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เอกสารฉบบันี�เป็นคูม่อืทั)วไปสําหรับ
ผูป้ระกอบการที)ตอ้งการสมคัรขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์จากมกท.  คูม่อืนี�จะ
อธบิายถงึขั �นตอนตา่งๆที)ผูส้มคัรจําเป็นตอ้ง
ทราบกอ่นการสมคัรขอการรับรอง เชน่ ขั �นตอน
การสมคัร, การปฏบิตัติามมาตรฐาน, การ
ตรวจสอบ, การรับรองมาตรฐาน รวมถงึการใช ้
ตรามาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์เป็นตน้  นอกจากนี� 
มกท. ยงัไดจั้ดทําคูม่อืสําหรับผูป้ระกอบการ
เฉพาะแตล่ะขอบขา่ย เชน่ การเพาะปลกูพชื
เกษตรอนิทรยี,์ การเกบ็เกี)ยวผลผลติจากป่าและ
ธรรมชาต,ิ การขอรับรองเกษตรอนิทรยีแ์บบ
กลุม่, การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�า, การประกอบการ
และแปรรปูเกษตรอนิทรยี,์ การประกอบอาหาร
อนิทรยีใ์นรา้นอาหาร, การเลี�ยงสตัว,์ การเลี�ยง
ผึ�ง, และการผลติปัจจัยการผลติสําหรับเกษตร
อนิทรยี ์รวมทั �งคูม่อืการใหบ้รกิารเพื)อการ
สง่ออก ซึ)งผูป้ระกอบการสามารถตดิตอ่ขอ
รายละเอยีดเพิ)มเตมิจากสํานักงาน มกท.ได ้

This document is a generic manual for an  
operator wishing to apply for ACT organic 

certification. In this manual, all steps of 
organic certification where an applicant 

needs to know are explained. For example, 
application process, standard compliance, 

inspection, certification, seal uses, etc. ACT 
has also prepared specific manuals for each 

certification scope such as organic crop 
production, wild harvest, group certification, 

livestock, bee keeping, processing and 
handling, and certification of input as well 

as export service, please ask for more 
information from ACT office. 
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1. คาํจาํกดัความ / Definition 
 
ไดแ้ก ่การผึ)งแหง้, การตากธญัชาต,ิ การทํา
การตดัแตง่, การคดัเลอืก, การบรรจุ
ผลติภณัฑ,์ การจัดเกบ็ และการขนสง่ 
 
การตม้, การตากแหง้, การอบ, การผสม, 
การบด, การอดั, การส,ี การทําใหเ้ป็น
ของเหลว, การหมกั, การดอง, การแชอ่ ิ)ม, 
การเคี)ยว, การกวน, การทอด, ฯลฯ 
 
 
การผลติทางการเกษตร การปฏบิตัหิลงัการ
เกบ็เกี)ยว และการแปรรปูผลติผลและ
ผลติภณัฑช์นดิเดยีวกนั ทั �งแบบอนิทรยีแ์ละ
แบบอื)น ซ ึ)งการผลติแบบอื)นนี�หมายรวมถงึ
การผลติแบบเคม ีระยะปรับเปลี)ยน 
ธรรมชาต ิและอนิทรยีท์ี)ไมข่อรับรอง 
 
ผลติผลที)ไดจ้ากการทําเกษตรอนิทรยีแ์ละ
การเกบ็เกี)ยวผลผลติจากป่าแลพื�นที)
ธรรมชาต ิรวมทั �งผลติผลที)ผา่นกระบวนการ
แปรรปู 
 
ผูท้ ี)ดําเนนิกจิการในการผลติ แปรรปู และ
จําหน่ายทั �งนี�รวมทั �งผูค้า้สง่, ผูค้า้ปลกี, ผูจ้ัด
จําหน่าย ผูส้ง่ออก  และผูผ้ลติปัจจัยการ
ผลติ 
 
ผูถ้กูวา่จา้งใหท้ําการผลติ แปรรปู หรอื
จัดการผลติผลเกษตรอนิทรยีใ์นบางขั �นตอน 
 
 
ผูท้ ี)ไปตรวจเยี)ยมฟารม์หรอืสถานที)
ประกอบการ เพื)อตรวจสอบและประเมนิวา่
ผูป้ระกอบการไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีข์อง มกท.หรอืไม ่
 
ชว่งระยะเวลานับจากเริ)มตน้ทําเกษตร
อนิทรยี ์ตามมาตรฐาน มกท. จนกระทั)ง
ไดร้ับการรับรองผลติผลวา่เป็นเกษตร
อนิทรยี ์ระยะการปรับเปลี)ยนนี�ถอืเป็นชว่ง
ระยะเวลาในการฟื�นฟสูภาพแวดลอ้มและ
ความอดุมสมบรูณข์องดนิ 

การปฏบิตัหิลงั
การเก็บเก ี[ยว  

Handling 
 

การแปรรปู  
Processing 

 
 
 
 

การผลติคูข่นาน 
Parallel 

production  
 
 
 
 

ผลผลติและ
ผลติภณัฑ ์
Product 

 
 

ผูป้ระกอบการ  
Operator 

 
 
 

ผูร้บัชว่งผลติ  
Sub-

contractor 
 

ผูต้รวจ  
Inspector 

 
 
 

ระยะปรบัเปลี[ยน 
Conversion 

Period 
 

e.g. wind-drying, sun-drying, 
cleaning, trimming, sorting, packing, 
storage, and transportation. 
 
e.g. boiling, heat-drying, oven-
drying, mixing, grinding, pressing, 
milling, liquidization, pickling,  
fermentation,  syrup-soaking, 
evaporation, stirring, frying, etc.  
 
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. 
 
Produce from organic farming and 
wild harvest as well as those that 
has been processed. 
 
 
A person who does business in 
farming, processing organic produce 
and sale. This includes  wholesaler, 
retailer, distributor, and exporter. 
 
A person who is contracted to be 
produce , handle, or do processing 
of organic products. 
 
A person who visits a farm or 
operating unit to verify and assess 
whether the operator is compliant 
with ACT standards. 
 
A period from the beginning of doing 
organic agriculture according to ACT 
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. หลกัการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์/ Principles 
of Inspection and Certification 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์
ของ มกท. เป็นการตรวจสอบและรับรองระบบ
การผลติและการประกอบการ โดยอาจจะเริ)มจาก
การผลติการเกษตร (ซึ)งอาจเป็นการเพาะปลกู
พชื เลี�ยงสตัว ์เลี�ยงผึ�ง เกบ็เกี)ยวผลผลติจากป่า
และธรรมชาต)ิ ไปจนถงึการจัดการผลผลติและ
การแปรรปู ซึ)งสามารถแบง่ออกเป็น 2 ขอบเขต
ใหญ่ๆ  คอื 
 
(1) การตรวจสอบและรับรองฟารม์  เป็นการ
ตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลติ ซึ)งจะ
ครอบคลมุตั �งแตเ่มล็ดพันธุ ์ปัจจัยการผลติที)ใช ้
การดแูลรักษา แนวกนัชน จนกระทั)งเกบ็เกี)ยว 
เกบ็รักษาผลติผล และบรรจขุาย  
(2) การตรวจสอบและรับรองการประกอบการ 
เป็นการตรวจสอบและรับรองการจัดการผลติผล
และการแปรรปู  ซึ)งครอบคลมุตั �งแตแ่หลง่ที)มา
ของวตัถดุบิ การจัดการกบัวตัถดุบิ กรรมวธิกีาร
แปรรปู การบรรจ ุการขนสง่ และการจัดจําหน่าย 
 
ดงันั�น การตรวจรับรองของ มกท. เป็นการรับรอง
วา่ ผลติผลหรอืผลติภณัฑนั์�นๆ มาจาก
กระบวนการผลติที)ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของ
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี)ผูป้ระกอบการขอการ
รับรอง ไมใ่ชก่ารตรวจสอบและรับรองวา่ผลติผล
หรอืผลติภณัฑนั์�นปลอดจากสารเคมตีกคา้งใดๆ     
แต ่มกท. อาจใชว้ธิกีารตรวจวเิคราะหห์าสารเคมี
ตกคา้งในผลติผลและผลติภณัฑเ์ป็นกรณีพเิศษ 
ในกรณีที)มคีวามสงสยัเรื)องการลกัลอบใชส้ารเคมี
การเกษตรของผูป้ระกอบการ หรอืในกรณีที)มี
ความเสี)ยงในการปนเปื�อนจากสภาพแวดลอ้ม  
 
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็น
เครื)องมอืทางการตลาดที)ชว่ยใหผู้บ้รโิภคเกดิ
ความมั)นใจวา่ไดซ้ื�อผลติผลและผลติภณัฑ์
อนิทรยีท์ี)แทจ้รงิ และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการ
ชว่ยคุม้ครองผูป้ระกอบการที)ปฏบิตัติามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์เพราะผูป้ระกอบการที)ไดรั้บการ
รับรองจาก มกท. เทา่นั�นที)จะมสีทิธิ�ใชต้รารับรอง
เกษตรอนิทรยีบ์นบรรจภุณัฑข์องตน  
 
เพื)อรักษาความเป็นกลางในการใหบ้รกิารตรวจ
รับรอง มกท. จะไมดํ่าเนนิกจิกรรมใดๆ ที)
เกี)ยวขอ้งกบัการตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์หก้บั
ผูป้ระกอบการ  แต ่มกท. จะชว่ยเผยแพรช่ื)อและ
ที)ตดิตอ่ของผูป้ระกอบการ ตลอดจนรายชื)อ

ACT’s organic inspection and certification is 
a process covering all steps from production 
(either crop production, livestock, bee-
keeping, 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.  
 
Organic certification is a marketing tool. It 
makes consumers confident that they are 
purchasing authentic organic products. At 
the same time, it also helps to protect 
organic producers because only certified 
operators have right to use organic seal on 
their products. 
 
To maintain the objectivity in inspection and 
certification, ACT will not engage in any 
marketing activity of organic products for 
any operators. However, ACT will publish 
names and address of certified  operators 
as well as the list of certified products to 
interested buyers and consumers in order 
to help promoting the organic market for 
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ผลติภณัฑท์ี)ผา่นการรับรองใหก้บัผูค้า้และ
ผูบ้รโิภคที)สนใจไดท้ราบ เพื)อชว่ยขยายตลาด
ใหก้บัผูป้ระกอบการ 
 
มกท. จะใชข้ั �นตอนการปฏบิตังิานแบบเดยีวกนั
สําหรับผูป้ระกอบการทกุรายที)สมคัรขอรับรองกบั 
มกท. ดงันั�น ผูป้ระกอบการทกุรายจะไดรั้บการ
ปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั (ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั)ิ 
และ มกท. เปิดรับสมคัรและใหก้ารตรวจสอบ
รับรองแกผู่ป้ระกอบการทกุรายตามขอบเขตที)
สามารถใหบ้รกิารได ้โดยไมม่ขีอ้จํากดัเรื)อง
คณุสมบตัขิองผูป้ระกอบการ เชน่ ขนาดของ
ฟารม์/โรงงาน/กลุม่เกษตรกร หรอื ผูป้ระกอบการ
ที)มพีื�นที)/โรงงานที)ไดรั้บการรับรองอยูก่อ่นหนา้
แลว้ หรอื จํานวนเงนิคา่ธรรมเนยีม เป็นตน้ 
 
นอกจากนี� ผูต้รวจและเจา้หนา้ที)ของ มกท. จะ
เกบ็ขอ้มลูที)เกี)ยวขอ้งกบักระบวนการผลติ สตูร/
สว่นผสมของผลติภณัฑ ์และความลบัทางการคา้
อื)นๆ ของผูป้ระกอบการเป็นความลบั และจะไม่
เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาต
จากผูป้ระกอบการแลว้เทา่นั�น (ยกเวน้ในกรณีที)มี
ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรอืเพื)อการรับรอง
ระบบงานและการขึ�นทะเบยีนเป็นหน่วยตรวจ
รับรอง)  แตใ่นกรณีที)ผูป้ระกอบการกระทําการ
ละเมดิมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ทาง มกท. สงวน
สทิธิ�ที)จะนํารายละเอยีดที)เกี)ยวกบัการละเมดินั�น
มาเผยแพรใ่หส้าธารณชนทราบ 

the operators. 
 
ACT will apply the same procedures to any 
operator who applied for certification with 
ACT. All operators will receive the same 
way of treatment (no-discrimination) from 
ACT. Non of them are prevented to access 
to ACT certification services with the 
inappropriate conditions such as size of 
farm/factory/grower group or existing 
certified units or amount of fee, etc. 
 
