เอกสารแนะนา มกท. และการตรวจร ับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
สำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์ (มกท.) เป็ นองค์กรอิสระที่
ให ้บริกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์ ก่อตัง้ ขึน
้ ในปี พ.ศ.
2538 โดยกำรสนับสนุนของเครือข่ำยเกษตรทำงเลือก องค์กร
ื่ มวลชนและเครือข่ำย
พัฒนำเอกชน นักวิชำกำร องค์กรผู ้บริโภค สอ
ร ้ำนค ้ำสเี ขียว ทีท
่ ำงำนสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หลังจำก
นัน
้ มกท. ได ้ริเริม
่ พัฒนำมำตรฐำนเกษตรอินทรียข
์ น
ึ้ เป็ นครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2542 แล ้วจึงเริม
่ ให ้บริกำรตรวจรับรองในปี เดียวกัน ต่อมำ
มกท. ได ้ดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นมูลนิธฯิ เมือ
่ เดือนกันยำยน 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 foundation was registered.

ั ัศน์และพ ันธกิจ
วิสยท

ั ักษณ์คณ
ั ทัศน์ของ มกท. คือ สญล
วิสย
ุ ภาพแห่งการตรวจ
ั
ร ับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียส
์ ากล เพือ
่ สงคมที
น
่ า่ อยู่
่
ิ
และสงแวดล้อมทีย
่ ง่ ั ยืน

และมีพันธกิจหลักในกำรดำเนินงำน คือ
1. ให ้บริกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรียท
์ ส
ี่ ำกล
ยอมรับ
2. ให ้บริกำรตรวจรับรองมำตรฐำนอืน
่ ๆ ด ้ำนเกษตร
สงิ่ แวดล ้อมและสงั คม
3. ให ้บริกำรฝึ กอบรมและเผยแพร่ควำมรู ้เรือ
่ งเกษตรอินทรีย ์
และตรวจรับรองแก่ผู ้สนใจ แต่ไม่ดำเนินกิจกำรใดๆ ทีอ
่ ำจ
สง่ ผลต่อควำมเป็ น กลำงของ มกท. ในกำรตรวจและ
รับรองมำตรฐำน
4. สนับสนุนวิถเี กษตรอินทรียใ์ นประเทศไทย และ
ต่ำงประเทศ
ั ยภำพของบุคลำกรในองค์กรให ้มีควำมเป็ นมือ
5. พัฒนำศก
ี ในกำรให ้บริกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์
อำชพ
6. พัฒนำนวัตกรรมขององค์กรอย่ำงต่อเนือ
่ งและยั่งยืน
211MN

Vision and Missions

ACT's vision is to be the quality mark for organic inspection

and certification of international standards, contributing
to the well-being 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. เป็ นหน่วยงำนของมูลนิธ ิ
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์ ซงึ่
เป็ นองค์กรไม่แสวงกำไร ทีจ
่ ด
ทะเบียนในประเทศไทย
กรรมกำรมูลนิธป
ิ ระกอบด ้วย
ตัวแทนจำกผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง
่
กับเกษตรอินทรีย ์ เชน
่
ิ
ผู ้บริโภค นักสงแวดล ้อม ธุรกิจ
ื่ มวลชน
เอกชน นักวิชำกำร สอ
และองค์กรพัฒนำเอกชน
กรรมกำรมูลนิธฯิ แต่งตัง้
กรรมกำร 3 ท่ำน เพือ
่ ทำ
หน ้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริหำร
มกท. กรรมกำรบริหำรแต่งตัง้
อนุกรรมกำรมำตรฐำนและ
อนุกรรมกำรกำกับกำรรับรอง
มำตรฐำน รวมทัง้ กำกับดูแล
กำรทำงำนของผู ้จัดกำร มกท.
ซงึ่ เป็ นหัวหน ้ำเจ ้ำหน ้ำที่
บริหำรสูงสุดของ มกท. ตำม
โครงสร ้ำงกำรทำงำนใน
แผนภูม ิ

