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บทคัดย่อ 

การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ASEAN GAP ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคู่มือการตรวจรับรอง
แหล่งผลิต GAPพืชกรมวิชาการเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลการเปรียบเทียบ
ข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตร กับมาตรฐาน ASEAN  GAP เพ่ือปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจ
ประเมินแหล่งผลิต GAP พืช กรมวิชาการเกษตร โดยท าการปรับข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตร
ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร โดยพิจารณาจากผล
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ASEAN GAP ได้ข้อก าหนดใหม่จ านวน 8 ข้อก าหนด
ดังนี้ 1.น้ า 2.พ้ืนที่ปลูก 3.วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4.การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 
5.การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 6.การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และการเก็บรักษา    
7.สุขลักษณะส่วนบุคคล 8.การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ และจัดท าคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 
จ านวน 1 ฉบับ และคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตาม ISO/IEC 17065 จ านวน 1 ฉบับ รวมทั้งศึกษาและ
วิจัยผลกระทบของมาตรฐาน ASEAN GAP ต่อการปฏิบัติของเกษตรกรและการปฏิบัติงานตรวจประเมินของผู้ตรวจ
ประเมิน ซึ่งพบว่าเมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐาน ASEAN GAP ข้อเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่พบมากที่สุดอยู่ใน
ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 59.10 ต่อ
ข้อย่อย โดยข้อย่อย 4.15 มีสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และง่าย ต่อการน าไปใช้งาน พบ
ข้อสังเกตมากที่สุดร้อยละ 7.4 เนื่องจากเกษตรกรขาดสถานที่เก็บรักษาที่เหมาะสม เพราะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย แต่
เกษตรกรมีวิธีการแก้ไขคือจัดการสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยและประหยัดคิดเป็นร้อยละ 7.4 และเกษตรกร
ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 โดยเฉลี่ยร้อยละ 91.50 รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล พบเงื่อนไขหรือ
ความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 46.0 ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 7.1 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไมให้ เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล พบ
ข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 8.3 เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่
สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงไม่มีการป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลผลิต ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการแก้ไขคือให้ผู้ปฏิบัติงานที่
สัมผัสกับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวโดยตรงต้องมีการท าความสะอาดร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน และสวมอุปกรณ์ป้องกันการ
ปนเปื้อนผลผลิตเช่นหมวดถุงมือ จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้เกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ร้อยละ 91.3 ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 8.1 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 0.2  



 

ส าหรับผู้ตรวจประเมินพบปัญหาและอุปสรรคในการตรวจประเมินตามข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร มากที่สุดร้อยละ 12.70 เกษตรกรและผู้ตรวจประเมินยังขาดความรู้เรื่องการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องพ่นวัตถุอันตราย และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้ การบันทึก
ข้อมูลวัตถุอันตรายของเกษตรกรยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถตอบค าถาม หรือมีหลักฐานยืนยันเมื่อผู้ตรวจ
เรียกดู รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 2 พ้ืนที่ปลูกร้อยละ 12.66 ปัญหาเอกสารสิทธิ์เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดใน
ข้อก าหนดพ้ืนที่ปลูก เช่น เอกสารสิทธิ์ ภบท. 5 ยกเลิกท าให้เกษตรกรเสียสิทธิโดยทันที บางรายไม่อยากให้ส าเนา
เอกสารสิทธิที่ดินเพราะเกรงว่าจะถูกน าไปใช้ในทางมิชอบ เกษตรกรบางคนต้องใช้เวลานานในการเดินเรื่องขอ
เอกสารมาส าเนาจากธนาคาร บางพ้ืนที่ไม่มีบุคคลรับรอง และไม่มีบันทึกย้อนหลังการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ที่ท า
การผลิตท าให้ผู้ตรวจประเมินต้องเสียเวลาและหน่วยรับรองต้องเสียงบประมาณในการเข้าตรวจประเมินเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

 
             
รหัสทะเบียนวิจัย 03-05-51-03-02-01-01-57 
1/ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  6/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
2/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  7/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
3/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  8/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
4/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  9/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
5/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ที่ผลิตและมี
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสินค้าภาคการเกษตร ซึ่งการด าเนินการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade : TBT) ระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานของสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในตลาดโลก และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่ประเทศสมาชิกได้ก าหนดจุดยืนและความร่วมมือกัน 
เพ่ือให้อาเซียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีอ านาจในการต่อรองด้านการค้าในเวทีโลก การเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน จึงน าไปสู่การใช้กฎระเบียบการค้าเดียวกันทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ราคา และอัตราภาษี 
ทั้งนี้เพ่ือให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ประเทศสมาชิกได้จัดท ามาตรฐานและลงนามร่วมกันในการ
น ามาตรฐาน ASEAN GAP ไปใช้หรือปรับมาตรฐานระดับชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP ภายในปี 2558 
ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรในฐานะของหน่วยรับรอง ซึ่งได้ด าเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชตามมาตรฐาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556 และมีบทบาทร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน GAP พืช จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
มาตรฐาน มกษ. 9001-2556 ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP และปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ 
ส าหรับการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองการผลิต 
GAP พืชให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP โดยการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อก าหนดของมาตรฐาน 
จัดท ารายละเอียดข้อก าหนด เกณ์์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมิน ปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่ง
ผลิต GAP พืช จัดท าคู่มือการตรวจประเมินและคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพ่ือให้ได้แบบบันทึกการ
ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช จ านวน 1 ฉบับ และคู่มือการตรวจรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืชตามข้อก าหนด ISO/IEC 17065 จ านวน 1 ฉบับ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน
แหล่งผลิต GAP พืชของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนศึกษาและวิจัยผลกระทบของมาตรฐาน ASEAN GAP ต่อการ
ปฏิบัติของเกษตรกรและการปฏิบัติงานตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท าให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตพืชและการปฏิบัติของเกษตรกร 
หรือเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค หรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานและระบบการตรวจรับรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาคและมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดข้อก าหนดของมาตรฐานให้มีความเข้มงวดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
สินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาหาร การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกให้สูงขึ้น  

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน  

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารวิชาการต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน ASEAN GAP 

มาตรฐานพืชอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (มกษ. 9001-2556) และแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่ง
ผลิต GAP พืช เป็นต้น 

2. แบบสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 
3. กล้องถ่ายรูป 
4. วัสดุส านักงาน 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 

วิธีด าเนินการ 
1. การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐาน ASEAN GAP 

ด าเนินการศึกษาและพัฒนาเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่งผลิต  GAP พืช 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP และมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่ง
ผลิตพืช GAP พืช คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช และคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชมาตรฐาน 
ISO/IEC 17065 ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาและปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 
1.1.1 การเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐาน ด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูล เอกสารวิชาการ และ

มาตรฐานต่างๆ วิเคราะห์รายละเอียดความแตกต่างของข้อก าหนดมาตรฐาน มกษ. 9001-255 ุ6 กับมาตรฐาน     
ASEAN GAP และปรับปรุงข้อก าหนดของมาตรฐานเดิมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP 

1.1.2 การจัดท ารายละเอียดข้อก าหนด เกณ์์ท่ีก าหนด และวิธีการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP พืช มกษ 
9001-2556 ด าเนินการจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจ
ประเมินแหล่งผลิตGAP พืช เพ่ือรวบรวมและประมวลข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าเป็นคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช และคู่มือการตรวจรบรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065 

1.1.3 การปรับปรุงแก้ไขรายการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ด าเนินการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขรายการ
ตรวจประเมินในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร มกษ. 9001-2556 ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ASEAN GAP 

1.2 การจัดท าคู่มือการตรวจประเมินและคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAPพืช 
ด าเนินการจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็น เพ่ือรวบรวม

ข้อคิดเห็นและประมวลข้อมูลจากการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท าเป็นคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 
และคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065  



 

2. การศึกษาผลกระทบของมาตรฐาน ด าเนินการศึกษาผลกระทบของมาตรฐาน ASEAN GAP ต่อการ
ปฏิบัติงานของเกษตรกรและการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การสุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 
2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และผู้ตรวจประเมิน สวพ. 1-8 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและผู้ตรวจ
ประเมิน สวพ. 1-8 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 
1089) กรณีทราบขนาดของประชากร (Finite Population) มีสูตร ดังนี้ 

    n  =   

     

 

  ก าหนดให้  n =  จ านวนของประชากรตัวอย่าง 
    N =  จ านวนของประชากรทั้งหมด 
    e =  ความผิดพลาดที่ยอมรับได ้
 
  การศึกษาและวิจัยที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และยอมรับให้มีความคลาดเคลื่อนของการ
ประมาณค่าสัดส่วน เกิดขึ้นได้ในระดับ   5 % (e = 0.05) ก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 
(probability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) (เทียนฉาย, 2541: 149-
165 ) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและผู้ตรวจประเมิน สวพ. 1-8 ออกเป็น 8 
กลุ่ม และท าการค านวณขนาดตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรแหล่งผลิต GAP พืช และผู้ตรวจประเมิน โดยใช้สูตรส าเร็จของสุบงกช 
(2526) (โยธิน, 2544 : 40) คือ 

    ni =      

 
 

  ก าหนดให้ ni = จ านวนตัวอย่างของ i 
    n = จ านวนตัวอย่างที่ต้องการเก็บ 
    Ni = จ านวนประชากรทั้งหมดของ i 
    N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

2.2 จัดท าแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และผู้ตรวจประเมิน สวพ. 1-8 เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐาน ASEAN GAP ต่อการปฏิบัติงานของเกษตรกร และการ
ตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน โดยเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ เป็นต้น 
2.1.2 ข้อมูลเงื่อนไขและความเสี่ยงที่เป็นข้อบกพร่อง ท าให้เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดของมาตรฐาน วิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง และจ านวนครั้งการตรวจประเมินแต่ละข้อก าหนด 
2.1.3 ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินต่อการปฏิบัติงานตรวจ

ประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 
2.3 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสม 
2.4 สัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ตรวจประเมินที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในข้อ 2.1 



 

2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ 
2.7 รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการทดลอง 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558 รวม 2 ปี  ณ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช และพ้ืนที่เกษตรกร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองการผลิต GAP พืชให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP ได้ด าเนินงาน
การพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพและระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการศึกษาผลกระทบของ
มาตรฐาน ดังนี้ 

1. การพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพและระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
1.1 การพัฒนาและปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 

1.1.1 การเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐาน ข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตร 
กับมาตรฐาน ASEAN GAP มีรายละเอียดข้อก าหนดที่แตกต่างกันและเหมือนกัน ดังนี้ 

1) ข้อแตกต่างของข้อก าหนด 
ผลการศึกษาข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP พบว่า ASEAN GAP คือแนวทางส าหรับการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ครอบคลุมตั้งแต่
กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้และผักสดในประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
เน้นการการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นซึ่งครอบคลุมถึงด้านความปลอดภัยอาหาร ด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพผลผลิต และด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

จุดประสงค์ของ ASEAN GAP คือต้องการปรับมาตรฐาน GAP ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้อง
และเท่าเทียมกัน ซึ่งจะอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และนานาประเทศ
ทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาเกษตรกร สนับสนุนกระบวนการการผลิต การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวผลไม้และผักสดที่ผลิตในระดับฟาร์ม 

ASEAN GAP มีประเด็นข้อก าหนดที่จะต้องพิจารณาคลอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน (Modules) ดังนี้ 
1. ด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 
2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) 
3. ด้านคุณภาพของผลผลิต (Produce Quality) 
4. ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Worker Health, Safety and 

Welfare) 
แต่ละด้าน (Module) มีเกณ์์ข้อก าหนดที่จะต้องพิจารณาแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ซึ่งหัวข้อย่อยบางหัวข้อ 

จะมีเนื้อหาเหมือนกันในทุก Module และบางหัวข้อย่อยเป็นเนื้อหาเฉพาะของ Module นั้นๆ เช่น สารเคมี  
การอบรม เอกสาร การบันทึก และการทบทวนการปฏิบัติงานเป็นหัวข้อย่อยที่มีในทุก Module และ Module ทั้ง 
4 Modules สามารถน าหัวข้อย่อยต่างๆ มาเป็นเกณ์์ข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP ได้ดังนี ้   



 

1. น้ า  
2. ประวัติแหล่งผลิตและการจัดการพื้นที่  
3. สารเคมี  
4. การเก็บเกี่ยว และขนย้ายรักษาผลผลิต  
5. เอกสารและการจดบันทึก  
6. แผนคุณภาพการผลิต  
7. วัสดุเพาะปลูก  
8. ดินและสารในดิน  
9. ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน  
10. การก าจัดของเสียและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
11. ความหลากหลายทางชีวภาพ  
12. อากาศ  
13. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
14. สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน  
15. การทวนสอบและเรียกคืน  
16. การฝึกอบรม  
17. การทบทวนการปฏิบัติงาน 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานข้อก าหนดของ GAP พืชกรมวิชาการเกษตร และ
มาตรฐานข้อก าหนดของ ASEAN GAP พบว่าทั้งสองมาตรฐานมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ “เรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตผลตั้งแต่ระดับฟาร์มไปจนถึงโต๊ะอาหารของผู้บริโภค” ข้อก าหนดมาตรฐานของกรม
วิชาการเกษตรทั้ง 8 ข้อก าหนด เป็นส่วนหนึ่งในข้อก าหนดของมาตรฐาน ASEAN GAP แต่ข้อก าหนดมาตรฐาน
ของ ASEAN GAP จะมีประเด็นที่ครอบคลุมในรายละเอียดการปฏิบัติงานที่มากกว่าข้อก าหนดของ GAP พืชกรม
วิชาการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 1 ในภาคผนวก โดยแต่ละมาตรฐานสามารถสรุปและแสดงรายละเอียด
ข้อก าหนดที่เหมือนกันและแตกต่างกันแสดงไว้ในตารางที่ 2 ในภาคผนวก 

มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร มีข้อก าหนดในการตรวจรับรองอยู่ 8 ข้อก าหนด โดยทั้ง 8 ข้อก าหนดมี
เป้าหมายดังนี้คือ ข้อก าหนดที่ 1 – 5 เพ่ือการจัดการกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ข้อก าหนดที่ 1 - 6 
เพ่ือการจัดการกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืช และข้อก าหนดที่ 1 – 8 เพ่ือการ
จัดการกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค 

มาตรฐานข้อก าหนด ASEAN GAP จุดประสงค์คือต้องการปรับมาตรฐาน GAP ให้สอดคล้องและเท่าเทียม
กันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องระบบการผลิตสินค้าเกษตร โครงสร้ างพ้ืนฐาน 
และสภาพอากาศ ASEAN GAP จึงเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการผลิต การ
เก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โดยเน้นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นซึ่งค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยกัน 4 ด้านคือ ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Module) ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Management Module) ด้านคุณภาพผลผลิต (Product Quality Module) และ
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Worker Health, Safety and Welfare Module) 



 

จากการศึกษาข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตร และข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP 
คณะผู้ศึกษาวิจัยฯจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องที่เป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช ร่วมสัมนาและจัดท าข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตรร่วมกันเมื่อ
วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน โดยผู้เข้าร่วมสัมนาได้แสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อแนะน าการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช ของกรมวิชาการเกษตรว่าควรจะมีข้อก าหนดที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ คือมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับพืชอาหาร  โดยแต่ละข้อก าหนดจะต้องมีเกณ์์ก าหนดที่เทียบเท่ากับมาตรฐาน ASEAN GAP ดังนั้นจาก
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อก าหนดเดิมทั้ง 8 ข้อ ของข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตร ปี 
2547 และข้อก าหนดมาตรฐานของ ASEAN GAP คณะผู้ศึกษาวิจัยฯ จึงได้ท าการปรับข้อก าหนดมาตรฐาน GAP 
พืช กรมวิชาการเกษตรใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร 
โดยพิจารณาจากผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ASEAN GAP ได้ข้อก าหนดใหม่
ของกรมวิชาการเกษตรจะมีรายละเอียดของข้อก าหนดย่อยที่สอดคล้องและเทียบเท่ามาตรฐาน ASEAN GAP ซึ่ง
จะน าไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ให้มีข้อก าหนดครบถ้วนตาม
มาตรฐาน ASEAN GAP รวมทั้งหมด 8 ข้อ (ตารางท่ี 3) ได้แก่ 

1. น  า (ข้อก าหนดเดิมข้อ 1) แต่เพ่ิมเกณ์์ก าหนดให้เทียบเท่ามาตรฐาน ASEAN GAP ของน้ าที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต น้ าที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยว น้ าที่ใช้ในระบบไฮโดรโพนิค น้ าส าหรับละลายปัจจัยการผลิต 
และระบบและวิธีการให้น้ า รวมถึงการบันทึกข้อมูลวิธีการให้น้ าในการผลิตพืช  โดยค าถึ งความปลอดภัย
ด้านอาหารและด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. พื นที่ปลูก (ข้อก าหนดเดิมข้อ 2) แต่เพ่ิมเกณ์์ก าหนดให้เทียบเท่ามาตรฐาน ASEAN GAP โดยเพ่ิมเกณ์์
ก าหนดประวัติแหล่งผลิตและการจัดการพ้ืนที่ วัสดุเพาะปลูก ดินและสารในดิน โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพของผลิตผล  

3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดเดิมข้อ 3) แต่เพ่ิมเกณ์์ก าหนดให้เทียบเท่ามาตรฐาน ASEAN 
GAP โดยเพ่ิมเกณ์์ก าหนดสารเคมีทางการเกษตร สารเคมีอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สารเคมีทางการเกษตร ความรู้
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี และการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี เพ่ือให้มี
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร และผลผลิตมีคุณภาพ 

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ปรับเพ่ิมเป็นข้อก าหนดใหม่เพ่ือให้เทียบเท่า
มาตรฐาน ASEAN GAP โดยน าเกณ์์ที่ก าหนดเดิมกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ในข้อ 6 เรื่องผลิตผลปลอด
จากศัตรูพืช และข้อ 7 เรื่องการจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลคุณภาพ มาบรรจุไว้ใน
ข้อก าหนดนี้ และเพ่ิมเกณ์์ข้อก าหนดของมาตรฐาน ASEAN GAP เน้นการจัดการกระบวนการผลิตก่อน
การเก็บเกี่ยวให้ปราศจากโรคแมลงศัตรูพืช การปนเปื้อนสิ่งเจือปนอ่ืนๆทั้งทางเคมี ทางกายภาพ และ
ชีวภาพ เพ่ือให้ได้ความปลอดภัยด้านอาหาร เน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการปนเปื้อน การจัดการ
ของเสียและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ผลิตผล
คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า  

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดเดิมข้อ 8) แต่เพ่ิมเกณ์์ก าหนดให้เทียบเท่า
มาตรฐาน ASEAN GAP เน้นวิธีการเก็บเกี่ยว เพ่ือให้ได้ผลิตผลคุณภาพ ป้องกันความเสี่ยงจากการ



 

ปนเปื้อนทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ เพ่ือให้ได้ผลิตผลปลอดภัยด้านอาหาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพของผลิตผล 

6. การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และการเก็บรักษา  (ข้อก าหนดเดิมข้อ 4) แต่เพ่ิมเกณ์์
ก าหนดให้เทียบเท่ากับมาตรฐาน ASEAN GAP เน้นเรื่องการพักผลผลิต การเก็บรักษา และการขนย้าย 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพ ลดการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพและชีวภาพ  

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล ปรับเพิ่มเป็นข้อก าหนดใหม่เพื่อให้เทียบเท่ามาตรฐาน ASEAN GAP โดยน า
เกณ์์ที่ก าหนดเดิมกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน มาบรรจุไว้ในข้อก าหนดนี้และเพ่ิมเกณ์์ก าหนดเรื่องสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ 
และสวัสดิการแรงงานของมาตรฐาน ASEAN GAP เข้าไปในข้อก าหนดนี้ 

8.  การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ (ข้อก าหนดเดิมข้อ 5)  แต่เพ่ิมเกณ์์ก าหนดให้เทียบเท่ากับมาตรฐาน 
ASEAN GAP เน้นเรื่องการบันทึกข้อมูลวิธีการปฏิบัติงาน ประวัติการฝึกอบรม ข้อมูลปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
และการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนของการผลิตทั้งก่อนเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว เพ่ือให้สามารถตามสอบ
สินค้าจากผู้บริโภคถึงกระบวนการผลิตที่ฟาร์มได้ รวมทั้งทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

โดยแต่ละข้อก าหนดใหม่ของกรมวิชาการเกษตรจะมีรายละเอียดของข้อก าหนดย่อยที่เหมือนกันกับข้อก าหนด
ย่อยของมาตรฐาน ASEAN GAP และที่แตกต่างกับมาตรฐาน ASEAN GAP ซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแบบ
บันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ให้มีข้อก าหนดครบถ้วนตามมาตรฐาน ASEAN GAP รวมทั้งหมด 8 ข้อ  

1.1.2 การจัดท าข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนดและวิธีการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP พืช       
กรมวิชาการเกษตร ตามมาตรฐาน ASEAN GAP 

จัดท าข้อก าหนด เกณ์์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมินมาตรฐาน ASEAN GAP เพ่ือใช้เป็น
เกณ์์ในการจัดท ารายการตรวจประเมิน (ตารางที่ 4) ดังนี้ 

ข้อก าหนดที่ 1 น  า 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากแหล่งน้ าที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิด
การปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล กรณีที่แหล่งน้ ามีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็นอันตรายให้วิเคราะห์น้ าโดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายและเก็บผลการวิเคราะห์น้ าไว้เป็นหลักฐาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. สัมภาษณ์การปฏิบัติ ดูแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิต มีโอกาสการปนเปื้อนจากอะไรได้บ้าง เช่น 

