
ซงึ่ เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒใิ นด ้านต่างๆ เป็ นผู ้กากับดูแล before it becomes effective.
การจัดทามาตรฐานใหม่และปรับปรุงแก ้ไข
มาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง มกท. ก่อนนาเสนอ Normally, ACT will do a revision of the ACT
ให ้คณะกรรมการมูลนิธฯิ เป็ นผู ้พิจารณาอนุมัต ิ
Organic Standards every 2 years. If you
ก่อนประกาศใช ้
have any comments or proposal for
amendment, please send in the written
โดยปกติ มกท. จะมีการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐาน comments to ACT office.
เกษตรอินทรีย ์ มกท. ทุกๆ 2 ปี ดังนัน
้ หากท่าน
มีข ้อคิดเห็นเกีย
่ วกับการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐาน You can download the ACT Organic
เกษตรอินทรียข
์ อง มกท. ท่านสามารถเสนอ
Standards at the ACT website.
ความคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อักษรสง่ ไปที่
สานั กงาน มกท.
Canadian organic standards
Canadian General Standards Board (CGSB)
ท่านสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ is responsible for writing the Canadian
มกท. ได ้จากเว็บไซต์ของ มกท.
organic standards for the Canadian Organic
Regime (COR). The COR organic standards
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ
์ คนาดา
can be downloaded from the website of the
Canadian General Standards Board (CGSB) Public Works and Government Services
เป็ นผู ้กาหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ อง
Canada: http://www.tpsgcแคนาดา สาหรับ Canadian Organic Regime
pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme(COR) มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ COR นีส
้ ามารถ program/normes-standards/comm/32-20ดาวน์โหลดได ้จากเว็บไซต์ของ Public Works
agriculture-eng.htm
and Government Services Canada ที่
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongccgsb/programme-program/normesstandards/comm/32-20-agricultureeng.html
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5. ข้อกาหนดการตรวจร ับรอง / Certification Requirements
นอกเหนือจากข ้อกาหนดของมาตรฐานแล ้ว
ผู ้ประกอบการเกษตรอินทรียจ
์ ะต ้องปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อกาหนดการตรวจรับรองด ้วย ข ้อกาหนดนีอ
้ าจ
แตกต่างกันไปตามขอบข่ายและระบบมาตรฐานที่
ขอการรับรอง แต่มข
ี ้อกาหนดพืน
้ ฐานที่
ผู ้ประกอบการทุกคนต ้องปฏิบัต ิ คือ
(1) เกษตรกรผู ้ผลิตจะต ้องจัดทาบันทึกอย่าง
ต่อเนือ
่ ง คือ
ื้ และใชปั้ จจัยการผลิตในฟาร์ม
* บันทึกการซอ
* บันทึกกิจกรรมฟาร์ม และ
* บันทึกการขายผลิตผลอินทรีย ์ รวมทัง้ เก็บ
่ ใบเสร็จรับเงิน
เอกสารการขายผลิตผล เชน
บันทึกและเอกสารเหล่านีจ
้ ะเป็ นสว่ นหนึง่ ของ
เอกสารฟาร์มทีผ
่ ู ้ตรวจจะขอตรวจสอบเมือ
่ มีการ
ตรวจฟาร์ม
(2) ผู ้ประกอบการทีจ
่ ัดการและแปรรูปผลผลิต
เกษตรอินทรียจ
์ ะต ้องจัดเก็บเอกสารและจัดทา
่ ใบรับรองวัตถุดบ
บันทึกอย่างต่อเนือ
่ ง เชน
ิ
ื้ วัตถุดบ
เอกสารสงั่ ซอ
ิ ใบรับวัตถุดบ
ิ สต็อก
วัตถุดบ
ิ บันทึกการแปรรูป/บรรจุ สต็อกผลิตภัณฑ์
เอกสารการขาย/ใบสง่ ของ บันทึกการทาความ
ั ว์ศัตรู
สะอาด บันทึกการป้ องกันกาจัดแมลง/สต
ในโรงงาน บันทึกการร ้องเรียน และเอกสารอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ให ้ผู ้ตรวจสามารถตรวจสอบได ้ว่า
กระบวนการแปรรูปและจัดการผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์
เป็ นไปตามมาตรฐานหรือไม่

When apply for ACT certification, beside
complying with the applicable organic
standards, the applicant must also follow
ACT's certification requirements. These
requirements may differ for different scope
of certification as well as from one organic
programmes to another. Belows are
requirements that all operators must
comply to.
(1) Organic farming producer must maintain
up-to-date records of
* the purchase and application of farm
input
* farm activities
* sale of organic produces (including the
sale receipts)
These records and documents are to be
inspected during farm inspection.

(2) Operator doing handling and/or
processing of organic products must also
maintain operation and production records
such as organic ingredient purchase, the
organic certificate of purchased ingredients,
ingredient stock, product sale record
(delivery note), equipment and room
cleaning record, pest control record,
complaints and other relevant records.
(3) ยินยอมให ้ผู ้ตรวจเข ้าตรวจเอกสารที่
These documents and records are to be
เกีย
่ วข ้องกับการผลิต และการประกอบการเหล่านี้ verified by inspector to check what has
ี ารขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์
รวมทัง้ บัญชก
happened during processing and handling
process.
(4) ยินยอมให ้ผู ้ตรวจเข ้าตรวจสอบในพืน
้ ที่
การเกษตรทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื ครอง (ทัง้ พืน
้ ทีข
่ อง
(3) Operator must allow inspector to check
ตนเอง, เชา่ , ให ้เชา่ ) รวมทัง้ สถานทีป
่ ระกอบการ all production and operation documents,
ทัง้ ทีข
่ อการรับรองและทีไ่ ม่ได ้ขอรับรอง
including sale records;
ตลอดจนสถานทีเ่ ก็บเครือ
่ งมือ สถานทีเ่ ก็บ
ผลิตผล สถานทีเ่ ก็บวัตถุดบ
ิ และทีพ
่ ัก โดยทาง (4) Operator must allow inspector to check
มกท. ไม่จาเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
all land holdings (own-land, rented land,
rented-out land) as well as production and
(5) ผู ้ประกอบการเกษตรอินทรียจ
์ ะต ้องแจ ้งให ้ operation sites which applied or not applied
มกท. ทราบโดยทันที ถ ้ามีการเปลีย
่ นแปลงใดๆ for certification. These also include
่ ชนิดพืชทีป
เกิดขึน
้ ในการผลิต เชน
่ ลูกและขอรับ equipment storage, product storage, raw
รอง สถานทีป
่ ระกอบการ รวมทัง้ การละเมิด
material storage, and house. Operator may
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
not necessary be informed in advance for
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(6) ในกรณีท ี่ ผู ้ประกอบการว่าจ ้างให ้ผู ้อืน
่ ทาการ
ผลิต จัดการ หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
ั ญารับชว่ ง
อินทรีย ์ ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดทาสญ
การผลิตกับผู ้รับจ ้าง โดยมีสาระสาคัญทีจ
่ ะต ้อง
คานึงถึง ดังนี้
* ผู ้รับจ ้างผลิตต ้องปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ และเงือ
่ นไขการรับรองของ มกท.
* ผู ้รับจ ้างผลิตยินยอมทีจ
่ ะให ้เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ตรวจ
ของ มกท. เข ้าตรวจสอบสถานทีป
่ ระกอบการ
ทัง้ หมดและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ของผู ้รับจ ้างผลิต
* ผู ้รับจ ้างผลิตจัดเก็บเอกสารมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ (อย่างน ้อยในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
ั
รับจ ้างผลิต), สญญาว่าจ ้างการผลิต, เอกสารการ
ผลิตเกษตรอินทรีย,์ และคูม
่ อ
ื มกท. ในเรือ
่ งที่
เกีย
่ วกับการประกอบการของผู ้รับจ ้าง
* ผู ้ประกอบการเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายของ
มกท. ในการตรวจสอบผู ้รับจ ้าง
* ผู ้รับจ ้างจะปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย หลักเกณฑ์
ตลอดจนเงือ
่ นไข และระเบียบอืน
่ ๆ ทีท
่ าง มกท.
ได ้กาหนดขึน
้
(7) ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดเก็บเอกสารต่อไปนี้
ไว ้สาหรับการตรวจของ มกท. ไม่น ้อยกว่า 5 ปี
* สาเนาเอกสารใบสมัครขอรับรองมาตรฐานกับ
มกท.
* สาเนารายงานการตรวจของผู ้ตรวจ มกท.
* ผลการรับรองมาตรฐานฯ จาก มกท.
* บันทึกการร ้องเรียน
* แบบการแจ ้งการละเมิดมาตรฐานฯ จาก มกท.

such inspection.
(5) Operator shall inform ACT immediately
if there is any change in production such as
change of certified crop, operation facilities,
including violation of organic standards;
(6) In case operator has subcontracted a
production, the subcontract agreement
must include the following elements:
* the subcontractor agree to adhere to
organic standards and ACT certification
conditions
* the subcontractor permits ACT inspector
to inspect the production units and all
relevant documents
* the subcontractor shall keep a copy of
organic standards (at least those part
relevant to the subcontracting),
subcontracting agreement, production
records and relevant ACT operator manual.
* the operator takes responsible for the
inspection and certification cost
* the subcontractor shall adhere to ACT’s
policies, procedures, conditions and other
regulation that may come into force later.
(7) the operator must keep the following
records at least for 5 year for ACT
inspection:
* copy of application forms
* copy of ACT inspection reports
* certification letter from ACT
* complaint records
* Violation forms from ACT
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6. ประเภทการสม ัครขอร ับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ / Different
Scope of Organic Certification
การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียก
์ ับ
มกท. สามารถแบ่งออกเป็ น 9 ประเภท ตาม
ลักษณะการผลิตและการประกอบการ ดังนี้

ACT currently offers 9 organic certification
scopes for different production and
handling:

(1) การเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย ์

(1) Organic Crop Production

ผู ้ขอการรับรองอาจเป็ นเจ ้าของฟาร์มเอง หรือมี
กลุม
่ ผู ้ผลิตทีเ่ พาะปลูกพืชให ้ การเพาะปลูกพืช
่ ข ้าว
เกษตรอินทรียค
์ รอบคลุมพืชทุกชนิด เชน
ผัก ผลไม ้ พืชไร่ สมุนไพร การเพาะถั่วและ
ธัญพืช การเพาะเห็ด (เฉพาะตามมาตรฐานของ
แคนาดา) การเพาะเลีย
้ งสาหร่าย ทัง้ ในน้ าจืด
และน้ าทะเล การผลิตเมล็ดพันธุแ
์ ละสว่ น
ขยายพันธุพ
์ ช
ื

Applicant is the owner of a farm or has
subcontractor growing organic crop for.
Organic crop production cover all kinds of
plant such as rice, vegetables, fruits, field
crops, herbs, sprout from beans and
cereals, mushroom (only for Canadian
Organic Regime), aquatic plants both fresh
water and sea water, seeds and planting
materials.