211MN

ACT is an internal body of
the Foundation of Organic
Agriculture Certification
Thailand, a non-profit
organization registered with
the Thai authorities. The
Foundation's board of
director compose of
stakeholder representatives,
e.g. consumers,
environmentalists, private
enterprises, academia,
media and nongovernmental organizations.
The board of director
appoints 3 of its member to
serve as the Executive
Board of the ACT. The
Executive Board appoints
the Standards Committee
and Certification Supervision
Committee as well as
oversee the works of ACT
Manager, the chief
executive officer of ACT.
See the organizational chart.
page 2 of 7
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การร ับรองระบบงานและการยอมร ับ

Accreditation and Recognition

มกท. ได ้รับกำรรับรองระบบงำนและกำรยอมรับมำตรฐำน
และกำรตรวจรับรองทัง้ จำกองค์กรในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ได ้แก่
1. ระบบงำนเกษตรอินทรีย ์ IFOAM (IFOAM
Accreditation Program) จำก International
Organic Accreditation Service (IOAS) ในปี
พ.ศ. 2544
2. ระบบงำนเกษตรอินทรียไ์ ทยจำกสำนั กงำน
ิ ค ้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มก
มำตรฐำนสน
อช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548
ิ ค ้ำ
3. ข ้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบสน
(ISO Gudie 65) จำก IOAS ในปี พ.ศ. 2548
4. ระบบอินทรียแ
์ คนำดำ (Canadian Organic
Regime – COR) จำก Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) ในเดือนมิถน
ุ ำยน
พ.ศ. 2552
5. กำรขึน
้ ทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย ์
โดยสหภำพยุโรป ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554

211MN

ACT has gained recognitions of its organic standards
and inspection-certification services from domestic
and international 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 from 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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บริการตรวจร ับรอง
เกษตรอินทรียข
์ อง
มกท.

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

ในปั จจุบน
ั มกท. มีบริกำร
ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย ์
หลำกหลำยมำตรฐำน เพือ
่
ให ้บริกำรกับผู ้ประกอบกำร
แบบต่ำงๆ ตำมตำรำง

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
public regulations. Among
them are:
1. NOP organic certifcation
2. Chinese organic
regulations
3. JAS organic certification
(Japan)
4. Global Organic Textile
Standards (GOTS)
5. Eco Bio Cosmetic

นอกจำกนี้ มกท. ยังมี
ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจ
รับรองเกษตรอินทรียอ
์ ก
ี
10 แห่งในภูมภ
ิ ำคเอเชีย
และอิตำลี ซึง่ ทำให ้ มกท.
สำมำรถให ้บริกำรตรวจ
รับรองตำมมำตรฐำน
เกษตรอินทรียร์ ว่ มกับ
มำตรฐำนเกษตรอินทรียอ
์ น
ื่
เช่น
1. มำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์
NOP โดยตรง
2. มำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์
ของประเทศจีน
3. มำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์
JAS (ญีป
่ น)
ุ่
4. Global Organic
Textile Standards
(GOTS)
5. Eco Bio Cosmetic

211MN
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ขนตอนการร
ั้
ับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.
บ ันได 6 ขน
ั้