All ACT inspectors and staff will keep 
confidential information related to organic 
production and processing of the operator 
acquired during inspection. No information 
will be disclosed unless the operator gives 
permission to do so (except when it is 
required by law or for the purpose of 
accreditation and registration as organic 
certification body). ACT however reserves 
its right to disclose information about non-
compliant producer-operator to the general 
public. 
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3. ระบบเกษตรอนิทรยีท์ ี[ มกท. ใหบ้รกิาร / Organic Programmes 
Offered by ACT  
 

ปัจจบุนั มกท. ใหบ้รกิารตรวจรับรองเกษตร
อนิทรยีใ์น 5 ระบบ ดงัรายละเอยีดดงันี� 
 
(1) ระบบเกษตรอนิทรยี ์IFOAM 
เป็นระบบที)พัฒนาขึ�นโดยสมาพันธเ์กษตร
อนิทรยีน์านาชาต ิตั �งแตปี่ 2535 และ มกท. 
ไดรั้บการรับรองระบบงานจาก IOAS ตั �งแตปี่ 
2544    ในระบบนี� มกท. สามารถใหบ้รกิาร
ตรวจรับรองในขอบขา่ยการเพาะปลกูพชื การ
เพาะเลี�ยงสตัวนํ์�า การเกบ็เกี)ยวผลผลติจากป่า
และธรรมชาต ิการแปรรปูและจัดการผลผลติ 
และการผลติปัจจัยการผลติเพื)อการคา้  
 
(2) ระบบเกษตรอนิทรยีส์หภาพยโุรป 
ระบบใหมท่ี)เร ิ)มมผีลบงัคบัใชจ้รงิเมื)อ 1 
กรกฎาคม 2555 โดยมรีะเบยีบ EU (EC) no. 
834/2007 และ 889/2008 เป็นตวักํากบั  มกท. 
ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นหน่วยตรวจรับรอง
เกษตรอนิทรยีต์ั �งแตต่ลุาคม 2554  ในระบบนี� 
มกท. สามารถใหบ้รกิารตรวจรับรองในขอบขา่ย
การเพาะปลกูพชื การเกบ็เกี)ยวผลผลติจากป่า
และธรรมชาต ิและการแปรรปูและจัดการผลผลติ  
 
(3) ระบบเกษตรอนิทรยีแ์คนาดา 
รัฐบาลแคนาดาเริ)มนําระบบ Canada Organic 
Regime (COR) ออกใชใ้นปี 2552 ตามระเบยีบ 
Organic Products Regulations, 2009 โดยม ี
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 
เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ 
 
มกท. ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นหน่วยตรวจ
รับรองเกษตรอนิทรยีต์ั �งแตม่ถินุายน 2552  ใน
ระบบนี� มกท. สามารถใหบ้รกิารตรวจรับรองใน
ขอบขา่ยการเพาะปลกูพชื การเกบ็เกี)ยวผลผลติ
จากป่าและธรรมชาต ิและการแปรรปูและจัดการ
ผลผลติ  
 
(4) ระบบเกษตรอนิทรยีส์หรฐัอเมรกิา 
แผนงานเกษตรอนิทรยีแ์หง่ชาต ิ(National 
Organic Program – NOP) อยูภ่ายใตก้ารกํากบั
ดแูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา (United 
States Department of Agriculture – USDA) 
โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอนิทรยีน์ี�เร ิ)มใช ้
ตั �งแตเ่มื)อ พ.ศ. 2545  ในเดอืนมถินุายน 2552 
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิาและ CFIA ของ
แคนาดาไดล้งนามในขอ้ตกลงยอมรับความเทา่

At present, ACT can offer organic 
certifications in 5 different programmes. 
 
(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) 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) 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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เทยีมกนัของระบบเกษตรอนิทรยีข์องอกีฝ่าย ซึ)ง
ทําใหผ้ลผลติเกษตรอนิทรยีท์ี)ไดรั้บการรับรอง
ตามระบบเกษตรอนิทรยีแ์คนาดาสามารถไดรั้บ
การรับรองตามระบบของสหรัฐอเมรกิาเพิ)มเตมิ
ไดโ้ดยมกีารประเมนิเพิ)มเตมิอกีเพยีงไมก่ี)เรื)อง 
 
ผูป้ระกอบการที)จะขอการรับรองผลผลติตาม
ระบบเกษตรอนิทรยีส์หรัฐอเมรกิากบั มกท. 
จะตอ้งขอการรับรองตามระบบแคนาดาควบคูก่นั 
เพราะการรับรองตามระบบของสหรัฐอเมรกิาของ 
มกท. นี�เป็นการรับรองภายใตข้อ้ตกลงความเทา่
เทยีมของระบบเกษตรอนิทรยีแ์คนาดาและ
สหรัฐอเมรกิา  มกท. ไมไ่ดใ้หบ้รกิารตรวจรับรอง
ตามระบบเกษตรอนิทรยีส์หรัฐอเมรกิาโดยตรง 
 
ขอบขา่ยการตรวจรับรองในระบบนี�จงึเหมอืนกบั
ระบบของแคนาดา 
 
(5) ระบบเกษตรอนิทรยีส์วสิเซอรแ์ลนด ์
รัฐบาลสวสิไดอ้อกระเบยีบเกษตรอนิทรยีเ์มื)อ
กนัยายน พ.ศ. 2540 (Organic Farming 
Ordinance, SR 910.18) โดยมกีระทรวงเกษตร 
(Federal Office for Agriculture - FOAG) เป็น
ผูกํ้ากบัดแูลระเบยีบเกษตรอนิทรยีน์ี�  มทก. 
ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นหน่วยตรวจรับรอง
เกษตรอนิทรยีจ์าก FOAG เมื)อ 17 กรกฎาคม 
2555  ในระบบนี� มกท. สามารถใหบ้รกิารตรวจ
รับรองในขอบขา่ยการเพาะปลกูพชื และการเกบ็
เกี)ยวผลผลติจากป่าและธรรมชาต ิ  
 
(6) ระบบเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
เนื)องจากมกีารผลติเกษตรอนิทรยีใ์นประเทศ
และในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตบ้างอยา่ง
ที)เพิ)งเริ)มพัฒนาขึ�น ทาง มกท. จงึไดจั้ดทํา
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ฉพาะที)เหมาะกบั
ผูป้ระกอบการในระยะเริ)มตน้เหลา่นี� โดย
ขอบขา่ยการตรวจรับรองที) มกท. ไดจั้ดทําขึ�น
แลว้ในระบบนี� คอื การเลี�ยงสตัว ์การเลี�ยงผึ�ง 
การประกอบอาหารสําหรับรา้นอาหาร 
 

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 
simultaneously apply for COR programme 
with ACT. This is because ACT's NOP 
certification is based on the terms specified 
under the US-Canada Organic Equivalency 
Arrangement. ACT does not offer direct 
NOP certification. 
 
The scope for certification is the same as 
under the Canada Programme. 
 
(5) Swiss Programme 
The Swiss government issued the Organic 
Farming Ordinance, SR 910.18 in 
September 1997. The Federal Office for 
Agriculture (FOAG) is responsible for this 
regulation. ACT was approved by the FOAG 
as organic certification body on 17 July 
2012. In this Programme, ACT can offer 
organic certifications for crop production 
and wild harvest. 
 
(6) ACT Progrmme 
As some organic productions in Thailand 
and in South East Asia are jut being 
developed, ACT thus develop organic 
standards appropriate to this newly 
developed sector. The scope of certificate 
that ACT offer under this programme 
include livestock, bee keeping, and organic 
menu for restaurant. 
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4. มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์/ Organic Standards  
 

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็นขอ้กําหนดและ
เงื)อนไขสําคญัที)ผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏบิตัติาม
เพื)อใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
โดย มกท. จะใชม้าตรฐานนี�เป็นเกณฑใ์นการ
พจิารณาตดัสนิรับรองฟารม์และการประกอบการ
ของทา่น  ดงันั�น กอ่นที)จะทําการสมคัร 
ผูป้ระกอบการควรศกึษาขอ้กําหนดในการผลติ
แบบอนิทรยีท์ี)ขอการรับรอง (เชน่ มาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์มกท. ในกรณีขอการรับรอง
เกษตรอนิทรยีใ์นระบบเกษตรอนิทรยี ์IFOAM 
และ/หรอื สหภาพยโุรป หรอืมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีแ์คนาดา ในกรณีขอการรับรองตามระบบ
เกษตรอนิทรยีแ์คนาดา) อยา่งละเอยีดและถี)ถว้น
เสยีกอ่น   
 
ในกรณีที)ทา่นมคีวามสงสยัในเงื)อนไขมาตรฐาน
ขอ้ใด ทา่นสามารถตดิตอ่ไปยงัสํานักงาน มกท. 
หรอืในกรณีที)ทา่นเป็นกลุม่ผูผ้ลติ ทา่นอาจตดิตอ่
ใหเ้จา้หนา้ที) มกท. จัดอบรมทั)วไป เพื)อชี�แจง
รายละเอยีดเกี)ยวกบัมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์ละ
วธิกีารปฏบิตัติา่งๆในการสมคัรขอรับรอง
มาตรฐานกไ็ด ้ โดยทา่นสามารถขอรายละเอยีด
ไดท้ี)สํานักงาน มกท. 
 
ในกรณีที)ผูส้มคัรไมไ่ดเ้ป็นผูทํ้าการผลติหรอืการ
ประกอบการเอง แตว่า่จา้งผูอ้ื)นใหดํ้าเนนิการให ้
ผูส้มคัรมหีนา้ที)ที)จะตอ้งอธบิายใหผู้รั้บชว่งผลติ 
ซึ)งเป็นผูท้ี)รับผดิชอบดําเนนิการผลติ ไดเ้ขา้ใจ
เงื)อนไขในมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี)เกี)ยวขอ้ง 
และการปฏบิตัติามเงื)อนไขตา่งๆ อยา่งละเอยีด
ดว้ย  ดรูายละเอยีดเพิ)มเตมิในหวัขอ้ “ ขอ้
กําหนดการตรวจ“ 
 
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
โดยทั)วไป มาตรฐานเกษตรอนิทรยีจ์ะเป็นสว่น
หนึ)งของระบบเกษตรอนิทรยี ์ซึ)งแตล่ะระบบจะมี
มาตรฐานของตวัเอง แตใ่นบางระบบ สามารถ
ยอมรับมาตรฐานของระบบอื)นได ้หรอืยอมให ้
หน่วยตรวจรับรองจัดทํามาตรฐานของตวัเอง
ขึ�นมา แตม่าตรฐานนั�นกจ็ะถกูประเมนิความเทา่
เทยีมและ/หรอืความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกั
ของระบบนั�นๆ 
 
ดงันั�น เพื)ออํานวยความสะดวกใหก้บั
ผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยี ์มกท. ไดพ้ยายาม
ผนวกรวมมาตรฐานของ 3 ระบบเขา้ดว้ยกนัเป็น
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. คอื 
(1) เกณฑม์าตรฐานเกษตรอนิทรยีข์ั �นตํ)าของ

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.  
If you are organized as producer group, 
you may ask the ACT to hold a generic 
training for explaining the organic 
standards and how to apply.  For further 
information, please contact ACT office. 
 
In case th applicant is not fully manage the 
production or processing activities but sub-
contract them out to another person or 
entity to perform the work. The applicant 
has a responsibility to explain the standards 
and other certification requirements to the 
sub-contractor. See more details in the 
section “Certification Requirements”. 
  
ACT Organic Standards 
Normally, each organic system would have 
its own organic standards. In some system, 
it recognize standards of another system or 
allow the certification body to have its own 
standards but such standards must be 
assessed for compliance or equivalence to 
the system's main standards. 
 
To reduce confusion among organic  
operator, ACT has integrated 3 system's 
standards into one single document [the 
“ACT Organic Standards”]. These 3 basis 
standards are: 
(1) IFOAM Basic Standards 
(2) organic standards requirements as 
described in the EU (EC) no. 834/2007 and 
889/2008  
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สหพันธเ์กษตรอนิทรยีน์านาชาต ิ(IFOAM Basic 
Standards)  
(2) เกณฑม์าตรฐานการผลติเกษตรอนิทรยีข์อง
สหภาพยโุรปที)กําหนดไวใ้นระเบยีบ EU (EC) 
no. 834/2007 และ 889/2008  
(3) เกณฑป์ฏบิตัเิกษตรอนิทรยีใ์นประเทศ ที)
คณะอนุกรรมการมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
เป็นผูกํ้าหนดขึ�น (เฉพาะในสว่นของมาตรฐาน
เรื)องการเลี�ยงสตัว ์รายการอาหารในรา้นอาหาร) 
 
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. นี�จัดทําขึ�นโดย
คณะอนุกรรมการมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
ซึ)งเป็นผูท้รงคณุวฒุใินดา้นตา่งๆ เป็นผูกํ้ากบัดแูล
การจัดทํามาตรฐานใหมแ่ละปรับปรงุแกไ้ข
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง มกท.  กอ่นนําเสนอ
ใหค้ณะกรรมการมลูนธิฯิ เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ
กอ่นประกาศใช ้ 
 
โดยปกต ิมกท. จะมกีารปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์มกท. ทกุๆ 2 ปี  ดงันั�น หากทา่น
มขีอ้คดิเห็นเกี)ยวกบัการปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีข์อง มกท. ทา่นสามารถเสนอ
ความคดิเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรสง่ไปที)
สํานักงาน มกท. 
 