สารเคมีจากแปลงข้างเคียง ไหลผ่านแหล่งชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ า หรือทิ้งน้ าเสียลงสู่แม่น้ าหรือไม่  
2. สังเกต มีสิ่งมีชีวิตในน้ าหรือไม่ (ไม่ใช่เกณ์์ แต่ถือว่าเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่ใช้วัดว่าน้ าสะอาด

หรือไม ่เช่น พืชน้ าบางชนิด ปลา ฯลฯ 
3. น้ าที่ใช้สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงหรือไม่ ในกรณีที่น้ าที่สัมผัสผลผลิต ระดับไหนที่ยอมรับได้ 

สัมผัสแล้วมีโอกาสที่จะท าให้ผลิตผลไม่ปลอดภัยหรือไม่ 
4. ระยะเวลาของผลการวิเคราะห์น้ าต้องไม่เกินหนึ่งฤดูกาลผลิต แล้วผลวิเคราะห์น้ าต้องเกี่ยวข้องกับ

การวิเคราะห์ปริมาณของสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก ที่เกี่ยวข้องกับน้ าในระดับความปลอดภัยที่ใช้ในการเกษตรได้ 



 

5. ใช้ดุลยพินิจผู้ตรวจประเมิน ถ้ามีความเสี่ยง ต้องตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ไม่ใช้น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น แหล่งชุมชน โรงพยาบาล ที่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย กรณีจ าเป็นต้องใช้ ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ านั้นได้ผ่าน
การบ าบัดน้ าเสียมาแล้ว และสามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจดูการบ าบัดน้ า คุณภาพน้ าและผลวิเคราะห์น้ า ถ้ามีความเสี่ยง ต้องมีการ

จัดการน้ าก่อนน ามาใช้ ดูกระบวนการบ าบัดน้ า มีผลวิเคราะห์น้ าหรือไม่ มีหน่วยงานอ่ืนรับรองวิธีการบ าบัดน้ า
หรือไม่ หรือมีผลการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. น้ าส าหรับใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าบริโภค

หรือเทียบเท่า โดยให้ความส าคัญกับปัญหาการปนเปื้อนเป็นพิเศษในกรณี ดังต่อไปนี้ 
- น้ าที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้ 
- ผลิตผลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ท าให้น้ าตกค้างอยู่ที่ผลิตผล เช่น ใบและพ้ืนผิว

ที่ไม่เรียบ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. สัมภาษณ์ ถึงกระบวนการใช้น้ าหลังเก็บเกี่ยว ให้พิจารณาในแต่ละชนิดพืชด้วยว่าน้ า
สุดท้ายที่สัมผัสส่วนที่บริโภคได้เป็นพืชชนิดไหน 

2. พินิจ วิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  
3. ส่งตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์ ดูผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าไม่ให้ผลผลิตปนเปื้อนจุลินทรีย์

ที่เกิดจากน้ าล้างก่อนจ าหน่าย 
4. NA ถ้าไม่มีการใช้น้ าหลังการเก็บเกี่ยว และสอดคล้องกับชนิดพืช หรือคู่ค้าก าหนด 

และระบุในหมายเหตุ หรือบันทึกเพ่ิมเติม 
5. ชนิดพืชแตกต่างกัน ให้พินิจ น ้ำที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้ 

- ยอมรับได้ คือ น้ าประปาหมู่บ้านระบบปิด  
- บ่อบาดาลน้ าตื้นที่ใสสะอาด (ดุลยพินิจ) 
- น้ าที่ใสสะอาด ผสม คลอรีน 50 ppm 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
4. เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ หรือถ้ามีการน าน้ า

กลับมาใช้ใหม่ ให้มีระบบการลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และ/หรือสารเคมี 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. สัมภาษณ์วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ าบ่อยครั้งเพียงใด (อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบการผลิต) 
2. ดูบันทึกการเปลี่ยนถ่ายน้ าแต่ละครั้ง 
3. ดูว่ามีการบ าบัดน้ าอย่างไร ไม่ให้ปนเปื้อน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 



 

5. บ ารุงรักษาระบบการให้น้ าให้สะอาดตามความเหมาะสมเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ ส าหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ดูระบบการให้น้ ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์หรือไม่ เช่น รางปลูก ถังจ่าย

สารละลาย 
- ต้องล้างถังหรือภาชนะปลูก ก่อนปลูกในรุ่นต่อไป 

2. พินิจ บันทึกการซ่อมบ ารุง ถ้าไม่มีการบ ารุงรักษา ให้ถือว่าไม่ผ่าน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

6. เก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และในช่วงเวลาที่มี
สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการน าไปใช้ในการผลิต ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้ าไว้เป็นหลักฐาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ผลวิเคราะห์น้ า ด้านสารเคมี หรือจุลินทรีย์ หรือโลหะหนัก ให้เป็นไปตามเกณ์์

ก าหนด (พิจารณาตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ว่าจะก่อนให้เกิดโลหะหนัก จุลินทรีย์ หรือสารเคมี ที่จะปนเปื้อนในน้ าที่
ใช้ในการผลิตหรือไม่) 

2. สัมภาษณ์พินิจผลวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมเสี่ยงไหม เช่น มีโรงงานตั้งข้ึนมาใหม่อยู่
ใกล้แหล่งน้ า น้ าท่วม ฝนตก ที่มีการไหลบ่าเข้ามาในแหล่งน้ าที่ใช้ในระบบการผลิต 

3. เริ่มจากการจัดระบบการผลิตคือเริ่มตั้งแต่พืชชนิดไหนก็แล้วแต่ที่เคยปลูกแล้วมีการ
วิเคราะห์น้ า 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
7. มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เช่น น้ าจากห้องสุขา น้ าทิ้งต่างๆ เพ่ือลด

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. มีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ าทิ้งลงสู่แปลงปลูก หรือสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ า พ้ืนที่
ข้างเคียง รวมทั้งห้องน้ าจากพ้ืนที่ข้างเคียงด้วย 

2. ให้พิจารณาที่แปลงปลูก ถ้ามีน้ าจากแหล่งของเสียเหล่านี้มีการไหลลงสู่แปลงหรือจะ
ไปปนเปื้อนในแปลงหรือไม่ ถ้ามีถือว่ามีความเสี่ยงฯ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
8. น้ าส าหรับละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องมีคุณภาพที่ ไม่ท าให้

ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. น้ าต้องสะอาด ไม่ขุ่นหรือมีตะกอนเนื่องจากจะท าให้ประสิทธิภาพของสารเคมีลดลง 
2. ปุ๋ยเกล็ด ที่ต้องละลายน้ าก่อนใช้ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
9. มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช และความชื้นของดิน 



 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. สอบถามถึงวิธีการให้น้ า รู้ได้อย่างไรว่าพืชต้องการน้ า มากหรือน้อย เหมาะสม

หรือไม่เหมาะสมกับชนิดพืช สังเกตอาการของพืชในแปลงด้วยว่ามีลักษณะขาดน้ าหรือไม่ (การให้น้ ากับพืชมีความ
หลากหลายต้องดูความเหมาะสมในวิธีการให้น้ ากับพืชชนิดนั้นๆ) 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
10. มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียน้ า และลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ดูวิธีการให้น้ า สาธิต สังเกต ว่ามีน้ าล้นเกินออกไปพ้ืนที่ข้างเคียงหรือไม่และท าให้
เกิดการชะล้างที่รุนแรงหรือไม่ 

2. ต้องดูวิธีการป้องกันว่ามีมาตรการในการป้องกันความเสียหายอย่างไร ที่จะไม่ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างไร หรือไม่ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
11. บ ารุงรักษาระบบการให้น้ าและดูแลให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. มีการส ารวจ ซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีบันทึกการซ่อมบ ารุง/เปลี่ยน

ใหม ่
2. พินิจบันทึก การซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ให้น้ า 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
12. แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน้ าที่เกิดจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ดูแหล่งน้ าที่ใช้ เกิดจากการแผ้วถางป่าไม้ หรือไม่ เช่นการสร้างอ่างเก็บน้ าในบริเวณ

ที่ท าลายป่า หรือปิดทางน้ าล าธารน้ าไหล ที่เป็นล าธารสาธารณะประโยชน์ แย่งน้ าจากชุมชน ฯลฯ 
2แหล่งน้ าควรอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
13. มีการอนุรักษ์แหล่งน้ าและสภาพแวดล้อม 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ดูแหล่งน้ า ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม 
2. เกษตรรู้หรือไม่ว่าต้องมีการอนุรักษ์แหล่งน้ า ไม่ให้แหล่งน้ าเกิดการปนเปื้อน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
14. เลือกแหล่งปลูกท่ีมีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ดูแหล่งน้ าเพียงพอหรือไม่ และมีวิธีการอย่างไรไม่ให้พืชขาดน้ า ในช่วงฝนทิ้งช่วง 

เช่นมีบ่อ สระที่มีน้ าส ารอง 
2. พืชที่ปลูกกับความต้องการของน้ ามากน้อยอย่างไร 



 

ข้อก าหนดที่ 2 พื นที่ปลูก 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. พ้ืนที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ
ผลิตผล กรณีที่พ้ืนที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ให้วิเคราะห์ดิน โดยส่ง
ห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการ วิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ พ้ืนที่ ผลวิเคราะห์ดิน ใกล้ กองขยะ ปุ๋ยหมัก สารเคมี โลหะหนักจาก พ้ืนที่

ข้างเคียง ที่สามารถปนเปื้อนในผลผลิตได้ หรือเกิดอุทกภัย ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนฯ ได้ โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลผลิต
ติดกับดินตลอดเวลา 

2. สัมภาษณ์ ถึงวิธีการจัดการอย่างไร กรณีเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ให้เก็บตัวอย่างดิน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า 
มีวิธีการบ าบัดที่ลดการปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจดกูารไถตากดิน พักแปลง ปลูกพืชปรับปรุงบ ารุงดิน แนวกันชน (กรณีแปลข้างเคียง) 
2. ตรวจผลวิเคราะห์ดิน 
3. ใช้ดุลยพินิจ หรือเก็บตัวอย่างดิน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. หากใช้สารเคมีที่ใช้รมหรือราดดิน เพ่ือฆ่าเชื้อในดินหรือวัสดุปลูก ให้บันทึกข้อมูลชนิด

สารเคมี วันที่ใช้ อัตราส่วนและวิธีใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ดูบันทึกการใช้สารรมหรือราดดินเพื่อฆ่าเชื้อในดิน/วัสดุปลูก 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

4. พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. เอกสารสิทธิ์ ที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.3 
2. เอกสารสิทธิ์ที่ราชการสามารถออกให้ได้ เช่น น.ค. (เอกสารส ารวจที่ดินก่อนออกโฉนด) ,ส.ป.ก. 
3. จัดท าเอง เช่น สค.1  
4. ดูว่าไม่เป็นที่บุกรุก หรือไม่  
5. ส่วนการเช่า/อ่ืน ๆ เอกสารมอบหมาย/อนุญาตให้ผลิตพืช ต้องดูหลักฐานการสมัคร 

หรือยืนยันข้อมูลขณะการตรวจรับรอง (บันทึกเพ่ิมเติมได้) 
 
 
 



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
5. เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิตและในช่วงเวลาที่มี

สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการ 4หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจและสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ดิน หรือวัสดุเพาะปลูก เช่น ขุยมะพร้าว 
2. ตรวจวิเคราะห์สารเคมีในดิน /วัสดุเพาะ ผลที่ได้ให้เป็นไปตามเกณ์์ที่ก าหนด 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. พ้ืนที่ปลูกใหม่ไม่เป็นพ้ืนที่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีผลกระทบ

ต้องมีมาตรการในการลด หรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจและตรวจสอบพ้ืนที่ปลูก รวมทั้งปลูกใหม่และเก่า 
2. พ้ืนที่ลาดชัน ท าแนวระดับ ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการชะล้าง เป็นต้น 
3. มีการจัดการของเสียที่อาจเกิดในแปลงปลูก โดยไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
7. วางผังแปลง จัดท าแปลง หรือปรับปรุงผังแปลงโดยค านึงถึงผลกระทบต่อความ

ปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตผล และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ แปลงปลูกดูผังแปลง ต าแหน่งอาคาร สิ่งก่อสร้างในแปลงปลูก จุดระบายน้ าทิ้ง 
/ของเสีย กองขยะ ทิ้งท าลายสารเคมี คอกสัตว์เหมาะสม ทั้ง 4 โมดูล 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
8. จัดท ารหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูก โดยระบุชื่อเจ้าของพ้ืนที่ปลูก 

สถานทีต่ิดต่อ ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก ชนิด
พืชและพันธุ์ที่ปลูก 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ตรวจพินิจ บันทึก แปลงมีรหัสแปลง และมีสมุดประจ าฟาร์ม และ รายละเอียดครบถ้วน 
2. ตรวจพินิจ บันทึกกรณีพืชผสมผสานควรมีป้ายรหัสแสดงจ านวนต้นสอดคล้องกับ

สมุดบันทึกประจ าฟาร์ม 
3. ตรวจพินิจ บันทึกรหัสแปลงรวมถึง layout ในสมุดประจ าฟาร์ม 
4. มีภาพวาดผังแปลงในสมุดบันทึก 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
9. ดูแลรักษาพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจดูว่ามีการใส่ปุ๋ยเคมี อินทรีย์ ปลูกพืชหมุนเวียน/สาร ปรับปรุงบ ารุงดิน 

 



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
10. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับชนิดของดิน และไม่มีความเสี่ยงที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ทุกชนิดพืชเหมาะสม 
2. ปลูกพืชที่ไม่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
11. จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ บันทึกสมุดบันทึก การใช้ที่ดินย้อนหลัง 2 ปี นับจากการปลูกพืชปัจจุบัน เช่น 

ไม่ใช้ที่ดิน หรือเป็นสิ่งปลูกสร้าง มาก่อน เพ่ือดูความเสี่ยง 
 

ข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตามค าแนะน า หรืออ้างอิงค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตามค าแนะน าในฉลากที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในฉลาก
ก ากับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือให้เป็นไปตามค าแนะน าของทางราชการ 

กรณีท่ีมีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ตรงตาม
ค าแนะน า ให้วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลโดยห้องปฏิบัติการ ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และเก็บผลการวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจบันทึก ภาชนะบรรจุ หรือผลวิเคราะห์สารเคมี 
2. สัมภาษณ์ การใช้อัตราการใช้ การหยุดใช้ ก่อนเก็บเก่ียว ตรงกับบันทึกหรือไม่ 
3. การใช้ตามค าแนะน า ข้างฉลาก/กรมวิชาการเกษตร (ขอดูเอกสาร/หลักฐาน) 
4. พินิจสารเคม ีที่ใช้ ต้องข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
5. หยุดใช้ตามค าแนะน าข้างฉลาก 
6. อาจเก็บตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
7. สารสังเคราะห์ทีร่ะบุว่าก าจัดศัตรูพืช ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก 

หรือมีไว้ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ ภาชนะบรรจุ วอ.4 
2. สอบถาม ชนิดวัตถุอันตรายการเกษตรที่ใช้ 

 



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. กรณีผลิตเพื่อส่งออก ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ หรือ

ให้ใช้ตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ตรวจสอบดูรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประเทศคู่ค้าให้ใช้หรือ ไม่ให้ใช้ กรณี
ส่งออก 

2. ถ้าในกรณีเกษตรกรระบุคู่ค้าผู้ตรวจประเมินต้องท าการตรวจสอบวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ที่ห้ามใช้ของประเทศคู่ค้า 

3. หรือกรณีเกษตรกรผลิตส่งให้กับบริษัทที่รับซื้อเพ่ือการส่งออก ผู้ตรวจประเมินต้อง
ท าการทวนสอบกับบริษัทว่าส่งให้กับคู่ค้าปลายทางประเทศใด 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
4. ท าความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลังการใช้ทุกครั้ง และก าจัดน้ า

ล้างด้วยวิธีที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจเครื่องพ่นสารเคมี ดูคราบเปื้อนหลังการใช้ เครื่องพ่นสารเคมี ต้องล้างทุกครั้ง
หลังใช้งานเสร็จแล้วในแต่ละวัน ไม่เหลือทิ้งไว้ข้ามคืน  

2. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติหลังการใช้ ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับจ้างว่ามีการล้างอุปกรณ์ภาชนะ
เครื่องฉีดพ่นสารก่อนที่จะมาให้บริการรับฉีดพ่นที่แปลงหรือไม่ ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดูแล 

3. พินิจดูน้ าล้าง/ท าความสะอาด ทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมหรือไม่ มีจุดทิ้งเฉพาะ ไม่ไหลสู่
พ้ืนที่อ่ืน หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุมต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

ถูกต้อง โดยต้องรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เครื่องพ่นและ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจฉลากข้างภาชนะบรรจุ 
2. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุม/เจ้าของสวน โดยใช้ตัวอย่างวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร ซึ่งต้องรู้ข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้  
- รู้จักศัตรูพืช(โรค/แมลง/วัชพืช) 
- อัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
- ปริมาณที่ใช้ต่อพ้ืนที่ 
- ระยะเวลาหยุดก่อนเก็บเกี่ยว 
- ต้องล้างภาชนะบรรจุ 3 ครั้ง แล้วเทกลับในถังฉีดพ่น(กรณีใช้หมดขวด) 

3. หลักฐานการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง  โดย

ตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ เครื่องพ่น และวิธีการพ่น สารเคมี ว่าเลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ 
ถูกต้อง เช่น หัวฉีดใบพัด หัวกลม หรือไม ่

2. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง ถ้าจ าเป็น ให้สาธิตการพ่นสารเคมี 
3. ตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 
4. ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดูแล 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
7. วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุซึ่งใช้ไม่หมดในคราว

เดียวให้ปิดให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุต้องระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจภาชนะบรรจุที่เหลืออยู่ หรือภาชนะเปลี่ยนถ่าย การใช้วัตถุอันตรายทาง

การเกษตรในแต่ละครั้ง ถ้าเหลือจัดเก็บอย่างไร ไว้ที่ใด 
2. หากเปลี่ยนถ่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ในภาชนะใหม่ ต้องระบุ ชื่อการค้า   

ชื่อสามัญ ชนิดพืช/ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อัตราการใช้ 
3. สัมภาษณ์ การใช้ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
8. จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะ       

เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารแต่ละชนิด และสามารถควบคุมการหยิบใช้ได้ ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล    
และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจสถานที่เก็บสารเคมี มีสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร เป็นสัดส่วน 

ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ผลผลิต (รวมทั้งใช้นอกขอบข่าย เช่น ข้าว ด้วย) 
2. สัมภาษณ์ วิธีการควบคุมการใช้ มีการจัดหมวดหมู่ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

เช่น สารก าจัดแมลง โรคพืช ฮอร์โมน วัชพืชฯลฯ ไม่ปะปนกัน อาจระบุหมวดวัตถุอันตรายทางการเกษตร/กลุ่ม 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

9. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลาย เพ่ือป้องกันการ
น ากลับมาใช้ หรือก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจภาชนะบรรจุสารเคมี ที่หมดแล้ว ภาชนะบรรจุสารเคมี ที่หมดแล้วก าจัดอย่างไร เก็บไว้ 

ปลอดภัยก่อนท าลายหรือไม่ 



 

2. ก าจัดด้วยการท าลาย ฝังห่าง แหล่งน้ า ที่พักอาศัย 50 เมตร ต้องน้ าท่วมไม่ถึง และไม่ต่ ากว่า
ระดับน้ าใต้ดิน ลึก ไม่น้อยกว่า 50 ซม.  