ในการขอรับรองการเพาะปลูกพืชนี้ ผู ้สมัคร
สามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับ
ครัวเรือนและการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย ์
้
ร่วมกันไปด ้วย แต่ผลผลิตทีใ่ ชในการแปรรู
ปและ
การบรรจุเพือ
่ จาหน่ายจะต ้องเป็ นผลผลิตเกษตร
อินทรียข
์ องตัวเอง

In the crop production scope, applicant may
also include the family-based processing
and packing of organic products from own
farm.

ACT can do organic certification of crop
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง production for the following standards:
การเพาะปลูกพืชในปั จจุบน
ั คือ
* IFOAM programme
* มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ IFOAM
* European Union Programme
* มาตรฐานเกษตรอินทรียส
์ หภาพยุโรป
* Canadian Organic Regime (COR)
* มาตรฐานเกษตรอินทรียแ
์ คนาดา
* National Organic Program (NOP) USDA
* มาตรฐานเกษตรอินทรียส
์ หรัฐอเมริกา
้ ที่
(2) การเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากป่าและพืน
ธรรมชาติ
ิ ใน
ผู ้ขอการรับรองต ้องมีผู ้ผลิตทีเ่ ป็ นสมาชก
ชุมชนทีด
่ แ
ู ลรักษาป่ า หรือพืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะทาการเก็บ
เกีย
่ วผลผลิตเท่านัน
้ การเก็บเกีย
่ วผลผลิตจาก
ป่ าและธรรมชาตินค
ี้ รอบคลุมการเก็บเกีย
่ วพืช
สมุนไพร พืชอาหาร และพืชอืน
่ ๆ น้ าผึง้ ครั่ง และ
ั ว์ป่า
อืน
่ ๆ แต่ไม่รวมการล่าและจับสต
ในการขอรับรองการเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากป่ าและ
พืน
้ ทีธ
่ รรมชาตินี้ ผู ้สมัครสามารถขอการรับรอง
การแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุ
ผลิตผลเกษตรอินทรียร์ ว่ มกันไปด ้วย แต่ผลผลิต
้
ทีใ่ ชในการแปรรู
ปและการบรรจุเพือ
่ จาหน่าย

(2) Wild Harvest
The applicant must be or have collector
who are member of local communities
involved in forest conservation activities or
living around the collecting sites. Wild
harvest covers collecting of herbs, edible
plants, other plants, honey, lac, and others
but do not include wild game animals.
In the wild-harvest scope, applicant may
also include the family-based processing
and packing of organic products from own
harvest.
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จะต ้องเป็ นผลผลิตเกษตรอินทรียข
์ องตัวเอง
ACT can do organic certification of wild
harvest for the following standards:
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง * IFOAM programme
การเก็บเกีย
่ วผลผลิตจากป่ าและพืน
้ ทีธ
่ รรมชาติ * European Union Programme
คือ
* Canada Programme
* เกษตรอินทรีย ์ IFOAM
* US Programme
* เกษตรอินทรียส
์ หภาพยุโรป
* เกษตรอินทรียแ
์ คนาดา
* เกษตรอินทรียส
์ หรัฐอเมริกา
ั นา้ เกษตรอินทรีย ์
้ งสตว์
(3) การเพาะเลีย

(3) Organic Aquaculture

ผู ้ขอการรับรองอาจเป็ นเจ ้าของฟาร์มเอง หรือมี
ั ว์น้ าให ้ การเพาะเลีย
กลุม
่ ผู ้ผลิตทีเ่ พาะเลีย
้ งสต
้ ง
ั ว์น้ าเกษตรอินทรียค
ั ว์น้ าทุกชนิด
สต
์ รอบคลุมสต
่ ปลา กุ ้ง หอย ปู แต่ไม่รวมการจับสต
ั ว์น้ า
เชน
จากแหล่งน้ าธรรมชาติด ้วย (ประมงพืน
้ บ ้าน) และ
การเก็บเกีย
่ วสาหร่ายในธรรมชาติ

Applicant is the owner of a farm or has
subcontractor producing organic
aquaculture species for. Organic
aquaculture cover all kinds of aquatic
animals such as fish, shrimp, crab but not
include wild catch (traditional fishery) and
wild harvest of aquatic plant.

ั ว์น้ านี้ ผู ้สมัคร
ในการขอรับรองการเพาะเลีย
้ งสต
สามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับ
ครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย ์
้
ร่วมกันไปด ้วย แต่ผลผลิตทีใ่ ชในการแปรรู
ปและ
การบรรจุเพือ
่ จาหน่ายจะต ้องเป็ นผลผลิตเกษตร
อินทรียข
์ องตัวเอง

In the aquaculture scope, applicant may
also include the family-based processing
and packing of organic products from own
farm.

ACT can do organic certification of crop
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง production for the following standards:
ั ว์น้ า คือ
การเพาะเลีย
้ งสต
* IFOAM programme
* เกษตรอินทรีย ์ IFOAM
้ งผึง้
(4) การเลีย

(4) Bee Keeping

ผู ้ขอการรับรองอาจเป็ นเจ ้าของฟาร์มเอง หรือมี
กลุม
่ ผู ้ผลิตทีเ่ ลีย
้ งผึง้ ให ้ การเลีย
้ งผึง้ เกษตร
อินทรียท
์ ี่ มกท. ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์จาก
ผึง้ ทุกชนิด คือ น้ าผึง้ เกสรจากผึง้ ไขผึง้

Applicant is the owner of a farm or has
subcontractor keeping organic bees for.
Organic bee keeping covers all products
from bee such as honey, bee pollen, and
bee wax.

ในการขอรับรองการเลีย
้ งผึง้ นี้ ผู ้สมัครสามารถขอ
การรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการ
การบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรียร์ ว่ มกันไปด ้วย
้
แต่ผลผลิตทีใ่ ชในการแปรรู
ปและการบรรจุเพือ
่
จาหน่ายจะต ้องเป็ นผลผลิตเกษตรอินทรียข
์ อง
ตัวเอง

In the bee keeping scope, applicant may
also include the family-based processing
and packing of organic products from own
farm.

ACT can offer organic certification for bee
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง keeping for the following standards:
การเลีย
้ งผึง้ คือ
* IFOAM programme
* เกษตรอินทรีย ์ IFOAM
* ACT Programme
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* เกษตรอินทรีย ์ มกท.
ั
้ งสตว์
(5) การเลีย

(5) Livestock

ผู ้ขอการรับรองอาจเป็ นเจ ้าของฟาร์มเอง หรือมี
ั ว์ให ้ การเลีย
ั ว์เกษตร
กลุม
่ ผู ้ผลิตทีเ่ ลีย
้ งสต
้ งสต
ั
่ วัว
อินทรียท
์ ี่ มกท. ครอบคลุมสตว์ทก
ุ ชนิด เชน
ั ว์ปีก
หมู สต

Applicant is the owner of a farm or has
subcontractor raising organic livestock for.
Organic livestock covers all animals such as
cow, pig, and poultry.

ั ว์นี้ ผู ้สมัครสามารถ
ในการขอรับรองการเลีย
้ งสต
ขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและ
การบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรียร์ ว่ มกันไปด ้วย
้
แต่ผลผลิตทีใ่ ชในการแปรรู
ปและการบรรจุเพือ
่
จาหน่ายจะต ้องเป็ นผลผลิตเกษตรอินทรียข
์ อง
ตัวเอง

In the livestock scope, applicant may also
include the family-based processing and
packing of organic products from own farm.
ACT can offer organic certification for
livestock for the following standards:
* ACT Programme

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง
ั ว์ คือ
การเลีย
้ งสต
* เกษตรอินทรีย ์ มกท.
(6) การร ับรองแบบกลุม
่

(6) Group Certification

ผู ้สมัครเป็ นกลุม
่ เกษตรกร หรือ ผู ้ประกอบการที่
ื้ ผลผลิตจาก
ได ้จัดทาข ้อตกลงในการรับซอ
ั ว์ หรือ
เกษตรกร เพือ
่ เพาะปลูกพืช เลีย
้ งสต
ั ว์น้ า โดยผู ้ผลิตอาจจาหน่าย
เพาะเลีย
้ งสต
ผลผลิตหลังการเก็บเกีย
่ วให ้กับผู ้สมัคร หรืออาจ
แปรรูปในระดับครัวเรือนก่อนสง่ ผลผลิตให ้
ผู ้สมัครก็ได ้

Applicant is producer group or operator
having contract to purchase products from
producers (who produce crop, livestock, or
aquaculture). Producer member may sell
the product to the applicant after the
harvest or may do home-based simply
processing before delivering them to the
applicant.

ถ ้าผู ้สมัครมีการแปรรูปหรือจัดการผลผลิตเกษตร
อินทรียเ์ พิม
่ เติมด ้วย ผู ้สมัครจะต ้องขอการรับรอง If the applicant has its own handling or
การแปรรูปและจัดการผลผลิตเพิม
่ เติมอีก
processing of organic product, the applicant
ขอบเขตหนึง่ ด ้วย
must apply for the handling and processing
scope separately.
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง
แบบกลุม
่ คือ
ACT can offer organic group certification for
* เกษตรอินทรีย ์ IFOAM
the following standards:
* เกษตรอินทรียส
์ หภาพยุโรป
* IFOAM programme
* เกษตรอินทรียแ
์ คนาดา
* European Union Programme
* เกษตรอินทรียส
์ หรัฐอเมริกา
* Canada Programme
* US Programme
(7) Processing and Handling
(7) การแปรรูปและการจ ัดการผลผลิต
ผู ้สมัครอาจเป็ นผู ้ประกอบการเอง หรือจัดจ ้าง

Applicant can be the operator or hire
services from operator to process or handle
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ผู ้อืน
่ ให ้ทาการแปรรูปหรือจัดการผลผลิตให ้ก็ได ้
การจัดการผลผลิตครอบคลุมการจัดการในทุก
่ การคัดเกรด การบรรจุ การจัดเก็บ (แช ่
ด ้าน เชน
เย็น หรือในโรงเก็บปกติ) และการจัดจาหน่าย
สว่ นการแปรรูปเป็ นการเปลีย
่ นสภาพของผลผลิต
ให ้เป็ นผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ล
ี ักษณะแตกต่างออกไป
้
ื้
โดยอาจใชผลผลิ
ตของตัวเอง หรือผลผลิตทีซ
่ อ
มาจากกลุม
่ ผู ้ผลิตทีผ
่ ู ้สมัครได ้ว่าจ ้าง หรือจาก
ผู ้ประกอบการเกษตรอินทรียอ
์ น
ื่ ๆ ทีไ่ ด ้รับการ
รับรองแล ้ว
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง
การแปรรูปและการจัดการผลผลิต คือ
* เกษตรอินทรีย ์ IFOAM
* เกษตรอินทรียส
์ หภาพยุโรป
* เกษตรอินทรียแ
์ คนาดา
* เกษตรอินทรียส
์ หรัฐอเมริกา
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organic products. The processing and
handling scope cover all kind of product
handling such as grading, packing, storing
(cold or room-temperature) and
distribution. The processing involves
activities that change the characteristics of
the products. Organic ingredients may
come form the applicant's own production
farms or from sub-contracted producers, or
bought from other certified operator.
ACT can offer processing and handling
certification for the following standards:
* IFOAM programme
* European Union Programme
* Canada Programme
* US Programme
(8) Organic Menu for Restaurant