ทา่นสามารถดาวนโ์หลดมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
มกท. ไดจ้ากเว็บไซตข์อง มกท.  
 
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์คนาดา  
Canadian General Standards Board (CGSB) 
เป็นผูกํ้าหนดมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง
แคนาดา สําหรับ Canadian Organic Regime 
(COR)  มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์COR นี�สามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์อง Public Works 
and Government Services Canada ที) 
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-
cgsb/programme-program/normes-
standards/comm/32-20-agriculture-
eng.html 
 

(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 
final draft is to be submitted to the ACT 
Foundation's Board of Director for approval 
before it becomes effective.  
 
Normally, ACT will do a revision of the ACT 
Organic Standards every 2 years. If you 
have any comments or proposal for 
amendment, please send in the written 
comments to ACT office.  
 
You can download the ACT Organic 
Standards at the ACT website. 
 
Canadian organic standards 
Canadian General Standards Board (CGSB) 
is responsible for writing the Canadian 
organic standards for the Canadian Organic 
Regime (COR). The COR organic standards 
can be downloaded from the website of the 
Public Works and Government Services 
Canada: http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-
program/normes-standards/comm/32-20-
agriculture-eng.htm 
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5. ขอ้กาํหนดการตรวจรบัรอง / Certification Requirements 
 

นอกเหนอืจากขอ้กําหนดของมาตรฐานแลว้ 
ผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยีจ์ะตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้กําหนดการตรวจรับรองดว้ย  ขอ้กําหนดนี�อาจ
แตกตา่งกนัไปตามขอบขา่ยและระบบมาตรฐานที)
ขอการรับรอง แตม่ขีอ้กําหนดพื�นฐานที)
ผูป้ระกอบการทกุคนตอ้งปฏบิตั ิคอื  
 
(1) เกษตรกรผูผ้ลติจะตอ้งจัดทําบนัทกึอยา่ง
ตอ่เนื)อง คอื  
* บนัทกึการซื�อและใชปั้จจัยการผลติในฟารม์  
* บนัทกึกจิกรรมฟารม์ และ  
* บนัทกึการขายผลติผลอนิทรยี ์รวมทั �งเกบ็
เอกสารการขายผลติผล เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ   
 
บนัทกึและเอกสารเหลา่นี�จะเป็นสว่นหนึ)งของ
เอกสารฟารม์ที)ผูต้รวจจะขอตรวจสอบเมื)อมกีาร
ตรวจฟารม์  
 
(2) ผูป้ระกอบการที)จัดการและแปรรปูผลผลติ
เกษตรอนิทรยีจ์ะตอ้งจัดเกบ็เอกสารและจัดทํา
บนัทกึอยา่งตอ่เนื)อง เชน่ ใบรับรองวตัถดุบิ 
เอกสารสั)งซื�อวตัถดุบิ ใบรับวตัถดุบิ สต็อก
วตัถดุบิ บนัทกึการแปรรปู/บรรจ ุสต็อกผลติภณัฑ ์
เอกสารการขาย/ใบสง่ของ บนัทกึการทําความ
สะอาด บนัทกึการป้องกนักําจัดแมลง/สตัวศ์ตัรู
ในโรงงาน บนัทกึการรอ้งเรยีน และเอกสารอื)นๆ 
ที)เกี)ยวขอ้ง ใหผู้ต้รวจสามารถตรวจสอบไดว้า่
กระบวนการแปรรปูและจัดการผลติภณัฑอ์นิทรยี์
เป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม ่
 
(3) ยนิยอมใหผู้ต้รวจเขา้ตรวจเอกสารที)
เกี)ยวขอ้งกบัการผลติ และการประกอบการเหลา่นี� 
รวมทั �งบญัชกีารขายผลติผลและผลติภณัฑ ์
 
(4) ยนิยอมใหผู้ต้รวจเขา้ตรวจสอบในพื�นที)
การเกษตรทั �งหมดที)ถอืครอง (ทั �งพื�นที)ของ
ตนเอง, เชา่, ใหเ้ชา่) รวมทั �งสถานที)ประกอบการ 
ทั �งที)ขอการรับรองและที)ไมไ่ดข้อรับรอง 
ตลอดจนสถานที)เกบ็เครื)องมอื สถานที)เกบ็
ผลติผล สถานที)เกบ็วตัถดุบิ และที)พัก โดยทาง 
มกท. ไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
(5) ผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยีจ์ะตอ้งแจง้ให ้
มกท. ทราบโดยทนัท ีถา้มกีารเปลี)ยนแปลงใดๆ
เกดิขึ�นในการผลติ เชน่ ชนดิพชืที)ปลกูและขอรับ
รอง สถานที)ประกอบการ รวมทั �งการละเมดิ
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ 
 

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. 
These documents and records are to be 
verified by inspector to check what has 
happened during processing and handling 
process. 
 
(3) Operator must allow inspector to check 
all production and operation documents, 
including sale records; 
 
(4) Operator must allow inspector to check 
all land holdings (own-land, rented land, 
rented-out land) as well as production and 
operation sites which applied or not applied 
for certification. These also include 
equipment storage, product storage, raw 
material storage, and house. Operator may 
not necessary be informed in advance for 
such inspection. 
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(6) ในกรณีที) ผูป้ระกอบการวา่จา้งใหผู้อ้ ื)นทําการ
ผลติ จัดการ หรอืแปรรปูผลติภณัฑเ์กษตร
อนิทรยี ์ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดทําสญัญารับชว่ง
การผลติกบัผูรั้บจา้ง โดยมสีาระสําคญัที)จะตอ้ง
คํานงึถงึ ดงันี� 
* ผูรั้บจา้งผลติตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์และเงื)อนไขการรับรองของ มกท. 
* ผูรั้บจา้งผลติยนิยอมที)จะใหเ้จา้หนา้ที)ผูต้รวจ
ของ มกท. เขา้ตรวจสอบสถานที)ประกอบการ
ทั �งหมดและตรวจสอบเอกสารตา่งๆ ที)เกี)ยวขอ้ง
ของผูรั้บจา้งผลติ 
* ผูรั้บจา้งผลติจัดเกบ็เอกสารมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์(อยา่งนอ้ยในสว่นที)เกี)ยวขอ้งกบัการ
รับจา้งผลติ), สญัญาวา่จา้งการผลติ, เอกสารการ
ผลติเกษตรอนิทรยี,์ และคูม่อื มกท. ในเรื)องที)
เกี)ยวกบัการประกอบการของผูรั้บจา้ง 
* ผูป้ระกอบการเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยของ 
มกท. ในการตรวจสอบผูรั้บจา้ง  
* ผูรั้บจา้งจะปฏบิตัติามนโยบาย หลกัเกณฑ ์
ตลอดจนเงื)อนไข และระเบยีบอื)นๆ ที)ทาง มกท. 
ไดกํ้าหนดขึ�น 
 
(7) ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดเกบ็เอกสารตอ่ไปนี�
ไวสํ้าหรับการตรวจของ มกท. ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  
* สําเนาเอกสารใบสมคัรขอรับรองมาตรฐานกบั 
มกท.  
* สําเนารายงานการตรวจของผูต้รวจ มกท. 
* ผลการรับรองมาตรฐานฯ จาก มกท. 
* บนัทกึการรอ้งเรยีน 
* แบบการแจง้การละเมดิมาตรฐานฯ จาก มกท. 

 
(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. ประเภทการสมคัรขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์/ Different 
Scope of Organic Certification 
 

การสมคัรขอรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีก์บั 
มกท. สามารถแบง่ออกเป็น 9 ประเภท ตาม
ลกัษณะการผลติและการประกอบการ ดงันี� 
 
(1) การเพาะปลกูพชืเกษตรอนิทรยี ์
 
ผูข้อการรับรองอาจเป็นเจา้ของฟารม์เอง หรอืมี
กลุม่ผูผ้ลติที)เพาะปลกูพชืให ้ การเพาะปลกูพชื
เกษตรอนิทรยีค์รอบคลมุพชืทกุชนดิ เชน่ ขา้ว 
ผัก ผลไม ้พชืไร ่สมนุไพร การเพาะถั)วและ
ธญัพชื การเพาะเห็ด (เฉพาะตามมาตรฐานของ
แคนาดา) การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย ทั �งในนํ�าจดื
และนํ�าทะเล การผลติเมล็ดพันธุแ์ละสว่น
ขยายพันธุพ์ชื  
 
ในการขอรับรองการเพาะปลกูพชืนี� ผูส้มคัร
สามารถขอการรับรองการแปรรปูในระดบั
ครัวเรอืนและการบรรจผุลติผลเกษตรอนิทรยี์
รว่มกนัไปดว้ย แตผ่ลผลติที)ใชใ้นการแปรรปูและ
การบรรจเุพื)อจําหน่ายจะตอ้งเป็นผลผลติเกษตร
อนิทรยีข์องตวัเอง  
 
ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
การเพาะปลกูพชืในปัจจบุนั คอื  
* มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์IFOAM 
* มาตรฐานเกษตรอนิทรยีส์หภาพยโุรป 
* มาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์คนาดา 
* มาตรฐานเกษตรอนิทรยีส์หรัฐอเมรกิา 
 
 
(2) การเก็บเกี[ยวผลผลติจากป่าและพื�นที[
ธรรมชาต ิ
 
ผูข้อการรับรองตอ้งมผีูผ้ลติที)เป็นสมาชกิใน
ชมุชนที)ดแูลรักษาป่า หรอืพื�นที)ที)จะทําการเกบ็
เกี)ยวผลผลติเทา่นั�น  การเกบ็เกี)ยวผลผลติจาก
ป่าและธรรมชาตนิี�ครอบคลมุการเกบ็เกี)ยวพชื
สมนุไพร พชือาหาร และพชือื)นๆ นํ�าผึ�ง ครั)ง และ
อื)นๆ แตไ่มร่วมการลา่และจับสตัวป่์า 
 
ในการขอรับรองการเกบ็เกี)ยวผลผลติจากป่าและ
พื�นที)ธรรมชาตนิี� ผูส้มคัรสามารถขอการรับรอง
การแปรรปูในระดบัครัวเรอืนและการการบรรจุ
ผลติผลเกษตรอนิทรยีร์ว่มกนัไปดว้ย แตผ่ลผลติ
ที)ใชใ้นการแปรรปูและการบรรจเุพื)อจําหน่าย
จะตอ้งเป็นผลผลติเกษตรอนิทรยีข์องตวัเอง 

ACT currently offers 9 organic certification 
scopes for different production and 
handling:  
 
(1) Organic Crop Production 
 
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. 
 
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 
production for the following standards: 
* IFOAM programme 
* European Union Programme 
* Canadian Organic Regime (COR) 
* National Organic Program (NOP) USDA 
 
 
 
(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. 
 
ACT can do organic certification of wild 
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ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
การเกบ็เกี)ยวผลผลติจากป่าและพื�นที)ธรรมชาต ิ
คอื  
* เกษตรอนิทรยี ์IFOAM 
* เกษตรอนิทรยีส์หภาพยโุรป 
* เกษตรอนิทรยีแ์คนาดา 
* เกษตรอนิทรยีส์หรัฐอเมรกิา 
 
 
(3) การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์ �าเกษตรอนิทรยี ์
 
ผูข้อการรับรองอาจเป็นเจา้ของฟารม์เอง หรอืมี
กลุม่ผูผ้ลติที)เพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าให ้ การเพาะเลี�ยง
สตัวนํ์�าเกษตรอนิทรยีค์รอบคลมุสตัวนํ์�าทกุชนดิ 
เชน่ ปลา กุง้ หอย ป ู แตไ่มร่วมการจับสตัวนํ์�า
จากแหลง่นํ�าธรรมชาตดิว้ย (ประมงพื�นบา้น) และ
การเกบ็เกี)ยวสาหรา่ยในธรรมชาต ิ
 
ในการขอรับรองการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�านี� ผูส้มคัร
สามารถขอการรับรองการแปรรปูในระดบั
ครัวเรอืนและการการบรรจผุลติผลเกษตรอนิทรยี์
รว่มกนัไปดว้ย แตผ่ลผลติที)ใชใ้นการแปรรปูและ
การบรรจเุพื)อจําหน่ายจะตอ้งเป็นผลผลติเกษตร
อนิทรยีข์องตวัเอง  
 
ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�า คอื  
* เกษตรอนิทรยี ์IFOAM 
 
 
(4) การเลี�ยงผึ�ง 
 
ผูข้อการรับรองอาจเป็นเจา้ของฟารม์เอง หรอืมี
กลุม่ผูผ้ลติที)เลี�ยงผึ�งให ้ การเลี�ยงผึ�งเกษตร
อนิทรยีท์ี) มกท. ครอบคลมุไปถงึผลติภณัฑจ์าก
ผึ�งทกุชนดิ คอื นํ�าผึ�ง เกสรจากผึ�ง ไขผึ�ง  
 
ในการขอรับรองการเลี�ยงผึ�งนี� ผูส้มคัรสามารถขอ
การรับรองการแปรรปูในระดบัครัวเรอืนและการ
การบรรจผุลติผลเกษตรอนิทรยีร์ว่มกนัไปดว้ย 
แตผ่ลผลติที)ใชใ้นการแปรรปูและการบรรจเุพื)อ
จําหน่ายจะตอ้งเป็นผลผลติเกษตรอนิทรยีข์อง
ตวัเอง  
 
ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
การเลี�ยงผึ�ง คอื  
* เกษตรอนิทรยี ์IFOAM 
* เกษตรอนิทรยี ์มกท. 

harvest for the following standards: 
* IFOAM programme 
* European Union Programme 
* Canada Programme 
* US Programme 
 
 
 
 
 
(3) Organic Aquaculture 
 
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. 
 