2.1 วิธีการฝังกลบ 
- ขุดหลุมลึกอย่างน้อย 1 เมตร และรองก้นหลุมด้วยปูนขาวเพ่ือลดความเป็นพิษของสารเคมี 
- น าภาชนะบรรจุฝังและโรยปูนขาวสลับเป็นชั้น  ๆความหนาแต่ละชั้นประมาณ 10 -15 

เซนติเมตร 
- ปิดกลบชั้นสุดท้ายด้วยดินหนา 50 เซนติเมตร ให้อยู่ในระดับเสมอกับพ้ืนดินเดิม ติดป้าย

ข้อความ "อันตราย" และ ล้อมรั้ว 
3. ภาชนะบรรจุให้ท าการล้างน้ า 3 ครั้ง และน าน้ าที่ปนเปื้อนวัตถุอันตรายทางการเกษตรไปฉีดพ่นใน

แปลงเพราะปลูก 
4. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติหลังการใช้ มีท าลายขวดแก้ว ถังแกลลอนพลาสติก ถังเหล็ก ถุง

กระดาษให้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกน าไปฝังกลบในดิน เก็บเป็นสัดส่วน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

10. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ต้องเก็บในสถานที่เฉพาะ
และท าลายเพ่ือป้องกันการน ากลับมาใช้ หรือก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. มีสถานที่เก็บสารเคม ี
2. พินิจภาชนะบรรจุสารเคมี ที่เหลือค้าง ไม่ควรมีภาชนะบรรจุสารเคมี ผลิตเกิน 3 ปี 

เนื่องจากอาจเสื่อมสภาพแล้ว 
3. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติหลังการ ท าลายโดยส่งท าลาย/ก าจัดด้วยการทิ้งสารเคมี 

(ปริมาณน้อย) บริเวณท่ีก าหนด ล้าง หรือทุบท าลาย ฝังห่าง แหล่งน้ า 50 เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
4. ภาชนะบรรจุให้ท าการล้างท าความสะอาด 3 ครั้ง เก็บเป็นสัดส่วน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
11. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจฉลากข้างภาชนะบรรจุ 
2. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก

การใช้สารเคมี เช่น สวมถุงมือ หมวก เสื้อผ้า รองเท้า พ่นเหนือลม อ่านฉลาก ดูสัญลักษณ์ ข้างภาชนะบรรจุ 
3. พินิจวิธีการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าเกี่ยวกับกับการป้องกันตนเองจากวัตถุอันตราย 
4. พินิจหลักฐานการฝึกอบรบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
เกณฑ์ที่ก าหนด 

12. ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด มีอุปกรณ์
ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้า เพ่ือป้องกันอันตรายจากสารพิษ 



 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจฉลากข้างภาชนะบรรจุ ให้สาธิตการแต่งกายขณะฉีดพ่น (รวมจ้างเหมา/ถ่ายรูปยืนยัน) 
2. สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน แต่งกายอย่างไร ต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด มี

อุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ (ในชายเสื้อ) หมวก และสวมรองเท้า (ในกางเกง) 
3. หน้ากากปิดจมูกฟองน้ า ใช้แล้วต้องทิ้งเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง เพราะจะสะสมสารเคมีได้ง่าย 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
13. ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลัง

การพ่น เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะพ่น ต้องน าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน หลังการพ่นสารเคมี 
2. การท าความสะอาดต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังการพ่น เสื้อผ้า

ที่สวมใส่ขณะพ่น ต้องน าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

14. มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือห้ามใช้ในประเทศ
และประเทศคู่ค้า 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. มีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าให้ใช้หรือ ไม่ให้ใช้  ของแต่ละ

ประเทศท่ีส่งผลผลิตไปขาย 
2. มีพินิจบันทึกเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือห้ามใช้ใน

ประเทศไทย 
3. ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ในประเทศและ

ประเทศคู่ค้า 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

15. ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็น
ค าแนะน าของหน่วยราชการที่เก่ียวข้องหรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจบันทึก และเอกสาร 
2. สัมภาษณ์ การใช้สารเคมีมากกว่า 2 ชนิด ต้องหาหลักฐานยืนยันความรู้ในการใช้ 

เช่น เอกสาร แผ่นพับแนะการใช้ การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

16. ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมเพ่ือลดการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจบันทึกการใช้เชื้อหรือสารชีวภัณ์์  
2. สัมภาษณ์ถึงการลดการใช้สารเคมี มีความรู้หรือเข้าใจหรือไม่ 



 

3. มีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

17. จัดเก็บสารเคมีอ่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง สารท าความสะอาด สารอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้
ทางการเกษตร ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจสถานที่เก็บและการจัดเก็บสารเคมีอ่ืน ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง 

สารท าความสะอาด สารอ่ืนๆ ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

18. บันทึกหรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เก็บไว้ในสถานที่เก็บ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจสถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีบันทึก 
2. มีบันทึก/บัญชีรายชื่อสารเคมี 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
19. ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา รวมถึงต้องระวังละอองฟุ้ง

กระจายไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ หรือในกรณีสงสัยให้สาธิตวิธีการปฏิบัติงานของผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
2. สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน รู้ถึงอันตรายจากลมพัดแรงขณะพ่นหรือไม่ ท า

อย่างไร ไม่ให้ปลิวไปแปลงข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อมได้ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

20. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น น้ ายาล้างตา 
น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจสถานที่เก็บ และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ 
2. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น น้ ายาล้างตา 

น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

21. มีเอกสารค าแนะน าการปฏิบัติกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ให้เห็น
ชัดเจนในบริเวณเก็บสารเคมี 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. สถานที่เก็บสารเคมี มีเอกสาร ค าแนะน ากรณีเกิดอุบัติเหตุ ด้านสารเคมี 
2. กรณีไม่มีที่เก็บสารเคมีให้เก็บสถานที่อ่ืนได้ สามารถเรียกดู/ใช้งานได้ สะดวก 

รวดเร็ว (ระบุที่เก็บ ในหมายเหตุ) 
 
 



 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการคณุภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. กรณีปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ต้องมีการเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลการใช้
สารละลายธาตุอาหารพืช 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช (ถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ต้องมีการ

จัดพิมพ์เป็นเอกสารให้ตรวจสอบได้เท่านั้น)  
2. สัมภาษณ์ว่ามีวิธีการลดปริมาณไนเตรต ที่สะสมในพืช ก่อนการเก็บเก่ียว 
3. NA กรณี ไม่ได้ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ/สัมภาษณ์ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. หากมีการคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตามวิธีการ

และอัตราตามค าแนะน าบนฉลากที่ข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย และบันทึกข้อมูลไว้ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. กรณีเมล็ดพันธุ์ คลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามฉลาก 
2. ดูว่ามบีันทึกการใช้สารเคมีคลุกหรือเคลือบเมล็ด 
3. NA กิ่งพันธุ์/ไม่คลุก/เมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีซื้อจากบริษัท 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
4. มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

ทั้งในด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดับที่จะท าให้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยใช้ปุ๋ยหรือสาร
ปรับปรุงดินที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ เลขทะเบียน มีการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

ยกเว้น โดโลไมท ภูไมท ปูนขาว ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน  
2. สัมภาษณ์ วิธีการใส่ว่ามีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ไม่ให้เกิด

การปนเปื้อน 
3. NA กรณีท่ีไม่ใช้ปุ๋ยเคม/ีสารปรับปรุงดิน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
5. หากเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการหมัก

หรือย่อยสลายโดยสมบูรณ์ หรือผ่านกระบวนการอ่ืนอย่างเพียงพอที่จะไม่ท าให้เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลที่
ระบุวิธีการ วันที่ และช่วงเวลาท าปุ๋ยอินทรีย์ 

 



 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ/สัมภาษณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ต้องมีการหมักทีส่มบูรณ์ 
2. บันทึกข้อมูล ระบุวิธีการ วันที่ และช่วงเวลาท าปุ๋ยอินทรีย์ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. พ้ืนที่เก็บรักษา ผสม และขนย้าย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพ้ืนที่ส าหรับหมักปุ๋ย

อินทรีย์ ต้องแยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณท่ีไม่เกิดการปนเปื้อนสู่พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ า 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ สถานที่พ้ืนที่เก็บรักษา ผสม และขนย้าย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพ้ืนที่
ส าหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณที่ไม่เกิดการปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ า 

2. สัมภาษณ์วิธีการขนย้าย 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

7. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงในการ
ปฏิบัติงาน เช่น หัวฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร อย่างน้อยปีละครั้ง หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อน ามาใช้งาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงในการ

ปฏิบัติงาน เช่น หัวฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเครื่อง ชั่ง ตวง วัด 
2. มีบันทึกการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
3. สัมภาษณ์ การปฏิบัติ กรณีจ้างเหมาที่ใช้เครื่องมือของผู้รับจ้างเกษตรกร มีวิธีการ

ควบคุม ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมืออย่างไร 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

8. มีการจัดการระบบการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ ข้อก าหนดผู้รับซื้อผลผลิต ระบบการผลิต เพ่ือให้ได้ผลิตผลตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า  
2. สัมภาษณ์ การปฏิบัติ วิธีการผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้รับซื้อผลผลิต 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
9. มีแผนควบคุมการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้หลักการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี หรือใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ หรือข้อมูลจากทางราชการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
พืชนั้นๆ หรือข้อมูลจากคู่ค้า เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอนที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
และ/หรือคุณภาพของผลิตผล และ/หรือสิ่งแวดล้อม และ/หรือสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ แผนควบคุม ตามเอกสาร หรือติดแสดง จะต้องปฏิบัติตามแผนการควบคุม

ของคู่ค้าก าหนด 



 

2. สัมภาษณ์ การปฏิบัติตามแผนควบคุม การผลิต และปฏิบัติตามได้แก่ การปลูก การ
ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ตาม จุด CCP /งานวิจัย ในขั้นตอนที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย /คุณภาพของ
ผลิตผล/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ ความปลอดภัยและ สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
10. จัดท ารายการและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะ

ของปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ เช่น เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริม วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตพร้อมทั้งระบุรายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ บันทึก มีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยการ

ผลิต และรายละเอียด รายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ 
2. สัมภาษณ์ ปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้าง 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
11. เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรงตาม

พันธุ์ ตามความต้องการของตลาด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและประวัติของเมล็ดพันธุ์หรือต้ นพันธุ์หรือส่วน
ขยายพันธุ์ได้ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ บันทึกมีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยการผลิต 

และรายละเอียด รายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ แหล่งซื้อ 
2. สัมภาษณ์ ที่มาของพืชที่ปลูก 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
12. ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจากเมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ ที่เป็นพิษต่อ

การบริโภค ยกเว้นมีข้อแนะน าในการบริโภคท่ีถูกต้อง 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจพืชที่ปลูก เช่น มันแกว /กลอย ต้องดูวิธีการเก็บรักษา การปฏิบัติในการปลูก 
2. สัมภาษณ์ ข้อแนะน าในการบริโภค 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
13. ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกในอัตราตามค าแนะน าบนฉลาก 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจสัมภาษณ์วิธีการใช้ตามฉลาก ปุ๋ยเกร็ดใช้ตามอัตราตามค าแนะน าบนฉลาก 
2. ปุ๋ยน้ า /Hydroponics  

เกณฑ์ที่ก าหนด 
14. จัดให้มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ/สัมภาษณ์ดูว่ามีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงานขึ้นอยู่

กับขนาดของฟาร์ม 



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
15. จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วน ปลอดภัย 

และง่ายต่อการน าไปใช้งาน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ/สัมภาษณ์ว่ามีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วน 
ปลอดภัย และง่ายต่อการน าไปใช้งาน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
16. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกัน

อุบัติเหตุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ/สัมภาษณ์ และดูบันทึกการ /ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นสารเคมี รถไถ รถขนผลผลิต อยู่ในในสภาพดีพร้อมใช้งาน เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
17. ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ

และขนส่งผลิตผลทุกครั้งก่อนการใช้งานและหลังใช้งานเสร็จแล้ว 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ/สัมภาษณ์ ดูเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ
ขนส่งผลิตผล ท าความสะอาด ก่อนการใช้งานถ้ามีการปนเปื้อน และหลังใช้งานเสร็จแล้ว 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
18. สวนของพืชที่มีโรคเขาท าลาย ตองเผาท าลายนอกแปลงปลูก โดยไม่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ/สัมภาษณ์ ดูสวนของพืชที่มีโรคเขาท าลาย ตองเผาท าลายนอกแปลงปลูก 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

19. แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจน 
รวมทั้งมีที่ท้ิงขยะให้เพียงพอ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน รวมถึงมีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.พินิจดูว่ามีการแยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ชัดเจน 
2. มีที่ท้ิงขยะให้เพียงพอ/ระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน 

 
 
 
 



 

ข้อก าหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. ต้องเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยผลิตผลมีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจและสัมภาษณ์ว่ามีการเก็บเกี่ยวผลิตผลตามความต้องการของตลาด หรือตาม

ข้อก าหนดของคู่ค้า (ผู้รับซื้อผลผลิต) 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

2. การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยในการบริโภค 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจดูว่าผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ถึงการ ปนเปื้อนในผลิตผลขณะการเก็บเกี่ยว และมี

มาตรการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. ต้องดูวิธีการปฏิบัติการเก็บเกี่ยวหรือ อาจให้สาธิตให้ดูหากมีข้อสงสัย 
3. ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดูแล 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องท าจากวัสดุที่ไม่ท า

ให้เกิดการปนเปื้อน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจดูอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ เก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว ที่สัมผัสกับผลิตผล
โดยตรงนั้น ต้องท าจากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนและท าความสะอาดง่าย เช่น พลาสติก ที่ท าความสะอาด
แล้ว หรือมีวัสดุรองที่สะอาด หรือมีมาตรการจัดการไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 

2. ดูว่าไม่มีวัสดุที่ห้ามใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

4. คัดแยกผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพออก หากมีการคัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดก่อนจ าหน่าย 
ให้คัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดของผลิตผลตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ก าหนดส าหรับผลิตผลแต่ละ
ชนิดหรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจและสัมภาษณ์ว่ามีการคัดแยกผลิตผล หรือไม่ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือ

บรรจุในแปลงปลูกแล้ว และไม่วางผลิตผลที่เก็บเก่ียวแล้วสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ดูวิธีการวางผลผลิต 



 

2. สอบถามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนผลิตผลที่มีการคัดเลือก หรือบรรจุแล้ว และ
ไม่วางสัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. แยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุ

ในการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจดูว่ามีการแยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจน
จากภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 

2. พิจารณาการบ่งชี้ภาชนะ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

7. จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ ให้เป็นสัดส่วน โดยแยก
ออกจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีอ่ืนๆ ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการปนเปื้อน
จากสัตว์พาหะน าโรค 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ดูว่ามีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ และเก็บให้เป็นสัดส่วน  
2. มีมาตรการป้องกัน การปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค 
3. กรณีขายเหมาสวนถือว่าเป็นขั้นตอนของคู่ค้า 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
8. ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ 

และเก็บรักษา หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะน าโรค ให้มีมาตรการป้องกัน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. มีมาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บ
เกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
9. หากมีการใช้เหยื่อหรือกับดักเพ่ือก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ ต้องจัดวางในบริเวณที่ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่ผลิตผล ภาชนะบรรจุ และวัสดุ รวมถึงให้มีการบันทึกข้อมูล 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. จุดวางเหยื่อหรือกับดักเพ่ือก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ เช่น หนู ต้องจัดวางในบริเวณที่
ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่ผลิตผล ภาชนะบรรจุ และวัสดุ  

2. มีการบันทึกข้อมูล 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

10. ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะเพ่ือป้องกันการช้ าหรือเป็นรอยต าหนิของผลิตผล
เนื่องจากการเก็บเกี่ยว 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ แต่ละชนิดพืชในการเก็บเก่ียวผลผลิต 



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
11. ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุให้สะอาด เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

และตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. มีการตรวจดูอุปกรณ์และภาชนะบรรจุว่าสะอาด และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

12. จัดแยกผลิตผลด้อยคุณภาพกับผลิตผลที่มีคุณภาพ รวมถึงมีแผนการใช้ประโยชน์
จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ และตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ เช่น ผลเล็ก บิดเบี้ยวเสียหาย

บางส่วน น าไปให้ปลา ท าปุ๋ยหมัก และตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ด้อยคุณภาพอย่างไร 
2. ดูและตรวจสอบการคัดแยกผลิตผลที่ด้อยคุณภาพกับมีคุณภาพออกจากกัน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
13. สถานที่ที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเก่ียว ต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความ

เสี่ยงจากการปนเปื้อนในผลิตผล 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. สถานที่จัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจาก
การปนเปื้อนในผลิตผล เช่น นก หนู จิ้งจก 

2. มีโครงสร้างป้องกันสัตว์พาหะ เข้ามาปนเปื้อนผลิตผล เช่น มี สแลนกั้นเป็นสัดส่วน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

14. หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพจากอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ให้มีมาตรการป้องกัน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ อุปกรณ์และเครื่องมือถ้าพบความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น ลวดเย็บกระดาษ 

เศษหลอดไฟ พลาสติก เส้นผม ฯ  
2. ควรมีมาตรการป้องกัน หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพจาก

อุปกรณ์และเครื่องมือ 
 

ข้อก าหนดที่ 6 การพักผลิตผลการขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. มีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนย้าย พักผลิตผล และ/หรือ
เก็บรักษาผลิตผล เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากอันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
และคุณภาพของผลิตผล 

 
 



 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ดูสถานที่และวิธีการขนย้าย การพักผลิตผล และ/หรือเก็บรักษาผลิตผล เช่น 

สถานที่วางผลิตผลสะอาด เป็นสัดส่วน หรือขณะขนย้ายต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลิตผล  และไม่วางกับ
พ้ืนดิน 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ใช้วัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่ง

ปฏิกูล เศษดินและสิ่งสกปรก หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ จากพ้ืนดิน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. มีวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว และต้องสะอาดเช่น เสื่อ ผ้าใบ 
พลาสติก (ท้ังนี้ต้องพิจารณาความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของผลิตผลเป็นรายชนิดพืชด้วย) 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ไม่ใช้พาหนะที่ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือปุ๋ย หรือสาร

ปรับปรุงบ ารุงดิน ในการขนย้ายหรือขนส่งผลิตผล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค ในกรณีที่
ไม่สามารถแยกพาหนะในการขนย้ายหรือขนส่งได้ ต้องท าความสะอาดพาหนะ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนดังกล่าว 
รวมถึงมกีารบันทึกการใช้พาหนะขนส่ง 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ไม่ใช้พาหนะ ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือปุ๋ย หรือสาร

ปรับปรุงบ ารุงดิน ในการขนย้ายผลผลิต 
2.ถ้าใช้ร่วมกัน ต้องบันทึกการใช้ และการท าความสะอาด 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
4. การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในแปลงปลูกต้องเหมาะสม 

สามารถป้องกันการเกิดรอยแผลที่ผลิตผลจากการขูดขีดหรือการกระแทก รวมทั้งปัญหาการเสื่อมสภาพของ
ผลิตผลอันเนื่องจากความร้อนและแสงแดด 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจการจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเก่ียวแล้ว ป้องกันการเกิดรอยแผล 

การขูดขีด หรือการกระแทกเช่นการวางภาชนะบรรจุซ้อนกันโดยไม่มีการป้องกัน 
2. ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความร้อนและแสงแดดเช่น โรงเรือน

มีหลังคา แสลนป้องกันแดด บริเวณสถานที่พักผลผลิต 
เกณ์์ท่ีก าหนด 

5. กรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภาพง่ายต้องมีการดูแลและป้องกันที่เหมาะสมก่อนการขนส่ง 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ วิธีการดูแลก่อนขนย้ายกรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภาพง่ายต้องมีการดูแลและ
ป้องกันที่เหมาะสมก่อนการขนส่งเช่น พักในห้องควบคุมอุณหภูมิ ตู้แช่ ผ้าขาวบาง การรักษาความชื้นที่เหมาะสม
เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตผล 

2. สัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติ 



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. เลือกใช้ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขั้นต้น เพ่ือการขนถ่ายผลิตผลภายในพ้ืนที่แปลง

ปลูกไปยังพื้นท่ีคัดแยกบรรจุที่เหมาะสม มีวัสดุกรุภายในภาชนะเพ่ือป้องกันการกระแทกเสียดสี 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ ภาชนะบรรจุตรวจดูภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขั้นต้น เพื่อการขนถ่ายผลิตผล
ภายในพ้ืนที่แปลงปลูกไปยังพ้ืนที่คัดแยกบรรจุที่เหมาะสม หรือมีวัสดุกรุภายในภาชนะเพ่ือป้องกันการกระแทกเสียดสี 

2. สัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติ 
3. วัสดุกรุคือ ฟางข้าว กระลูกฟูก พลาสติกกันกระแทก โฟมกันกระแทก ใบพืช    

(วัสดุธรรมชาติ) ฯลฯ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

7. การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคได้ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ ภาชนะบรรจุ วิธีการ 
2. สัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติในการขนย้ายดูวิธีการขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัติ

ด้วยความระมัดระวังและป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค  เช่นไม่วางภาชนะบรรจุบนพ้ืนดิน 
พาหนะขนย้ายที่ไม่ได้ท าความสะอาด รถยนต์มีวัสดุคลุมป้องกันการปนเปื้อนจากมลภาวะ เป็นต้น 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
8. พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผล 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ วิธีการขนย้าย พาหนะขนย้ายที่ใช้ในการขนย้ายผลผลิตต้องสามารถรักษา

คุณภาพ เช่น รถควบคุมอุณหภูมิ วัสดุคลุมรถยนต์สะอาด สามารถควบคุมความชื้น และแสงแดดเพ่ือรักษา
คุณภาพผลผลิต 

2. สัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติในการขนย้าย 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

9. ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้วด้วยความระมัดระวัง และขนส่งไปยังจุดรวบรวม
สินค้าทันทีที่เก็บเกี่ยว และ/หรือหลังการตัดแต่งคัดคุณภาพหรือคัดขนาดแล้ว 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ วิธีการวิธีการขนย้ายดูการจัดเรียง การจัดวางภาชนะ การดูแลรักษาขณะขนส่ง

ผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้วด้วยความระมัดระวัง 
2. ถ้าในกรณีที่ไม่มีการขนส่งทันทีหลังการบรรจุภาชนะแล้ว ต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่

เหมาะสม เพ่ือป้องกันผลผลิตเสื่อมคุณภาพ 
 
 
 



 

ข้อก าหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อน ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจผู้ปฏิบัติงานว่าในขณะที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตโดยตรงมีวิธีการ

ป้องกันผลผลิตปนเปื้อนหรือไม่ ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อน ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น ไม่เป็นโรคติดต่อ 

2. สัมภาษณ์วิธีการป้องกัน วิธีการปฏิบัติว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่ มีวิธีการป้องกันไม่ให้
เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล เช่น สวมถุงมือ ล้างมือ มีผ้าปิดปาก ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ บันทึก ใบประกาศ เอกสาร ดูวิธีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับหลัก
สุขอนามัยหรือไม ่

2. สัมภาษณ์ ความรู้เรื่องสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานว่าความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการ
ฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงลูกจ้าง 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน สามารถป้องกันของเสียต่างๆไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่แปลงปลูกและผลิตผล 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอ เช่น จุดล้างมือ 
ห้องสุขา ที่ทิ้งขยะ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียต่างๆไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่แปลงปลูก
และผลิตผล 