(8) รายการอาหารออร์แกนิคสาหร ับ
ร้านอาหาร

Applicant must operate a food service
business (e.g. coffee shop, cafe, restaurant)
ผู ้สมัครมีการประกอบธุรกิจให ้บริการอาหาร ทีใ่ ช ้ using certified organic ingredients for
วัตถุดบ
ิ ทีผ
่ ลิตในระบบเกษตรอินทรียแ
์ ละได ้รับ
cooking. The ingredient may be certified by
้
การรับรองจาก มกท. หรือเทียบเท่าเพือ
่ ใชในการ
ACT or system recognized by ACT.
่ ร ้านกาแฟ ร ้านขายน้ าดืม
ปรุงอาหาร เชน
่
ร ้านอาหาร
ACT can offer certification for organic menu
for the following standards:
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง * ACT programme
รายการอาหารสาหรับร ้านอาหาร คือ
* เกษตรอินทรีย ์ มกท.
(9) Commercial Inputs
(9) การร ับรองปัจจ ัยการผลิตเพือ
่ การค้า

Applicant either be a input manufacturer or
having sub-contract the input production to
ผู ้สมัครมีการประกอบธุรกิจผลิตปั จจัยการผลิต
a manufacturer. Inputs here cover fertilizer
หรือมีการว่าจ ้างให ้ผู ้อืน
่ ผลิตปั จจัยการผลิตให ้
and soil amendments, pest control
แต่ผู ้สมัครเป็ นผู ้จัดจาหน่าย ปั จจัยการผลิตใน
substances, growth hormone, additive and
้ processing aid. It does not cover animal
ทีน
่ ค
ี้ รอบคลุมปุ๋ ยและสารปรับปรุงดินสาหรับใชใน
การเพาะปลูกพืช สารป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื สาร feed, seed, and planting materials (the last
เร่งการเจริญเติบโต สารปรุงแต่งและสารชว่ ยใน two fall under organic crop production
ั ว์ เมล็ดพันธุ์ และ scope).
การแปรรูป แต่ไม่รวมอาหารสต
่
สวนขยายพันธุพ
์ ช
ื (ปั จจัยการผลิตสองประเภท
หลังต ้องขอการรับรองในขอบข่ายการผลิตพืช
ACT can offer certification for commercial
เกษตรอินทรีย)์
inpit for the following standards:
* IFOAM programme
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให ้บริการรับรอง
การแปรรูปและการจัดการผลผลิต คือ
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* เกษตรอินทรีย ์ IFOAM
For operator who plan to export his/her
organic products, ACT has also service for
exporter certification as well as other trade
สาหรับผู ้ประกอบการทีม
่ แ
ี ผนทีจ
่ ะสง่ ออกผลผลิต support service such as transaction
ไปจาหน่ายในต่างประเทศ มกท. มีบริการตรวจ certificate, coordination with foreign
รับรองสาหรับผู ้สง่ ออก รวมทัง้ การให ้บริการอืน
่ ๆ certification body for re-certification. ACT
่
เชน การออกใบรับรองเพือ
่ การค ้า การ
will charge additional fee (time-base) for
ประสานงานกับหน่วยตรวจรับรองในต่างประเทศ this services.
เพือ
่ การรับรองซ้าผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ เป็ นต ้น
ซงึ่ มกท. จะคิดค่าธรรมเนียมเพิม
่ เติมตามเวลา
Besides all the above services, ACT as a
การทางาน
member of Certification Alliance can help to
coordinate organic certification for various
นอกเหนือจากบริการตรวจสอบรับรองข ้างต ้น
certification bodies in Asia such as
ิ เครือข่าย Certification
มกท. ในฐานะสมาชก
* Organic Alliance Malaysia - OAM
Alliance ยังสามารถให ้บริการประสานงานการ
(Malaysia)
ตรวจรับรองตามมาตรฐานของหน่วยตรวจรับรอง * Organic Certification Center of the
ี อืน
ในภูมภ
ิ าคเอเชย
่ ๆ ได ้แก่
Philippines – OCCP (the Philippines)
* Organic Alliance Malaysia - OAM
* BIO Cert (Indonesia)
ี )
(มาเลเซย
* SriCert (Sri Lanka)
* Organic Certification Center of the
* Organic Certification Nepal – OCN (Nepal)
Philippines – OCCP (ฟิ ลป
ิ ปิ นส)์
* Organic Food Development and
ี )
* BIO Cert (อินโดนีเซย
Certification Center – OFDC (China)
* SriCert (ศรีลังกา)
* Lao Certification Body – LCB (Lao)
* Organic Certification Nepal – OCN
* Instituto per la certificazione Etica e
(เนปาล)
Ambientale – ICEA (Italy)
* Organic Food Development and
* Heuksalim (South Korea)
Certification Center – OFDC (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)
* Lao Certification Body – LCB (ลาว)
* Instituto per la certificazione Etica e
Ambientale – ICEA (อิตาลี)
* Heuksalim (เกาหลีใต ้)
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7. การสม ัครขอร ับรองเกษตรอินทรีย ์ / Applying for Organic
Certification
ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะสมัครขอรับรองเกษตรอินทรียท
์ ุก
ื้ ใบสมัครได ้ที่ สานักงาน
ประเภทสามารถสงั่ ซอ
มกท. ในราคาชุดละ 100 บาท ประกอบด ้วย
* มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.
* ชุดใบสมัครขอรับรองตามประเภททีข
่ อรับรอง
* คูม
่ อ
ื การสมัครขอรับรองมาตรฐานสาหรับผู ้ผลิต
และผู ้ประกอบการ
* คูม
่ อ
ื การสมัครเพิม
่ เติมในแต่ละประเภท
หรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของ
มกท.

Applicant wishing to apply for organic
certification of any scope and programme
can purchase the application package from
ACT office at 100 baht. The package include
* ACT Organic Standards
* relevant application form and production
plan
* operator generic manual
* additional manual for each certification
scope
Or download these documents from ACT
website.

ึ ษา
ก่อนกรอกเอกสารการสมัคร ผู ้สมัครควรศก
รายละเอียดและทาความเข ้าใจเกีย
่ วกับมาตรฐาน
ในขอบข่ายและระบบทีต
่ ้องการขอการรับรอง
Before completing the application, applicant
และทาการประเมินว่า สามารถปฏิบัตต
ิ าม
should study the details of the applicable
มาตรฐานและเกณฑ์ข ้อกาหนดต่างๆ ได ้หรือไม่ standards and ensure that the applicant can
comply with the standards and certification
requirements.
7.1 การสม ัคร
ผู ้สมัครจะต ้องกรอกข ้อมูลในชุดเอกสารการ
สมัคร ซงึ่ ประกอบด ้วย
* ใบสมัครและข ้อตกลงการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ มกท.
* แผนการผลิตตามขอบข่ายทีข
่ อการรับรอง
รวมทัง้ เอกสารประกอบทีเ่ กีย
่ วข ้อง

7.1 Applying
Applicant must carefully fill the application
documents which consist of
* the application and agreement form
* production plan for the scope intended for
certification as well as all annexes.

การกรอกเอกสารเป็ นขัน
้ ตอนทีส
่ าคัญมาก เพราะ
การให ้ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องจะมีประโยชน์ตอ
่ ตัวท่าน
เองในระยะยาว ท่านจึงควรมีเวลาเตรียมข ้อมูลให ้
พร ้อมก่อน เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้อง ใกล ้เคียง
ความจริงทีส
่ ด
ุ

Information in the application is very
important because correct and accurate
information will benefit the applicant later.
Please take time to prepare the information
before complete them.

ก่อนยืน
่ ใบสมัคร ควรตรวจทานความครบถ ้วนและ
เรียบร ้อยของเอกสารทุกฉบับก่อน เพือ
่ มิให ้การ
้
ตรวจรับรองล่าชาไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลง
นามในเอกสารใบสมัครและข ้อตกลง มิฉะนัน
้
ทางสานั กงาน มกท. จะไม่สามารถดาเนินการขัน
้
ต่อไปได ้

Before submitting the application, applicant
should check the completeness of each
document. Incomplete submission may
result in a delay in the inspection and
certification process. Signing of application
and agreement is of critical as ACT cannot
proceed to the next step if the signature is
ในการยืน
่ ใบสมัคร อาจสง่ เอกสารทางอีเมล์ หรือ missing.
สง่ ต ้นฉบับตัวจริงให ้กับ มกท. ก็ได ้
Application documents can be submitted to
ACT by email or normal mail.
7.2 ชาระค่าธรรมเนียม
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ค่าธรรมเนียมของการตรวจรับรองของทุก
ขอบข่ายและระบบมาตรฐานจะมีอัตราทีเ่ ท่ากัน
ท่านสามารถติดต่อ มกท. เพือ
่ ขอรายละเอียด
อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองมาตรฐานได ้
หรือผู ้สมัครอาจแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการ
ประกอบการทีส
่ นใจขอการตรวจรับรองให ้กับ
เจ ้าหน ้าที่ มกท. และให ้เจ ้าหน ้าทีป
่ ระเมิน
ค่าธรรมเนียมการตรวจและรับรองให ้ก็ได ้ ซงึ่ จะ
ทาให ้ผู ้สมัครทราบค่าธรรมเนียมทีใ่ กล ้เคียงความ
จริงมากกว่า
ภายใน 15 วันหลังจากทีผ
่ ู ้สมัครได ้ยืน
่ เอกสาร
สมัครขอการตรวจรับรองและเจ ้าหน ้าทีไ่ ด ้
ตรวจสอบความครบถ ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
สมัครแล ้ว เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะออกใบแจ ้งค่าธรรมเนียม
การตรวจรับรองให ้กับผู ้สมัคร รวมทัง้ รายละเอียด
วิธก
ี ารชาระเงิน ผู ้สมัครจะต ้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวภายใน 30 วัน มิฉะนัน
้ อาจทาให ้การ
้
ตรวจรับรองต ้องล่าชาออกไป

7.2 Fee Payment
Fee is the same of any certification scope
and programme. You can contact ACT for
the details of certification fees.
Alternatively, the applicant may contact ACT
to estimate the certification fee. ACT staff
can make an estimate based on information
given by the applicant.
Within 15 days after submission of
application, and ACT staff has check the
completeness of the application documents,
ACT will issue an invoice of the certification
fee to the applicant. The invoice will also
include the payment details. The applicant
shall pay the invoice within 30 days
otherwise the inspection would be delayed.