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 
production for the following standards: 
* IFOAM programme 
 
 
 
(4) Bee Keeping 
 
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. 
 
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 
keeping for the following standards: 
* IFOAM programme 
* ACT Programme 
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(5) การเลี�ยงสตัว ์
 
ผูข้อการรับรองอาจเป็นเจา้ของฟารม์เอง หรอืมี
กลุม่ผูผ้ลติที)เลี�ยงสตัวใ์ห ้ การเลี�ยงสตัวเ์กษตร
อนิทรยีท์ี) มกท. ครอบคลมุสตัวท์กุชนดิ เชน่ ววั 
หม ูสตัวปี์ก   
 
ในการขอรับรองการเลี�ยงสตัวน์ี� ผูส้มคัรสามารถ
ขอการรับรองการแปรรปูในระดบัครัวเรอืนและ
การบรรจผุลติผลเกษตรอนิทรยีร์ว่มกนัไปดว้ย 
แตผ่ลผลติที)ใชใ้นการแปรรปูและการบรรจเุพื)อ
จําหน่ายจะตอ้งเป็นผลผลติเกษตรอนิทรยีข์อง
ตวัเอง  
 
ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
การเลี�ยงสตัว ์คอื  
* เกษตรอนิทรยี ์มกท. 
 
 
(6) การรบัรองแบบกลุม่ 
 
ผูส้มคัรเป็นกลุม่เกษตรกร หรอื ผูป้ระกอบการที)
ไดจั้ดทําขอ้ตกลงในการรับซื�อผลผลติจาก
เกษตรกร เพื)อเพาะปลกูพชื เลี�ยงสตัว ์หรอื
เพาะเลี�ยงสตัวนํ์�า โดยผูผ้ลติอาจจําหน่าย
ผลผลติหลงัการเกบ็เกี)ยวใหก้บัผูส้มคัร หรอือาจ
แปรรปูในระดบัครัวเรอืนกอ่นสง่ผลผลติให ้
ผูส้มคัรกไ็ด ้
 
ถา้ผูส้มคัรมกีารแปรรปูหรอืจัดการผลผลติเกษตร
อนิทรยีเ์พิ)มเตมิดว้ย ผูส้มคัรจะตอ้งขอการรับรอง
การแปรรปูและจัดการผลผลติเพิ)มเตมิอกี
ขอบเขตหนึ)งดว้ย 
 
ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
แบบกลุม่ คอื  
* เกษตรอนิทรยี ์IFOAM 
* เกษตรอนิทรยีส์หภาพยโุรป 
* เกษตรอนิทรยีแ์คนาดา 
* เกษตรอนิทรยีส์หรัฐอเมรกิา 
 
 
 
 
(7) การแปรรปูและการจดัการผลผลติ 
 
ผูส้มคัรอาจเป็นผูป้ระกอบการเอง หรอืจัดจา้ง
ผูอ้ื)นใหทํ้าการแปรรปูหรอืจัดการผลผลติใหก้ไ็ด ้  

 
(5) Livestock 
 
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. 
 
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 
 
 
 
 
 
(6) Group Certification  
 
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.  
 
If the applicant has its own handling or 
processing of organic product, the applicant 
must apply for the handling and processing 
scope separately.  
 
ACT can offer organic group certification for   
the following standards: 
* IFOAM programme 
* European Union Programme 
* Canada Programme 
* US Programme 
 
 
(7) Processing and Handling 
 
Applicant can be the operator or hire  
services from operator to process or handle 
organic products. The processing and 
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การจัดการผลผลติครอบคลมุการจัดการในทกุ
ดา้น เชน่ การคดัเกรด การบรรจ ุการจัดเกบ็ (แช่
เย็น หรอืในโรงเกบ็ปกต)ิ และการจัดจําหน่าย  
สว่นการแปรรปูเป็นการเปลี)ยนสภาพของผลผลติ
ใหเ้ป็นผลติภณัฑท์ี)มลีกัษณะแตกตา่งออกไป 
โดยอาจใชผ้ลผลติของตวัเอง หรอืผลผลติที)ซื�อ
มาจากกลุม่ผูผ้ลติที)ผูส้มคัรไดว้า่จา้ง หรอืจาก
ผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยีอ์ื)นๆ ที)ไดรั้บการ
รับรองแลว้  
 
ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
การแปรรปูและการจัดการผลผลติ คอื  
* เกษตรอนิทรยี ์IFOAM 
* เกษตรอนิทรยีส์หภาพยโุรป 
* เกษตรอนิทรยีแ์คนาดา 
* เกษตรอนิทรยีส์หรัฐอเมรกิา 
 
 
(8)  รายการอาหารออรแ์กนคิสาํหรบั
รา้นอาหาร 
 
ผูส้มคัรมกีารประกอบธรุกจิใหบ้รกิารอาหาร ที)ใช ้
วตัถดุบิที)ผลติในระบบเกษตรอนิทรยีแ์ละไดรั้บ
การรับรองจาก มกท. หรอืเทยีบเทา่เพื)อใชใ้นการ
ปรงุอาหาร เชน่ รา้นกาแฟ รา้นขายนํ�าดื)ม 
รา้นอาหาร 
 
ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
รายการอาหารสําหรับรา้นอาหาร คอื  
* เกษตรอนิทรยี ์มกท. 
 
 
(9) การรบัรองปจัจยัการผลติเพื[อการคา้ 
 
ผูส้มคัรมกีารประกอบธรุกจิผลติปัจจัยการผลติ 
หรอืมกีารวา่จา้งใหผู้อ้ ื)นผลติปัจจัยการผลติให ้
แตผู่ส้มคัรเป็นผูจั้ดจําหน่าย  ปัจจัยการผลติใน
ที)นี�ครอบคลมุปุ๋ ยและสารปรับปรงุดนิสําหรับใชใ้น
การเพาะปลกูพชื สารป้องกนักําจัดศตัรพูชื สาร
เรง่การเจรญิเตบิโต สารปรงุแตง่และสารชว่ยใน
การแปรรปู แตไ่มร่วมอาหารสตัว ์เมล็ดพันธุ ์และ
สว่นขยายพันธุพ์ชื (ปัจจัยการผลติสองประเภท
หลงัตอ้งขอการรับรองในขอบขา่ยการผลติพชื
เกษตรอนิทรยี)์ 
 
ระบบมาตรฐานที) มกท. สามารถใหบ้รกิารรับรอง
การแปรรปูและการจัดการผลผลติ คอื  
* เกษตรอนิทรยี ์IFOAM 

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 
 
Applicant must operate a food service 
business (e.g. coffee shop, cafe, restaurant) 
using certified organic ingredients for 
cooking. The ingredient may be certified by 
ACT or system recognized by ACT.  
 
ACT can offer certification for organic menu  
for the following standards: 
* ACT programme 
 
 
(9) Commercial Inputs 
 
Applicant either be a input manufacturer or 
having sub-contract the input production to 
a manufacturer. Inputs here cover fertilizer 
and soil amendments, pest control 
substances, growth hormone, additive and 
processing aid. It does not cover animal 
feed, seed, and planting materials (the last 
two fall under organic crop production 
scope). 
 
ACT can offer certification for commercial 
inpit  for the following standards: 
* IFOAM programme 
 
 
For operator who plan to export his/her 
organic products, ACT has also service for 
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สําหรับผูป้ระกอบการที)มแีผนที)จะสง่ออกผลผลติ
ไปจําหน่ายในตา่งประเทศ มกท. มบีรกิารตรวจ
รับรองสําหรับผูส้ง่ออก รวมทั �งการใหบ้รกิารอื)นๆ 
เชน่ การออกใบรับรองเพื)อการคา้ การ
ประสานงานกบัหน่วยตรวจรับรองในตา่งประเทศ
เพื)อการรับรองซํ�าผลผลติเกษตรอนิทรยี ์เป็นตน้ 
ซึ)ง มกท. จะคดิคา่ธรรมเนยีมเพิ)มเตมิตามเวลา
การทํางาน 
 
นอกเหนอืจากบรกิารตรวจสอบรับรองขา้งตน้ 
มกท. ในฐานะสมาชกิเครอืขา่ย Certification 
Alliance ยงัสามารถใหบ้รกิารประสานงานการ
ตรวจรับรองตามมาตรฐานของหน่วยตรวจรับรอง
ในภมูภิาคเอเชยีอื)นๆ ไดแ้ก ่ 
* Organic Alliance Malaysia - OAM 
(มาเลเซยี)  
* Organic Certification Center of the 
Philippines – OCCP (ฟิลปิปินส)์ 
* BIO Cert (อนิโดนเีซยี) 
* SriCert (ศรลีงักา) 
* Organic Certification Nepal – OCN 
(เนปาล)  
* Organic Food Development and 
Certification Center – OFDC (สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี) 
* Lao Certification Body – LCB (ลาว) 
* Instituto per la certificazione Etica e 
Ambientale – ICEA (อติาล)ี 
* Heuksalim (เกาหลใีต)้ 

exporter certification as well as other trade 
support service such as transaction 
certificate, coordination with foreign 
certification body for re-certification. ACT 
will charge additional fee (time-base) for 
this services. 
 
Besides all the above services, ACT as a 
member of Certification Alliance can help to  
coordinate organic certification for various 
certification bodies in Asia such as  
* Organic Alliance Malaysia - OAM 
(Malaysia)  
* Organic Certification Center of the 
Philippines – OCCP (the Philippines) 
* BIO Cert (Indonesia) 
* SriCert (Sri Lanka) 
* Organic Certification Nepal – OCN (Nepal)  
* Organic Food Development and 
Certification Center – OFDC (China) 
* Lao Certification Body – LCB (Lao) 
* Instituto per la certificazione Etica e 
Ambientale – ICEA (Italy) 
* Heuksalim (South Korea) 
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7.  การสมคัรขอรบัรองเกษตรอนิทรยี ์/ Applying for Organic 
Certification 
 
ผูท้ี)ประสงคจ์ะสมคัรขอรับรองเกษตรอนิทรยีท์กุ
ประเภทสามารถตดิตอ่ขอรับใบสมคัรไดท้ี) 
สํานักงาน มกท. ซึ)งชดุเอกสารใบสมค้ร
ประกอบดว้ย  
 
* เอกสารพื�นฐานทั)วไป ไดแ้ก ่ 
  - เอกสารแนะนํา มกท. และการตรวจรับรอง 
(211MN) 
  - มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. 
  - คูม่อืทั)วไปการขอรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์มกท.(223MN) 
 
* เอกสารการสมคัรตามขอบขา่ยที)ขอรับรอง 
ไดแ้ก ่
กรณีสมคัรใหม ่
  - ใบสมคัรและขอ้ตกลงการรับรอง (221 FM) 
  - แผนการผลติ และภาคผนวกตา่งๆ ซึ)งตอ้งยื)น
ใหค้รบทกุขั �นตอนการผลติ/แปรรปู/การจัดการ 
ในแตล่ะขอบขา่ยที)ผูป้ระกอบการตอ้งการขอรับ
รอง 
 
กรณีตอ่อาย ุ
ดขูอ้ 13 การตอ่อาย ุ
 
กอ่นกรอกเอกสารการสมคัร ผูส้มคัรควรศกึษา
รายละเอยีดและทําความเขา้ใจเกี)ยวกบัมาตรฐาน
ในขอบขา่ยและระบบที)ตอ้งการขอการรับรอง 
และทําการประเมนิวา่ สามารถปฏบิตัติาม
มาตรฐานและเกณฑข์อ้กําหนดตา่งๆ ไดห้รอืไม ่
  
 
 
7.1 การสมคัร   
ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มลูในชดุเอกสารการ
สมคัร ซึ)งประกอบดว้ย 
* ใบสมคัรและขอ้ตกลงการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์มกท. 
* แผนการผลติตามขอบขา่ยที)ขอการรับรอง 
รวมทั �งเอกสารประกอบที)เกี)ยวขอ้ง 
 
การกรอกเอกสารเป็นขั �นตอนที)สําคญัมาก เพราะ
การใหข้อ้มลูที)ถกูตอ้งจะมปีระโยชนต์อ่ตวัทา่น
เองในระยะยาว ทา่นจงึควรมเีวลาเตรยีมขอ้มลูให ้
พรอ้มกอ่น เพื)อใหไ้ดข้อ้มลูที)ถกูตอ้ง ใกลเ้คยีง
ความจรงิที)สดุ 
 

Applicant wishing to apply for organic 
certification of any scope and programme 
can contact ACT office for the application 
package. The package includes 
 
* Basic documents: 
  - Introduction information about ACT and 
Organic Certification (211MN) 
  - ACT Organic Standards 
  - Generic Manual or ACT Organic 
Certification (223MN) 
 
* Application document according the scope 
of certification 
New Applicants 
  - application and agreement (221 FM) 
  - production plan of all activities intended 
for certification (of the relevant scope) and 
the annexes  
 
Annual Renewal 
See 13. Renewal of Certification 
 
Before completing the application, applicant 
should study the details of the applicable 
standards and ensure that the applicant can 
comply with the standards and certification 
requirements. 
 