2. สัมภาษณ์วิธีการใช้ ปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

4. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจ ผลตรวจเลือดหาสารพิษ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้อง

ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง วิเคราะห์สารพิษในร่างกาย (ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
หมายรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุอันตรายทุกขั้นตอนการปฏิบัติเช่นผู้ปฏิบัติงานในขณะเก็บเกี่ยว
ผลผลิต) 

2. ถ้ากรณีจ้างเหมาต้องมีการควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ 



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
5. กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้ผู้ดูแลการผลิตทราบ เพ่ือตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานที่ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจบันทึก การเจ็บป่วย กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้ผู้ดูแลการผลิตทราบ 
2. สัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติงานในกรณีเจ็บป่วย 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจและสัมภาษณ์ว่ามีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

เช่น จุดพัก ที่พักอาศัย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พาหนะ น้ าดื่ม สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

7. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ บันทึก หลักฐานการอบรม/อธิบาย ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น 
บันทึก พร้อมรายชื่อผู้อบรม (รวมจ้างเหมา) 

2. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน วันที่ได้รับอบรมหรือการสอนงานในรูปแบบต่างๆ การอบรม
แบบ Coaching การสอนงานในลักษณะ on the job training 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
8. เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ บันทึก หลักฐานการอบรม/ความรู้ GAP พืช เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น รู้จากเอกสาร บันทึกอบรม ใบประกาศ ต้องมีเอกสารด้วย (รวมจ้างเหมา) 

2. สัมภาษณ์ เจ้าของฟาร์ม และผู้ปฏิบัติงาน วันที่ได้รับอบรม 
 
ข้อก าหนดที่ 8 บันทึกข้อมูลและการตามสอบ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. มีบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในดิน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจ บันทึกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในดิน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

2. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้ อย่างน้อยให้ระบุชนิด
พืช ชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้ วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ วันที่เก็บเก่ียว และชื่อผู้ปฏิบัติงาน 

 



 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้โดยมีข้อมูลบันทึก

ประกอบไปด้วยการระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้ วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ วันที่เก็บเกี่ยว และ
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน 

2. ต้องดูบันทึกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวที่ส่งผล
ถึงความปลอดภัยต่อพืชอาหารแต่ละชนิด ต่อผู้บริโภค หรือต่อผู้ปฏิบัติงาน (PHI) 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญที่มี

ผลต่อความปลอดภัยของผลิตผล 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. พินิจบันทึก รายละเอียดของบันทึกต้องมีความเกี่ยวข้องกับการบันทึกที่เกี่ยวกับ
สุขลักษณะบุคคล หรือสถานที่ การท าความสะอาดสถานที่ โรงคัด พาหนะ ภาชนะวัสดุอุปกรณ์ ดูบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ในเรื่องสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลต่อความปลอดภัยของผลิตผล  เช่น
สุขลักษณะส่วนบุคคล สุขลักษณะของสถานที่ เป็นต้น 

2. กรณีเหมาสวน ต้องดูบันทึกวันเก็บเกี่ยว ของผู้มารับซื้อเหมาสวน ระบุชื่อ วันเก็บ
เกี่ยว วิธีเก็บเก่ียว ปริมาณ ฯลฯ 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
4. มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูก 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูก เช่น มีรหัส

แปลง มีรายละเอียดข้อมูลประจ าแปลง ประจ าฟาร์ม ครบถ้วน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

5. มีบันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

6. มีบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง 
วิธีการตรวจประเมิน 

1.  พินิจดูว่ามีบันทึกการล้างท าความสะอาดพาหนะขนย้ายสารเคมี และขนส่งผลผลิต 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

7. มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม และ/หรือเก็บหลักฐานผลการตรวจ
สุขภาพ และ/หรือการจัดการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม และ/หรือเก็บหลักฐานผลการตรวจ

สุขภาพ และ/หรือการจัดการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล   



 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
8. ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพ่ือจ าหน่าย ต้องมีการ

ระบุรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว ให้สามารถตรวจสอบที่มาของ
ผลิตผลได้ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูรุ่นผลิตผล หรือรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว   

ที่เก็บรักษา 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

9. ในกรณีมีการจ าหน่ายผลิตผล ต้องบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อผลิตผล หรือแหล่งที่น า
ผลิตผลไปจ าหน่าย รวมถึงปริมาณท่ีจ าหน่าย 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ ปริมาณผลิตผล 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
10. เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานไว้อย่างน้อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกันหรือตามที่ผู้ประกอบการหรือประเทศคู่ค้าต้องการ เพ่ือให้
สามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้าเมื่อเกิดปัญหาได้ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย 2 ปี 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

11. มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ าที่มีรายละเอียดต่างๆ  เช่น ชนิดพืช วันที่ สถานที่ และปริมาณน้ าใช้ 
หรือระยะเวลาให้น้ า 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูลการใช้น้ า มีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชนิดพืช วันที่ สถานที่ และ

ปริมาณน้ าใช้ หรือระยะเวลาให้น้ า รวมถึงอาศัยน้ าฝน ปริมาณน้ าฝน วันฝนตก 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

12. มีบันทึกข้อมูล/หลักฐานการได้มาของวัตถุอันตรายทางการเกษตร และมีบันทึกรายชื่อ
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่จัดเก็บ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูล/หลักฐานการได้มาของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
13. มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาและการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เช่น วันที่ 

ชนิด ปริมาณ อัตราที่ใช้ วิธีการใช้ ช่วงระยะของการปลูกพืชที่มีการใช้ปุ๋ย และชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
 
 



 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาและการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 

(โดโลไมท ภูไมท ปูนขาว) 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

14. มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญที่มี
ผลต่อคุณภาพของผลิตผล 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูล เช่น การห่อผลชมพู่ การล้างผลผลิต การบรรจุการคัดแยก

พืชผัก คู่มือ/ เอกสาร/ ป้าย /ประกาศอาจดูคู่มือเอกสารค าแนะน าประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

15. จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึกให้ เป็นปัจจุบันส าหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ 
รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีแบบบันทึก ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
16. มีการจัดเก็บเอกสาร และ/หรือ บันทึกข้อมูลเป็นหมวดหมู่แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่

ละฤดูกาล เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบและการน ามาใช้ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาล 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

17. กรณีพบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย ต้องแยก
ผลิตผลและป้องกันไม่ให้มีการน าไปจ าหน่าย หากพบหลังจากจ าหน่ายแล้วให้รีบแจ้งผู้ซื้อผลิตผลทันที 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจและสัมภาษณ์ดูว่ามีบันทึกข้อมูลการแจ้งการแจ้งเตือน หรือข้อร้องเรียน (เกิด

ปัญหาแล้ว) 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

18. กรณีที่พบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย ให้สืบหา
สาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้มีการบันทึกข้อมูล 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจและสัมภาษณ์ดูว่ามีบันทึกข้อมูลปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา (แนวทางแก้ไข

ปัญหาของเกษตรกร) 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

19. ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือทบทวนบันทึกข้อมูล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจในกระบวนการผลิตและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
รวมถึงเก็บบันทึกข้อมูลการทบทวนและแก้ไขไว้ 



 

วิธีการตรวจประเมิน 
1.  พินิจดูว่ามีบันทึกข้อมูลการทบทวนและแก้ไขในปีที่ผ่านมา น ามาพิจารณาปรับปรุง

เกณฑ์ที่ก าหนด 
20. มีการแก้ไขข้อร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้อง และเก็บบันทึกข้อมูลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนไว้ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. พินิจดูข้อร้องเรียนว่ามีหรือไม่ 
2. ถ้ามีข้อร้องเรียนมีการแก้ไขอย่างไร มีการบันทึกการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและมี

หลักฐานอ้างอิงประกอบครบถ้วนหรือไม่ 
3. ถ้าไม่มีตอบ N/A 

1.1.3 การปรับปรุงแก้ไขรายการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 
ด าเนินการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมินแหล่ง

ผลิต GAP พืช และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขรายการตรวจประเมินในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP 
พืช มกษ. 9001-255 ุ6 (Check List) ซึ่งมีรายการตรวจประเมิน 116 ข้อ เป็นแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่ง
ผลิต GAP พืชต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินอีกครั้ง ท าให้ได้รายการตรวจประเมินในแบบบันทึกการตรวจประเมิน
แหล่งผลิต GAP พืช (ภาคผนวกที่ 1) จ านวน 8 ข้อก าหนด 116 ข้อย่อย โดยก าหนดข้อมูลรายละเอียดและวิธีปฏิบัติให้
ผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจตรงกันดังนี้ 

มาตรฐานสินค้าเกษตร คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร ขอบข่ายคือ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ 
พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร (กรมวิชาการเกษตรประกาศ – 160 ชนิดพืช ไม้ดอก, เห็ด, Hydroponic)  

ระดับข้อก าหนดของ GAP พืชอาหาร มกษ. 
1. ข้อก าหนดหลัก (Major requirement) หมายถึงข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ

ทางตรงหรือรุนแรงต่อพืชอาหาร ท าให้ผลผลิตไม่ปลอดภัย 
2. ข้อก าหนดรอง (Minor requirement) หมายถึงข้อก าหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ

ต่อพืชอาหาร ท าให้ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย 
3. ข้อแนะน า (recommendation) หมายถึงข้อก าหนดที่แนะน าให้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้

ระบบการผลิตพืชอาหารมีความปลอดภัยในผลิตผล ผลผลิตมีคุณภาพ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและไม่ท าให้เกิด
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

เกณฑ์การตัดสิน 
1. ต้องผ่าน Major ทุกข้อ 
2. ต้องผ่าน Minor 60% ของข้อก าหนดรองทั้งหมด 
3. ต่ออายุ ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับข้อก าหนด GAP พืชอาหาร มกษ. มีดังนี้ 
1. ข้อก าหนดหลัก 23 ข้อ 
2. ข้อก าหนดรอง 41 ข้อ (60% = 25 ข้อ) 
3. ข้อแนะน า 52 ข้อ 
  รวม 116 ข้อ 



 

โดยมีประเด็นที่ผู้ตรวจประเมินฯจะต้องท าความเข้าใจร่วมกันดังนี  
1. ข้อก าหนดรอง ผ่าน 60% ถือว่าผ่าน 

- กรณีต่ออายุ เดิมตรวจข้อก าหนดรอง ผ่าน 80% =32 ข้อ เกษตรกรยื่นต่ออายุ Auditor เข้าตรวจ 
พบว่า ผ่าน 70% ของข้อก าหนด ถือว่าผ่านเกณ์์ตัดสิน แต่ไม่ผ่านเกณ์์ข้อ 3 คือต้องแสดงให้เห็นว่า
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ถ้าตรวจประเมินข้อก าหนดรองไม่ผ่าน จะต้องเขียนข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่ีข้อ 
ตัวอย่าง : ข้อก าหนดรองมี 41 ข้อ ต้องผ่าน 11 ข้อ และไม่ผ่าน 30 ข้อ 

3. มาตรฐาน GAP พืชอาหาร (ฉบับร่าง) 
มกษ. 9001-xxxx 
- เป็นได้ท้ังข้อก าหนด/ระดับข้อก าหนด และ CL 
- จะน าไปให้เกษตรกรปฏิบัติจึงยากจะเข้าใจ 

4. ในมาตรฐาน GAP พืชอาหาร 
- ไม่ได้เรียงระดับข้อก าหนดไว้ (Major, Minor, Rec.) 
- Check List จึงต้องปรับเรียงล าดับโดยให้ตรวจข้อ Major ก่อน ถ้าผ่าน Major จึงตรวจ Minor ต่อ 
- ต้องตรวจทุกข้อก าหนด (8 ข้อ) 

5. ข้อก าหนด ตาม GAP พืชอาหาร มีข้อความที่ยาวมาก ไม่เหมาะที่จะน าไปเป็นค าถามกับเกษตรกร
โดยตรง 

6. การฝึก การใช้ CL ในห้องให้เข้าใจ เช่น การตีความแต่ละข้อก าหนด เพ่ือให้เข้าใจเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ถือว่าส าคัญก่อนตรวจประเมินจริง 

7. Support Document 
- เอกสารวิชาการ, คู่มือการเก็บตัวอย่าง, คู่มือรายพืช เป็นเอกสารที่ต้องมีเพ่ิมเติม และต้องศึกษา 

8. กรณีไม่เก่ียวข้องกับข้อก าหนด 
- ไม่น ามาคิด ค านวณ เช่น เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอ หรือลดปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในระบบ

ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 
 



 

 
การปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกรายการตรวจประเมินแหล่งผลิตGAPพืชตามมาตรฐานASEAN GAP 
 

ข้อก าหนดที่ 1 น  า ข้อก าหนดหลักมีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อก าหนดรอง 2 ข้อและข้อแนะน า 7 ข้อ ดังนี้ 
ข้อก าหนดหลัก  

1.น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อผลิตผล กรณีท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ให้วิเคราะห์น้ า 

2. กรณีใชน้ าเสียจากโรงงานฯ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่กอใหเกิดการปนเปอน ได้พิสูจนแล้ววา น้ า ผาน
การบ าบัดน้ าเสีย และน ามาใชในกระบวนการผลิตได้ 

3. น้ าที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มหรือเทียบเท่า โดยให้ความส าคัญกับ
น้ าที่สัมผัสผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ หรือน้ าที่ตกค้างบนผลิตผลที่มีพ้ืนผิวไม่เรียบ 

4. เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอส าหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ หรือถ้ามีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 
ให้มีระบบการลดปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และ/หรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

5. มีการบ ารุงรักษาระบบการให้น้ า ให้สะอาดตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ ส าหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

 
 
ข้อก าหนดรอง  



 

6. เก็บตัวอยางน้ าอยางนอย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มการผลิตและในช่วงเวลาที่มีสภาวะแวดล้อมเสี่ยง ต่อ
การปนเปื้อน 

7. มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดจากการใช้งาน เช่น น้ าจากห้องสุขา น้ าทิ้งต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 

ข้อแนะน า 
8.  น้ าที่ใช้ละลายปุ๋ย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ควรมีคุณภาพที่ดี 
9.  มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช และความชื้นของดิน 
10. มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสม เพ่ือลดการสูญเสียน้ าและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

พ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 
11. บ ารุงรักษาระบบการให้น้ า และดูแลให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
12. แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 
13. มีการอนุรักษ์แหล่งน้ า และสภาพแวดล้อม 
14. เลือกแหล่งปลูกท่ีมีน้ าเพียงพอในการผลิตพืชให้มีคุณภาพ 
 

ข้อก าหนดที่ 2 พื นที่ปลูก ข้อก าหนดหลักมีทั งหมด 4 ข้อ ข้อก าหนดรอง 4 ข้อและข้อแนะน า 3 ข้อ ดังนี  
ข้อก าหนดหลัก  

1. พ้ืนที่ปลูกไมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายในผลิตผล หากมี
ความเสี่ยงฯ ให้วิเคราะห์ดิน และเก็บผลวิเคราะห์ฯ ไว้เป็นหลักฐาน 

2. กรณีจ าเปนตองใชพ้ืนที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีข้อพิสูจนที่ชัดเจนวามีวิธีการ
บ าบัดที่ลดการปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้ 

3. หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้รมหรือราดเพ่ือฆ่าเชื้อในดินและวัสดุปลูก ให้บันทึกข้อมูล 
ชนิดวัตถุอันตรายทางการเกษตร วันที่ใช้ อัตราการใช้ วิธีใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน 

4. พ้ืนที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อก าหนดรอง 

5. เก็บตัวอย่างดินอย่างนอย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และในช่วงที่มีสภาวะแวดล้อม
เสี่ยงฯ เพื่อวิเคราะหการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะหไวเป็นหลักฐาน 

6. พ้ืนที่ปลูกใหม่ ควรเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีผลกระทบ ควรมี
มาตรการในการลดหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

7. มีการวางผังแปลง จัดท าแปลง หรือปรับปรุงผังแปลง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย
อาหาร สิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตผล และสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

8. การจัดท ารหัสแปลงปลูก และขอมูล ประจ าแปลง โดยระบุ ชื่อเจาของพ้ืนที่ สถานที่ติดตอ ชื่อผูดูแล 
(ถ้ามี) ที่ตั้งแปลง แผนผังที่ตั้งแปลง แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืช และพันธุที่ปลูก 

 
ข้อแนะน า 



 

9. มีการดูแลรักษาพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน 
10. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับชนิดของดิน และไม่มีความเสี่ยงที่ท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
11. จัดท าประวัติการใชที่ดินยอนหลังอย่างนอย 2 ปี 
 

ข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร ข้อก าหนดหลักมีทั งหมด 5 ข้อ ข้อก าหนดรอง 8 ข้อและข้อแนะน า 
8 ข้อ ดังนี  

ข้อก าหนดหลัก  
1. ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน าหรืออางอิงค าแนะน าของ กรมวิชาการเกษตร    

หรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียน หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยวตามค าแนะน าในฉลาก หรือ
ค าแนะน าของทางราชการ กรณีสงสัยให้สุ่มผลิตผล วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผล ถ้าผลวิเคราะห์ฯ เกินค่า
มาตรฐาน ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไข รวมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

2. ห้ามใช หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเขา สงออก หรือมีไว้
ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. กรณีผลิตเพ่ือส่งออกให้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามที่ประเทศคู่ค้าหรือข้อก าหนดของ
ประเทศคู่ค้า 

4. ท าความสะอาดเครื่องพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์หลังการใช้ทุกครั้ง และก าจัดน้ า
ล้างด้วยวิธีที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

5. ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จัก
ศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้ เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนดรอง 
6. เลือกใชเครื่องพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ หัวฉีด วิธีการพ่นที่ถูกตอง โดยตรวจสอบ

ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชไม่หมดในค 
ราวเดียว ต้องปดฝาใหสนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หากเปลี่ยนถ่าย

ภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
8. จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตางๆ ในสถานที่เฉพาะที่เป็นสัดส่วน แยกสารแต่ละชนิด 

ควบคุมการหยิบใช้ได้ และไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล 
9. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชหมดแลว ตองท าลาย หรือก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
10. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ตองเก็บในสถานที่เฉพาะ และท าลาย หรือ

ก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
11. ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 
 
12. ผูใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด มีอุปกรณ์ปองกันสารพิษ ไดแก หน้ากาก ผาปดจมูก 

ถุงมือ หมวก และสวมรองเทา 



 

13. ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังพนวัตถุอันตรายทางการเกษตร และตองน าเสื้อผ้า
ไปซักใหสะอาดทุกครั้ง โดยซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ 

ข้อแนะน า 
14. มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้/ห้ามใช้ในประเทศและประเทศคู่ค้า 
15. ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร มากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็นค าแนะน าของหน่วย

ราชการที่เก่ียวข้อง หรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง 
16. มีการใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสม 
17. จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรอ่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง สารท าความสะอาด สารอ่ืนๆ ที่

ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร ให้เก็บเป็นสัดส่วนเพื่อปองกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม 
18. มีการบันทึกรายการหรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่เก็บไว้ในสถานที่เก็บ 
19. ผูพนวัตถุอันตรายทางการเกษตร    ตองอยูเหนือลมตลอดเวลา รวมถึงต้องระวังละอองวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรฟุ้งกระจายไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม 
20. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ ปองกันอุบัติเหตุอยางครบถวน เช่น น้ ายาลางตา น้ า

สะอาด ทราย ฯลฯ 
21. มีเอกสารค าแนะน าการปฏิบัติ กรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนในบริเวณ

เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ข้อก าหนดหลักมีทั งหมด 2 ข้อ 
ข้อก าหนดรอง 6 ข้อและข้อแนะน า 11 ข้อ ดังนี  

 ข้อก าหนดหลัก  

1. กรณีท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ต้องเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช 
2. ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย 

ข้อก าหนดรอง 
3. หากคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตาม

ค าแนะน าบนฉลากที่ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง และบันทึกข้อมูลไว้ 
4. มีการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ที่ปลอดภัยต่อผลิตผลและการบริโภคโดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

กับกรมวิชาการเกษตร 
5. หากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องผ่านกระบวนการหมักหรือย่อยสลายโดยสมบูรณ์ที่ไม่ท าให้เกิดโรค

สู่คน ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูล ระบุวิธีการ วันที่ และช่วงเวลาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
6. พ้ืนที่เก็บรักษา ผสม และขนย้ายปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพ้ืนที่ส าหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้อง

แยกเป็นสัดส่วน   ไม่ปนเปื้อนสู่พื้นท่ีปลูกและแหล่งน้ า 
7. เครื่องมือที่ตองอาศัยความเที่ยงตรง เช่น หัวฉีด ตองตรวจสอบความเที่ยงตรงอย่างน้อยปีละ      

1 ครั้ง และปรับปรุงซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหมีประสิทธิภาพเมื่อน าไปใชงาน 
8. มีการจัดการระบบการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า 



 

ข้อแนะน า 
9.มีแผนควบคุมการผลิต เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอนที่อาจส่งผลกระทบต่อความ

ปลอดภัย คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
10. จัดท ารายการปจจัยการผลิต แหลงที่มา ของปัจจัยที่ใชในการผลิต พร้อมทั้งระบุ ปริมาณ วัน/เดือน/

ป ที่จัดซื้อ 
11. เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรงตามพันธุ์ ตามความ

ต้องการของตลาด ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ 
12. ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจากเมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ ที่เป็นพิษต่อการบริโภค 