Please note that after inspection, ACT may
อนึง่ ภายหลังการตรวจ มกท. อาจเรียกเก็บ
issue another invoice for the inspection
้
่
ค่าใชจ่ายเกีย
่ วกับการตรวจ เชน ค่าเดินทางและ expenses, e.g. inspector's travelling,
ทีพ
่ ักของผู ้ตรวจ ค่าใชจ่้ ายในการตรวจเพิม
่ เติม accommodation, other inspection expenses.
ซงึ่ ผู ้สมัครจะต ้องชาระค่าธรรมเนียมทีข
่ อเรียก
Applicant must pay this additional invoice
เก็บเพิม
่ นีก
้ อ
่ น ทาง มกท. จึงจะออกผลใบรับรอง before ACT proceed to issue certification
ให ้
results.
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารตรวจพิเศษเพิม
่ เติมจากการตรวจ
ครัง้ แรก หรือการตรวจประจาปี ผู ้สมัครจะต ้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมเหล่านีด
้ ้วย

If there is additional inspection required,
applicant is also responsible for the
additional expenses,

7.3 การขอถอนต ัว
ผู ้สมัครสามารถขอยกเลิกการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียก
์ บ
ั มกท. เมือ
่ ใดก็ได ้
โดยแจ ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์
อักษรให ้กับ มกท. ทราบ (ทางอีเมล์ก็ได ้) แต่
ิ ธิท
ทาง มกท. ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียม
ทีท
่ า่ นได ้จ่ายให ้กับ มกท. แล ้วไม่วา่ ในกรณีใดๆ

7.3 Withdrawal the Application
Applicant may wish to withdraw the
application at any stage by writing to inform
ACT (email is acceptable). ACT however
reserves the right not to refund fee already
paid to ACT in any case.
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8. การตรวจฟาร์มและสถานประกอบการ / Inspecting Farm and
Organic Operation
8.1 ผูต
้ รวจ
ผู ้ตรวจเป็ นเจ ้าหน ้าทีข
่ อง มกท. ทีไ่ ด ้ผ่านการ
ฝึ กอบรม ทัง้ ในทางทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ
ก่อนทีจ
่ ะได ้รับการขึน
้ ทะเบียนให ้เป็ นผู ้ตรวจของ
มกท.
หน ้าทีข
่ องผู ้ตรวจคือ การตรวจสอบข ้อเท็จจริงที่
เกิดขึน
้ ในฟาร์ม/สถานทีป
่ ระกอบการ ว่าตรงกับ
ข ้อมูลทีไ่ ด ้มีการจัดทาขึน
้ มาในเอกสารต่างๆ
(แผนการผลิต) หรือไม่ รวมทัง้ ตรวจสอบการ
ทางาน และแนวทางปฏิบัตต
ิ า่ งๆ ว่าเป็ นไปตาม
ข ้อกาหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ข
ี่ อการ
รับรองหรือไม่ อย่างไร
ในการทางานของผู ้ตรวจ ทาง มกท. จะเป็ น
ผู ้รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายต่างๆ ของผู ้ตรวจ ดังนัน
้
ิ ธิใ์ นการเรียกร ้องค่าใชจ่้ ายใดๆ กับ
ผู ้ตรวจไม่มส
ี ท
ทางผู ้ผลิตผู ้ประกอบการ รวมทัง้ ไม่อนุญาตให ้
ผู ้ตรวจรับของขวัญ หรือสงิ่ ของทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าจาก
ผู ้ประกอบการ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ตรวจใดมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ผู ้ประกอบการสามารถสง่ เรือ
่ งร ้องเรียนเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรกับผู ้จัดกา มกท.
8.2 ประเภทการตรวจ
การตรวจอาจแบ่งได ้เป็ น 3 ประเภท คือ

8.1 Inspector
Inspector is a ACT staff. Inspector is trained
both theoretically and practically before
registered as ACT inspector.
Inspector’s job is to inspect the farm and
operating site and verify that the
information in application and other
documents (production plan) is correct.
He/she also checks whether the production
activities and management comply with
applicable organic standards.
All inspection expenses are to be paid by
ACT. Inspector has no right to demand for
any extra expenses from the operator. Also,
inspector is not allowed to receive any
valuable gift or present from the operator.
If operator encounters any inspector having
inappropriate behavior, please lodge a
written complaint to ACT manger.
8.2 Type of Inspection
Inspection can be divided into 3 types.

(1) Initial inspection
This is an important inspection where all
(1) การตรวจครัง้ แรก
farm unit and relevant operation units are
เป็ นการตรวจทีส
่ าคัญมาก โดยจะตรวจฟาร์มและ inspected. This inspection and assessment
สถานทีป
่ ระกอบการทุกแห่งทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเป็ น is served as a guidance for the operator to
การตรวจและประเมินเพือ
่ เป็ นแนวทางให ้
understand and adjust its management to
ผู ้ประกอบการได ้ปรับความเข ้าใจและวิธก
ี าร
comply with applicable organic standards. It
ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ไี่ ด ้ also serves as a basis for future inspection.
สมัครขอการรับรอง และเป็ นการวางแนวทาง
สาหรับการตรวจครัง้ ต่อไปด ้วย การตรวจครัง้
(2) Annual inspection
แรกจะต ้องมีการนัดล่วงหน ้ากับผู ้ประกอบการ
This is a normal inspection which must be
performed annually at least once a year.
(2) การตรวจประจาปี
Annual inspection is an announced
เป็ นการตรวจปกติ ซงึ่ จะต ้องทาเป็ นประจาทุกปี inspection where the operator is informed
ซงึ่ จะมีการแจ ้งและนัดหมายกับผู ้ประกอบการ
of the inspection schedule in advance.
ล่วงหน ้า
(3) Extraordinary inspection
(3) การตรวจพิเศษ
This inspection is in addition to annual
เป็ นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจครัง้ แรกหรือ inspection. It is organized based on the
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การตรวจประจาปี ซงึ่ อาจกาหนดขึน
้ จากเหตุผล need from various reasons such as the
่ ผู ้สมัครขอการรับรอง
และความจาเป็ น เชน
applicant's request for extension of scope, a
เพิม
่ เติม เป็ นสว่ นหนึง่ ของเงือ
่ นไขการรับรอง มี corrective action of certification decision, a
ั หรือความเสย
ี่ ง complaint, suspicion or risk of nonการร ้องเรียนจากผู ้อืน
่ มีข ้อสงสย
เกีย
่ วกับการประกอบการของผู ้สมัคร การอุทธรณ์ compliance, appeal, or the ACT internal
หรือเพือ
่ ประเมินคุณภาพระบบการตรวจรับรอง
quality assessment. This inspection may
ของ มกท. เอง เป็ นต ้น โดยการตรวจพิเศษนี้
be announced or un-announced.
ทาง มกท. อาจแจ ้งล่วงหน ้าให ้ผู ้สมัครทราบ
หรือไม่ก็ได ้
8.3 Inspection methodologies
Normally, inspection will take place after
8.3 วิธก
ี ารตรวจ
ACT has received completed production
โดยทั่วไป การตรวจฟาร์ม/สถานทีป
่ ระกอบการ plan (as part of application document or
จะมีขน
ึ้ หลังจากที่ มกท. ได ้รับแผนการผลิตทีม
่ ี annual renewal document) and certification
่
ึ
่
ข ้อมูลสมบูรณ์ครบถ ้วน (ซงเป็ นสวนหนึง่ ของ
fee is paid. ACT will inform the operator in
เอกสารการสมัคร หรือการต่ออายุประจาปี ) และ advance who is the assigned inspector to
ได ้รับชาระค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองแล ้ว
do the inspection.
จากนัน
้ ทาง มกท. จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
ว่าจะมอบหมายให ้ใครไปตรวจฟาร์ม/สถานที่
The operator has the right to object the
ประกอบการของท่าน
assigned inspector. The objection must
accompany with proper reason, e.g. the
ื่ ผู ้ตรวจ ท่านมีสท
ิ ธิท
เมือ
่ ผู ้ประกอบได ้รับแจ ้งชอ
์ ี่ assigned inspector has direct conflict of
จะปฏิเสธผู ้ตรวจทีไ่ ด ้รับการมอบหมายได ้ ถ ้า
interest with the operator and his/her
ี้ จงเหตุผลให ้ มกท. เชอ
ื่ ได ้ว่า ผู ้ตรวจ inspection may not be objective. The
สามารถชแ
ผู ้นัน
้ มีผลประโยชน์เกีย
่ วข ้องโดยตรงกับการ
operator must submit the objection in
ประกอบการของท่าน ในลักษณะทีอ
่ าจทาให ้
writing to the ACT manager. However, ACT
ท่านไม่ได ้รับความเป็ นธรรมจากการตรวจของ
reserves the right to decide whether to
ผู ้ตรวจผู ้นีไ
้ ด ้ โดยท่านจะต ้องทาจดหมายแจ ้งให ้ accept the objection and to assign who will
ผู ้จัดการ มกท. อย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรขอ
do the inspection.
ปฏิเสธผู ้ตรวจ มกท.รายนี้ โดยทันที แต่ มกท.
ิ ธิใ์ นการตัดสน
ิ ใจคัดเลือกและ
ยังขอสงวนสท
The inspector will contact the operator for
มอบหมายงานให ้กับผู ้ตรวจเอง
making an appointment directly. On the
date of inspection, the operator must be
ผู ้ตรวจจะนัดวันทีจ
่ ะไปตรวจฟาร์ม/สถานที่
present at the farm or operating site during
ประกอบการกับผู ้สมัครโดยตรง ดังนัน
้ ในวันทีน
่ ัด inspection visit. If there is an urgent need,
หมาย ท่านจะต ้องอยูท
่ ฟ
ี่ าร์ม/สถานประกอบการ the operator may contact the inspector for
ตลอดทีม
่ ก
ี ารตรวจ หากมีความจาเป็ นที่
re-scheduling the appointment.
หลีกเลีย
่ งไม่ได ้ อาจจะขอเลือ
่ นนัดและกาหนด
วันนัดกับผู ้ตรวจใหม่
The operator must cooperate with the
inspector during the inspection whether
ผู ้ประกอบการจะต ้องให ้ความร่วมมือให ้ผู ้ตรวจ
announced or unannounced. For the
เข ้าตรวจสอบในทุกกรณี ไม่วา่ จะมีการนัดหมาย announced inspection, the operator and
ล่วงหน ้าก่อนหรือไม่ก็ได ้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารนัด
responsible staff for the production and/or
หมายการตรวจล่วงหน ้า ผู ้ประกอบการและผู ้ที่
processing must be at the production site to
รับผิดชอบในการผลิต/การประกอบการจะต ้องอยู่ provide information to inspector.
ประจา ณ สถานทีผ
่ ลิต/ประกอบการ เพือ
่ ให ้
ข ้อมูล และประสานงานการตรวจกับผู ้ตรวจ
If the operator causes a delay in the
inspection, resulting in the increase of
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการเป็ นเหตุทาให ้การตรวจ
inspection costs. In this case, ACT may
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ี เวลา และเกิดค่าใชจ่้ ายสาหรับการตรวจ invoice additional inspection fee.
ต ้องเสย
เพิม
่ ขึน
้ ทาง มกท. อาจจะขอเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการตรวจเพิม
่ ได ้
In general, organic inspection is done with
the following steps:
โดยทั่วไป การตรวจการปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน
(1) Opening, introduction, inspection
เกษตรอินทรียจ
์ ะมีขน
ั ้ ตอนและวิธก
ี ารดังนี้
planning and interview of operator and
ั
(1) แนะนาตัว วางแผนการตรวจ และสมภาษณ์ responsible staffs involved in the organic
เจ ้าหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้องกับการผลิตและการ
production;
ประกอบการ
(2) inspecting farm and operation sites,
(2) ตรวจฟาร์มและตรวจสถานทีป
่ ระกอบการทัง้
both organic and conventional;
อินทรียแ
์ ละเคมี
(3) separation of organic product
(3) ตรวจมาตรการแยกแยะผลผลิตเกษตร
throughout the production process;
อินทรียต
์ ลอดกระบวนการผลิต
(4) inspecting production documents, e.g.
่ บันทึกการซอ
ื้ การ purchase records, farm input application
(4) ตรวจเอกสารฟาร์ม เชน
้
ใชปั จจัยการผลิต บันทึกกิจกรรมฟาร์ม
records farm activities records;
่ ใบรับรอง
(5) ตรวจเอกสารการแปรรูป เชน
(5) inspecting processing records such as
ื้ วัตถุดบ
วัตถุดบ
ิ เอกสารสงั่ ซอ
ิ ใบรับวัตถุดบ
ิ
certificate of ingredient, ingredient
สต็อกวัตถุดบ
ิ บันทึกการแปรรูป/บรรจุ สต็อก
purchase order, ingredient receipt,
ผลิตภัณฑ์ เอกสารการขาย/ใบสง่ ของ บันทึกการ ingredient stock, processing/packing record,
ทาความสะอาด บันทึกการป้ องกันกาจัดแมลง/ finished product stock, sale/delivery record,
ั ว์ศัตรูในโรงงาน บันทึกการร ้องเรียน และ
สต
cleaning record, processing plant's pest
เอกสารอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
control record, complaint record, and other
(6) ตรวจฉลากบนผลิตภัณฑ์สาเร็จ ระบบการ
relevant documents;
ตรวจสอบย ้อนกลับ และตรวจปริมาณผลผลิต/
(6) inspecting the product labeling,
ผลิตภัณฑ์เข ้า-ออก
traceability, and input-output conciliation;
ั ภาษณ์ (7) inspecting the labour policy and
(7) ตรวจนโยบายการจ ้างแรงงานและสม
คนงาน (เฉพาะในกรณีทข
ี่ อการรับรองตาม
interview workers (only for applicant of
มาตรฐานในระบบเกษตรอินทรีย ์ IFOAM)
IFOAM Programme)
(8) สรุปการตรวจ
(8) exit meeting
ิ้ แล ้ว ผู ้ตรวจ
เมือ
่ ผู ้ตรวจดาเนินการตรวจเสร็จสน
จะทาสรุปผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานและแจ ้งให ้ผู ้ประกอบการรับทราบ
ภายหลังการตรวจประมาณไม่เกิน 10 วัน ผู ้ตรวจ
จะจัดสง่ รายงานการตรวจให ้กับผู ้ประกอบการได ้
อ่านและลงนามรับทราบเพือ
่ ยืนยันว่า ข ้อมูลใน
รายงานการตรวจและสรุปผลการดาเนินการทีไ่ ม่
เป็ นไปตามมาตรฐานนัน
้ ตรงกับสงิ่ ทีผ
่ ู ้ตรวจได ้พบ
จริง
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการไม่เห็นด ้วยกับบางสว่ น
ของรายงานการตรวจ ผู ้ประกอบการสามารถ
ี้ จงความเห็นเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้กับ
ชแ
้
มกท. ทราบ ซงึ่ มกท. จะใชประกอบในการ
พิจารณารับรองผู ้ประกอบการด ้วย
่ ต ัวอย่างเพือ
8.4 การสุม
่ ตรวจวิเคราะห์สาร
ปนเปื้ อน