 
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. 
 
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. 
 
Before submitting the application, applicant 
should check the completeness of each 
document. Incomplete submission may 
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กอ่นยื)นใบสมคัร ควรตรวจทานความครบถว้นและ
เรยีบรอ้ยของเอกสารทกุฉบบักอ่น เพื)อมใิหก้าร
ตรวจรับรองลา่ชา้ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ)งการลง
นามในเอกสารใบสมคัรและขอ้ตกลง  มฉิะนั�น
ทางสํานักงาน มกท. จะไมส่ามารถดําเนนิการขั �น
ตอ่ไปได ้ 
 
ในการยื)นใบสมคัร อาจสง่เอกสารทางอเีมล ์หรอื
สง่ตน้ฉบบัตวัจรงิใหก้บั มกท. กไ็ด ้
 
 
7.2 ชําระคา่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนยีมของการตรวจรับรองของทกุ
ขอบขา่ยและระบบมาตรฐานจะมอีตัราที)เทา่กนั  
ทา่นสามารถตดิตอ่ มกท. เพื)อขอรายละเอยีด
อตัราคา่ธรรมเนยีมการตรวจรับรองมาตรฐานได ้ 
 
หรอืผูส้มคัรอาจแจง้รายละเอยีดเกี)ยวกบัการ
ประกอบการที)สนใจขอการตรวจรับรองใหก้บั
เจา้หนา้ที) มกท. และใหเ้จา้หนา้ที)ประเมนิ
คา่ธรรมเนยีมการตรวจและรับรองใหก้ไ็ด ้ซึ)งจะ
ทําใหผู้ส้มคัรทราบคา่ธรรมเนยีมที)ใกลเ้คยีงความ
จรงิมากกวา่ 
 
ภายใน 15 วนัหลงัจากที)ผูส้มคัรไดย้ื)นเอกสาร
สมคัรขอการตรวจรับรองและเจา้หนา้ที)ได ้
ตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องเอกสาร
สมคัรแลว้ เจา้หนา้ที)จะออกใบแจง้คา่ธรรมเนยีม
การตรวจรับรองใหก้บัผูส้มคัร รวมทั �งรายละเอยีด
วธิกีารชาํระเงนิ  ผูส้มคัรจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีม
ดงักลา่วภายใน 30 วนั มฉิะนั�นอาจทําใหก้าร
ตรวจรับรองตอ้งลา่ชา้ออกไป 
 
อนึ)ง ภายหลงัการตรวจ มกท. อาจเรยีกเกบ็
คา่ใชจ้า่ยเกี)ยวกบัการตรวจ เชน่ คา่เดนิทางและ
ที)พักของผูต้รวจ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจเพิ)มเตมิ 
ซึ)งผูส้มคัรจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมที)ขอเรยีก
เกบ็เพิ)มนี�กอ่น ทาง มกท. จงึจะออกผลใบรับรอง
ให ้
 
ในกรณีที)มกีารตรวจพเิศษเพิ)มเตมิจากการตรวจ
ครั �งแรก หรอืการตรวจประจําปี ผูส้มคัรจะตอ้ง
รับผดิชอบจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพิ)มเตมิเหลา่นี�ดว้ย  
 
 
7.3 การขอถอนตวั 
ผูส้มคัรสามารถขอยกเลกิการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีก์บั มกท. เมื)อใดกไ็ด ้
โดยแจง้ขอยกเลกิการรับรองเป็นลายลกัษณ์

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 
missing. 
 
Application documents can be submitted to 
ACT by email or normal mail.  
 
 
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 
issue another invoice for the inspection 
expenses, e.g. inspector's travelling, 
accommodation, other inspection expenses. 
Applicant must pay this additional invoice 
before ACT proceed to issue certification 
results. 
 
If there is additional inspection required, 
applicant is also responsible for the 
additional expenses, 
 
 
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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อกัษรใหก้บั มกท. ทราบ (ทางอเีมลก์ไ็ด)้ แต่
ทาง มกท. ขอสงวนสทิธิ�ที)จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีม
ที)ทา่นไดจ้า่ยใหก้บั มกท. แลว้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 
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8. การตรวจฟารม์และสถานประกอบการ / Inspecting Farm and 
Organic Operation 
 
8.1 ผูต้รวจ 
ผูต้รวจเป็นเจา้หนา้ที)ของ มกท. ที)ไดผ้า่นการ
ฝึกอบรม ทั �งในทางทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิ
กอ่นที)จะไดรั้บการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นผูต้รวจของ 
มกท.   
 
หนา้ที)ของผูต้รวจคอื การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิที)
เกดิขึ�นในฟารม์/สถานที)ประกอบการ วา่ตรงกบั
ขอ้มลูที)ไดม้กีารจัดทําขึ�นมาในเอกสารตา่งๆ 
(แผนการผลติ) หรอืไม ่รวมทั �งตรวจสอบการ
ทํางาน และแนวทางปฏบิตัติา่งๆ วา่เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี)ขอการ
รับรองหรอืไม ่อยา่งไร 
 
ในการทํางานของผูต้รวจ ทาง มกท. จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของผูต้รวจ  ดงันั�น 
ผูต้รวจไมม่สีทิธิ�ในการเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ กบั
ทางผูผ้ลติผูป้ระกอบการ รวมทั �งไมอ่นุญาตให ้
ผูต้รวจรับของขวญั หรอืสิ)งของที)มมีลูคา่จาก
ผูป้ระกอบการ 
 
ในกรณีที)ผูต้รวจใดมพีฤตกิรรมที)ไมเ่หมาะสม 
ผูป้ระกอบการสามารถสง่เรื)องรอ้งเรยีนเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรกบัผูจั้ดกา มกท. 
 
 
8.2 ประเภทการตรวจ 
การตรวจอาจแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
 
(1) การตรวจครั �งแรก 
เป็นการตรวจที)สําคญัมาก โดยจะตรวจฟารม์และ
สถานที)ประกอบการทกุแหง่ที)เกี)ยวขอ้ง และเป็น
การตรวจและประเมนิเพื)อเป็นแนวทางให ้
ผูป้ระกอบการไดป้รับความเขา้ใจและวธิกีาร
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี)ได ้
สมคัรขอการรับรอง และเป็นการวางแนวทาง
สําหรับการตรวจครั �งตอ่ไปดว้ย  การตรวจครั �ง
แรกจะตอ้งมกีารนัดลว่งหนา้กบัผูป้ระกอบการ 
 
(2) การตรวจประจําปี 
เป็นการตรวจปกต ิซึ)งจะตอ้งทําเป็นประจําทกุปี 
ซึ)งจะมกีารแจง้และนัดหมายกบัผูป้ระกอบการ
ลว่งหนา้ 
 
(3) การตรวจพเิศษ 
เป็นการตรวจนอกเหนอืจากการตรวจครั �งแรกหรอื

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 
farm unit and relevant operation units are 
inspected. This inspection and assessment 
is served as a guidance for the operator to 
understand and adjust its management to 
comply with applicable organic standards. It 
also serves as a basis for future inspection.  
 
(2) Annual inspection 
This is a normal inspection which must be 
performed annually at least once a year. 
Annual inspection is an announced 
inspection where the operator is informed 
of the inspection schedule in advance. 
 
(3) Extraordinary inspection 
This inspection is in addition to annual 
inspection. It is organized based on the 
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การตรวจประจําปี ซึ)งอาจกําหนดขึ�นจากเหตผุล
และความจําเป็น เชน่ ผูส้มคัรขอการรับรอง
เพิ)มเตมิ เป็นสว่นหนึ)งของเงื)อนไขการรับรอง มี
การรอ้งเรยีนจากผูอ้ื)น มขีอ้สงสยัหรอืความเสี)ยง
เกี)ยวกบัการประกอบการของผูส้มคัร การอทุธรณ ์
หรอืเพื)อประเมนิคณุภาพระบบการตรวจรับรอง
ของ มกท. เอง เป็นตน้ โดยการตรวจพเิศษนี� 
ทาง มกท. อาจแจง้ลว่งหนา้ใหผู้ส้มคัรทราบ
หรอืไมก่ไ็ด ้
 
 
8.3 วธิกีารตรวจ 
โดยทั)วไป การตรวจฟารม์/สถานที)ประกอบการ
จะมขีึ�นหลงัจากที) มกท. ไดรั้บแผนการผลติที)มี
ขอ้มลูสมบรูณค์รบถว้น (ซึ)งเป็นสว่นหนึ)งของ
เอกสารการสมคัร หรอืการตอ่อายปุระจําปี) และ
ไดรั้บชาํระคา่ธรรมเนยีมการตรวจรับรองแลว้  
จากนั�นทาง มกท. จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
วา่จะมอบหมายใหใ้ครไปตรวจฟารม์/สถานที)
ประกอบการของทา่น 
 
เมื)อผูป้ระกอบไดรั้บแจง้ชื)อผูต้รวจ ทา่นมสีทิธิ�ที)
จะปฏเิสธผูต้รวจที)ไดรั้บการมอบหมายได ้ถา้
สามารถชี�แจงเหตผุลให ้มกท. เชื)อไดว้า่ ผูต้รวจ
ผูนั้ �นมผีลประโยชนเ์กี)ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
ประกอบการของทา่น ในลกัษณะที)อาจทําให ้
ทา่นไมไ่ดรั้บความเป็นธรรมจากการตรวจของ
ผูต้รวจผูน้ี�ได ้โดยทา่นจะตอ้งทําจดหมายแจง้ให ้
ผูจั้ดการ  มกท. อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรขอ
ปฏเิสธผูต้รวจ มกท.รายนี� โดยทนัท ี แต ่มกท. 
ยงัขอสงวนสทิธิ�ในการตดัสนิใจคดัเลอืกและ
มอบหมายงานใหก้บัผูต้รวจเอง 
 
ผูต้รวจจะนัดวนัที)จะไปตรวจฟารม์/สถานที)
ประกอบการกบัผูส้มคัรโดยตรง ดงันั�น ในวนัที)นัด
หมาย ทา่นจะตอ้งอยูท่ี)ฟารม์/สถานประกอบการ
ตลอดที)มกีารตรวจ  หากมคีวามจําเป็นที)
หลกีเลี)ยงไมไ่ด ้อาจจะขอเลื)อนนัดและกําหนด
วนันัดกบัผูต้รวจใหม ่
 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืใหผู้ต้รวจ
เขา้ตรวจสอบในทกุกรณี ไมว่า่จะมกีารนัดหมาย
ลว่งหนา้กอ่นหรอืไมก่ไ็ด ้ ในกรณีที)มกีารนัด
หมายการตรวจลว่งหนา้ ผูป้ระกอบการและผูท้ี)
รับผดิชอบในการผลติ/การประกอบการจะตอ้งอยู่
ประจํา ณ สถานที)ผลติ/ประกอบการ เพื)อให ้
ขอ้มลู และประสานงานการตรวจกบัผูต้รวจ 
 
ในกรณีที)ผูป้ระกอบการเป็นเหตทํุาใหก้ารตรวจ

need from various reasons such as the 
applicant's request for extension of scope, a 
corrective action of certification decision, a 
complaint, suspicion or risk of non-
compliance, appeal, or the ACT internal 
quality assessment. This inspection may  
be announced or un-announced.  
 
 
8.3 Inspection methodologies 
Normally, inspection will take place after 
ACT has received completed production 
plan (as part of application document or 
annual renewal document) and certification 
fee is paid. ACT will inform the operator in 
advance who is the assigned inspector to 
do the inspection.  
 
