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แนวทางการทาํงานตรวจในชว่งการระบาดของโรค COVID-19 

Procedure for inspection during the COVID-19 pandemic 

จดุประสงค ์
Objective

เพื$อใหบ้รกิารรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการไดอ้ยา่งตอ่เนื$อง ในชว่ง
สถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 
โดยเฉพาะในกรณีที$ผูป้ระกอบการพบปัญหา
การตดิเชืKอ COVID-19 หรอืการเดนิทางเพื$อ
ไปตรวจถกูจํากดัเนื$องจากสถานการณโ์รค
ระบาด

To maintain the certification services 
to the operators during COVID-19 
pandemic, especially in the situation 
that the operator is affected by the 
COVID-19 event or where the on-site 
visits are not possible due to travel 
restrictions.

วธิตีรวจ 
Method of 
Inspection 

1. การเรยีกตรวจบนัทกึ (ใชก้บัผูจํ้าหน่าย 
หรอืการตรวจแบบไมแ่จง้ลว่งหนา้) 
มกท. จะขอเรยีกเอกสารบนัทกึจากผู ้
ประกอบการเพื$อตรวจสอบ โดยอาจมกีาร
ตรวจสถานที$หรอืตรวจแบบไมเ่ขา้เยี$ยม
พืKนที$เพื$อทําการตดิตามในภายหลงั

1. Records Audit Inspection 
(Apply with Trader or Unannounced 
Inspection) 
ACT will ask for documents and 
records from the operator for 
verification and may arrange the 
follow-up with on-site or off-site 
inspection visit.

 2. การตรวจแบบไมเ่ขา้เยีDยมพืGนทีD (ใชก้บัผู ้
ประกอบการทั$วไปที$สมคัรตอ่อายปุระจําปี ซึ$งการ
ผลติ/ประกอบการไมค่อ่ยมกีารเปลี$ยนแปลงที$
สําคญั) 
มกท. ใชว้ธิตีรวจผา่นเครื$องมอืสื$อสารทาง
ไกลดว้ยวธิทีี$ตกลงรว่มกนั และมขีั Kนตอน
การตรวจเชน่เดยีวกบัการตรวจปกติ

2. Off-site Inspection (Apply with 
Renew Applicant without significant 
changes in their application/production 
plan) 
ACT will conduct remote 
inspection using the agreed 
communication platform and 
follow the normal inspection 
procedures.

 3. การตรวจแบบผสม (ใชก้บัผูป้ระกอบการที$
สมคัรครั Kงแรก หรอืผูป้ระกอบการตอ่อายทุี$การ
ผลติ/ประกอบการมกีารเปลี$ยนแปลงที$สําคญั) 
มกท. ใชว้ธิตีรวจหลายแบบรว่มกนั เชน่ 
ทําการตรวจแบบไมเ่ขา้เยี$ยมพืKนที$กอ่น 
แลว้เดนิทางไปตรวจสถานที$ทนัทเีมื$อ
สถานการณเ์อืKออํานวย

3.  Mixed Inspection (Apply with New 
Applicant or Renew Applicant with 
significant changes in their application/
production plan) 
ACT will conduct inspection for 
more than one methods e.g.  
Annual Off-site Inspection and 
then prioritised the follow-up On-
site inspection visit plan when 
possible.

ข ัGนตอนการทาํงาน 
Procedures

การมอบหมาย
งานตรวจ 
Assigning the 
inspection

1. เจา้หนา้ที$ฝ่ายตรวจ มกท.จะเป็นผูต้ดัสนิใจ
วา่ผูป้ระกอบการรายใดจะไดรั้บการตรวจแบบ
เรยีกตรวจบนัทกึและการตรวจแบบไมเ่ขา้
เยีDยมพืGนทีD และแจง้ยนืยนัวธิตีรวจใหแ้กผู่ ้
ตรวจรับทราบ