When the inspector completes the
inspection work, the inspector must
summarize and inform the operator of the
non-conformities found during inspection.
Around within 10 days after the inspection,
the inspector will send the inspection report
to the operator to review whether the
report accurately reflect what has happened
during the inspection and to sign off the
report.
If the operator disagree with part of the
report, the operator can submit his/her
comment in writing to ACT. ACT will take
the operator's comment into consideration
for certification decision.
8.4 Sampling for Residue Testing
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้
โดยปกติแล ้ว มกท. ไม่มน
ี โยบายทีจ
่ ะใชผลการ
Normally, ACT does not have policy to use
ตรวจวิเคราะห์ในห ้องปฏิบัตก
ิ าร (เพือ
่ หาสารเคมี the laboratory analysis (chemical residue)
ปนเปื้ อน) ในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ for certification decision. This is because
เพราะผลการตรวจวิเคราะห์ไม่สามารถให ้ข ้อมูลที่ residue testing does not indicate how the
ั เจนเกีย
ชด
่ วกับกระบวนการผลิตอินทรียไ์ ด ้ อีก organic production take place. Besides,
ทัง้ การตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค ้างเป็ นสงิ่ ที่ residue analysis is also quite expensive and
ี เวลา และมีคา่ ใชจ่้ ายทีส
ยุง่ ยาก เสย
่ งู มาก
takes a long time.
แต่ในกรณีทฟ
ี่ าร์ม โรงเก็บ หรือสถานที่
ี่ งหรือมีหลักฐานว่าจะมี
ประกอบการทีม
่ ค
ี วามเสย
่ ตัวอย่างน้ า
การปนเปื้ อนสารเคมี ผู ้ตรวจอาจสุม
ดิน หรือผลิตผล ไปตรวจวิเคราะห์ใน
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ หาปริมาณสารตกค ้างได ้ โดย
่ ตัวอย่างแล ้ว ผู ้ประกอบการจะต ้อง
เมือ
่ มีการสุม
่ ตัวอย่างด ้วย
ลงนามในเอกสารรับทราบการสุม

However, in case where farms, storage, or
operation unit has high risk or evidence of
contamination, the inspector may take
sampling of water, soil or produce for
chemical residue analysis at a laboratory.
When a sample is collected, the operator
must sign off sampling form.

นอกจากนี้ ในกรณีทผ
ี่ ลิตผลอินทรียห
์ รือสว่ นผสม
้
ทีจ
่ ะนามาใชในการแปรรู
ปผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรียม
์ ี
ี่ งหรือข ้อสงสย
ั ทีช
ั เจนว่าอาจมีการ
ความเสย
่ ด
ปะปนของพืชแปลงพันธุกรรมหรือมีสว่ นประกอบ
ของสารดัดแปลงพันธุกรรม มกท. อาจขอให ้มี
่ ตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ใน
การสุม
่ กัน
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารได ้เชน

In addition, in case where ingredients or
additive intended to be used for organic
processing are suspected or having risk of
GMOs contamination, ACT may take
sampling for GMO analysis.

The cost for laboratory analysis shall be
responsible by the operator, except when
ทัง้ นี้ ผู ้ประกอบการจะต ้องรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายใน the testing is done as part of the ACT
การตรวจวิเคราะห์ในห ้องปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ กิดขึน
้
internal quality control system.
่ ตัวอย่างเพือ
ยกเว ้นในกรณีท ี่ มกท. ต ้องการสุม
่
เป็ นการตรวจสอบระบบการตรวจของ มกท. เอง
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9. การร ับรองและใบประกาศนียบ ัตร / Certification and Certificate
9.1 การร ับรอง

9.1 Certification

เจ ้าหน ้าทีร่ ับรองมาตรฐานจะพิจารณารายงานการ
ตรวจและสรุปผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานและข ้อกาหนดในการตรวจรับรอง และ
ประเมินสรุปว่า ผู ้ประกอบการสมควรจะได ้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจ
์ าก มกท. หรือไม่
โดยเจ ้าหน ้าทีอ
่ าจกาหนดเงือ
่ นไขหรือ
ข ้อเสนอแนะให ้ผู ้ประกอบการปฏิบัตต
ิ าม ซงึ่ อาจ
แบ่งออกได ้เป็ น 3 ลักษณะดังนีค
้ อ
ื

Certification officer will review the
inspection report and make the certification
decision. Operator's non-compliance (to
organic standards and certification
requirements). Operator is evaluated
whether it can be certified. The officer may
impose certification condition or make
recommendation for the operator to fulfill.
Such condition can be

(1) เงือ
่ นไขทีต
่ ้องปฏิบัตใิ ห ้ลุลว่ งก่อนทีก
่ าร
่ การเซ็นสญ
ั ญา
รับรองมาตรฐานจะมีผล เชน
ระหว่าง ผู ้ประกอบการกับผู ้รับชว่ งผลิต และสง่
สาเนาให ้กับ มกท.
(2) เงือ
่ นไขทีต
่ ้องปฏิบัตใิ ห ้เสร็จภายในระยะเวลา
่
ทีก
่ าหนด เชน ปรับปรุงแนวกันชนให ้เสร็จก่อน
ฤดูกาลผลิตหน ้า เงือ
่ นไขเหล่านีจ
้ ะต ้องได ้รับการ
ติดตามผลจาก มกท. โดยอาจติดตามผลในการ
ตรวจประจาปี ครัง้ หน ้า หรืออาจต ้องมีการตรวจ
พิเศษเพือ
่ การติดตามผลก่อนการตรวจประจาปี
เพือ
่ ตรวจดูวา่ มีการปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขการรับรอง
จริงหรือไม่

(1) Condition to be fulfilled before the
certification is effective such as signing a
contract between a operator and
subcontractor and submit the copy to ACT;
(2) Condition to be fulfilled within a set
period for example improving a buffer zone
before next growing season. Such
conditions will be followed-up by ACT. The
follow-up may be in the next annual
inspection or may need extra-inspection
before the annual inspection in order to
verify whether the certification condition
has been fulfilled;