The operator has the right to object the 
assigned inspector. The objection must 
accompany with proper reason, e.g. the 
assigned inspector has direct conflict of 
interest with the operator and his/her 
inspection may not be objective. The 
operator must submit the objection in 
writing to the ACT manager. However, ACT 
reserves the right to decide whether to 
accept the objection and to assign who will 
do the inspection. 
 
The inspector will contact the operator for 
making an appointment directly. On the 
date of inspection, the operator must be 
present at the farm or operating site during 
inspection visit. If there is an urgent need, 
the operator may contact the inspector for 
re-scheduling the appointment.  
 
The operator must cooperate with the 
inspector during the inspection whether 
announced or unannounced. For the 
announced inspection, the operator and 
responsible staff for the production and/or 
processing must be at the production site to 
provide information to inspector. 
 
If the operator causes a delay in the 
inspection, resulting in the increase of 
inspection costs. In this case, ACT may 
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ตอ้งเสยีเวลา และเกดิคา่ใชจ้า่ยสําหรับการตรวจ
เพิ)มขึ�น ทาง มกท. อาจจะขอเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนยีมการตรวจเพิ)มได ้
 
โดยทั)วไป การตรวจการปฏบิตัติามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีจ์ะมขีั �นตอนและวธิกีารดงันี�  
(1) แนะนําตวั วางแผนการตรวจ และสมัภาษณ์
เจา้หนา้ที)ที)เกี)ยวขอ้งกบัการผลติและการ
ประกอบการ 
(2) ตรวจฟารม์และตรวจสถานที)ประกอบการทั �ง
อนิทรยีแ์ละเคม ี  
(3) ตรวจมาตรการแยกแยะผลผลติเกษตร
อนิทรยีต์ลอดกระบวนการผลติ 
(4) ตรวจเอกสารฟารม์ เชน่ บนัทกึการซื�อ การ
ใชปั้จจัยการผลติ บนัทกึกจิกรรมฟารม์ 
(5) ตรวจเอกสารการแปรรปู เชน่ ใบรับรอง
วตัถดุบิ เอกสารสั)งซื�อวตัถดุบิ ใบรับวตัถดุบิ 
สต็อกวตัถดุบิ บนัทกึการแปรรปู/บรรจ ุสต็อก
ผลติภณัฑ ์เอกสารการขาย/ใบสง่ของ บนัทกึการ
ทําความสะอาด บนัทกึการป้องกนักําจัดแมลง/
สตัวศ์ตัรใูนโรงงาน บนัทกึการรอ้งเรยีน และ
เอกสารอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้ง 
(6) ตรวจฉลากบนผลติภณัฑสํ์าเร็จ ระบบการ
ตรวจสอบยอ้นกลบั และตรวจปรมิาณผลผลติ/
ผลติภณัฑเ์ขา้-ออก 
(7) ตรวจนโยบายการจา้งแรงงานและสมัภาษณ์
คนงาน (เฉพาะในกรณีที)ขอการรับรองตาม
มาตรฐานในระบบเกษตรอนิทรยี ์IFOAM) 
(8) สรปุการตรวจ 
 
เมื)อผูต้รวจดําเนนิการตรวจเสร็จสิ�นแลว้ ผูต้รวจ
จะทําสรปุผลการดําเนนิการที)ไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานและแจง้ใหผู้ป้ระกอบการรับทราบ  
ภายหลงัการตรวจประมาณไมเ่กนิ 30 วนั ผูต้รวจ
จะจัดสง่รายงานการตรวจใหก้บัผูป้ระกอบการได ้
อา่นและลงนามรับทราบเพื)อยนืยนัวา่ ขอ้มลูใน
รายงานการตรวจและสรปุผลการดําเนนิการที)ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานนั�นตรงกบัสิ)งที)ผูต้รวจไดพ้บ
จรงิ  
 
ในกรณีที)ผูป้ระกอบการไมเ่ห็นดว้ยกบับางสว่น
ของรายงานการตรวจ ผูป้ระกอบการสามารถ
ชี�แจงความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บั 
มกท. ทราบ ซึ)ง มกท. จะใชป้ระกอบในการ
พจิารณารับรองผูป้ระกอบการดว้ย 
 
 
8.4 การสุม่ตวัอยา่งเพื[อตรวจวเิคราะหส์าร
ปนเปื� อน 

invoice additional inspection fee.  
 
In general, organic inspection is done with 
the following steps: 
(1) Opening, introduction, inspection 
planning and interview of operator and 
responsible staffs involved in the organic 
production; 
(2) inspecting farm and operation sites, 
both organic and conventional; 
(3) separation of organic product 
throughout the production process; 
(4) inspecting production documents, e.g. 
purchase records, farm input application 
records farm activities records; 
(5) inspecting processing records such as 
certificate of ingredient, ingredient 
purchase order, ingredient receipt, 
ingredient stock, processing/packing record, 
finished product stock, sale/delivery record, 
cleaning record, processing plant's pest 
control record, complaint record, and other 
relevant documents; 
(6) inspecting the product labeling, 
traceability, and input-output conciliation; 
(7) inspecting the labour policy and 
interview workers (only for applicant of 
IFOAM Programme) 
(8) exit meeting 
 
When the inspector completes the 
inspection work, the inspector must 
summarize and inform the operator of the 
non-conformities found during inspection. 
Around within 30 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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โดยปกตแิลว้ มกท. ไมม่นีโยบายที)จะใชผ้ลการ
ตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร (เพื)อหาสารเคมี
ปนเปื�อน) ในการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
เพราะผลการตรวจวเิคราะหไ์มส่ามารถใหข้อ้มลูที)
ชดัเจนเกี)ยวกบักระบวนการผลติอนิทรยีไ์ด ้ อกี
ทั �ง การตรวจวเิคราะหห์าสารเคมตีกคา้งเป็นสิ)งที)
ยุง่ยาก เสยีเวลา และมคีา่ใชจ้า่ยที)สงูมาก  
 
แตใ่นกรณีที)ฟารม์ โรงเกบ็ หรอืสถานที)
ประกอบการที)มคีวามเสี)ยงหรอืมหีลกัฐานวา่จะมี
การปนเปื�อนสารเคม ีผูต้รวจอาจสุม่ตวัอยา่งนํ�า 
ดนิ หรอืผลติผล ไปตรวจวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิตักิารเพื)อหาปรมิาณสารตกคา้งได ้ โดย
เมื)อมกีารสุม่ตวัอยา่งแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ลงนามในเอกสารรับทราบการสุม่ตวัอยา่งดว้ย   
 
นอกจากนี� ในกรณีที)ผลติผลอนิทรยีห์รอืสว่นผสม
ที)จะนํามาใชใ้นการแปรรปูผลติภณัฑอ์นิทรยีม์ี
ความเสี)ยงหรอืขอ้สงสยัที)ชดัเจนวา่อาจมกีาร
ปะปนของพชืแปลงพันธกุรรมหรอืมสีว่นประกอบ
ของสารดดัแปลงพันธกุรรม  มกท. อาจขอใหม้ี
การสุม่ตวัอยา่งไปตรวจวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิตักิารไดเ้ชน่กนั 
 
ทั �งนี� ผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
การตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารที)เกดิขึ�น  
ยกเวน้ในกรณีที) มกท. ตอ้งการสุม่ตวัอยา่งเพื)อ
เป็นการตรวจสอบระบบการตรวจของ มกท. เอง 

Normally, ACT does not have policy to use 
the laboratory analysis (chemical residue) 
for certification decision. This is because 
residue testing does not indicate how the 
organic production take place. Besides, 
residue analysis is also quite expensive and 
takes a long time. 
 
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.  
 
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 
the testing is done as part of the ACT 
internal quality control system.  
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9. การรบัรองและใบประกาศนยีบตัร / Certification and Certificate 
 
9.1 การรบัรอง 
 
เจา้หนา้ที)รับรองมาตรฐานจะพจิารณารายงานการ
ตรวจและสรปุผลการดําเนนิการที)ไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้กําหนดในการตรวจรับรอง และ
ประเมนิสรปุวา่ ผูป้ระกอบการสมควรจะไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีจ์าก มกท. หรอืไม ่
โดยเจา้หนา้ที)อาจกําหนดเงื)อนไขหรอื
ขอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการปฏบิตัติาม ซึ)งอาจ
แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงันี�คอื 
 
(1) เงื)อนไขที)ตอ้งปฏบิตัใิหล้ลุว่งกอ่นที)การ
รับรองมาตรฐานจะมผีล เชน่ การเซน็สญัญา
ระหวา่ง ผูป้ระกอบการกบัผูรั้บชว่งผลติ และสง่
สําเนาใหก้บั มกท. 
 
(2) เงื)อนไขที)ตอ้งปฏบิตัใิหเ้สร็จภายในระยะเวลา
ที)กําหนด เชน่ ปรับปรงุแนวกนัชนใหเ้สร็จกอ่น
ฤดกูาลผลติหนา้ เงื)อนไขเหลา่นี�จะตอ้งไดรั้บการ
ตดิตามผลจาก มกท. โดยอาจตดิตามผลในการ
ตรวจประจําปีครั �งหนา้ หรอือาจตอ้งมกีารตรวจ
พเิศษเพื)อการตดิตามผลกอ่นการตรวจประจําปี 
เพื)อตรวจดวูา่มกีารปฏบิตัติามเงื)อนไขการรับรอง
จรงิหรอืไม ่
 
(3) ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้แนะนําที)ควรปฏบิตั ิ
เพื)อใหก้ารผลติ/การประกอบการสมบรูณข์ึ�น ซึ)ง
ถา้ผูผู้ป้ระกอบการยงัไมป่ฏบิตัติามกม็ไิดม้ผีลตอ่
การรับรอง แต ่มกท. อาจเสนอเป็นเงื)อนไขที)
ตอ้งปฏบิตัใินการรับรองในอนาคตได ้
 
 
9.2 การแจง้ผลการรบัรอง 
 
ผูส้มคัรจะไดรั้บ “จดหมายแจง้ผลการรับรอง” 
จาก มกท. หลงัจากการพจิารณาของเจา้หนา้ที) 
โดยในจดหมายดงักลา่วอาจระบเุงื)อนไขการ
รับรองและขอ้เสนอแนะตามที)ไดก้ลา่วขา้งตน้ ซึ)ง
เมื)อผูป้ระกอบการไดรั้บจดหมายนี�แลว้ จะตอ้ง
เซน็ชื)อรับทราบวา่ยนิยอมที)จะปฏบิตัติามเงื)อนไข
การรับรองดงักลา่ว และสง่กลบัมาให ้มกท.  
หากผูป้ระกอบการไมเ่ห็นดว้ยกบัผลการรับรอง
ดงักลา่ว ทา่นมสีทิธิ�ที)จะทําการอทุธรณ ์โดยทํา
จดหมายขออทุธรณผ์ลการรับรองตอ่ มกท. 
ภายใน 30 วนั หลงัจากไดรั้บจดหมายแจง้ผล
การรับรอง (ดรูายละเอยีดเพิ)มใน “การอทุธรณ”์) 
 

9.1 Certification 
 
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) 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) Recommendation is a recommendation 
(not a condition) that should be performed 
in order to complete the production system. 
It does not require operator to comply with. 
However, the recommendation may be 
changed into a required condition in the 
future. 
 
 
9.2 Notification of Certification 
 
Once the officer makes the decision, the 
applicant will receive a “notification letter” 
from ACT, informing about the certification 
condition and recommendation. The 
operator must sign off the letter, confirming 
his/her agree to the certification decision 
and conditions. The confirmation letter is to 
be sent back to ACT. In case the operator 
disagrees, he/she has right to appeal the 
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9.3 การออกใบประกาศนยีบตัรรบัรอง 
 
เฉพาะผูป้ระกอบการที)ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
ครบระยะปรับเปลี)ยนแลว้ (ซึ)งทําใหส้ามารถขาย
ผลผลติเป็น“เกษตรอนิทรยี”์ ได)้ ทา่นจะไดรั้บ 
“ใบประกาศนยีบตัรรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี”์ และสามารถใชต้รารับรองตา่งๆ บน
ผลติภณัฑ ์ตามระบบมาตรฐานที)ไดผ้า่นการ
รับรอง ยกเวน้ในกรณีที)พื�นที)ขอรับรองเป็นเกษตร
อนิทรยีแ์ตย่งัไมไ่ดม้ผีลติผลเกษตรอนิทรยี์
สําหรับจําหน่าย 
 
โดยปกต ิใบประกาศนยีบตัรรับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีจ์ะมอีาย ุ1 ปี นับแตว่นัที)ไดรั้บการ
รับรอง แตถ่า้ในระหวา่งนั�น มกท. ตรวจพบวา่มี
การละเมดิขอ้กําหนด เชน่ มกีารจัดการผลติผล
ปะปนกบัผลติผลเคม ีใชส้ว่นประกอบตอ้งหา้มใน
ผลติภณัฑแ์ปรรปู ฯลฯ ทาง มกท. มสีทิธิ�ที)จะ
ระงับใบประกาศนยีบตัรนั�นไดท้นัท ี
 
ในใบประกาศนยีบตัร จะระบชุื)อและที)อยูข่อง
ผูป้ระกอบการ พื�นที)ที)ไดรั้บการรับรอง และ
ผลติผลที)ไดรั้บการรับรอง  ดงันั�น ในกรณีที)
ผูป้ระกอบการเปลี)ยนแปลงการผลติ เชน่ เปลี)ยน
สตูรหรอืกรรมวธิใีนการแปรรปู, ยา้ยสถานที)
ประกอบการ  ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ให ้มกท. 
ทราบและทําการสมคัรขอรับรองมาตรฐาน
เพิ)มเตมิ (ดรูายละเอยีดใน “การขอรับรอง
มาตรฐานเพิ)มเตมิ”) 
 
นอกจากนี� ในกรณีที) ผูป้ระกอบการตอ้งการสง่
สนิคา้อนิทรยีท์ี)ไดรั้บการรับรองจาก มกท. ไป
จําหน่ายยงัตา่งประเทศและตอ้งการใบรับรอง
เพื)อการคา้ (ดรูายละเอยีดเพิ)มเตมิในหวัขอ้ “ใบ 
รบ้รองเพื)อการคา้”) หรอืเอกสารอื)น เพื)อสง่ใหก้บั
ผูนํ้าเขา้ในตา่งประเทศ  ผูป้ระกอบการสามารถ
ขอใบรับรองดงักลา่วหรอืขอรายละเอยีดเพิ)มเตมิ
ไดจ้ากสํานักงาน มกท. 
 