ยกเว้นมีข้อแนะน าในการบริโภคท่ีถูกต้อง 
13. ใช้ปุ๋ยชนิดที่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกในอัตราตามค าแนะน าบนฉลาก 
14. มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
15. มีสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือและอุปกรณเปนสัดสวน ปลอดภัย และงาย ตอการน าไปใชงาน 
16. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและ

อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
17. ท าความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณการเกษตร ภาชนะท่ีใชในการบรรจุ และขนส่งผลิตผลทุก

ครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 
18. สวนของพืชที่มีโรคเขาท าลาย ตองเผาท าลายนอกแปลงปลูก โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
19. แยกประเภทของเสีย และสิ่งของที่ไม่ใช้/ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจน มีที่ทิ้งขยะเพียงพอ หรือ

ระบุจุดทิ้ง รวมถึงมีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
 

ข้อก าหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ข้อก าหนดหลักมีทั งหมด 3 ข้อ ข้อก าหนดรอง 6 ข้อ
และข้อแนะน า 5 ข้อ ดังนี  

ข้อก าหนดหลัก  
1. เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตาม

ข้อก าหนดของคู่ค้า 
2.การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลตอความปลอดภัยใน

การบริโภค 
3. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องท าจากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการ

ปนเปื้อน 
 
ข้อก าหนดรอง 

4. คัดแยกผลิตผลที่ไมได้คุณภาพออก หรือการคัดแยกชั้นคุณภาพและขนาด ตามขอ ก าหนดในมาตรฐาน
สินคาเกษตรแต่ละชนิด หรือตามขอก าหนดของคคูา 

5. มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือบรรจุใน
แปลงแล้ว และไม่วางสัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง 



 

6. แยกภาชนะในการบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุใน
การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 

7. จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค 

8. มีการป้องสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุและเก็บ
รักษา หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะน าโรคให้มีมาตรการป้องกัน 

9.หากมีการใช้เหยื่อหรือกับดักเพ่ือก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อต้องจัดวางในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนสู่ผลิตผล ภาชนะบรรจุและวัสดุ รวมถึงให้มีการบันทึกข้อมูล 

ข้อแนะน า 
10. ใชเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ   เพ่ือปองกันการช้ าหรือเปนรอยต าหนิของผลิตผลเนื่องจากการ

เก็บเกี่ยว 
11. ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุให้สะอาด เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล และตรวจสอบ

ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
12. มีการจัดแยกผลิตผลดอยคุณภาพกับผลิตผลคุณภาพ รวมถึงมีแผนการใชประโยชน และ

ตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ 
13. สถานที่ที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการ

ปนเปื้อนในผลิตผล 
14.หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพจากอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้มีมาตรการ

ป้องกัน 
 

ข้อก าหนดที่ 6 การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา ข้อก าหนดหลักมีทั งหมด - ข้อ ข้อก าหนด
รอง 5 ข้อและข้อแนะน า 4 ข้อ ดังนี  

ข้อก าหนดหลัก  
- 

ข้อก าหนดรอง 
1. มีการจัดการดานสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนยาย พักผลิตผล และ/หรือ เก็บรักษา

ผลิตผล เพ่ือปองการปนเปื้อนจากอันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลตอความปลอดภัยในการบริโภคและคุณภาพ
ของผลิตผล 

2. ใชวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพ่ือปองกันการปนเปอนจากสิ่งปฏิกูลเศษดินและ
สิ่งสกปรก หรือสิ่งที่เปนอันตรายอื่นๆ จากพ้ืนดิน 

3. ไม่ใช้พาหนะที่ใช้ขนสงวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือปุ๋ย ในการขนย้ายหรือขนส่งผลิตผล      
ในกรณีที่ไมสามารถแยกพาหนะไดตองมีการท าความสะอาด รวมถึงมีการบันทึกการใช้พาหนะขนส่ง 

4. การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเก่ียวในแปลงปลูกตองเหมาะสม สามารถปองกันการ
เกิดรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีดหรือกระแทก รวมทั้งปญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความรอนและ
แสงแดด 



 

5. กรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภาพง่ายต้องมีการดูแลและป้องกันที่เหมาะสมก่อนการขนส่ง 
ข้อแนะน า 

6. เลือกใชภาชนะท่ีใชในการบรรจุขั้นตน เพ่ือการขนถายผลิตผลภายในพ้ืนที่แปลงปลูกไปยังพ้ืนที่คัด
แยกบรรจุที่เหมาะสม มีวัสดุกรุภายในภาชนะเพ่ือปองกันการกระแทกเสียดสี 

7. การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัติดวยความระมัดระวังและป้องกันการปนเปื้อนที่เปน 
อันตรายตอการบริโภคได้ 

8. พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผล 
9. ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้วด้วยความระมัดระวังและขนส่งไปยังจุดรวบรวมสินค้าทันทีที่

เก็บเก่ียว และ/หรือหลังการตัดแต่งคัดคุณภาพ หรือคัดขนาดแล้ว 
ข้อก าหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล ข้อก าหนดหลักมีทั งหมด 1 ข้อ ข้อก าหนดรอง 3 ข้อและข้อแนะน า 4 ข้อ 
ดังนี  

ข้อก าหนดหลัก  
1.ผูที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนตอง

มีการดูแลสุขลักษณะสวนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไมใหเกิดการปนเปอนสู่ผลิตผล 
ข้อก าหนดรอง 

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกดานสุขลักษณะสวนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

สามารถป้องกันของเสียตางๆไม่ให้เกิดการปนเปอนสู่แปลงปลูกและผลิตผล 
4. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อแนะน า 
5.กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บปวยต้องรายงานใหผูดูแลการผลิตทราบ เพ่ือตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ไม่ให้

เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 
6. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
7. จัดการอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
8. เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ด ี
ข้อก าหนดที่ 8 การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ ข้อก าหนดหลักมีทั งหมด 3 ข้อ ข้อก าหนดรอง 7 ข้อและ
ข้อแนะน า 10 ข้อ ดังนี  

ข้อก าหนดหลัก  
1. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ฆ่าเชื้อในดิน (2.4) 
2. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ทุกครั้งที่ใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (3.1) 
3. มีบันทึกขอมูลการปฏิบัติก่อนและหลังเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญที่มีผลตอความ

ปลอดภัยของผลิตผล (5.2) 
ข้อก าหนดรอง 

4. มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ าแปลงปลูก (2.9) 



 

5. มีบันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์พาหนะน าเชื้อ (5.14) 
6. มีบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง (6.3) 
7. มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม หรือหลักฐานผลการตรวจสุขภาพ หรือการจัดการ

ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (7.1, 7.5, 7.7, 7.8) 
8. ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพ่ือจ าหน่าย ต้องระบุรุ่นผลิตผล หรือติด

รหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว 
9. ในการจ าหน่ายผลิตผล ต้องบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรือแหล่งที่น าผลิตผลไปจ าหน่าย รวมถึง

ปริมาณที่จ าหน่าย 
10. เก็บบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไว อย่างน้อย 2 ป

ของการผลิตติดตอกันหรือตามที่ผู้ประกอบการ หรือประเทศคูคาตองการ 
ข้อแนะน า 

11. มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ า เช่น ชนิดพืช วันที่ สถานที่ และปริมาณน้ าใช้ หรือระยะเวลาให้น้ า (1.5, 1.6) 
12. มีบันทึกข้อมูล/หลักฐานการได้มา และรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่จัดเก็บ (3.4, 3.14) 
13. มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (4.2) 
14. มีบันทึกขอมูลการปฏิบัติก่อนและหลังเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญที่มีผลตอคุณภาพของ

ผลิตผล (5.3, 5.10) 
15. จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึก ใหเปนปจจุบัน ครบถวน ส าหรับการผลิตในฤดูกาล และลงชื่อ

ผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกขอมูล 
16. มีการจัดเก็บเอกสาร และ/หรือ บันทึกขอมูลเปนหมวดหมูแยกเปนฤดูกาล การผลิต 
17. กรณีพบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยต้องแยกผลิตผล และป้องกัน

ไม่ให้มีการน าไปจ าหน่าย หากพบหลังจากจ าหน่ายแล้วให้รีบแจ้งผู้ซื้อผลิตผลทันที 
18. กรณีที่พบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยให้สืบหาสาเหตุและหา

แนวทางแก้ปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้มีการบันทึกข้อมูล 
19. มีการทบทวนการปฏิบัติงานหรือบันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บข้อมูลผลการทบทวน

และแก้ไขไว้ 
20. มีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและเก็บบันทึกข้อมูลไว้ 

1.2 การจัดท าคู่มือการตรวจประเมินและคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตฐาน 
ASEAN GAP 

ด าเนินการจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็น เพ่ือรวบรวม
ข้อคิดเห็นและประมวลข้อมูลจากการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท าเป็นคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 
ส าหรับผู้ตรวจประเมิน  1  ฉบับ (ภาคผนวกที่ 2) และคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช มาตรฐาน ISO/IEC 17065 
จ านวน 1  ฉบับ (ภาคผนวกที่ 3) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ของผู้ตรวจ
ประเมิน และการพิจารณาตัดสินให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ. 1-8 
ดังนี้ 



 

1.2 .1 คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ใช้เป็นแนวทางการตีความข้อก าหนดและวิธีตรวจ
ประเมินข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP 

1.2.2 คู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐาน ASEAN GAP ประกอบด้วยขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ISO/IEC 17065 

 
คู่มือผู้ตรวจประเมินฯและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
 

2. ผลกระทบของมาตรฐานต่อเกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 
การศึกษาและวิจัยผลกระทบของมาตรฐาน ASEAN GAP  ต่อการปฏิบัติของเกษตรกรและการปฏิบัติงาน

ตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน โดยจัดท าแบบสัมภาษณ์เกษตรกรและแบบสอบถามผู้ตรวจประเมินเกี่ยวกับข้อก าหนดใน
แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 8 ข้อ 116 ข้อย่อย แบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก 23 ข้อ ข้อก าหนด
รอง 41 ข้อ และข้อแนะน า 52 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งท าให้เกษตรกรไม่
สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน และจ านวนครั้งในการตรวจประเมิน/แก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกรแต่
ละราย รวมทั้งข้อมูลจากผู้ตรวจประเมินเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในแต่ละข้อก าหนดของมาตรฐาน ที่ผู้ตรวจประเมินพบ
ระหว่างการตรวจประเมิน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค  ที่ท าให้เกิดความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 
ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยรับรองระบบงาน หน่วยรับรอง หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆน าไปใช้ในการ
ก าหนดโจทย์วิจัย ก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้ความรู้หรือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและระบบการผลิตให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ส่งผลให้เกษตรกร
ได้รับการรับรองแหล่งผลิต  GAP พืช เพ่ิมมากขึ้น หรือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐาน GAP พืช ของประเทศ
ไทย ที่ค านึงถึงพ้ืนฐานของเกษตรกรและระบบการผลิตภาคการเกษตรของประเทศไทย เพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติของ
เกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน หรือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือต่อยอดการพัฒนาและปรับปรุงระบบและมาตรฐานการตรวจรับรอง



 

ของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับสากลที่มีการปรับเปลี่ยนให้มี
คุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 
2.1 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกร 

เกษตรกรที่จะได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานทั้ง 
8 ข้อ  โดยต้องผ่านข้อก าหนดหลักทั้งหมด 23 ข้อ และข้อก าหนดรองในแต่ละข้อก าหนดของมาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 60 
หากในระหว่างการตรวจประเมินพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยง ซึ่งมีผลท าให้เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดได้ เกษตรกรต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีก าหนดการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองและแก้ไขข้อบกพร่อง
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ครั้ง  ข้อก าหนดที่เกษตรกรส่วนใหญ่พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยง และต้องเข้าตรวจประเมินมากกว่า 1 ครั้ง 
แสดงว่ามีความยุ่งยากต่อการปฏิบัติ และเป็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการได้รับการรับรองของเกษตรกร ซึ่งจาก
การศึกษาและวิจัยสรุปเป็นข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร และผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกร ดังนี้ 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 64.42 เป็นเพศชาย ร้อยละ 35.58 เป็นเพศหญิง 
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 59.05 จบการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาต้นปลาย/ปวช. ร้อยละ 52.15 มี
ประสบการณก์ารผลิตพืช GAP 5 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 66.13 มีพ้ืนที่ผลิต 3-4 ไร่ ส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตให้กับตลาดทั่วไป 
รองลงมาจ าหน่ายให้บริษัทส่งออก และบริษัทคู่สัญญาร้อยละ 38.96 และ 12.12 ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

2.1.2 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกร เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่มี
ผลต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้ง 8 ข้อ รวมข้อย่อย 115 ข้อเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่พบมากที่สุดอยู่ในข้อก าหนดที่ 4 การ
จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 59.10 ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 
4.15 มีสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และง่าย ต่อการน าไปใช้งาน พบข้อสังเกตมากที่สุด
ร้อยละ 7.4 เนื่องจากเกษตรกรขาดสถานที่เก็บรักษาที่เหมาะสม เพราะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย แต่เกษตรกรมีวิธีการแก้ไข
คือจัดการสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยและประหยัดคิดเป็นร้อยละ 7.4 และเกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้ง
ที่ 1 โดยเฉลี่ยร้อยละ 91.50 รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 46.0 
ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 7.1 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไมให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 8.3 
เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงไม่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลผลิต ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการแก้ไขคือให้ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
โดยตรงต้องมีการท าความสะอาดร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน และสวมอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนผลผลิตเช่น
หมวดถุงมือ จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้เกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ร้อยละ 91.3 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 8.1 
และครั้งที่ 3 ร้อยละ 0.2  

ข้อก าหนดที่ 1 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือ
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผลกรณีที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ให้วิเคราะห์น้ า  

ข้อก าหนดที่ 1 มีข้อย่อย 14 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 14 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 17.7 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
และครั้งที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 88.24, 2.85 และ 0.17 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 1.11 มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสม เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ าและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ พบว่าน้ าในปริมาณที่มาก



 

เกินและไหลปนเปื้อนลงสู่แม่ล าคลอง ร้อยละ 5.3แก้ไขโดยติดตั้งระบบให้น้ าที่เหมาะสมแก่ความต้องการของพืชเช่น
น้ าหยด สปริงเกอร์ และให้น้ าแบบร่อง ซึ่งผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 95.10, 1.80
และ0.30 ตามล าดับ รองลงมาคือข้อก าหนดย่อย 1.9 น้ าที่ใช้ละลายปุ๋ย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ควรมี
คุณภาพที่ด ีพบว่าใช้น้ าในแม่น้ า / น้ าคลอง ผมสมวัตถุอันตราย ร้อยละ 4.6 แก้ไขโดยใช้น้ าประปา / น้ าจากบ่อพัก
น้ า สระขุด / น้ าฝน ในการผสมฯ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 83.90, 4.30 และ
0.30 ตามล าดับ และรายละเอียดข้อย่อยอ่ืนๆ ดังตารางที่ 7 

ข้อก าหนดที่ 2 พื นที่ พ้ืนที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตรายในผลิตผล หากมีความเสี่ยงฯ ให้วิเคราะห์ดิน และเก็บผลวิเคราะห์ฯ ไว้เป็นหลักฐาน พ้ืนที่ในการผลิต 
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีการเก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการ
ผลิต และในช่วงที่มีสภาวะแวดล้อมเสี่ยงฯ เพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผล
การวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อก าหนดที่ 2 มีข้อย่อย 11 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 11 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 26.0 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
และครั้งที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 91.37, 3.94 และ 0.11 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 2.3 หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้
รมหรือราดเพ่ือฆ่าเชื้อในดินและวัสดุปลูก ให้บันทึกข้อมูล ชนิดวัตถุอันตรายทางการเกษตร วันที่ใช้ อัตราการใช้ 
วิธีใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 5.4 เนื่องจากบันทึก
ข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ราดหรือรมเพ่ือฆ่าเชื้อในดินไม่ครบถ้วน โดยมีการแก้ไขคือบันทึกข้อมูล
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ครบถ้วนโดยมีรายละเอียดชนิดวัตถุอันตราย วันที่ใช้ อัตรา วิธี ชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 5.4 ซ่ึงผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 91.20 และ 5.40 ตามล าดับ รองลงมา
คือข้อก าหนดย่อย 2.4 พ้ืนที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบข้อบกพร่องร้อยละ 
4.8 เนื่องจากพ้ืนที่ในการผลิตไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 
94.90, 4.40 และ 0.20 ตามล าดับ และรายละเอียดข้อย่อยอ่ืนๆ ดังตารางที่ 7 

ข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า หรือ
อ้างอิงค าแนะน าของ กรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียน   หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อน
เก็บเก่ียวตามค าแนะน าในฉลาก หรือค าแนะน าของทางราชการ กรณีสงสัยให้สุ่มผลิตผล วิเคราะห์สารพิษตกค้าง
ในผลิตผล ถ้าผลวิเคราะห์ฯ เกินค่ามาตรฐาน ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไข รวมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น
หลักฐานหยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยวตามค าแนะน าในฉลาก หรือค าแนะน าของทางราชการ 
กรณีสงสัยให้สุ่มผลิตผล วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผล ถ้าผลวิเคราะห์ฯ เกินค่ามาตรฐาน ให้ตรวจสอบหา
สาเหตุ และแก้ไข รวมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อก าหนดที่ 3 มีข้อย่อย 21 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 21 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 15.5 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 82.61 และ 2.82 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 3.3 กรณีผลิตเพ่ือส่งออกให้ใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรตามที่ประเทศคู่ค้าหรือข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 3.5 เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายไม่รู้ข้อมูลที่ประเทศคู่ค้าก าหนด โดยมีการแก้ไขคือศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับของประเทศคู่ค้า
เพ่ือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประเทศคู่ค้าก าหนด ซึ่งท าให้เกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 



 

81.60 และ 3.50 ตามล าดับ รองลงมาคือข้อก าหนดย่อย 3.5 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้ เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พบข้อบกพร่องร้อยละ 2.8 เนื่องจากเกษตรกรบางรายใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรยังไม่
ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไขคือใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ถูกต้องกับชนิดของศัตรูพืชและใช้ในปริมาณที่ถูกต้อง 
ท าให้ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 85.40และ 2.80 ตามล าดับ และรายละเอียดข้อย่อยอ่ืนๆ     
ดังตารางที่ 7 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว  
ข้อก าหนดที่ 4 มีข้อย่อย 19 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 21 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 59.1 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 
2 และครั้งที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 82.18, 4.75 และ 0.18 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 4.15 มีสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือและ
อุปกรณ์เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และง่าย ต่อการน าไปใช้งาน และข้อย่อย 4.17 ท าความสะอาดเครื่องมือ และ
อุปกรณ์การเกษตร ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ และขนส่งผลิตผลทุกครั้งทั้งก่อน พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 7.4 
เนื่องจากเกษตรกรบางรายขาดสถานที่เก็บรักษาที่เหมาะสม เพราะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย และท าความ
สะอาดนานๆ ครั้ง ซึ่งท าให้เกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 92.00 และ 7.40 ตามล าดับ 
รองลงมาคือข้อก าหนดย่อย 4.10 จัดท ารายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต พร้อมทั้งระบุ 
ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัดซื้อ พบข้อบกพร่องร้อยละ 7.2 เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่ได้จัดท ารายการปัจจัยการ
ผลิต โดยมีวิธีการแก้ไขคือควรมีการบันทึกรายละเอียด รายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ ท าให้ ผ่านการตรวจ
ประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที ่3 ร้อยละ 91.60, 6.60 และ 0.50 ตามล าดับ และรายละเอียดข้อย่อยอ่ืนๆ ดังตาราง
ที่ 7  

ข้อก าหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
ข้อก าหนดที่ 5 มีข้อย่อย 12 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 
12 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 33.9  สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 
87.47, 4.65 และ 0.97 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 5.7 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุให้เป็น
สัดส่วน โดยแยกออกจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจาก
สัตว์พาหะน าโรค พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 8.2 เนื่องจากเกษตรกรเก็บทุกอย่างรวมกันไว้ที่เดียว มีวิธีการแก้ไขคือ
จัดแยกเป็นสัดส่วนเพ่ือความปลอดภัย และสะดวกต่อการน าไปใช้งาน ท าให้เกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 90.40, 7.70 และ 0.50 ตามล าดับ รองลงมาคือข้อก าหนดย่อย 5.13 สถานที่ที่ใช้ในการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในผลิตผล  พบข้อบกพร่อง
ร้อยละ 7.1 เนื่องจากเกษตรกรไม่ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากโครงสร้างของสถานที่ โดยมีวิธีการแก้ไขคือ
ศึกษาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ท าให้ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 91.60, 
7.80และ 0.30 ตามล าดับ และรายละเอียดข้อย่อยอ่ืนๆ ดังตารางที่ 7 

ข้อก าหนดที่ 6 การพักผลิตผล การขนย้าย และการเก็บรักษาผลผลิต  มีการจัดการด้าน
สุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนย้าย พักผลิตผล และ/หรือ เก็บรักษาผลิตผล เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจาก
อันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภคและคุณภาพของผลิตผล 



 