(3) ข ้อเสนอแนะ เป็ นข ้อแนะนาทีค
่ วรปฏิบัต ิ
เพือ
่ ให ้การผลิต/การประกอบการสมบูรณ์ขน
ึ้ ซงึ่
ถ ้าผู ้ผู ้ประกอบการยังไม่ปฏิบัตต
ิ ามก็มไิ ด ้มีผลต่อ (3) Recommendation is a recommendation
การรับรอง แต่ มกท. อาจเสนอเป็ นเงือ
่ นไขที่
(not a condition) that should be performed
ต ้องปฏิบัตใิ นการรับรองในอนาคตได ้
in order to complete the production system.
It does not require operator to comply with.
However, the recommendation may be
9.2 การแจ้งผลการร ับรอง
changed into a required condition in the
future.
ผู ้สมัครจะได ้รับ “จดหมายแจ ้งผลการรับรอง”
จาก มกท. หลังจากการพิจารณาของเจ ้าหน ้าที่
โดยในจดหมายดังกล่าวอาจระบุเงือ
่ นไขการ
9.2 Notification of Certification
รับรองและข ้อเสนอแนะตามทีไ่ ด ้กล่าวข ้างต ้น ซงึ่
เมือ
่ ผู ้ประกอบการได ้รับจดหมายนีแ
้ ล ้ว จะต ้อง
Once the officer makes the decision, the
ื่ รับทราบว่ายินยอมทีจ
เซ็นชอ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไข applicant will receive a “notification letter”
การรับรองดังกล่าว และสง่ กลับมาให ้ มกท.
from ACT, informing about the certification
หากผู ้ประกอบการไม่เห็นด ้วยกับผลการรับรอง
condition and recommendation. The
ิ ธิท
ดังกล่าว ท่านมีสท
์ จ
ี่ ะทาการอุทธรณ์ โดยทา operator must sign off the letter, confirming
จดหมายขออุทธรณ์ผลการรับรองต่อ มกท.
his/her agree to the certification decision
ภายใน 30 วัน หลังจากได ้รับจดหมายแจ ้งผล
and conditions. The confirmation letter is to
การรับรอง (ดูรายละเอียดเพิม
่ ใน “การอุทธรณ์”) be sent back to ACT. In case the operator
disagrees, he/she has right to appeal the
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9.3 การออกใบประกาศนียบ ัตรร ับรอง
เฉพาะผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการรับรองมาตรฐาน
ครบระยะปรับเปลีย
่ นแล ้ว (ซงึ่ ทาให ้สามารถขาย
ผลผลิตเป็ น“เกษตรอินทรีย”์ ได ้) ท่านจะได ้รับ
“ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเกษตร
้
อินทรีย”์ และสามารถใชตรารั
บรองต่างๆ บน
ผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานทีไ่ ด ้ผ่านการ
รับรอง ยกเว ้นในกรณีทพ
ี่ น
ื้ ทีข
่ อรับรองเป็ นเกษตร
อินทรียแ
์ ต่ยังไม่ได ้มีผลิตผลเกษตรอินทรีย ์
สาหรับจาหน่าย

223MN
certification decision to ACT within 30 days
after receiving the notification letter (see
the detail in “Appeal” section below).
9.3 Issuing Certification Certificate

Certified operator who has completed the
conversion period (and thus the products
can be sold as “organic”) will be issued a
“Certificate for Organic Certification”. The
operator can then use applicable organic
seal on the certified products. Exception is
โดยปกติ ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
when the operator has certified land but
เกษตรอินทรียจ
์ ะมีอายุ 1 ปี นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับการ has no products for sale.
รับรอง แต่ถ ้าในระหว่างนั น
้ มกท. ตรวจพบว่ามี
่ มีการจัดการผลิตผล Normally, the certificate is valid for one
การละเมิดข ้อกาหนด เชน
ปะปนกับผลิตผลเคมี ใชส้ ว่ นประกอบต ้องห ้ามใน year from the date of certification. However
ิ ธิท
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ฯลฯ ทาง มกท. มีสท
์ จ
ี่ ะ
if ACT finds serious non-compliance (from
ระงับใบประกาศนียบัตรนัน
้ ได ้ทันที
annual or extraordinary inspection) about
violation of organic standards, e.g. mixing
ื่ และทีอ
ในใบประกาศนียบัตร จะระบุชอ
่ ยูข
่ อง
of conventional with organic products, using
ผู ้ประกอบการ พืน
้ ทีท
่ ไี่ ด ้รับการรับรอง และ
prohibited ingredients in processed
ผลิตผลทีไ่ ด ้รับการรับรอง ดังนัน
้ ในกรณีท ี่
products, ACT still has the right to revoke
่ เปลีย
ผู ้ประกอบการเปลีย
่ นแปลงการผลิต เชน
่ น the certificate instantly.
สูตรหรือกรรมวิธใี นการแปรรูป, ย ้ายสถานที่
ประกอบการ ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้งให ้ มกท. In the certificate, operator's name and
ทราบและทาการสมัครขอรับรองมาตรฐาน
address as well as certified farming area
เพิม
่ เติม (ดูรายละเอียดใน “การขอรับรอง
and product are specified. If there is any
มาตรฐานเพิม
่ เติม”)
change in the production, e.g. change of
recipe or processing method, production
นอกจากนี้ ในกรณีท ี่ ผู ้ประกอบการต ้องการสง่
unit, the operator must inform ACT and
ิ ค ้าอินทรียท
สน
์ ไี่ ด ้รับการรับรองจาก มกท. ไป
apply for additional certification. (see
จาหน่ายยังต่างประเทศและต ้องการใบรับรอง
“Additional certification”)
เพือ
่ การค ้า (ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในหัวข ้อ “ใบ
ร ้บรองเพือ
่ การค ้า”) หรือเอกสารอืน
่ เพือ
่ สง่ ให ้กับ Additionally, in case the operator wants to
ผู ้นาเข ้าในต่างประเทศ ผู ้ประกอบการสามารถ
export ACT-certified organic products to
ขอใบรับรองดังกล่าวหรือขอรายละเอียดเพิม
่ เติม another country and needs a transaction
ได ้จากสานักงาน มกท.
certificate (see more details in ”Transaction
Certificate”) or other documents to be sent
มกท. อาจพิจารณาออกใบรับรองชวั่ คราวให ้กับ to importer, the operator can request ACT
ผู ้ประกอบการ ในกรณีทใี่ บรับรองเก่าใกล ้
for such document or contact ACT for
หมดอายุลง แต่การตรวจรับรองอาจจะยังไม่แล ้ว further information.
เสร็จ ถ ้าผู ้ประกอบการยังคงต่ออายุการตรวจ
รับรองกับ มกท.
ACT may issue a temporary certificate
when the existing one is about to expire if
the operator renews its certification with
ACT.
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10. การอุทธรณ์ผลการร ับรอง / Appeal of Certification Decision
ในกรณีท ี่ ผู ้ประกอบการไม่ผา่ นการรับรองหรือไม่
เห็นด ้วยกับเงือ
่ นไขการรับรองมาตรฐาน ท่านมี
ิ ธิท
สท
์ จ
ี่ ะยืน
่ อุทธรณ์ตอ
่ มกท. เพือ
่ ขอให ้ทบทวน
ิ ธิทจ
ผลการรับรองได ้ (ผู ้รับจ ้างผลิตไม่มส
ี ท
ี่ ะ
อุทธรณ์ แต่ผู ้ประกอบการทีเ่ ป็ นผู ้สมัครขอรับรอง
กับ มกท. สามารถอุทธรณ์ผลการรับรองที่
เกีย
่ วกับผู ้รับจ ้างผลิตได ้) การอุทธรณ์มข
ี น
ั ้ ตอน
การดาเนินการดังนี้
(1) ผู ้ประกอบการต ้องทาจดหมายแจ ้งการ
อุทธรณ์ พร ้อมข ้อมูลและหลักฐานเพิม
่ เติม เพือ
่
ี้ จงต่อ มกท. ภายใน 30 วันหลังจากได ้รับ
ชแ
จดหมายแจ ้งผลการรับรอง
(2) ผู ้จัดการ มกท. จะพิจารณาคาอุทธรณ์กอ
่ น
ถ ้าเป็ นเรือ
่ งความเข ้าใจผิดของผู ้ประกอบการ
เกีย
่ วกับผลการรับรองมาตรฐาน หรือเป็ นการ
ทางานทีผ
่ ด
ิ พลาดของเจ ้าหน ้าที่ มกท. ผู ้จัดการ
้
ี
จะชแจง และ/หรือแก ้ไขให ้ถูกต ้องโดยทันที
(3) ในกรณีทค
ี่ าอุทธรณ์ถก
ู ต ้อง ผู ้จัดการจะสง่
เรือ
่ งให ้กับอนุกรรมการรับรองมาตรฐานทบทวน
คาอุทธรณ์ ถ ้ามีการเปลีย
่ นแปลงคาวินจ
ิ ฉั ย หรือ
ยังยืนยันในคาวินจ
ิ ฉั ยเดิม ก็จะแจ ้งให ้ผู ้อุทธรณ์
ทราบ
(4) ถ ้าผู ้ขออุทธรณ์ยังคงไม่พอใจกับผลการ
พิจารณาของอนุกรรมการกากับการรับรอง และ
ต ้องการยืน
่ คาอุทธรณ์ตอ
่ ผู ้ขออุทธรณ์จะต ้อง
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์เป็ นจานวน
2,000 บาท จากนัน
้ ผู ้จัดการจะนาเสนอข ้อ
อุทธรณ์นัน
้ ต่อคณะกรรมการมูลนิธ ิ เพือ
่ พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการเฉพาะกิจขึน
้ หนึง่ ชุดเพือ
่
พิจารณาทบทวนการอุทธรณ์นัน
้
(5) คาวินจ
ิ ฉั ยของคณะกรรมการเฉพาะกิจนีถ
้ อ
ื
ิ้ สุด
เป็ นอันสน
(6) ถ ้าผลการพิจารณาเป็ นการเปลีย
่ นคาวินจ
ิ ฉั ย
ิ เดิม เนือ
ไปจากการตัดสน
่ งจากคาวินจ
ิ ฉั ยเดิม
เกิดขึน
้ จากการทางานทีผ
่ ด
ิ พลาด ทาง มกท. จะ
คืนเงินจานวน 2,000 บาทให ้กับผู ้ขออุทธรณ์

If operator is denied of certification or
disagrees with imposed certification
conditions, he/she has right to appeal.
(Subcontractors has no rights for appeal but
the operator can appeal the certification
decision on the subcontractor). This
following described the appeal process:
(1) The operator submits an appeal letter
together with additional information or
evidence to ACT. The appeal must be made
within 30 days after it receives the
certification letter.
(2) ACT Manager will first review the case.
If the appeal is based on misunderstanding
of the operator about certification decision
or it is mistake made by ACT staff, the
Manager will inform the appellant and/or
correct the mistake.
(3) If the appeal is justified, the Manager
will arrange for the Certification Supervision
Committee to review the appeal. The
operator will then be notified of the
Committee's decision.
(4) If the appellant insist on the appeal, the
appellant must deposit appeal fee of 2,000
Baht. Then, the Manager will request the
the Foundation Board of Director to appint
an adhoc appeal committee to look into the
case.
(5) The decision of this appeal committee is
final.
(6) If the appeal committee changes the
original decision because it is incorrect, ACT
will refund 2,000 baht to the appellant.
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สรุปขนตอนและระยะเวลาในการตรวจร
ั้
ับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ /
Summary of Steps and Time for Organic Inspection-Certification
1. ยืน
่ ใบสมัครขอรับรองมาตรฐาน
โดยผู ้สมัคร จะต ้องกรอก
แบบฟอร์มการสมัครและข ้อมูล
ต่างๆ ตามทีก
่ าหนด

เริม
่ ต ้นกระบวนการตรวจรับรอง
1. Applicant submit the
Starting of completed application pack
certification process with all required information

2. มกท. แจ ้งค่าธรรมเนียมการ
ตรวจ

ภายใน 15 วันหลังวันยืน
่ ใบสมัคร
2. ACT issues invoice.
15 days after the
application submission date

ผู ้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมให ้ มกท.