มกท. อาจพจิารณาออกใบรับรองชั)วคราวใหก้บั
ผูป้ระกอบการ ในกรณีที)ใบรับรองเกา่ใกล ้
หมดอายลุง แตก่ารตรวจรับรองอาจจะยงัไมแ่ลว้
เสร็จ  ถา้ผูป้ระกอบการยงัคงตอ่อายกุารตรวจ
รับรองกบั มกท. 
 

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 
when the operator has certified land but 
has no products for sale. 
 
Normally, the certificate is valid for one 
year from the date of certification. However  
if ACT finds serious non-compliance (from 
annual or extraordinary inspection) about  
violation of organic standards, e.g. mixing 
of conventional with organic products, using 
prohibited ingredients in processed 
products, ACT still has the right to revoke 
the certificate instantly. 
 
In the certificate, operator's name and 
address as well as certified farming area 
and product are specified. If there is any 
change in the production, e.g. change of 
recipe or processing method, production 
unit, the operator must inform ACT and 
apply for additional certification. (see 
“Additional certification”) 
 
Additionally, in case the operator wants to 
export ACT-certified organic products to 
another country and needs a transaction 
certificate (see more details in ”Transaction 
Certificate”) or other documents to be sent 
to importer, the operator can request ACT 
for such document or contact ACT for 
further information. 
 
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. การอทุธรณผ์ลการรบัรอง / Appeal of Certification Decision 
 
ในกรณีที) ผูป้ระกอบการไมผ่า่นการรับรองหรอืไม่
เห็นดว้ยกบัเงื)อนไขการรับรองมาตรฐาน  ทา่นมี
สทิธิ�ที)จะยื)นอทุธรณต์อ่ มกท. เพื)อขอใหท้บทวน
ผลการรับรองได ้(ผูรั้บจา้งผลติไมม่สีทิธทิี)จะ
อทุธรณ ์แตผู่ป้ระกอบการที)เป็นผูส้มคัรขอรับรอง
กบั มกท. สามารถอทุธรณผ์ลการรับรองที)
เกี)ยวกบัผูรั้บจา้งผลติได)้  การอทุธรณม์ขีั �นตอน
การดําเนนิการดงันี�  
(1) ผูป้ระกอบการตอ้งทําจดหมายแจง้การ
อทุธรณ ์พรอ้มขอ้มลูและหลกัฐานเพิ)มเตมิ เพื)อ
ชี�แจงตอ่ มกท. ภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บ
จดหมายแจง้ผลการรับรอง 
(2) ผูจั้ดการ มกท. จะพจิารณาคําอทุธรณก์อ่น 
ถา้เป็นเรื)องความเขา้ใจผดิของผูป้ระกอบการ 
เกี)ยวกบัผลการรับรองมาตรฐาน หรอืเป็นการ
ทํางานที)ผดิพลาดของเจา้หนา้ที) มกท. ผูจั้ดการ
จะชี�แจง และ/หรอืแกไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยทนัท ี
(3) ในกรณีที)คําอทุธรณถ์กูตอ้ง ผูจั้ดการจะสง่
เรื)องใหก้บัอนุกรรมการรับรองมาตรฐานทบทวน
คําอทุธรณ ์ถา้มกีารเปลี)ยนแปลงคําวนิจิฉัย หรอื
ยงัยนืยนัในคําวนิจิฉัยเดมิ กจ็ะแจง้ใหผู้อ้ทุธรณ์
ทราบ 
(4) ถา้ผูข้ออทุธรณย์งัคงไมพ่อใจกบัผลการ
พจิารณาของอนุกรรมการกํากบัการรับรอง และ
ตอ้งการยื)นคําอทุธรณต์อ่ มกท. จะนําเสนอขอ้
อทุธรณนั์�นตอ่คณะกรรมการบรหิาร เพื)อพจิารณา
แตง่ตั �งกรรมการเฉพาะกจิขึ�นหนึ)งชดุเพื)อ 
พจิารณาทบทวนการอทุธรณนั์�น  
(5) คําวนิจิฉัยของคณะกรรมการเฉพาะกจินี�ถอื
เป็นอนัสิ�นสดุ  

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 
ACT will request the Executive Board to 
appoint an adhoc appeal committee to look 
into the case.  
(5) The decision of this appeal committee is 
final. 
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สรปุข ั�นตอนและระยะเวลาในการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์/ 
Summary of Steps and Time for Organic Inspection-Certification 
 
1. ยื)นใบสมคัรขอรับรองมาตรฐาน 
โดยผูส้มคัร จะตอ้งกรอก
แบบฟอรม์การสมคัรและขอ้มลู
ตา่งๆ ตามที)กําหนด  

เริ)มตน้กระบวนการตรวจรับรอง  
Starting of  

certification process  

1. Applicant submit the 
completed application pack 
with all required information  

2. มกท. แจง้คา่ธรรมเนยีมการ
ตรวจ 
 
 
ผูส้มคัรจา่ยคา่ธรรมเนยีมให ้มกท. 
 
 
ถอืวา่ใบสมคัรสมบรูณ ์

ภายใน 15 วนัหลงัวนัยื)นใบสมคัร 
15 days after the  

application submission date  
 
ภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้ับแจง้ 

30 days after  
receiving invoice  

2. ACT issues invoice. 
 
 
 
Applicant pay the invoice. 
 
 
Application is completed. 

3. มกท. มอบหมายใหผู้ต้รวจไป
ตรวจเยี)ยมฟารม์หรอืสถานที)
ประกอบการ โดยผูต้รวจจะตดิตอ่
นัดหมายวนัเวลาที)จะไปตรวจเยี)ยม
กบัผูส้มคัรโดยตรง 
 
เมื)อผูต้รวจไดท้ําการตรวจฟารม์
หรอืสถานประกอบการเสร็จ ผูต้รวจ
จะทําสรปุผลการดําเนนิการที)ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน และแจง้ให ้
ผูป้ระกอบการทราบดว้ย  

ภายใน 30 วนัหลงัจากรับชาํระ
คา่ธรรมเนยีม 

30 days after invoice is paid. 
 
 
 
การตรวจใชเ้วลา 1 – 7 วนั ข ึ�นกบั
ความซบัซอ้นของการผลติและการ
ประกอบการ 

Inspection takes 1 – 7  
days depending on  

the complexity of the 
production and operation. 

3. ACT assign inspector to 
inspect the production site. The 
inspector will directly contact 
the applicant to make the 
arrangement 
 
When the inspector complete 
the inspection, the inspector 
will summarize the non-
compliance issues and inform 
the operator about them.  

4. ผูต้รวจจัดสง่รายงานการตรวจ
ให ้มกท. และสง่สําเนาให ้
ผูป้ระกอบการ 
 
ผูป้ระกอบการอา่นและลงนาม
รับทราบเพื)อยนืยนัวา่ขอ้มลูใน
รายงานการตรวจตรงกบัส ิ)งที)
ผูต้รวจไดพ้บ 

ภายใน 30 วนัหลงัการตรวจ 
30 days after the inspection 

 
 
ภายใน 15 วนัหลงัจากที)ไดร้ับ
สําเนา 
15 days after receiving the copy 

of the inspection report 

4. Inspector send the 
inspection report to ACT and 
copy to the operator. 
 
The operator read and sign off 
the report, confirming the 
report reflects the what the 
inspector found during 
inspection. 

5. เจา้หนา้ที)รับรองพจิารณารับรอง 
และแจง้ผลการรับรองใหผู้ส้มคัร
ทราบ 

ภายใน 45 วนัหลงัจากไดร้ับ
รายงานตรวจที)ลงนามยนืยนัโดย
ผูป้ระกอบการ 

45 day after receiving the sign 
off report from the operator 

5. Certification officer makes 
the certification decision and 
inform the applicant.  

6. ผูป้ระกอบการที)ตอ้งการ 
อทุธรณ ์สามารถแจง้ มกท. เป็น
ลายลกัษณอ์กัษร โดยระบเุหตผุล
และขอ้มลูประกอบ 

ภายใน 30 วนัหลงัจากที)ไดร้ับแจง้
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. 

 
รวมระยะเวลาท ั�งหมด ประมาณ 120 วนั นบัจากวนัที[ใบสมคัรสมบรูณ ์

The total time period is 120 days after the application is completed. 
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11. การใชต้ราเกษตรอนิทรยี/์ Use of Organic Seal 
 
เฉพาะผูป้ระกอบการที)ไดรั้บการรับรองผลติผล
เป็นเกษตรอนิทรยีแ์ลว้ (ผา่นระยะปรับเปลี)ยน) 
จงึมสีทิธิ�ที)จะใชต้รารับรองเกษตรอนิทรยีบ์น
ผลผลติ (ไมว่า่จะเป็นเพื)อการขายสง่และขาย
ปลกี) โดยตรารับรองที)ใชจ้ะตอ้งเป็นตรารับรอง
ของระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี)
ผูป้ระกอบการไดข้อการรับรองเทา่นั�น 
 
กอ่นการใชต้รา ผูป้ระกอบการจะตอ้ง 
(1) ลงนามใน “สญัญาขอ้ตกลงการใชต้รารับรอง
เกษตรอนิทรยี”์ กบั มกท. 
(2) ปฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยการใชต้รารับรอง
เกษตรอนิทรยี ์
(3) สง่แบบรา่งฉลากสนิคา้ที)จะมกีารใชต้รา ให ้
มกท. ตรวจสอบกอ่นการใชจ้รงิ 
 
ขา้งลา่งแสดงตรารับรองเกษตรอนิทรยีแ์บบตา่งๆ 
 

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. การลงโทษเมื[อละเมดิมาตรฐาน / Sanction  

 
หลงัจากที)ผา่นการรับรองแลว้ ถา้ มกท. ตรวจ
พบวา่ผูป้ระกอบการไดล้ะเมดิมาตรฐานและการ
รับรอง มกท. จะพจิารณาลงโทษผูป้ระกอบการ
ตามความรนุแรงของการละเมดิ ดงันี� 

ñ ทําหนังสอืเตอืน 
ñ ทําการตรวจพเิศษเพิ)มเตมิ ซึ)ง

ผูป้ระกอบการจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการ
ตรวจนี� 

ñ ปรับเป็นเงนิ 
ñ จํากดัสทิธิ�ในการใชต้รา 
ñ ระงับผลการรับรอง 
ñ 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: 

ñ Warning letter 
ñ Extra-ordinary inspection which the 

operator must pay for such extra 
expenses 

ñ Monetary fine 
ñ Restriction of seal use 
ñ Suspension of certification 
ñ De-certification 
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13. การดาํเนนิการหลงัถกูระงบั-ถอดถอนการรบัรอง / Measures after 
Suspension and De-Certification 
 
การลงโทษโดยการระงับ-ถอดถอนใบรับรอง จะ
เกดิขึ�นในกรณีที)ไดพ้สิจูนช์ดัแลว้วา่ มกีารละเมดิ
ขอ้ตกลง/นโยบาย/มาตรฐานของ มกท. หรอืไม่
ปฏบิตัติามเงื)อนไขในการรับรองของ มกท. ไมว่า่
จะเป็นการจงใจหรอืปลอ่ยปละละเลยไมป่ฏบิตั ิ
ตาม  
 
เมื)อผูป้ระกอบการถกูระงับหรอืถอดถอนใบรับรอง 
จะทําใหส้ทิธใินการใชต้ราสิ�นสดุลงทนัท ีซึ)ง
ผูป้ระกอบการจะตอ้งดําเนนิการดงันี� 
 
(1) ทําลายฉลากและบรรจภุณัฑท์ี)มตีรา มกท. 
ในทนัท ีหรอืสง่ฉลากและบรรจภุณัฑนั์�นใหก้บั 
มกท. โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที)เกดิขึ�นเอง 
 
(2) มกท. อาจอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการ ที)ถกู
ระงับหรอืถอดถอนการรับรอง สามารถดําเนนิการ
จําหน่ายผลติภณัฑท์ี)มตีรา มกท. เทา่ที)ยงัมี
ผลติภณัฑนั์�นในคลงัสนิคา้ ณ วนัที)มกีารระงับ 
หรอืถอดถอนการรับรองได ้แตผู่ป้ระกอบการ
จะตอ้งทําสญัญาขอ้ตกลงพเิศษกบั มกท. กอ่น 
 
(3) ผูป้ระกอบการมสีทิธิ�ที)จะขอยื)นอทุธรณคํ์าสั)ง
ในการระงับ-ถอดถอนการรับรอง แตก่ารระงับ-
ถอดถอนการรับรองจะมผีลบงัคบัใชท้นัท ีจนกวา่
การอทุธรณจ์ะไดรั้บการพจิารณาใหม้กีารรับรอง
ใหม ่
 
(4) ผูป้ระกอบการที)ถกูถอดถอนใบรับรอง อาจ
ถกูตดัสทิธิ�การสมคัรขอรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีเ์ป็นเวลาไมเ่กนิ 3 ปี  

Sanctions by suspension and de-
certification may be imposed when there is 
a clear proof of violations or non-
compliance of organic standards, policies, 
agreements, or certification conditions, 
either with intention or by negligence.  
 