หมำยเหตุประกอบ

บ ันไดขนที
ั้ ่ 1
ศึกษำข ้อมูลเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับงำนบริกำรรับรองมำตรฐำนฯ
ของ มกท. ประเภทต่ำง ๆ หรือตอบแบบสอบถำมเพือ
่ หำ
คำตอบสำหรับประเภททีต
่ ้องกำรสมัครให ้ตรงกับควำม
ต ้องกำร แจ ้งควำมจำนง ขอรับชุดใบสมัคร พร ้อมกับ ชาระ
้ งต้น ชุดละ 1,070 บาท
ค่าตรวจแบบใบสม ัครเบือ
มำยัง บัญชี
• ธ.ไทยพำณิชย์ สำขำพันธุท
์ พ
ิ ย์ พลำซ่ำ งำมวงศ์วำน
่ บัญชี บริษัท เอซีท ี ออร์แกนิค จำกัด เลขทีบ
ชือ
่ ญ
ั ชี
388-238729-4 หรือ
่
• ธ.กรุงไทย สำขำพันธุท
์ พ
ิ ย์ พลำซ่ำ งำมวงศ์วำน ชือ
บัญชี บจ.เอซีท ี ออร์แกนิค
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 985-5-23872-9
[มกท. จะเริม
่ ตรวจแบบใบสมัครเมือ
่ ผปก. ส่งใบสมัครพร ้อม
ใบนำฝำกค่ำตรวจแบบแล ้วเท่ำนัน
้ ]
บ ันไดขนที
ั้ ่ 2
กรอกใบสมัคร และแนบเอกสำรเพิม
่ เติม ทีจ
่ ำเป็ นในกำรสมัคร
่ ผู ้สมัครขอรับรองและวันที่
ให ้ครบถ ้วนทุกข ้อ ลงลำยมือชือ
สมัคร ส่งกลับไปยัง มกท.
ผู ้ขอรับ รองจะได ้รับ ใบแจ ้งค่ำธรรมเนียมกำรสมัค รขอรับ รอง
ตำมขอบข่ำยมำตรฐำน และประเภทกำรขอรับรอง ทีร่ ะบุไว ้ใน
ใบสมัคร
ชำระค่ำธรรมเนียม พร ้อมส่งหลักฐำนกำรโอนให ้ มกท.

211MN

•

ชุดใบสมัครมี 7 ประเภท คือ
1. ผู ้สมัครแบบฟาร์ม (รำยเดีย
่ ว สำหรับกำรผลิตพืช
ั ว์ )
สัตว์น้ ำ ปศุสต
2. ผู ้ประกอบกำร แปรรูป/บรรจุ /จ ัดจาหน่าย
3. ผู ้สมัครแบบระบบกลุม
่ ผูผ
้ ลิต (อำจรวมกำรผลิต แปร
รูปพืช ,สัตว์น้ ำ, กำรจับสัตว์น้ ำในทะเลชำยฝั่ ง )
4. ผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบกำร เก็ บเกีย
่ วผลผลิตจากป่าและ
ธรรมชาติ 5. ผู ้ประกอบกำรปัจจ ัยการผลิตเพือ
่
การค้า
้ งผึง้ อินทรีย ์
6. ผู ้ประกอบกำรเพือ
่ การเลีย
7. ผู ้ประกอบกำรเพือ
่ เมนูอาหาร

• ชุดใบสมัครประกอบด ้วยเอกสำรหลัก คือ
1) หนังสือมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์ มกท.
2) คูม
่ อ
ื กำรสมัครขอรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์ มกท.
สำหรับผู ้ผลิตและผู ้ประกอบกำร
3) คูม
่ อ
ื กำรขอรับรองตำมประเภททีข
่ อรับรองอืน
่ (กรณีม ี
เพิม
่ เติม)
4) ข ้อตกลงกำรสมัครขอรับรอง
5) แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองฯ แต่ละประเภท
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บ ันได 6 ขน
ั้