ภายใน 30 วันหลังจากได ้รับแจ ้ง
Applicant pay the invoice.
30 days after
receiving invoice

3. มกท. มอบหมายให ้ผู ้ตรวจไป
ภายใน 30 วันหลังจากรับชาระ
ตรวจเยีย
่ มฟาร์มหรือสถานที่
ค่าธรรมเนียม
ประกอบการ โดยผู ้ตรวจจะติดต่อ
30 days after invoice is paid.
นัดหมายวันเวลาทีจ
่ ะไปตรวจเยีย
่ ม
กับผู ้สมัครโดยตรง

3. ACT assign inspector to
inspect the production site. The
inspector will directly contact
the applicant to make the
arrangement

เมือ
่ ผู ้ตรวจได ้ทาการตรวจฟาร์ม
การตรวจใช ้เวลา 1 – 7 วัน ขึน
้ กับ
หรือสถานประกอบการเสร็จ ผู ้ตรวจ ความซับซ ้อนของการผลิตและการ
จะทาสรุปผลการดาเนินการทีไ่ ม่
ประกอบการ
เป็ นไปตามมาตรฐาน และแจ ้งให ้
Inspection takes 1 – 7
ผู ้ประกอบการทราบด ้วย
days depending on
the complexity of the
production and operation.

When the inspector complete
the inspection, the inspector
will summarize the noncompliance issues and inform
the operator about them.

4. ผู ้ตรวจจัดส่งรายงานการตรวจ
ให ้ มกท. และส่งสาเนาให ้
ผู ้ประกอบการ

ภายใน 10 วันหลังการตรวจ
4. Inspector send the
10 days after the inspection inspection report to ACT and
copy to the operator.

ผู ้ประกอบการอ่านและลงนาม
รับทราบเพือ
่ ยืนยันว่าข ้อมูลใน
รายงานการตรวจตรงกับสิง่ ที่
ผู ้ตรวจได ้พบ

ภายใน 15 วันหลังจากทีไ่ ด ้รับ
สาเนา
15 days after receiving the copy
of the inspection report

The operator read and sign off
the report, confirming the
report reflects the what the
inspector found during
inspection.

5. เจ ้าหน ้าทีร่ ับรองพิจารณารับรอง ภายใน 15 วันหลังจากได ้รับ
5. Certification officer makes
และแจ ้งผลการรับรองให ้ผู ้สมัคร
เอกสารลงนามรับรองรายงานตรวจ the certification decision and
ทราบ
จากผู ้ประกอบการ
inform the applicant.
15 day after receiving the sign
off report from the operator
6. ผู ้ประกอบการทีต
่ ้องการ
อุทธรณ์ สามารถแจ ้ง มกท. เป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษร โดยระบุเหตุผล
และข ้อมูลประกอบ

ภายใน 30 วันหลังจากทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
ผลการรับรอง
30 day after receiving the
certification letter

6. If wish, the operator may
appeal by writing to ACT with
explanation of reasons and
evidences.

รวมระยะเวลาทงหมด
ั้
ประมาณ 120 ว ัน น ับจากว ันทีย
่ น
ื่ ใบสม ัครขอการร ับรอง
The total time period is 120 days after submitting the application
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้ ราเกษตรอินทรีย/์ Use of Organic Seal
11. การใชต
เฉพาะผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการรับรองผลิตผล
เป็ นเกษตรอินทรียแ
์ ล ้ว (ผ่านระยะปรับเปลีย
่ น)
ิ ธิท
้
จึงมีสท
์ จ
ี่ ะใชตรารั
บรองเกษตรอินทรียบ
์ น
ผลผลิต (ไม่วา่ จะเป็ นเพือ
่ การขายสง่ และขาย
้
ปลีก) โดยตรารับรองทีใ่ ชจะต
้องเป็ นตรารับรอง
ของระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียท
์ ี่
ผู ้ประกอบการได ้ขอการรับรองเท่านัน
้
้
ก่อนการใชตรา
ผู ้ประกอบการจะต ้อง
ั ญาข ้อตกลงการใชตรารั
้
(1) ลงนามใน “สญ
บรอง
เกษตรอินทรีย”์ กับ มกท.
้
(2) ปฏิบัตต
ิ ามนโยบายว่าด ้วยการใชตรารั
บรอง
เกษตรอินทรีย ์
ิ ค ้าทีจ
้
(3) สง่ แบบร่างฉลากสน
่ ะมีการใชตรา
ให ้
้ ง
มกท. ตรวจสอบก่อนการใชจริ
ข ้างล่างแสดงตรารับรองเกษตรอินทรียแ
์ บบต่างๆ

223MN

Only operator, whose certified organic
products have completed the conversion
time, has the right to use organic seal on
product package, either for wholesaling and
retailing. The organic seal to be used must
be the seal of the organic programme that
the operator is certified.
Before using the seal, the operator must
(1) sign “Seal Use Agreement” with ACT
(2) comply with the Seal Use Policy
(3) send the draft of the package design to
ACT to approve before printing.
Below show the organic seal of different
certification programme.
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12. การลงโทษเมือ
่ ละเมิดมาตรฐาน / Sanction
หลังจากทีผ
่ า่ นการรับรองแล ้ว ถ ้า มกท. ตรวจ
พบว่าผู ้ประกอบการได ้ละเมิดมาตรฐานและการ
รับรอง มกท. จะพิจารณาลงโทษผู ้ประกอบการ
ตามความรุนแรงของการละเมิด ดังนี้
ื เตือน
 ทาหนั งสอ
 ทาการตรวจพิเศษเพิม
่ เติม ซงึ่
ี ค่าใชจ่้ ายในการ
ผู ้ประกอบการจะต ้องเสย
ตรวจนี้
 ปรับเป็ นเงิน
ิ ธิใ์ นการใชตรา
้
 จากัดสท
 ระงับผลการรับรอง
 ถอดถอนการรับรอง

After certification, if the operator is found
violating organic standards or certification
requirements, ACT may impose the
sanction measures. The sanction depends
on the severity of the violations, such as:
 Warning letter
 Extra-ordinary inspection which the
operator must pay for such extra
expenses
 Monetary fine
 Restriction of seal use
 Suspension of certification
 De-certification
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13. การดาเนินการหล ังถูกระง ับ-ถอดถอนการร ับรอง / Measures after
Suspension and De-Certification
การลงโทษโดยการระงับ-ถอดถอนใบรับรอง จะ
ั แล ้วว่า มีการละเมิด
เกิดขึน
้ ในกรณีทไี่ ด ้พิสจ
ู น์ชด
ข ้อตกลง/นโยบาย/มาตรฐานของ มกท. หรือไม่
ปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในการรับรองของ มกท. ไม่วา่
จะเป็ นการจงใจหรือปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบต
ั ิ
ตาม

Sanctions by suspension and decertification may be imposed when there is
a clear proof of violations or noncompliance of organic standards, policies,
agreements, or certification conditions,
either with intention or by negligence.

เมือ
่ ผู ้ประกอบการถูกระงับหรือถอดถอนใบรับรอง When the operator's certification is
ิ ธิในการใชตราส
้
ิ้ สุดลงทันที ซงึ่
จะทาให ้สท
น
suspended or terminated, the right to seal
ผู ้ประกอบการจะต ้องดาเนินการดังนี้
use also ends. The operator then must:
(1) ทาลายฉลากและบรรจุภัณฑ์ทม
ี่ ต
ี รา มกท.
ในทันที หรือสง่ ฉลากและบรรจุภัณฑ์นัน
้ ให ้กับ
มกท. โดยผู ้ประกอบการจะต ้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ เอง

(1) Destroy all remaining packages carrying
organic seal immediately or send the
packages to ACT. The operator must bear
the cost of such action;

(2) มกท. อาจอนุญาตให ้ผู ้ประกอบการ ทีถ
่ ก
ู
ระงับหรือถอดถอนการรับรอง สามารถดาเนินการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ต
ี รา มกท. เท่าทีย
่ ังมี
ิ ค ้า ณ วันทีม
ผลิตภัณฑ์นัน
้ ในคลังสน
่ ก
ี ารระงับ
หรือถอดถอนการรับรองได ้ แต่ผู ้ประกอบการ
ั ญาข ้อตกลงพิเศษกับ มกท. ก่อน
จะต ้องทาสญ

(2) ACT may allow the suspended or decertified operator to sell the remaining
products carrying organic seal only those
remaining in the stock on the date of
suspension or de-certification. But the
operator must enter into a contract with
ACT prior to the sale.

ิ ธิท
(3) ผู ้ประกอบการมีสท
์ จ
ี่ ะขอยืน
่ อุทธรณ์คาสงั่
ในการระงับ-ถอดถอนการรับรอง แต่การระงับ้ นที จนกว่า
ถอดถอนการรับรองจะมีผลบังคับใชทั
การอุทธรณ์จะได ้รับการพิจารณาให ้มีการรับรอง
ใหม่
(4) ผู ้ประกอบการทีถ
่ ก
ู ถอดถอนใบรับรอง อาจ
ิ ธิก
ถูกตัดสท
์ ารสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียเ์ ป็ นเวลาไม่เกิน 3 ปี

(3) The operator has the right to appeal the
suspension or de-certification decision. But
the suspension or de-certification still has
effect until the appeal decision reverses the
earlier decision.
(4) The de-certified operator may be
prohibited from re-applying for ACT organic
certification at a maximum of 3 years.
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14. การร้องเรียน / Complaint
ิ ธิท
ผู ้ประกอบการมีสท
์ จ
ี่ ะร ้องเรียนเกีย
่ วกับการ
ดาเนินการในทุกด ้านของ มกท. ไม่วา่ จะเป็ นการ
ทางานของเจ ้าหน ้าที่ หรือของผู ้ตรวจ รวมทัง้ การ
ร ้องเรียนเกีย
่ วกับการละเมิดมาตรฐานของ
ผู ้ประกอบการด ้วยกันเอง โดยผู ้ทีจ
่ ะร ้องเรียนต ้อง
ทาจดหมายสง่ ให ้กับผู ้จัดการ และแจ ้งข ้อมูล
เกีย
่ วกับเรือ
่ งทีร่ ้องเรียนโดยละเอียด รวมทัง้ แจ ้ง
ื่ และทีอ
ชอ
่ ยูข
่ องผู ้ร ้องเรียนด ้วย เพือ
่ สะดวกใน
การติดต่อประสานงานกลับ ในกรณีทต
ี่ ้องการ
ื่
ข ้อมูลเพิม
่ เติม หากผู ้ร ้องเรียนไม่เปิ ดเผยชอ
ิ ธิใ์ นการตรวจสอบข ้อเท็จจริง
มกท. อาจสงวนสท
จากคาร ้องเรียนนัน
้
ข ้อมูลต่างๆ ของผู ้ร ้องเรียนจะได ้รับการปกปิ ด
ื สวน
เป็ นความลับเฉพาะผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการสบ
ข ้อเท็จจริงเท่านัน
้ และจะไม่มผ
ี ลด ้านบวกหรือ
ลบต่อการทางานของ มกท. ในการตรวจรับรอง
มาตรฐานผู ้ประกอบการทีท
่ าการร ้องเรียน