ข้อก าหนดที่ 6 มีข้อย่อย 9 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 9 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 25.3 โดยข้อย่อย 6.3 และข้อย่อย 6.6 พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 8.4 
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 91.44, 7.82 และ 0.31 
ตามล าดับ ข้อย่อย 6.3 พาหนะที่ใช้ขนย้ายผลิตผลและขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตรเป็นพาหนะเดียวกันเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อนร้อยละ 8.4 แก้ไขโดยท าความสะอาดพาหนะทุกครั้งที่ใช้เสร็จ เมื่อมีการขนย้ายผลิตผลใช้วัสดุปูรอง
ป้องกันการปนเปื้อน ท าให้ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  ร้อยละ 91.30, 8.10 และ 0.30 
ตามล าดับ และข้อย่อย 6.6 การเลือกใช้ภาชนะในการบรรจุขั้นต้นเพ่ือการขนถ่ายยังไม่มีวัสดุกรุภายในป้องการการ
กระแทกเสียดสี ร้อยละ 8.0  แก้ไขโดยใช้วัสดุกันกระแทก ในภาชนะที่ใช้ขนย้ายเพ่ือป้องกันการกระแทกเสียดสีของ
ผลผลิต ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 91.00, 7.70 และ 0.30 ตามล าดับ และพบเงื่อนไข
หรือความเสี่ยงในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังตารางที่ 7 

ข้อก าหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล  
ข้อก าหนดที่ 7 มีข้อย่อย 8 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อย 8 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 46.00 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ
ครั้งที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 87.65, 7.75 และ 0.31 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 7.1 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลัง
การเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไมให้
เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผลพบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 8.3 เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลผลิต แก้ไขโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนผลผลิตเช่นหมวด ถุงมือ 
ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 91.30, 8.10 และ 0.20 ตามล าดับ รองลงมาคือข้อก าหนด
ย่อย 7.8 เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
พบข้อบกพร่องร้อยละ 7.8 เนื่องจากเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานบางคนยังไม่ได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ GAP พืข โดย
มีวิธีการแก้ไขคือจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผ่านการตรวจประเมิน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 80.00, 7.80และ 0.30 ตามล าดับ และรายละเอียดข้อย่อยอ่ืนๆ ดังตารางที่ 7 

ข้อก าหนดที่ 8 การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ  
ข้อก าหนดที่ 8 มีข้อย่อย 20 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อย 20 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 40.7 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ
ครั้งที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 82.30, 4.97 และ 0.38 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 8.3 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังเก็บ
เกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญที่มีผลต่อความปลอดภัยของผลิตผลพบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 7.1 พบว่าไม่มี
บันทึกวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนก่อนและหลังการเก็บเก่ียวที่มีความปลอดภัยและที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผล แก้ไข
โดยวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของผลผลิตในขั้นตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว และวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตในขั้นตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 92.80, 6.40 และ 0.50 ตามล าดับ รองลงมาคือข้อก าหนด
ย่อย 8.4 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ าแปลงปลูก พบข้อบกพร่องร้อยละ 6.2 เนื่องจากเกษตรกร
ไม่มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูก โดยมีวิธีการแก้ไขคือจดบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูก
และข้อมูลประจ าแปลงปลูก ท าให้ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 92.80, 6.00และ 0.20 
ตามล าดับ และรายละเอียดข้อย่อยอ่ืนๆ ดังตารางที่ 7 



 

 
2.2 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 

 การตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ของกรมวิชาการเกษตรในอดีต จะออกแบบการตรวจประเมินโดย
พิจารณาเกณ์์ตัดสินเป็นข้อๆ ไป เช่น แหล่งน้ า ก็จะออกแบบ Check List และข้อมูลเนื้อหาให้ผู้ตรวจประเมิน
เข้าใจถึงหลักการพิจารณาความเสี่ยงของแหล่งน้ าที่จะมาใช้ในการเพาะปลูกพืช โดยใช้ Decision Tree ความเสี่ยง
ในการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารเคมี ในน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต สามารถตรวจประเมินให้ผ่านหรือไม่ผ่าน และ
แก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในข้อก าหนดนั้นๆ โดยการออกแบบ Check List จบในข้อเดียว ไม่เกี่ยวพันถึง
ข้ออ่ืนๆ เรียกว่าอิสระต่อกันก็ว่าได้ แต่ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร ประกาศใช้มาตรฐาน มกษ. ในการตรวจ
ประเมิน ซึ่งมีข้อปฏิบัติเฉพาะส าหรับหน่วยรับรองด้านพืช จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดรูปแบบตามความเหมาะสม 
โดยเฉพาะรายการตรวจประเมิน (Check List) เพ่ือให้ระบบการตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และเกิดการเชื่อม่ันในระบบ 

 กรมวิชาการเกษตร จึงก าหนดรูปแบบรายการ การตรวจประเมิน (Check List) และใช้ Check List เป็น
เครื่องมือที่จะท าให้ผู้ตรวจประเมิน ตรวจได้ครอบคลุมได้ทุกข้อก าหนดของมาตรฐาน มกษ. เป็นบันทึกของผู้ตรวจ
ที่จะต้องสรุปเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือขอการรับรอง บางแบบฟอร์มใน Check List จะต้องจัดท าเป็นรายงาน / 
แบบแก้ไขข้อบกพร่องให้เกษตรกรไว้เป็นหลักฐาน และ Check List อีกเช่นกันที่จะต้องเก็บไว้ใช้เมื่อผู้ตรวจ
ประเมินน าไปตรวจติดตาม โดยน าเอาผลของการตรวจครั้งที่ผ่านมาเป็นเกณ์์ว่า เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ได้
มีการพัฒนาข้อก าหนดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP 
พืช ตามมาตรฐาน ASEAN GAP สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 

2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน พบว่าผู้ตรวจประเมินแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 52.4 และเพศหญิง
ร้อยละ 47.6 แบ่งเป็นช่วงอายุต่ ากว่า20 ปี ร้อยละ 0.6 อายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 16.7 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 
42.9 และอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 93.21 มีประสบการณ์การตรวจ
ประเมินมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 59.88 พบว่าผู้ตรวจผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินฯ ร้อยละ 42.4 
หลักสูตรการเพ่ิมสมรรถนะผู้ตรวจฯ ร้อยละ 27.2 หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจฯ ร้อยละ 24.53 และหลักสูตรอ่ืนๆ  
ร้อยละ 5.87 (ตารางที่ 8) 

2.2.2 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP 
พืช ตามมาตรฐาน ASEAN GAP พบปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการตีความข้อก าหนด การหาหลักฐานการ
ตรวจประเมิน และการปฏิบัติงานตรวจประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในข้อก าหนด 8 ข้อ รวมข้อย่อย 116 ข้อ 
ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบมากที่สุดอยู่ในข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตรร้อยละ 12.70 เนื่องจากเกษตรกร
และผู้ตรวจประเมินยังขาดความรู้เรื่องการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การบันทึกข้อมูลวัตถุอันตรายของเกษตรกร
ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถตอบค าถาม หรือมีหลักฐานยืนยันเมื่อผู้ตรวจเรียกดู รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 2 
พ้ืนที่ปลูกร้อยละ 12.66 ปัญหาเอกสารสิทธิ์เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดในข้อก าหนดพ้ืนที่ปลูก เช่น เอกสารสิทธิ์ 
ภบท. 5 ถูกยกเลิกไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้  



 

ท าให้เกษตรกรเสียสิทธิโดยทันที บางรายไม่อยากให้ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดินเพราะกลัวว่าจะเกรงว่าจะถูก
น าไปใช้ในทางมิชอบ เกษตรกรบางคนต้องใช้เวลานานในการเดินเรื่องขอเอกสารมาส าเนาจากธนาคาร บางพ้ืนที่
ไม่มีคนยอมรับรอง และไม่มีบันทึกย้อนหลังการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ที่ท าการผลิตท าให้ผู้ตรวจประเมินต้อง
เสียเวลาและหน่วยรับรองต้องเสียงบประมาณในการเข้าตรวจประเมินเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง ทั้งนี้ยังพบปัญหาหรือ
อุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจประเมินตามมาตรฐาน ASEAN GAP  ของผู้ตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ข้อก าหนด (ตารางที่ 9) ดังนี้ 

ข้อก าหนดที่ 1 น  า มีข้อก าหนดย่อย 14 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรคเฉลี่ย ร้อยละ 5.61 ต่อข้อ
ย่อย โดยข้อก าหนดย่อยที่ 1.6 เก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มการผลิตและในช่วงเวลาที่มีสภาวะแวดล้อมเสี่ยง ต่อ
การปนเปื้อน (ข้อก าหนดรอง) พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมินมากที่สุดร้อยละ 30.95 เนื่องจากเกษตรกรไม่
ทราบว่าจะต้องเก็บตัวอย่างน้ าส่งที่ไหนและเก็บอย่างไร เกษตรกรส่วนมากไม่ได้วิเคราะห์น้ า แหล่งน้ าส่วนมากเป็น
น้ าใต้ดิน จึงเก็บตัวอย่างพืชมาวิเคราะห์มากกว่าน้ า มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบผลวิเคราะห์น้ า ด้านสารเคมี หรือจุลินทรีย์ หรือโลหะหนัก ว่าเป็นไปตามเกณ์์ก าหนดหรือไม่   
2. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมว่ามีความเสี่ยงหรือไม ่เช่น มีโรงงานตั้งขึ้นมาใหม่อยู่ใกล้แหล่งน้ า น้ าท่วม ฝน

ตก ที่มีการไหลบ่าเข้ามาในแหล่งน้ าที่ใช้ในระบบการผลิต 
3. เริ่มจากการจัดระบบการผลิตคือเริ่มตั้งแต่พืชชนิดไหนก็แล้วแต่ที่เคยปลูกแล้วมีการวิเคราะห์น้ า 

ข้อก าหนดย่อยที่ 1.3 น้ าที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มหรือเทียบเท่า โดยให้
ความส าคัญกับน้ าที่สัมผัสผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ หรือน้ าที่ตกค้างบนผลิตผลที่มีพ้ืนผิวไม่เรียบ (ข้อก าหนดหลัก) พบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 12.5 เนื่องจากน้ าที่ใช้ไม่เทียบเท่าน้ าดื่ม เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ าจาก
ล าคลองธรรมชาติและระบบน้ าจากสระขุด น้ าที่ใช้ล้างไม่ได้พักก่อน และใช้น้ าเก่าล้างแบบซ้ าๆกัน มีแนวทางและ
วิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

 
1. ดูผลวิเคราะห์คุณภาพน้ า(ถ้ามี)   
1.1 ให้พิจารณาในแต่ละชนิดพืชด้วยว่าน้ าสุดท้ายที่สัมผัสส่วนที่บริโภคได้เป็นพืชชนิดไหน 
2. ดูคุณภาพน้ าที่ใช้หลังเก็บเกี่ยว 
3. มีวิธี หรือมาตรการอย่างไร ไม่ให้ผลผลิตปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่เกิดจากน้ าล้างก่อนจ าหน่าย 
4. มีหลักฐานอะไรว่าเป็นไปตามคู่ค้าต้องการ เช่น ระบุในเอกสารไม่ต้องล้างผลผลิตก่อนจ าหน่าย 
5. ชนิดพืชแตกต่างกัน ให้พินิจ น้ าที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้ 
- ยอมรับได้ คือ น้ าประปาหมู่บ้านระบบปิด  
- บ่อบาดาลน้ าตื้นที่ใสสะอาด(ดุลยพินิจ) 
- น้ าที่ใสสะอาด ผสม คลอรีน 50 ppm 

ข้อก าหนดย่อยที่ 1.7 มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดจากการใช้งาน เช่น น้ าจากห้องสุขา น้ าทิ้งต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ (ข้อก าหนดรอง) พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมินลองจากข้อย่อยที่ 1.3 
ร้อยละ 7.14 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการน้ าเสีย ท าให้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่แปลงปลูก มี
แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 



 

1. มีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ าทิ้งลงสู่แปลงปลูก หรือสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ า พ้ืนที่ข้างเคียง รวมทั้งห้องน้ า
จากพ้ืนที่ข้างเคียงด้วย 

2. ให้พิจารณาที่แปลงปลูก ถ้ามีน้ าจากแหล่งของเสียเหล่านี้มีการไหลลงสู่แปลงหรือจะไปปนเปื้อนใน
แปลงหรือไม่ ถ้ามีถือว่ามีความเสี่ยง 

ข้อก าหนดที่ 2 พื นที่ มีข้อย่อย 11 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรค เฉลี่ยร้อยละ 12.66 ต่อข้อย่อย โดย
ข้อก าหนดย่อยที่ 2.4 พ้ืนที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อก าหนดหลัก) พบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมินมากที่สุดร้อยละ 30.95 เนื่องจากหลังฐาน ภ.บ.ท. 5 ถ้าไม่รับตรวจรับรองกรณี
ต่ออายุ มีเป็นจ านวนมากจะท าให้เกษตรกรเดือดร้อน บางรายไม่อยากให้ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดินเพราะกลัวว่าจะ
เกรงว่าจะถูกน าไปใช้ในทางมิชอบ เกษตรกรบางคนต้องใช้เวลานานในการเดินเรื่องขอเอกสารมาส าเนาจาก
ธนาคาร บางพ้ืนที่ไม่มีคนยอมรับรอง และไม่มีบันทึกย้อนหลังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  มีแนวทางและวิธีการตรวจ
ประเมิน ดังนี้ 

1. เอกสารสิทธิ์ ที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.3 
 - เอกสารสิทธิ์ที่ราชการสามารถออกให้ได้ เช่น น.ค.(เอกสารส ารวจที่ดินก่อนออกโฉนด) ,ส.ป.ก.  
 - จัดท าเอง เช่น สค.1  
 - ดูว่าไม่เป็นที่บุกรุก หรือไม่  
 - ส่วนการเช่า/อ่ืน ๆ เอกสารมอบหมาย/อนุญาตให้ผลิตพืช ต้องดูหลักฐานการสมัคร หรือยืนยันข้อมูล 

ขณะการตรวจรับรอง(บันทึกเพ่ิมเติมได้) 

 ข้อก าหนดย่อยที่ 2.5 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และในช่วงที่มี
สภาวะแวดล้อมเสี่ยงฯ เพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ไว้เป็น
หลักฐาน (ข้อก าหนดรอง) พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 27.98 เนื่องจากเกษตรกรไม่มีงบในการ
ด าเนินการ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่ทราบวิธีในการเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง และไม่รู้ว่าจะต้องวิเคราะห์
ที่ไหน ไม่มีข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบผลวิเคราะห์สารเคมีในดิน /วัสดุเพาะ เพ่ือความถูกต้อง 
ข้อก าหนดย่อยท่ี 2.11 จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี (ข้อก าหนดรอง)   

พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 27.98 เนื่องจากเกษตรกรไม่มีบันทึกย้อนหลังการใช้ประโยชน์
ที่ดินพ้ืนที่ที่ท าการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เก็บประวัติการใช้ดิน เกษตรกรไม่ค่อยจดบันทึกการท าการเกษตร มี
แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบสมุดบันทึก การใช้ที่ดินย้อนหลัง 2 ปี นับจากการปลูกพืชปัจจุบัน เช่น ไม่ใช้ที่ดิน หรือเป็น
สิ่งปลูกสร้าง มาก่อน เพ่ือดูความเสี่ยง 

ข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร มีข้อย่อย 21 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรค เฉลี่ยร้อยละ 
12.70 ต่อข้อย่อย โดยข้อก าหนดย่อยที่ 3.6 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด 
วิธีการพ่นที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบปัญหาหรืออุปสรรค
ในการตรวจประเมิน ร้อยละ 97.62 เกษตรกรใช้หัวฉีดผิดประเภท ขาดการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 



 

1. เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ ถูกต้อง เช่น หัวฉีดใบพัด หัวกลม  
2. วิธีการพ่นสารเคมีท่ีถูกต้อง 
3. ตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 
4. ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดูแล 
ข้อก าหนดย่อยที่ 3.18 มีการบันทึกรายการหรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่เก็บไว้ใน

สถานที่เก็บ พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 30.36 เนื่องจากเกษตรกรไม่ค่อยบันทึก
รายละเอียดของวัตถุอันตราย ไม่เห็นความส าคัญของการบันทึก มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. มีสถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีบันทึก 
2. มีบันทึก/บัญชีรายชื่อสารเคมี 
ข้อก าหนดย่อยที่ 3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น   น้ ายา

ล้างตา น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 19.05 เนื่องจากส่วนใหญ่
เกษตรกรไม่ค่อยมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เกษตรกรมักจะเก็บไว้ที่บ้าน กรณีแปลงอยู่ไกลและใกล้บ้าน มีแนวทาง
และวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย 
ฯลฯ 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว มีข้อย่อย 19 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบ
ปัญหาหรืออุปสรรค เฉลี่ยร้อยละ 3.67 ต่อข้อย่อย โดยข้อก าหนดย่อยที่ 4.10 จัดท ารายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา 
ของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต พร้อมทั้งระบุ ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัดซื้อ พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน 
ร้อยละ 11.90 เกษตรกรไม่ได้จัดท ารายการปัจจัยการผลิต การจัดท าบันทึกไม่ครบทุกรายละเอียด มีแนวทางและ
วิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1.มีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยการผลิต และรายละเอียด รายการ 
ปริมาณ วัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ 

ข้อก าหนดย่อยที่ 4.7 เครื่องมือที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรง เช่น หัวฉีด ต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้มีประสิทธิภาพเมื่อน าไปใช้งาน      พบปัญหาหรือ
อุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 7.74 เกษตรกรส่วนมากไม่มีการตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ า เสมอ มี
แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน เช่น หัวฉีด
พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเครื่อง ชั่ง ตวง วัด 

2. หากมีการช ารุดต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
3. กรณีจ้างเหมาที่ใช้เครื่องมือของผู้รับจ้างเกษตรกร มีวิธีการควบคุม ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เครื่องมืออย่างไร 
ข้อก าหนดย่อยที่ 4.9 มีแผนควบคุมการผลิต เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอนที่อาจส่งผล

กระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบปัญหา
หรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 5.95 เกษตรกรมักไม่ท าแผนการควบคุมการผลิต เนื่องจากไม่ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 



 

1. แผนควบคุมการผลิต และปฏิบัติตามได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ตาม จุด CCP /
งานวิจัย ใน ขั้นตอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย /คุณภาพของผลิตผล/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ 
ความปลอดภัยและ สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

2. จะต้องปฏิบัติตามแผนการควบคุมของคู่ค้าก าหนด 
ข้อก าหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว มีข้อย่อย 14 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรือ
อุปสรรค เฉลี่ยร้อยละ 1.87 ต่อข้อย่อย โดยข้อก าหนดย่อยที่ 5.8 มีการป้องสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุและเก็บรักษา หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะน าโรคให้มีมาตรการป้องกัน 
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 8.93 เกษตรกรไม่มีการปิดกั้นสัตว์เลี้ยง ในการเข้าตรวจ
บางครั้งเจอสัตว์เลี้ยงภายในแปลง และมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. มีมาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ และ
เก็บรักษา 

ข้อก าหนดย่อยที่ 5.7 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออก
จากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค  พบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 3.57 สถานที่เก็บอุปกรณ์ไม่เป็นสัดส่วน    มีแนวทางและวิธีการ
ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ  ให้เป็นสัดส่วน  
2. ให้มีมาตรการป้องกัน การปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค 
3. กรณีขายเหมาสวนถือว่าเป็นขั้นตอนของคู่ค้า 
ข้อก าหนดย่อยที่ 5.5 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่ผลิตผลที่มีการคัดเลือก

หรือบรรจุในแปลงแล้ว และไม่วางสัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 
2.38 บางชนิดพืช เกษตรกรวางกับพ้ืนโดยตรง ไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่
ผลิตผล มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ดูวิธีการวางผลผลิต 
2. สอบถามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนผลิตผลที่มีการคัดเลือก หรือบรรจุแล้ว และไม่วางสัมผัสกับ

พ้ืนดินโดยตรง 
ข้อก าหนดที่ 6 การพักผลิตผล การขนย้าย และการเก็บรักษาผลผลิต มีข้อย่อย 9 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหา
หรืออุปสรรค เฉลี่ยร้อยละ 1.65 ต่อข้อย่อย โดยข้อก าหนดย่อยที่ 6.3 ไม่ใช้พาหนะที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรหรือปุ๋ย ในการขนย้ายหรือขนส่งผลิตผล  ในกรณีที่ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมีการท าความสะอาด 
รวมถึงมีการบันทึกการใช้พาหนะขนส่ง พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 5.36   พบการใช้ร่วม 
ท าความสะอาด แต่ไม่จดบันทึก ใช้พาหนะที่ใช้ขนวัตถุอันตรายคันเดียวกันกับขนผลผลิตและไม่มีการท าความ
สะอาด มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ไม่ใช้พาหนะ ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือปุ๋ย หรือสารปรับปรุงบ ารุงดิน ในการ
ขนย้ายผลผลิต 

2. ถ้าใช้ร่วมกัน ต้องบันทึกการใช้ และการท าความสะอาด 



 

 ข้อก าหนดย่อยที่ 6.2 ใช้วัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่ง
ปฏิกูล เศษดนิและสิ่งสกปรก  หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอ่ืนๆ จากพ้ืนดิน พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน 
ร้อยละ 2.98 เกษตรกรไม่มีการใช้วัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว มีแนวทางและวิธีการตรวจ
ประเมิน ดังนี้ 

1. มีวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว และต้องสะอาดเช่น เสื่อ ผ้าใบ พลาสติก  (ทั้งนี้
ต้องพิจารณาความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของผลิตผลเป็นรายชนิดพืชด้วย) 