When the operator's certification is 
suspended or terminated, the right to seal 
use also ends. The operator then must:  
 
(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) ACT may allow the suspended or de-
certified 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. 
 
(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. การรอ้งเรยีน / Complaint 
 
ผูป้ระกอบการมสีทิธิ�ที)จะรอ้งเรยีนเกี)ยวกบัการ
ดําเนนิการในทกุดา้นของ มกท. ไมว่า่จะเป็นการ
ทํางานของเจา้หนา้ที) หรอืของผูต้รวจ รวมทั �งการ
รอ้งเรยีนเกี)ยวกบัการละเมดิมาตรฐานของ 
ผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง โดยผูท้ี)จะรอ้งเรยีนตอ้ง
ทําจดหมายสง่ใหก้บัผูจั้ดการ และแจง้ขอ้มลู
เกี)ยวกบัเรื)องที)รอ้งเรยีนโดยละเอยีด รวมทั �งแจง้
ชื)อและที)อยูข่องผูร้อ้งเรยีนดว้ย เพื)อสะดวกใน
การตดิตอ่ประสานงานกลบั ในกรณีที)ตอ้งการ
ขอ้มลูเพิ)มเตมิ หากผูร้อ้งเรยีนไมเ่ปิดเผยชื)อ 
มกท. อาจสงวนสทิธิ�ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
จากคํารอ้งเรยีนนั�น 
 
ขอ้มลูตา่งๆ ของผูร้อ้งเรยีนจะไดรั้บการปกปิด
เป็นความลบัเฉพาะผูท้ี)เกี)ยวขอ้งในการสบืสวน
ขอ้เท็จจรงิเทา่นั�น และจะไมม่ผีลดา้นบวกหรอื
ลบตอ่การทํางานของ มกท. ในการตรวจรับรอง
มาตรฐานผูป้ระกอบการที)ทําการรอ้งเรยีน 

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. การตอ่อายกุารรบัรอง / Renew of Certification  
 
ในกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
ผูป้ระกอบการจะตอ้งไดรั้บการตรวจจาก มกท. 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั �ง และใบรับรองจะมอีาย ุ1 ปี  
ดงันั�น เพื)อใหท้า่นไดรั้บการรับรองอยา่งตอ่เนื)อง 
ผูป้ระกอบการทกุทา่นตอ้งทําการตอ่อายกุาร
รับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีใ์หมท่กุปี โดย
ทาง มกท. จะจัดสง่แบบฟอรม์ตอ่อายใุหก้บัทา่น
ทกุตน้ปี เพื)อใหท้า่นแจง้ความจํานงในการขอตอ่
อาย ุ 
 
ในเอกสารการตอ่อายกุารรับรอง ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งแจง้แผนการผลติประจําปีให ้มกท. ทราบ
ซึ)ง มกท. จะใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการ
ตรวจสอบรับรองของปีนั�นๆ  
 
ผูป้ระกอบการตอ้งยื)นใบสมคัรตอ่อายภุายในวนัที) 
31 มนีาคมของทกุปี 
 
การยื)นใบสมคัรตอ่อายนุี�จะทําใหอ้ายกุารรับรอง
ตอ่เนื)อง และ มกท. จะสามารถตอ่อายใุบ
ประกาศนยีบตัรใหท้า่นไดต้อ่เนื)อง ถา้การผลติที)
ไดรั้บการรับรองยงัคงเดมิ แตห่ากมกีาร
เปลี)ยนแปลงผลผลติ ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้
การเปลี)ยนแปลงนั�นให ้มกท. ทราบ เพื)อจะไดทํ้า
การตรวจรับรองกอ่น (ดรูายละเอยีดใน “การขอ
รับรองเพิ)มเตมิ”)  ทาง มกท. จงึจะสามารถตอ่
อายใุบประกาศนยีบตัรใหท้า่นได ้ 
 
ในกรณีที)ผูป้ระกอบการมกีารเปลี)ยนแปลงการ
ผลติที)ไดรั้บการรับรอง ผูป้ระกอบการมหีนา้ที)
ตอ้งแจง้การเปลี)ยนแปลงนั�นให ้มกท. ทราบ 
โดยไมต่อ้งรอแจง้พรอ้มกบัการตอ่อาย ุเพื)อทาง 
มกท. จะพจิารณาวา่ การเปลี)ยนแปลงนั�นมผีลตอ่
การรับรองการประกอบการในปัจจบุนัขณะนั�น
หรอืไม ่รวมทั �งตอ้งมกีารตรวจรับรองเพิ)มเตมิ
หรอืไม ่

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 re-
application information for planning of 
annual inspection and certification works.  
 
The operator must submit the re-application 
to ACT before 31 March of every year.  
 
The submission of annual renewal 
application allows ACT to extend a new 
certificate to replace the expiring one as 
long as the certified production remains 
unchanged. However, if certified production 
has changed, the operator must inform ACT 
of the change so that the changed 
production is inspected and certified (see 
more details in “Additional Certification”) 
before renewing a new certificate.  
 
When the operator has significant changed 
in the certified production, it must notify 
the changes to ACT without delay so that 
ACT can determine whether the change has 
any implication for the certified production 
and whether additional inspection and 
certification is required. 
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16. การขอรบัรองเพิ[มเตมิ / Additional Certification 
 

ในกรณีตอ่ไปนี� ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ขอ
สมคัรรับรองเพิ)มเตมิกบั มกท.  

ñ มผีลผลติใหมจ่ากการผลติในฟารม์ที)
แตกตา่งอยา่งมากจากระบบการผลติที)
ไดรั้บการรับรองอยู ่เชน่ ไดรั้บการรับรอง
การปลกูขา้ว แตเ่ปลี)ยนมาทําขา้วโพด 

ñ การเปลี)ยนแปลงการผลติ เชน่ การขยาย
พื�นที)การผลติเกษตรอนิทรยี ์ซื�อที)ดนิเพิ)ม 
เปลี)ยนแปลงพื�นที)ที)ทําการผลติ  

ñ มผีลผลติแปรรปูชนดิใหมเ่พิ)มขึ�น  
ñ มกีารเปลี)ยนแปลงสตูรหรอืองคป์ระกอบ

ของผลผลติแปรรปู เชน่ ไดรั้บการรับรอง
การทําแยมสบัปะรดสตูรหนึ)ง แต่
เปลี)ยนไปทําแยมสบัปะรดสตูรใหม ่

ñ เปลี)ยนแปลงสถานที)ผลติ  เชน่ ซื�อที)ดนิ
ปลกูขา้วอนิทรยีเ์พิ)ม  ยา้ยโรงงานผลติ 

ñ เปลี)ยนกรรมวธิกีารแปรรปูและการจัดการ
ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีเ์ป็นวธิใีหม ่เชน่ 
เปลี)ยนจากการสขีา้วดว้ยเครื)องสขีนาด
เล็กเป็นเครื)องสขีนาดใหญ ่

 
ผูป้ระกอบการที)ตอ้งการสมคัรขอการรับรอง
เพิ)มเตมิสามารถตดิตอ่ขอแบบฟอรม์ไดท้ี) มกท. 
หรอืดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์ เมื)อยื)นใบสมคัร
แลว้ ทาง มกท. จะพจิารณาวา่ มคีวาม
จําเป็นตอ้งไปตรวจฟารม์/สถานประกอบการเพิ)ม
อกีหรอืไม ่หรอืสามารถตรวจสอบจากเอกสารที)
ผูป้ระกอบการสง่มาให ้ ในกรณีที)ตอ้งมกีารตรวจ
ฟารม์/สถานประกอบการเพิ)ม ทาง มกท. จะเรยีก
เกบ็คา่ใชจ้า่ยในการตรวจจากผูป้ระกอบการ  
 

In the following case, the operator must 
notify the change to ACT for additional 
certification. 

ñ a change of product different from 
the certified list, e.g. change from 
rice (certified) to grow corn; 

ñ a change of production e.g. 
expanding the production field, new 
land brought for organic cultivation 

ñ additional processed products;  
ñ change of recipe or ingredient in the 

processed product, e.g. change of 
recipe of pineapple jam recipe to 
another recipe; 

ñ change of field or production area 
e.g. acquire new land to cultivate 
organic rice or move factory; 

ñ changes of processing or handling 
method e.g. change from small rice 
mill machine to bigger machine. 

 
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. 
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17. ใบรบัรองเพื[อการคา้ / Transaction certificate 
 

การออกใบรับรองเพื)อการคา้เป็นการยนืยนัวา่
สนิคา้ที)ผูป้ระกอบการสง่ไปขาย (อาจเป็นการ
ขายในประเทศหรอืสง่ออกกไ็ด)้ ในแตล่ะครั �ง 
(คําสั)งซื�อ) เป็นผลผลติเกษตรอนิทรยีท์ี)ไดรั้บการ
รับรองจรงิ ซึ)งผูซ้ ื�ออาจจําเป็นตอ้งใชใ้นการ
ยนืยนักบัผูต้รวจ หรอืใชป้ระกอบการนําเขา้
ผลผลติอนิทรยี ์(เฉพาะในกรณีการสง่ออก) ซึ)งผู ้
ซื�อจะเป็นผูร้อ้งขอเอกสารนี�จากผูข้ายเป็นกรณีๆ 
ไป 
 
ผูป้ระกอบการไดรั้บการรับรองจาก มกท. แลว้ 
สามารถขอให ้มกท. ออกใบรับรองเพื)อการคา้ได ้
โดย มกท. จะออกใบรับรองเพื)อการคา้นี�เฉพาะ
การจําหน่ายแตล่ะครั �ง (แตล่ะคําสั)งซื�อ) เทา่นั�น 
ดงันั�น ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการใบรับรองเพื)อ
การคา้ทกุครั �งที)ขายสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์
ผูป้ระกอบการตอ้งรอ้งขอกบั มกท.  
 
ผูป้ระกอบการสามารถขอแบบฟอรม์การขอ
ใบรับรองเพื)อการคา้จากสํานักงาน มกท. กรอก
รายละเอยีดแลว้สง่ให ้มกท. และแนบสําเนาใบ
สง่ของหรอืใบแจง้หนี� ของการจําหน่ายสนิคา้ใน
คําสั)งซื�อนั�นๆ มกท. จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการ
ออกใบรับรองเพื)อการคา้ 300 บาท/ใบรับรอง 
 
เมื)อ มกท. ไดต้รวจสอบขอ้มลูจากเอกสารการ
ตรวจสอบและการรับรองของผูป้ระกอบการแลว้  
ในกรณีปกต ิมกท. จะออกใบรับรองเพื)อการคา้
ใหภ้ายใน 5 วนัทําการ หลงัจากที)ไดรั้บเอกสาร
การขอใบรับรองเพื)อการคา้  
 

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. 
 
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. 
 
Ask for an application for transaction 
certificate from ACT office, complete the 
form and attach copy of delivery note and 
invoice of the transaction. ACT will charge 
the transaction certificate fee of THB 
300/certificate. 
 
ACT will check and verify the information 
from the last inspection report and 
certification decision before issuing the 
transaction certificate. In normal case, the 
certificate should be issued within 5 days 
after the submission of the request to ACT. 

 
 