A operator has right to lodge complaints on
all aspect of ACT work. This includes
complaints about ACT staffs or inspectors,
even complaints about non-compliance of
other operators. Complaints should be in
writing and directed to ACT Manager.
Complaint should also contain detailed
information of the case and should include
name and address of the complainer so that
ACT can contact if further information is
needed. If the complainer want to remain
anonymous, ACT may reserve the right not
to investigate the complaint.
All information about the complainer is
strictly confidential. Only those involve with
the investigation may have access to the
information. Also, lodging a compliant
would not affect positively or negatively
ACT's services to the complainer.
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15. การต่ออายุการร ับรอง / Renew of Certification
ในกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ผู ้ประกอบการจะต ้องได ้รับการตรวจจาก มกท.
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ และใบรับรองจะมีอายุ 1 ปี
ดังนัน
้ เพือ
่ ให ้ท่านได ้รับการรับรองอย่างต่อเนือ
่ ง
ผู ้ประกอบการทุกท่านต ้องทาการต่ออายุการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ หม่ทก
ุ ปี โดย
ทาง มกท. จะจัดสง่ แบบฟอร์มต่ออายุให ้กับท่าน
ทุกต ้นปี เพือ
่ ให ้ท่านแจ ้งความจานงในการขอต่อ
อายุ
ในเอกสารการต่ออายุการรับรอง ผู ้ประกอบการ
จะต ้องแจ ้งแผนการผลิตประจาปี ให ้ มกท. ทราบ
้ นข ้อมูลในการวางแผนการ
ซงึ่ มกท. จะใชเป็
ตรวจสอบรับรองของปี นัน
้ ๆ

In the certification process, the operator
will be inspected by ACT annually at least
once a year and the certificate is valid for
one year. Therefore, in order to continue
the certification, the operator must renew
his/her certification every year. ACT will
send a re-application form to the operator
at the beginning of each year.
To renew the certification, the operator
must fill the re-application form and submit
it to ACT together with the annual
production plan. ACT will use the reapplication information for planning of
annual inspection and certification works.

ผู ้ประกอบการต ้องยืน
่ ใบสมัครต่ออายุภายในวันที่
31 มีนาคมของทุกปี
The operator must submit the re-application
to ACT before 31 March of every year.
การยืน
่ ใบสมัครต่ออายุนจ
ี้ ะทาให ้อายุการรับรอง
ต่อเนือ
่ ง และ มกท. จะสามารถต่ออายุใบ
The submission of annual renewal
ประกาศนียบัตรให ้ท่านได ้ต่อเนือ
่ ง ถ ้าการผลิตที่ application allows ACT to extend a new
ได ้รับการรับรองยังคงเดิม แต่หากมีการ
certificate to replace the expiring one as
เปลีย
่ นแปลงผลผลิต ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้ง long as the certified production remains
การเปลีย
่ นแปลงนัน
้ ให ้ มกท. ทราบ เพือ
่ จะได ้ทา unchanged. However, if certified production
การตรวจรับรองก่อน (ดูรายละเอียดใน “การขอ has changed, the operator must inform ACT
รับรองเพิม
่ เติม”) ทาง มกท. จึงจะสามารถต่อ
of the change so that the changed
อายุใบประกาศนียบัตรให ้ท่านได ้
production is inspected and certified (see
more details in “Additional Certification”)
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการมีการเปลีย
่ นแปลงการ
before renewing a new certificate.
ผลิตทีไ่ ด ้รับการรับรอง ผู ้ประกอบการมีหน ้าที่
ต ้องแจ ้งการเปลีย
่ นแปลงนัน
้ ให ้ มกท. ทราบ
When the operator has significant changed
โดยไม่ต ้องรอแจ ้งพร ้อมกับการต่ออายุ เพือ
่ ทาง in the certified production, it must notify
มกท. จะพิจารณาว่า การเปลีย
่ นแปลงนัน
้ มีผลต่อ the changes to ACT without delay so that
การรับรองการประกอบการในปั จจุบันขณะนัน
้
ACT can determine whether the change has
หรือไม่ รวมทัง้ ต ้องมีการตรวจรับรองเพิม
่ เติม
any implication for the certified production
หรือไม่
and whether additional inspection and
certification is required.
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16. การขอร ับรองเพิม
่ เติม / Additional Certification
ในกรณีตอ
่ ไปนี้ ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้งขอ
In the following case, the operator must
สมัครรับรองเพิม
่ เติมกับ มกท.
notify the change to ACT for additional
 มีผลผลิตใหม่จากการผลิตในฟาร์มที่
certification.
แตกต่างอย่างมากจากระบบการผลิตที่
 a change of product different from
่ ได ้รับการรับรอง
ได ้รับการรับรองอยู่ เชน
the certified list, e.g. change from
การปลูกข ้าว แต่เปลีย
่ นมาทาข ้าวโพด
rice (certified) to grow corn;
่
 การเปลีย
่ นแปลงการผลิต เชน การขยาย
 a change of production e.g.
ื้ ทีด
พืน
้ ทีก
่ ารผลิตเกษตรอินทรีย ์ ซอ
่ น
ิ เพิม
่
expanding the production field, new
เปลีย
่ นแปลงพืน
้ ทีท
่ ท
ี่ าการผลิต
land brought for organic cultivation
 มีผลผลิตแปรรูปชนิดใหม่เพิม
่ ขึน
้
 additional processed products;
 มีการเปลีย
่ นแปลงสูตรหรือองค์ประกอบ
 change of recipe or ingredient in the
่ ได ้รับการรับรอง
ของผลผลิตแปรรูป เชน
processed product, e.g. change of
ั ปะรดสูตรหนึง่ แต่
การทาแยมสบ
recipe of pineapple jam recipe to
ั ปะรดสูตรใหม่
เปลีย
่ นไปทาแยมสบ
another recipe;
่
้
ื
 เปลีย
่ นแปลงสถานทีผ
่ ลิต เชน ซอทีด
่ น
ิ
 change of field or production area
ปลูกข ้าวอินทรียเ์ พิม
่ ย ้ายโรงงานผลิต
e.g. acquire new land to cultivate
 เปลีย
่ นกรรมวิธก
ี ารแปรรูปและการจัดการ
organic rice or move factory;
่
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียเ์ ป็ นวิธใี หม่ เชน
 changes of processing or handling
ี ้าวด ้วยเครือ
ี นาด
เปลีย
่ นจากการสข
่ งสข
method e.g. change from small rice
ี นาดใหญ่
เล็กเป็ นเครือ
่ งสข
mill machine to bigger machine.
ผู ้ประกอบการทีต
่ ้องการสมัครขอการรับรอง
เพิม
่ เติมสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มได ้ที่ มกท.
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เมือ
่ ยืน
่ ใบสมัคร
แล ้ว ทาง มกท. จะพิจารณาว่า มีความ
จาเป็ นต ้องไปตรวจฟาร์ม/สถานประกอบการเพิม
่
อีกหรือไม่ หรือสามารถตรวจสอบจากเอกสารที่
ผู ้ประกอบการสง่ มาให ้ ในกรณีทต
ี่ ้องมีการตรวจ
ฟาร์ม/สถานประกอบการเพิม
่ ทาง มกท. จะเรียก
เก็บค่าใชจ่้ ายในการตรวจจากผู ้ประกอบการ

The operator wishing to apply for additional
certification can ask for the application form
at ACT office or download from the ACT
web. After receiving the application, ACT
will decide whether an inspection is needed
or certification can be done based on
submitted documents. If additional
inspection is needed, ACT will send the
invoice to the additional inspection costs.

Page 33 of 34

GM120907

223MN

17. ใบร ับรองเพือ
่ การค้า / Transaction certificate
การออกใบรับรองเพือ
่ การค ้าเป็ นการยืนยันว่า
ิ ค ้าทีผ
สน
่ ู ้ประกอบการสง่ ไปขาย (อาจเป็ นการ
ขายในประเทศหรือสง่ ออกก็ได ้) ในแต่ละครัง้
ื้ ) เป็ นผลผลิตเกษตรอินทรียท
(คาสงั่ ซอ
์ ไี่ ด ้รับการ
ื้ อาจจาเป็ นต ้องใชในการ
้
รับรองจริง ซงึ่ ผู ้ซอ
้
ยืนยันกับผู ้ตรวจ หรือใชประกอบการน
าเข ้า
่
ผลผลิตอินทรีย ์ (เฉพาะในกรณีการสงออก) ซงึ่ ผู ้
ื้ จะเป็ นผู ้ร ้องขอเอกสารนีจ
ซอ
้ ากผู ้ขายเป็ นกรณีๆ
ไป

A transaction certificate is issued to certify
that the products sold (can be to another
operator in the country or export) in each
consignment are certified organic products.
Buyers may need to have this transaction
certificate to show to the inspector
inspecting his/her operation or for importer
to submit it to the custom officer for import
clearance.

ผู ้ประกอบการได ้รับการรับรองจาก มกท. แล ้ว
สามารถขอให ้ มกท. ออกใบรับรองเพือ
่ การค ้าได ้
โดย มกท. จะออกใบรับรองเพือ
่ การค ้านีเ้ ฉพาะ
ื้ ) เท่านัน
การจาหน่ายแต่ละครัง้ (แต่ละคาสงั่ ซอ
้
ดังนัน
้ ถ ้าผู ้ประกอบการต ้องการใบรับรองเพือ
่
ิ ค ้าเกษตรอินทรีย ์
การค ้าทุกครัง้ ทีข
่ ายสน
ผู ้ประกอบการต ้องร ้องขอกับ มกท.

Only operators certified with ACT can ask
ACT to issue the transaction certificate. ACT
only issue the certificate for each
consignment (purchase order). So for every
sale, operator would have to ask for a new
transaction certificate from ACT.

ผู ้ประกอบกาารสามารถขอแบบฟอร์มการขอ
ใบรับรองเพือ
่ การค ้าจากสานั กงาน มกท. (หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ มกท.) กรอก
รายละเอียดแล ้วสง่ ให ้ มกท. และแนบสาเนาใบ
ิ ค ้าใน
สง่ ของหรือใบแจ ้งหนี้ ของการจาหน่ายสน
ื้ นัน
คาสงั่ ซอ
้ ๆ พร ้อมกับชาระค่าธรรมเนียมการ
ออกใบรับรองเพือ
่ การค ้า (300 บาท/ใบรับรอง)
เมือ
่ มกท. ได ้ตรวจสอบข ้อมูลจากเอกสารการ
ตรวจสอบและการรับรองของผู ้ประกอบการแล ้ว
มกท. จะออกใบรับรองเพือ
่ การค ้าให ้ภายใน 48
ชวั่ โมงหลังจากทีไ่ ด ้รับเอกสารการขอใบรับรอง
เพือ
่ การค ้า

Ask for an application for transaction
certificate from ACT office or download it
from the ACT website. Complete the form
and attach copy of delivery note or invoice
of the transaction. Pay ACT the transaction
certificate fee (THB 300/certificate).
ACT will check and verify the information
from the last inspection report and
certification decision before issuing the
transaction certificate. The certificate
should be issued within 48 hours after the
submission of the request to ACT.

Page 34 of 34

GM120907