ข้อก าหนดย่อยที่ 6.6 เลือกใช้ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นต้น เพ่ือการขนถ่ายผลิตผลภายในพ้ืนที่แปลงปลูก
ไปยังพื้นท่ีคัดแยกบรรจุที่เหมาะสม มีวัสดุกรุภายในภาชนะเพ่ือป้องกันการกระแทกเสียดสี พบปัญหาหรืออุปสรรค
ในการตรวจประเมิน ร้อยละ 2.98 เกษตรกรที่ผลิตพืชบางชนิดไม่มีการใช้วัสดุ แต่ผลผลิตไม่เสียหาย มีแนวทาง
และวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ตรวจดูภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นต้น เพ่ือการขนถ่ายผลิตผลภายในพ้ืนที่แปลงปลูกไปยังพ้ืนที่คัดแยก
บรรจุที่เหมาะสม หรือมีวัสดุกรุภายในภาชนะเพ่ือป้องกันการกระแทกเสียดสี  

2. วัสดุกรุคือ ฟางข้าว กระดาษลูกฟูก พลาสติกกันกระแทก โฟมกันกระแทก ใบพืช (วัสดุธรรมชาติ) ฯลฯ 
ข้อก าหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล มีข้อย่อย 8 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรค เฉลี่ยร้อยละ 6.25ต่อ
ข้อย่อย โดยข้อก าหนดย่อยที่ 7.4 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 26.19 เกษตรกรไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องนี้มาก
นัก บางรายจะไม่เคยตรวจสุขภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจสุขภาพ มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
วิเคราะห์สารพิษในร่างกาย (ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายหมายรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับการใช้วัตถุอันตรายทุกขั้นตอนการปฏิบัติเช่นผู้ปฏิบัติงานในขณะเก็บเกี่ยวผลผลิต) 

2. ถ้ากรณีจ้างเหมาต้องมีการควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ 
ข้อก าหนดย่อยที่ 7.7 จัดการอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน พบปัญหา

หรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 7.74 ไม่มีการอบรมแบบมีหลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นสอนหน้างาน ไม่มีการ
อบรม GAP มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. หลักฐานการอบรม/อธิบาย ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น บันทึก พร้อมรายชื่อผู้อบรม 
(รวมจ้างเหมา) 

2. การอบรมแบบการสอน (Coaching) การสอนงานในลักษณะ ฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน (on the job 
training) 

ข้อก าหนดย่อยที่ 7.8 เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 6.55 ส่วนมากไม่ได้รับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการฝึกอบรมแต่เกษตรกรมีความรู้ในการปฏิบัติงาน มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. หลักฐานการอบรม/ความรู้ GAP พืช เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงาน เช่น รู้จากเอกสาร บันทึกอบรม 
ใบประกาศ ต้องมีเอกสารด้วย (รวมจ้างเหมา) 

ข้อก าหนดที่ 8 การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มีข้อย่อย 20 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรค เฉลี่ย
ร้อยละ 11.70 ต่อข้อย่อย โดยข้อก าหนดย่อยที่ 8.4 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ าแปลงปลูก พบ



 

ปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 23.81 ไม่มีการจัดท ารหัสแปลงปลูก เกษตรกรไม่ชอบจดบันทึก
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงไม่ชอบจดบันทึก มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูก เช่น มีรหัสแปลง มีรายละเอียดข้อมูล
ประจ าแปลง ประจ าฟาร์ม ครบถ้วน 

ข้อก าหนดย่อยที่ 8.16 มีการจัดเก็บเอกสาร และ/หรือ บันทึกข้อมูลเป็นหมวดหมูแยกเป็นฤดูกาลการผลิต 
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 20.24 ไม่แยกเป็นหมวดหมู่และฤดูกาล ขาดการจดบันทึก 
ขาดแนวทางการจดบันทึก เกษตรกรเขียนหนังสือไม่ได้ มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ดูบันทึกข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาล 
ข้อก าหนดย่อยที่ 8.15 จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึก ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ส าหรับการผลิตในฤดูกาล 

และลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล พบปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจประเมิน ร้อยละ 17.86 มี
การจดบันทึกข้อมูล แต่ลงข้อมูล รายละเอียด และชื่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่ครบทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน เอกสารไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่บันทึกทุกปี ไม่ลงชื่อผู้บันทึก และผู้ปฏิบัติงาน มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ดูแบบบันทึก ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืข ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP แบ่งการ

ด าเนินงานเป็น 2 ส่วน และสรุปผลได้ดังนี้ 
1. การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืข โดยการปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจ

ประเมินแหล่งผลิต GAP พืช มกษ. 9001-2556 ให้มีรายการตรวจประเมินที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐาน 
ASEAN GAP และจัดท าคู่มือการตรวจประเมินและคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ท าให้ได้เอกสารระบบ
คุณภาพส าหรับใช้ในการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 

1.1 แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร ใช้ส าหรับตรวจประเมินและรายงานผลการ
ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐาน ASEAN GAP ประกอบด้วยข้อก าหนด 8 ข้อ 116 ข้อย่อย แบ่งเป็น
ข้อก าหนดหลัก 23 ข้อ ข้อก าหนดรอง 41 ข้อ และข้อแนะน า 52 ข้อ  

1.2 คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช เป็นคู่มืออธิบายเกณ์์และวิธีการตรวจประเมินตาม
ข้อก าหนดในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินใช้เป็นแนวทางการตีความ
ข้อก าหนดและเป็นเกณ์์ในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักฐานที่พบจากการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืข 
ในแต่ละข้อก าหนด 

1.3 คู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เป็นคู่มือการปฏิบัติงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ของ
หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจรับรอง 9 ขั้นตอน ขั้นตอนการท างาน ผู้รับผิดชอบ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด หน่วยรับรองผลิตภัณ์์มาตรฐาน 
ISO/IEC 17065  



 

2. การศึกษาผลกระทบของมาตรฐาน โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรและแบบสอบถาม
จากผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกรและการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน ได้ดังนี้ 

 
2.1 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกร  เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่มี

ผลต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้ง 8 ข้อ รวมข้อย่อย 115 ข้อเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่พบมากที่สุดอยู่ในข้อก าหนดที่ 4 การ
จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 59.10 ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 
4.15 มีสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และง่าย ต่อการน าไปใช้งาน พบข้อสังเกตมากที่สุด
ร้อยละ 7.4 เนื่องจากเกษตรกรขาดสถานที่เก็บรักษาที่เหมาะสม เพราะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย แต่เกษตรกรมีวิธีการแก้ไข
คือจัดการสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยและประหยัดคิดเป็นร้อยละ 7.4 และเกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้ง
ที่ 1 โดยเฉลี่ยร้อยละ 91.50 รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 46.0 
ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 7.1 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไมให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 8.3 
เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงไม่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลผลิต ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการแก้ไขคือให้ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
โดยตรงต้องมีการท าความสะอาดร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน และสวมอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนผลผลิตเช่นหมวดถุงมือ 
จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้เกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งท่ี 1 ร้อยละ 91.3 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 8.1 และครั้งที่ 3 
ร้อยละ 0.2  

 
2.2 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ตาม
มาตรฐาน ASEAN GAP พบปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการตีความข้อก าหนด การหาหลักฐานการตรวจ
ประเมิน และการปฏิบัติงานตรวจประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในข้อก าหนด 8 ข้อ รวมข้อย่อย 116 ข้อ ปัญหา
หรืออุปสรรคที่พบมากที่สุดอยู่ในข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร มากที่สุดร้อยละ 12.70 เกษตรกรและ
ผู้ตรวจประเมินยังขาดความรู้เรื่องการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องพ่นวัตถุอันตราย และ
การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้ การบันทึกข้อมูลวัตถุอันตรายของเกษตรกรยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถ
ตอบค าถาม หรือมีหลักฐานยืนยันเมื่อผู้ตรวจเรียกดู รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 2 พ้ืนที่ปลูกร้อยละ 12.66 ปัญหา
เอกสารสิทธิ์เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดในข้อก าหนดพ้ืนที่ปลูก เช่น เอกสารสิทธิ์ ภบท. 5 ยกเลิกท าให้เกษตรกรเสีย
สิทธิโดยทันที เกษตรกรบางรายต้องใช้เวลานานในการเดินเรื่องขอเอกสารมาส าเนาจากธนาคาร พ้ืนที่บางแห่งไม่มี
บุคคลรับรอง และไม่มีบันทึกย้อนหลังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท าให้ผู้ตรวจประเมินต้องเสียเวลาและหน่วยรับรอง
ต้องเสียงบประมาณในการเข้าตรวจประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

ค าแนะน า 

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างจิตส านึก และท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจประเมินแหล่งผลิต 
GAP พืช แก่ประชาชนทั่วไป และเกษตรกร ถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กันกับ การพัฒนา
มาตรฐานการตรวจ เพราะหากผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือตัวเกษตรขาดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ



 

มาตรฐานแล้ว การพัฒนามาตรฐานเพ่ือให้ทัดเทียมกับมาตรฐานที่สูงกว่าก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้น การเพ่ิมความ
เข้มข้นในการให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน โดยใช้ภาษา และวิธีการที่เข้าใจง่ายแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
จะเป็นการวางรากฐานที่ดีต่อการพัฒนามาตรฐานรวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในด้านอ่ืนของเกษตรกรไทย 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. การพัฒนาบุคลากรและการเตรียมความพร้อมหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร เอกสารระบบคุณภาพทั้ง 3 
ฉบับ ที่ได้จากการด าเนินการวิจัย สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมหน่วยรับรองกรม
วิชาการเกษตร ได้ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาบุคลากร สวพ. 1-8 และ กมพ. ได้ใช้เอกสารระบบคุณภาพทั้ง 3 ฉบับ ในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
รับรองแหล่งผลิต GAP พืช  ได้แก่ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืชเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล และนักวิชาการ สวพ. 1-8 และ กมพ. ให้มีความรู้ในการตีความข้อก าหนด และเข้าใจวิธีการตรวจประเมินใน
แต่ละข้อก าหนด รวมทั้งทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช โดยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจ านวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 180 คน ได้แก ่

1.1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดย กมพ. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 
60 คน 

1.1.2 การฝึกอบรมหลักสูตร การเพ่ิมสมรรถนะผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืชตามมาตรฐาน 
ASEAN GAP ส าหรับผู้ตรวจประเมินเก่าของ สวพ. 1-8 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สวพ. 1 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สวพ. 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 60 คน 

1.1.3 การฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ส าหรับผู้ตรวจประเมินใหม่ของ 
สวพ. 1-8 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ ค าแสดรีสอร์ต อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย สวพ. 5 มี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 60 คน 

 
การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชตามมาตรฐาน ASEAN GAP 



 

1.2 การเตรียมความพร้อมหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อตกลงใน
การปรับมาตรฐาน GAP พืช ของประเทศตัวเองให้เทียบเท่ากับมาตรฐาน ASEAN GAP ภายในปี 2558 เพ่ือให้มาตรฐาน
การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นมาตาฐานเดียวกัน และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ได้ท าการจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตรพืชอาหาร (มกษ 9001-2556) เพ่ือให้หน่วยรับรองแหล่งผลิต 
GAP พืช ได้น ามาตรฐานฯไปใช้ กรมวิชาการเกษตรได้จัดท าเอกสารระบบคุณภาพทั้ง 3 ฉบับ โดยเทียบเคียงรายการ
ตรวจประเมินตามข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP เพ่ือใช้ในการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 

3. การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง การศึกษาและวิจัยผลกระทบของมาตรฐาน 
ASEAN GAP ต่อการปฏิบัติของเกษตรกร ท าให้ทราบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่ท าให้เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมเกษตรกร 
สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการจัดฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อก าหนดของมาตรฐาน GAP พืชกรมวิชาการเกษตรป ี2547 กับข้อมาตรฐาน ASEAN GAP 

ข้อก าหนดมาตาฐาน  
 กรมวิชาการเกษตร 

ข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP 

ข้อก าหนด 
Modules 

FS EN PQ WHSW 

1. แหล่งน้ า 
2. พ้ืนที่ปลูก 
3. การใช้วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร 
4. การเก็บรักษาและการ

ขนย้ายผลิตผลใน
ฟาร์ม 

5. การบันทึกข้อมูล 
6. ผลิตผลปลอดจาก

ศัตรูพืช 
7. การจัดการ

กระบวนการผลิต
เพ่ือให้ได้ผลิตผล
คุณภาพ 

8. การเก็บเกี่ยว และการ
ปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว 

1. น้ า 
2. ประวัติแหล่งผลิตและการจัดการพ้ืนที่ 
3. สารเคมี 
4. การเก็บเกี่ยว และขนย้ายรักษาผลผลิต 
5. เอกสารและการจดบันทึก 
6. แผนคุณภาพการผลิต 
7. วัสดุเพาะปลูก 
8. ดินและสารในดิน 
9. ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 
10. การก าจัดของเสียและการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
12. อากาศ 
13. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
14. สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
15. การทวนสอบและเรียกคืน 
16. การฝึกอบรม 
17. การทบทวนการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : FS: Food Safety, EN: Environmental Management, PQ: Produce Quality,  

WHSW: Worker Health, Safety, Welfare



 

ตารางท่ี2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตรปี 2547 กับข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP 

มาตรฐาน GAP กรม
วิชาการเกษตร ปี 2547 

มาตรฐาน GAP ASEAN 

ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของข้อก าหนด 

ข้อเหมือนกัน ข้อแตกต่าง 

แหล่งน  า : น้ าที่ใช้ต้องได้
จากแหล่งน้ าที่ไม่มี
สภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิด
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ 
สารเคมี และโลหะหนัก 

- น  าที่ใช้ในกระบวนการผลิต แหล่งน้ าที่
น ามาใช้ต้องเป็นแหล่งน้ าที่ปลอดภัยไม่มีสิ่ง
ปนเปื้อน และเป็นแหล่งน้ าที่ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- น  าที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยว ที่สัมผัสผลผลิตที่
จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าน้ าดื่ม 
- น  าที่ใช้ในระบบไฮโดรโพนกิส์ ต้องมีการ
เปลี่ยนน้ าและมีระบบลดการปนเปื้อน 
- น  าส าหรับละลายปัจจัยการผลิต ต้องมี
คุณภาพไม่ท าให้ประสิทธิภาพของปัจจัยการ
ผลิตลดลง 
-ระบบและวิธีการให้น  าที่เหมาะสมกับพืชและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- บันทึกการให้น  า ปริมาณ  วิธีการที่เหมาะสม 

- น้ าที่ใช้ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนวัตถุอันตราย สารเคมี และ
โลหะหนัก กรณีมีความเสี่ยงต้องมีผล
วิเคราะห์น้ า 

- น้ าที่ใช้ส าหรับปลูกไฮโดรโปนิกส์ ต้องมี
การเปลี่ยนน้ าสม่ าเสมอ หรือมีระบบลด
ปริมาณปนเปื้อนฯ 
- มีการบ ารุงรักษาระบบการให้น้ าและ
วิธีการให้น้ าตามความเหมาะสมเพ่ือลด
การปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดจากการใช้งาน 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่
ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 
- น้ าที่ใช้ส าหรับละลายปัจจัยการผลิต 
ต้องเป็นน้ าคุณภาพดีไม่ท าให้
ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตลดลง 
- น้ าที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานน้ าดื่มหรือเทียบเท่า  
 

พื นที่ปลูก : ต้องเป็นพ้ืนที่ที่
ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจาก

-ประวัติแหล่งผลิตและการจัดการพื นที่เพ่ือลด
ความเสี่ยงของพ้ืนที่การผลิตต่อการปนเปื้อน

- พ้ืนที่ปลูกต้องไม่อยู่ในสภาพที่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตราย 

- ให้มีการบันทึกข้อมูลชนิดวัตถุอันตราย 
วันที่ใช้ อัตรา การใช้ วิธีใช้ และชื่อ



 

ตารางท่ี2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตรปี 2547 กับข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP 

มาตรฐาน GAP กรม
วิชาการเกษตร ปี 2547 

มาตรฐาน GAP ASEAN 

ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของข้อก าหนด 

ข้อเหมือนกัน ข้อแตกต่าง 

วัตถุอันตรายและจุลินทรีย์ที่
จะท าให้เกิดการตกค้างหรือ
ปนเปื้อนในผลิตผล 

วัตถุอันตรายจากสารเคมีและอันตรายทาง
ชีวภาพ ไม่เพาะปลูกพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เว้นแต่
มีการแสดงให้เห็นว่าได้มีการบ าบัดแก้ไขแล้ว 
สถานที่เพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายประเทศ และพ้ืนที่ปลูกไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีการจัดท าแผนที่ 
แผนผังการเพาะปลูกแสดงต าแหน่งที่ตั้งในพ้ืนที่
เพาะปลูก และประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลัง 
- วัสดุเพาะปลูกต้องไม่เป็นอันตรายทิ้งสาร
ตกค้างในพ้ืนที่ปลูก พืชที่ปลูกไม่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม 
- ดินและสารในดิน วธิีการปฏิบัติในการ
เพาะปลูกต้องเหมาะสมกับประเภทของดินและ
ระดับธาตุอาหารในดิน เพาะปลูกปรับปรุงหรือ
รักษาโครงสร้างดินลดการอัดแน่นหรือการชะ
ล้างของดิน จดบันทึกการใช้สารเคมีราดดิน 

โลหะหนัก หรือสิ่งที่เป็นอันตรายทาง
ชีวภาพ กรณีมีความเสี่ยงต้องมีข้อพิสูจน์
ที่ชัดเจนว่ามีวิธีบ าบัดที่ลดการปนเปื้อนสู่
ระดับท่ีปลอดภัยได้ ที่จะไม่ปนเปื้อน
ผลิตผล 
 

ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หากมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
รมหรือราดฆ่าเชื้อในดินและวัสดุปลูก 
- พ้ืนที่ปลูกใหม่ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ควรมีมาตรการในการลด
หรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
-มีการวางผังแปลงโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม 
คุณภาพผลิตผล และสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
- เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้งเพ่ือ
วิเคราะห์การปนเปื้อนในระยะเริ่ม
จัดระบบการผลิตและในช่วงที่มีสภาวะ
แวดล้อมเสี่ยงฯ 
-พ้ืนที่ในการผลิตต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 
-จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่าง
น้อย 2 ปี 
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การใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร : - ต้องใช้วัตถุ
อันตรายที่มีการข้ึนทะเบียน
อย่างถูกต้องและไม่ใช้วัตถุ
อันตรายที่ประกาศห้ามใช้ 
- ต้องใช้วัตถุอันตรายตาม
ค าแนะน าในฉลากวัตถุ
อันตราย และ / หรือตาม
ค าแนะน า หรืออ้างอิง
ค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร 
- ต้องมีวิธีการเก็บรักษาและ
วิธีการใช้วัตถุอันตรายที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

- สารเคมีทางการเกษตร การใช้สารเคมีในการ
ผลิตจะต้องไม่มีตกค้างหรือปนเปื้อนต่อผลผลิต 
โดยจะต้องค านึงถึงปริมาณการใช้ วิธีการใช้ 
และวิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพ่ือ
ลดการตกค้าง หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้ปฏิบัติงานในการใช้สารเคมีต้องมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้
สารเคมีอย่างถูกระเบียบและเคร่งครัด 
- การบันทึกการใช้สาร บันทึกบัญชีรายการ
สารเคมีที่จัดเก็บ และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 - สารเคมีอ่ืน ๆ เช่นเชื้อเพลิง น้ ามัน หรือสาร
ที่ไม่ใช่สารเคมีทางการเกษตรให้ใช้และจัดเก็บ 
และก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพ่ือลดการ
ปนเปื้อนผลผลิต 
 

- ใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่ข้ึนทะเบียนอนุญาตให้ใช้เท่านั้น 
- ใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรตามค าแนะน าในฉลากหรือ
ตามท่ีผู้แนะน าที่ผ่านการรับรองด้าน
เทคนิควิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ 
- ใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
เหมาะสมกับชนิดพืช ศัตรูพืช และตามท่ี
ประเทศคู่ค้าก าหนด 
- จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรอย่างถูกวิธี และปลอดภัย 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้สารเคมีและป้องกันตนเองต่อการ
ปนเปื้อนอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ 
 

-เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมถูกต้อง 
ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือในการใช้
สารเคมีให้สะอาดและพร้อมใช้งานไม่
ช ารุด 
- ไม่ใช้วัตถุอันตรายมากกว่าสองชนิดผสม
กันเว้นแต่ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้า
เทคนิคหรือมีข้อมูลทางวิชาการรองรับ 
- มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ได้หรือห้ามใช้ในประเทศ
และประเทศคู่ค้า 
-มีการบันทึกรายการหรือจัดท าบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เก็บ
ไว้ในสถานที่เก็บ 
-มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์
ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 
-มีการใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานที่เหมาะสมเพ่ือลดการใช้
สารเคมี 
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-จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
เช่นน้ ามันเชื้อเพลิง สารท าความสะอาด 
สารอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร ให้เก็บ
เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่
ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม 

การเก็บรักษาและการขน
ย้ายผลิตผลในฟาร์ม : 
สถานที่เก็บรักษาผลิตผล 
อุปกรณ์ และพาหนะในการ
ขนย้ายผลิตผลจะต้องมี
คุณสมบัติป้องกันการ
ปนเปื้อนของวัตถุอันตราย 
ศัตรูพืช และพาหนะน าโรค 
รวมทั้งต้องขนย้ายผลิตผล
อย่างระมัดระวัง 