หมำยเหตุประกอบ

บ ันไดขนที
ั้ ่ 3
หลังจำกกำรชำระค่ำธรรมเนียม ผู ้ขอรับรองจะได ้รับกำรติดต่อ
จำกฝ่ ำยตรวจ มกท. เพือ
่ นัดหมำยกำรตรวจ ณ สถำนทีผ
่ ลิต/
ทีป
่ ระกอบกำร ในกรณีสมัครขอรับรองแบบกลุม
่ ผู ้ผลิต จะ
ได ้รับกำรติดต่อจำก มกท. เพือ
่ ไปตรวจประเมินระบบควบคุม
ภำยใน ก่อนกำรตรวจประจำปี ครัง้ แรก
บ ันไดขนที
ั้ ่ 4
หลังกำรตรวจ ผู ้ขอรับรองจะได ้สำเนำรำยงำนกำรตรวจหำกมี
ข ้อบกพร่อง ผู ้ตรวจจะแจ ้งให ้ทรำบ และผู ้ขอรับรองต ้องเสนอ
มำตรกำรแก ้ไข หรือดำเนินกำรแก ้ไขในทันที พร ้อมกับแจ ้ง
กำรแก ้ไขหรือมำตรกำรแก ้ไขนัน
้ ให ้ มกท. ก่อนที่ มกท. จะ
ส่งให ้ ฝ่ ำยรับรองมำตรฐำนพิจำรณำ
บ ันไดขนที
ั้ ่ 5
มกท. แจ ้งผลกำรรับรองให ้ผู ้ขอรับรองทรำบเพือ
่ ลงลำยมือ
่ ในใบตอบรับส่งกลับไปให ้ มกท. เก็บไว ้เป็ นหลักฐำน
ชือ

•
•

•

คณะทำงำนในฝ่ ำยรับรองฯจะ เป็ นผู ้ แจ ้งผลกำรพิจำรณำ

•

มกท. กำหนดเวลำกำรให ้บริกำรตรวจและรับรองภำยใน
เวลำไม่เกิน 3-4 เดือน โดยนับ จำกวันทีย
่ น
ื่ ใบสมัคร
พร ้อมกับชำระค่ำธรรมเนียม ถึงวันที่ มกท. ได ้รับใบตอบ
รับคืนจำกผู ้ขอรับรอง ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ประเภทกำรขอ
รับรอง
ผู ้สมัครทีไ่ ม่เห็นด ้วยกับผลกำรพิจำรณำรับรอง สำมำรถ
ทำหนังสือขออุทธรณ์ได ้ภำยใน 30 วัน

•

บ ันไดขนที
ั้ ่ 6
มกท. จัดส่งใบประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำนฯ ไปให ้ผู ้
ขอรับรองทีต
่ ้องกำรใช ้ตรำ มกท. ร่ำงแบบกำรใช ้ตรำให ้
มกท. พิจำรณำอนุมต
ั ก
ิ อ
่ นทำสัญญำกำรใช ้ตรำ

211MN

กำรตรวจประเมินเบือ
้ งต ้น จะทำในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบกำรมี
กำรผลิต ซับซ ้อน หรือสมัครแบบ กลุ่ม/โครงกำรใหม่ท ี่ม ี
ระบบควบคุมภำยใน
เจ ้ำหนำ้ ที่และผู ้ตรวจ มกท. ทุก คนได ้ลงนำมในสัญ ญำ
เรือ
่ งกำรรักษำควำมลับ และเรือ
่ งผลประโยชน์ขด
ั แย ้ง

•
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่ ผู ้ทีผ
มกท. จะทำกำรประชำสัมพันธ์รำยชือ
่ ำ่ นกำรรับรอง
แก่ผู ้สนใจทั่วไปใน Website และ/หรือจดหมำยข่ำว
มกท.

GM170322

เอกสารแนะนา มกท. และการตรวจร ับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

General Information about ACT and
Organic Inspection-Certification Services

สำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์ (มกท.)
102 หมู่ 2 ซ.งำมวงศว์ ำน 23 ถ.งำมวงศ ์
วำน อ. เมือง จ. นนทบุร ี 11000
โทร: 0-2952-6677, 0-2580-0934
แฟกซ ์ : 0-2580-0934
Website: www.actorganic-cert.or.th
E-mail info@actorganic-cert.or.th

211MN

Organic Agriculture Certification Thailand
102 Moo2 Soi Ngamwongwan 23
Ngamwongwan Road, Muang District,
Nonthaburi 11000, Thailand
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
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