1. The decision of the inspection 
method for Records Audit 
Inspection and Off-site 
Inspection must be made by ACT 
Senior Inspection Officer. The 
decision must be confirmed and 
notified to the assigned inspector.
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2. ผูป้ระกอบการตอ้งยนิยอมใหผู้ต้รวจ มกท. 
และเจา้หนา้ที$รับรองระบบงานหรอืตวัแทนเขา้
ตรวจสอบแปลงที$ทําการเกษตรทั Kงหมดที$ถอื
ครอง ซึ$งรวมทั KงพืKนที$การเกษตร และ/หรอื
สถานที$ประกอบการ ที$ขอรับรองและที$ไมไ่ด ้
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ตลอดจน
สถานที$เกบ็เครื$องมอื สถานที$เกบ็ผลผลติ และ
ที$พัก ดว้ยวธิกีารตรวจแบบไมเ่ขา้เยี$ยมพืKนที$
ตามที$ระบไุวใ้นสญัญาขอ้ตกลงการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีก์บั มกท.

2. The operator shall give permission 
to ACT inspector and accreditation 
auditor to conduct offsite inspection 
to all owned agricultural farms, 
including the lands and/or facilities 
both apply and not apply for organic 
certification, storage house and 
residential area as described in the 
Agreement for ACT Organic 
Certification.

3. ผูต้รวจเป็นผูรั้บผดิชอบนัดหมายการตรวจ
กบัผูป้ระกอบการ  พรอ้มแจง้ทางเลอืกวธิี
สื$อสาร เพื$อสรปุขอ้ตกลงเรื$องวธิสีื$อสารที$จะใช ้
รว่มกนัในระหวา่งการตรวจ

3. The inspector is responsible for 
arranging the inspection date with 
the operator. The possible 
alternatives for communication will 
be notified to the operator and to be 
agreed to use during the inspection.

4. การสง่ขอ้มลูที$เกี$ยวขอ้งกบัการตรวจใหผู้ ้
ตรวจที$ไดรั้บมอบหมาย จะปฏบิตัเิชน่เดยีวกบั
ขั Kนตอนการตรวจปกติ

4. The inspection documents will be 
provided to the assigned inspector 
according to the normal inspection 
procedures.

การเตรยีมตวั
กอ่นตรวจ 
Preparation 
before 
inspection

5. เมื$อผูป้ระกอบการยนืยนัวนัตรวจแลว้ ผู ้
ตรวจจะเป็นผูแ้จง้กําหนดเวลาที$ใชใ้นการตรวจ 
รวมถงึแจง้วา่ขอ้มลูเรื$องใดที$ตอ้งการทราบ 
รวมถงึสถานที$ใดที$ตอ้งการตรวจ ใหผู้ป้ระกอบ
การรับทราบลว่งหนา้

5. When the inspection date is 
confirmed, the inspector will notify 
the inspection schedule, including the 
information and the sites where that 
the inspector want to see, to the 
operator before inspection.

6. กรณีตรวจแบบไมเ่ขา้เยี$ยมพืKนที$ ผูต้รวจควร 
โดยนัดหมายผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ย 2 วนั
ทําการ กอ่นวนัตรวจ เพื$อทดสอบเครื$องมอื
และวธิทีี$ใชส้ื$อสารระหวา่งการตรวจ

6. In case of Off-site Inspection, the 
inspector should arrange the ‘Test 
call’ at least 2 working days before 
inspection. The ‘Test call’ is to  see if 
the agreed communication platform 
will be working during the inspection.

การตรวจ 
Conducting 
inspection

7. ผูต้รวจทําการตรวจเอกสารที$ผูป้ระกอบการ
สง่ให ้(กรณี การเรยีกตรวจบนัทกึ)  
หรอื 

ทําการตรวจเอกสารและขอ้มลูผา่นวธิสีื$อสาร
ทางไกล (กรณี การตรวจแบบไมเ่ขา้เยีDยม
พืGนทีD)

7. Inspector to check the provided 
documents from the operator 
(Records Audit Inspection) 
or 
Inspector to check the documents 
and other information via remote 
connection (Off-site Inspection)

8. ผูต้รวจจัดทํารายงานและสง่ใหแ้ก ่มกท. 
ตามเวลาที$กําหนดเชน่เดยีวกบัการตรวจปกต ิ

8. Inspection report to be completed 
and submitted to ACT according to 
the normal inspection procedures.
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