การเก็บเกี่ยว และการขนย้ายรักษาผลผลิต : 
-อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ ที่ใช้เก็บรักษา
ผลผลิตต้องไม่ท าให้ผลผลิตปนเปื้อน เสียหาย 
หรือด้อยคุณภาพ 
- อาคารและโครงสร้าง แข็งแรง และแยกเป็น
สัดส่วนชัดเจน ไม่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน 
- การท าความสะอาด และสุขลักษณะของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
ของผลผลิต 
-สัตว์และการควบคุมสัตว์รบกวนไม่เกิดการ
ปนเปื้อนต่อผลผลิต 
-ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสุขอนามัย

-สถานที่เก็บรักษาผลผลิต อุปกรณ์ และ
พาหนะในการขนย้ายผลิตผลจะต้องมี
คุณสมบัติป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุ
อันตราย ศัตรูพืช และพาหนะน าโรค 
รวมทั้งต้องขนย้ายผลิตผลอย่าง
ระมัดระวัง 

-ภาชนะ อุปกรณ์ ที่ใช้เก็บขยะ ของเสีย 
สารเคมี และสารอันตรายอ่ืน ๆ ให้ระบุให้
ชัดเจน และไม่ใช้บรรจุและขนย้ายผลผลิต 
- ตรวจสอบ และจัดเก็บอุปกรณ์ ภาชนะ
วัสดุในบริเวณท่ีแยกจากการจัดเก็บวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรและมีมาตรการเพ่ือ
ลดการปนเปื้อนจากสัตว ์ไม่ให้มารบกวนได้ 
-น้ ามันเชื้อเพลิง และเครื่องมือทางการ
เกษตรให้จัดเก็บแยกจากบริเวณท่ีขนย้าย
เก็บรักษา ที่คัดบรรจุ ที่เก็บผลผลิตเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนผลผลิต 
- ให้สร้างระบบจัดการและก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ขยะ ของเสียและการระบายน้ าเพื่อลด
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ส่วนบุคคลที่จะไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
ผลผลิตในการเก็บรักษาและขนย้าย 
- การเก็บผลผลิตสถานที่มิดชิดผลผลิตไม่สัมผัส
พ้ืนโดยตรงมีวิธีการให้ความเย็นที่เหมาะสม 
- การขนย้ายผลผลิตไปจุดหมายอย่ารวดเร็ว 
หลีกเลี่ยงการน าผลผลิตต่างชนิดที่ไม่เข้ากันร่วม
ในการขนส่ง คุมยานพาหนะขนส่งและใช้
อุณหภูมิที่เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต 
รวมทั้งตรวจความสะอาดของยานพาหนะขนส่ง
ผลผลิตก่อนใช้เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน  

การปนเปื้อนไปสู่บริเวณเพาะปลูกและ
แหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือการเพาะปลูก 
- ระบุสถานที่คัดบรรจุ ขนย้าย และเก็บ
ผลลิต รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมืออ่ืนๆ ที่
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน พร้อมทั้งจัดท า
ข้อแนะน าขั้นตอนการความสะอาดและ
ตามสุขลักษณะและปฏิบัติตามข้ันตอน
ดังกล่าว 
-เลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมที่ใช้ท าความ
สะอาดและตามสุขลักษณะ เพ่ือลดความ
เสี่ยงของสารเคมีนี้ที่เป็นสาเหตุที่ก่อนให้
เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิต 
- มีมาตรการป้องกันสัตว์และปศุสัตว์
รบกวน ให้แยกจากบริเวณเพาะปลูก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่ปลูกติดกับพ้ืนดิน 
และบริเวณท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต คัดบรรจุ 
และเก็บผลผลิต 
- ก าจัดสิ่งปฏิกูล ของเสียโดยวิธีลดความ
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เสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลผลิต ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
- ภาชนะขนส่งต้องแข็งแรงมั่นคง เพ่ือลด
ความเสียหายต่อผลผลิต มีอุปกรณ์ป้องกัน
การตกหล่นของผลผลิต 
- คัดแยกขนาด คุณภาพและบรรจุผลผลิต
ตามความต้องการลูกค้า 
-บรรจุและผลผลิตในสถานที่มิดชิด ใช้วัสดุ
ป้องกนัผลผลิตสัมผัสกับภาชนะบรรจุที่มี
พ้ืนผิวขรุขระและวัสดุป้องกันการสูญเสีย
น้ าของผลผลิต 

การบันทึกข้อมูล : - ต้องมี
บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุ
อันตรายในการผลิต 
- ต้องมีบันทึกการตรวจนับ
โรคและแมลงศัตรูพืชในแต่
ละช่วงการเจริญเติบโตที่
เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

- เอกสารและการจดบันทึก บันทึกข้อมูลน้ า 
ข้อมูลสารเคมีและการใช้ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  
ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก ข้อมูลการปฏิบัติก่อนการเก็บ
เกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การขน
ย้าย ขอ้มูลผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตคุณภาพ 
- การทวนสอบและเรียกคืน จดบันทึกวันเดือน

- บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 
- บันทึกข้อมูลก่อนและหลังการเก็บเก่ียว
ในขั้นตอนที่ส าคัญต่อความปลอดภัยของ
ผลผลิตและแผนคุณภาพในการผลิตตาม
วัตถุประสงค์คุณภาพ 
- บันทึกการส ารวจโรคแมลงศัตรูพืช 

- บันทึกข้อมูลประจ าแปลงปลูก 
-บันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์พาหนะน าเชื้อ 
- บันทึกข้อมูลประวัติเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน 
- บันทึกข้อมูลหรือหลักฐานการตรวจ
สุขภาพ หรือจัดการด้านสุขลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ปฏิบัติงาน 
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- ต้องมีการบันทึกข้อมูลการ
จัดการเพ่ือให้ได้ผลิตผลที่มี
คุณภาพตามวัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ปีที่ผลิต จัดจ าหน่าย ชื่อ รหัสแปลง 
รายละเอียดแปลง และเอกสารอื่นๆ ที่ระบุถึง
แปลงปลูก เพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับของ
ผลผลิตไปยังแปลงเพาะปลูก เพ่ือตรวจสอบหา
สาเหตุหากมีการปนเปื้อน 
- การฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมใน
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับพืช (GAP) รวมทั้งได้รับการอบรมเรื่อง
สุขอนามัยและสุขลักษณะส่วนบุคคล 
- ทบทวนการปฏิบัติงาน ตามข้อก าหนด
ทั้งหมดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าท า
ได้ทุกอย่างอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดและได้
แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วและจัดท า
เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง 

และวิธีการป้องกันก าจัด - ผลผลิตที่อยู่ระหว่างเก็บรักษาขนย้าย
หรือบรรจุเพ่ือจ าหน่ายต้องระบุรุ่นผลิต 
หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแห่ง
ผลิตหรือวันที่เก็บเกี่ยว เพ่ือการตามสอบ 
- บันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรือแปล่งที่น า
ผลผลิตไปจ่าย รวมทั้งปริมาณที่จ าหน่าย 
- บันทึกข้อมูลการใช้น้ าในการผลิต 
- บันทึกข้อมูลหลักฐานการได้มาและ
รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
จัดเก็บ 
- บันทึกข้อมูลการได้มาและรายละเอียด
การใช้ปุ๋ย สารปรับปรุงดินและชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึกให้เป็น
ปัจจุบันส าหรับการผลิตในแต่ละฤดูการ 
-กรณีพบปัญหาในแปลงปลูกที่อาจส่งผล
ต่อความปลอดภัยต้องแยกผลผลิตและ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปจ าหน่าย หากพบ
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หลังจ าหน่ายให้แจ้งผู้ซื้อผลิตผลทันที 
- กรณีพบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกท่ี
อาจมีผลต่อความปลอดภัยให้สืบหาสาเหตุ 
ทบทวนการปฏิบัติงาน และหาแนว
ทางแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช: 
 - ส ารวจการเข้าท าลายของ
ศัตรูพืช และป้องกันก าจัด
ตามค าแนะน า 
- ผลิตผลที่ผ่านการคัดแยก
แล้วต้องไม่มีโรคและแมลง
ศัตรูพืชติดอยู่ 

มาตรฐาน ASEAN GAP ไม่ได้มีข้อก าหนดในข้อ
นี้ที่ชัดเจน แต่มีการกล่าวถึงท่ีเป็นเกณ์์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องศัตรูพืชในข้อก าหนดเรื่อง
สารเคมีใน Module Produce Quality และ 
Module Environmental Management 
- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือส ารวจป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าของหน่วยงานฯ 
- มีมาตรการควบคุมศัตรูพืชตามการอารักขา
พืชที่เหมาะสม 
- ใช้การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสม
ผสาร (IPM)  ในกรณีที่สามารถใช้วิธีนี้ได้ 
- มีการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวเพื่อลดการ
เติบโตของเชื้อโรคและป้องกันศัตรูพืชทั้งภายใน

-ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือส ารวจ
และป้องกันก าจัดตามค าแนะน าของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- มีการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวเพื่อ
ลดการเติบโตของเชื้อโรคและป้องกัน
ศัตรูพืชทั้งภายในและบริเวณใกล้เคียง
สถานที่ขนย้าย บริเวณที่คัดบรรจุ และที่
เก็บผลผลิต เพ่ือคัดแยกไม่ให้มีศัตรูพืช
โรคแมลงหรือเชื้อโรคติดอยู่ในผลผลิต 

- มีมาตรการควบคุมศัตรูพืชตามการ
อารักขาพืชที่เหมาะสม 
- ใช้การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธี
ผสมผสาร (IPM)  ในกรณีที่สามารถใช้วิธีนี้
ได้ 
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และบริเวณใกล้เคียงสถานที่ขนย้าย บริเวณท่ี
คัดบรรจุ และท่ีเก็บผลผลิต เพ่ือคัดแยกไม่ให้มี
ศัตรูพืชโรคแมลงหรือเชื้อโรคติดอยู่ในผลผลิต  

การจัดการกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผล
คุณภาพ :  
- ปฏิบัติและจัดการ
กระบวนการผลิตครบถ้วน
ทุกประเด็นที่เป็นจุดวิกฤติท่ี
ต้องควบคุม (CCP) ด้าน
คุณภาพตามแผนควบคุม
การผลิต 
- ถ้าพบผลิตผลด้วยคุณภาพ
ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์คุณภาพต้อง
คัดแยกไว้ต่างหาก 

- แผนคุณภาพการผลิตทั้งในขั้นตอนเพาะปลูก 
ก่อนการเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเก่ียว 
- การก าจัดของเสียและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- วัสดุเพาะปลูกที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
และผู้ปฏิบัติงาน 
- ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินต้องมีการบันทึกการ
ใช้ข้อมูล และใช้อย่างถูกวิธีในปริมาณเหมาะสม 
บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
อย่ามีประสิทธิภาพ 
- ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในการอารักขาพันธุ์พืชและสัตว์ 
- อากาศ กลิ่น ควัน เสียง มีมาตรการที่ไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- สภาพแวดล้อมในการท างานต้องเหมาะสม

- ระบุการปฏิบัติส าคัญในแผนคุณภาพ
ส าหรับการจัดการคุณภาพผลผลิตใน
ขั้นตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว 
และหลังการเก็บเก่ียว และกระบวนการ
ผลิตทุกประเด็นที่เป็นจุดวิกฤติที่ควบคุม
คุณภาพ 

- ไม่สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย 
- เลือกพันธุ์พืชให้ได้ผลผลิตตามความ
ต้องการของตลาด 
- วัสดุเพาะปลูก พันธุ์พืชเพาะปลูก หรือ
โรงเรือนเพาะปลูกอ่ืน วัสดุดังกล่าวต้อง
ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยหรือ
รับประกันว่ามีคุณภาพจากแหล่งเชื่อถือได้ 
- พืชที่ปลูกในระบบให้สารละลายธาตุ
อาหารในน้ าต้องเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูล
การใช้สารละลายธาตุอาหารพืช 
- หากคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีและ
อัตราค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้อง 
- หากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองต้องผ่าน
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ต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
- สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานพ้ืนฐานที่ควรจะ
ได้รับเหมาะสม อายุผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจใน
สุขลักษณะส่วนบุคคล 

กระบวนการหมักย่อยสลายโดยสมบูรณ์ 
- พ้ืนที่เก็บรักษา ผสม และขนย้ายปุ๋ยและ
สารปรับปรุงดิน หรือของเสีย วัสดุ
เพาะปลูกอ่ืนๆ ต้องแยกเป็นสัดส่วน ไม่
ปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกและแหล่งน้ า 
- เครื่องมือที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงต้อง
ตรวจสอบความเที่ยงตรงอย่างน้อยปีละ
ครั้ง และปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพเมื่อน าไปใช้งาน 
- มีการจัดการระบบการผลิตเพ่ือให้ได้
ผลิตผลตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า 
- ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจากเมล็ดพันธุ์ หรือ
ต้นพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ ที่เป็นพิษต่อการ
บริโภค ยกเว้นมีข้อแนะน าในการบริโภค 
-ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุและลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง 
- ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรงที่มีความ
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เสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีการดูแล
สุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลผลิต 
- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือ
ได้รับการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลที่พร้อมใช้งาน เพียงพอ และ
สามารถป้องกันของเสียต่าง ๆ ไม่ให้เกิด
การปนเปื้อนสู่แปลงปลูกและผลผลิต 
- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย
ต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 
- กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้
ผู้ดูแลทราบเพ่ือตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลผลิต 
- จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่
เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดการอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่



 

ตารางท่ี2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตรปี 2547 กับข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP 

มาตรฐาน GAP กรม
วิชาการเกษตร ปี 2547 

มาตรฐาน GAP ASEAN 

ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของข้อก าหนด 

ข้อเหมือนกัน ข้อแตกต่าง 

ที่รับผิดชอบทั้งเจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดการการปล่อยกลิ่นเหม็น ควัน ฝุ่น และ
เสียง เพ่ือลดผลกระทบต่อบริ เวณพ้ืนที่
ข้างเคียง 
- ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประเทศในการ
อารักขาพันธุ์ พืช และสัตว์  รวมทั้งมีการ
จัดการการเข้าถึงและกิจกรรมในพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพ้ืนที่ริมฝั่งทางน้ า
ธรรมชาติ เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีการกระท าที่
เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์คุ้มครอง 

การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว : :  
- อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว 
วิธีการเก็บเกี่ยว และ
ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผลิตผลและอันตรายต่อ
ความปลอดภัยในการ

การเก็บเกี่ยว และการขนย้ายรักษาผลผลิต : 
- การเก็บเกี่ยวตามเกณ์์ดัชนีความสุกแก่ท่ี
เหมาะสมและด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
- อาคาร และโครงสร้าง อยู่ในสภาพดีลดความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลผลิต สร้างระบบจัดการ
และก าจัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือลดการปนเปื้อน 
- อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวสัดุ ต้องมีสภาพดี 
ไม่ท าให้ผลผลิตเสียหายหรือด้อยคุณภาพ รวมทั้ง

- เก็บเก่ียวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดหรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 
- การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่างถูก
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มี
ผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค 
- อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่
สัมผัสกับผลิตผลโดยตรงต้องท าจากวัสดุ

-คัดแยกผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพออกหรือการ
คัดแยกชั้นคุณภาพและขนาด ตามข้อก าหนด
ในมาตรฐานสินค้าเกษตรแต่ละชนิด หรือตาม
ข้อก าหนดของคู่ค้า 
- มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุอันตราย
หรือสิ่ งที่ เป็นอันตรายสู่ ผลิ ตผลที่ มีการ
คัดเลือกหรือบรรจุในแปลงแล้ว และไม่วาง
สัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง 



 

ตารางท่ี2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐาน GAP พืช กรมวิชาการเกษตรปี 2547 กับข้อก าหนดมาตรฐาน ASEAN GAP 

มาตรฐาน GAP กรม
วิชาการเกษตร ปี 2547 

มาตรฐาน GAP ASEAN 

ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของข้อก าหนด 

ข้อเหมือนกัน ข้อแตกต่าง 

บริโภค 
-ผลิตผลจะต้องมี
คุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์คุณภาพ 

ป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพ 
- สุขลักษณะ การท าความสะอาดผลผลิตและ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ที่เหมาะสมเพ่ือความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน พร้อมทั้งจัดท าข้อแนะน า
ขั้นตอนการท าความสะอาดและตามสุขลักษณะ
และปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว 

ที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน - แยกภาชนะในการบรรจุของเสียและวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรอย่างชัดแจนจาก
ภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย 
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
- จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ภาชนะบรรจุ 
และวัสดุให้เป็นสัดส่วนโดยแยกออกจากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน 
และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์ 
- ใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่เฉพาะ เพ่ือป้องกัน
การซ้ าหรือเป็นรอยต าหนิของผลิตผล
เนื่องจากการเก็บเกี่ยว 
- ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุให้
สะอาด เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 
และตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
- มีการจัดแยกผลิตผลด้อยคุณภาพกับผลิตผล
คุณภาพรวมถึงมีแผนการใช้ประโยชน์ และ
ตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ด้อย
คุณภาพ 
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มาตรฐาน GAP กรม
วิชาการเกษตร ปี 2547 

มาตรฐาน GAP ASEAN 

ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของข้อก าหนด 

ข้อเหมือนกัน ข้อแตกต่าง 

- สถานที่ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมี
โครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนในผลิตผล 
- มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนต่อผลผลิตอันตรายทางกายภาพจาก
อุปกรณ์และเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบข้อก าหนดเดิมและข้อก าหนดใหม่ของมาตรฐาน GAP พืชอาหาร 

ข้อก าหนดเดิม ข้อก าหนดใหม่ 
ข้อก าหนดตาม ASEAN GAP 

หมายเหตุ 
ข้อก าหนดเดิม ข้อก าหนดใหม่ 

1. แหล่งน้ า 1.น้ า   เพ่ิมเกณ์์ก าหนด 
2.พ้ืนที่ปลูก 2.พ้ืนที่ปลูก   เพ่ิมเกณ์์ก าหนด 
3.การใช้วัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร 

3.วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร   

เพ่ิมเกณ์์ก าหนด 

4.การเก็บรักษาและ
การขนย้ายผลิตผล
ในฟาร์ม 

4.การจัดการ
คุณภาพใน
กระบวนการผลิต
ก่อนการเก็บเกี่ยว 

  

น าเกณ์์ก าหนด
ข้อ 6 และ 7 เดิม 
ของ กวก.มาไว้ใน
ข้อนี้ด้วย 

5.การบันทึกข้อมูล 5.การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว 

  
ปรับข้อก าหนดเดิม
ข้อ 8 ให้เทียบเท่า 
ASEAN GAP 

6.ผลิตผลปลอดจาก
ศัตรูพืช 

6.การพักผลิตผล 
การขนย้ายในแปลง
ปลูก และการเก็บ
รักษา 

  

ปรับข้อก าหนดเดิม
ข้อ 4 ให้เทียบเท่า 
ASEAN GAP 

7.การจัดการ
กระบวนการผลิต
เพ่ือให้ได้ผลิตผล
คุณภาพ 

7.สุขลักษณะส่วน
บุคคล 

  

น าเกณ์์ก าหนดที่
เกี่ยวกับ WHSW 
ของ ASEAN GAP  
มาไว้ในข้อนี้ 

8.การเก็บเกี่ยว และ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว 

8.การบันทึกข้อมูล
และการตามสอบ   

ปรับข้อก าหนดเดิม
ข้อ 5 ให้เทียบเท่า 
ASEAN GAP 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 4 ข้อก าหนด เกณ์์การตรวจประเมิน และวิธีการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP พืช ตามมาตรฐาน ASEAN GAP 
1.น  า 

ข้อก าหนด  เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
(1) น  าที่ใช้ในแปลงปลูก 
1.1 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากแหล่งน้ าที่ไม่มี
สภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อผลิตผล กรณีที่แหล่งน้ ามีสภาพแวดล้อมที่
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายให้
วิเคราะห์น้ าโดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
หอ้งปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพ่ือ
วิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายและ
เก็บผลการวิเคราะห์น้ าไว้เป็นหลักฐาน 

 
1. แหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิต มีโอกาสการปนเปื้อนจากอะไรได้บ้าง เช่น 
สารเคมีจากแปลงข้างเคียงไหลผ่านแหล่งชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในน้ า 
หรือทิ้งน้ าเสียลงสู่แม่น้ า 
2. สังเกต สิ่งมีชีวิตในน้ า 
3. น้ าที่ใช้สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงจะต้องไม่มีความเสี่ยง 
4. มีผลวิเคราะห์น้ า(คุณภาพทางการเกษตร) 
5. ใช้ดุลยพินิจผู้ตรวจประเมิน ถ้าเสี่ยงฯ ต้องเก็บน้ าวิเคราะห์ 

1. สัมภาษณ์ 
2. พินิจดูสภาพน้ า และ
ผลวิเคราะห์น้ า(ถ้ามี) 
(ใช่/ไม่ใช่) 

 

1.2 ไม่ใช้น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรม
อ่ืนๆเช่นแหล่งชุมชนโรงพยาบาลที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
วัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายกรณีจ าเป็นต้องใช้ต้องมี
หลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ านั้นได้ผ่านการบ าบัด
น้ าเสียมาแล้วและสามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 

1. หากมีความเสี่ยง ต้องมีการจัดการน้ าก่อนน ามาใช้ กระบวนการบ าบัด
น้ า มีผลวิเคราะห์น้ า มีหน่วยงานอื่นรับรองวิธีการบ าบัดน้ า หรือมีผลการ
ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้ 

1. สัมภาษณ์ 
2. พินิจดูการบ าบัดน้ า 
คุณภาพน้ าและผล
วิเคราะห์น้ า(ถ้ามี) 
3. อาจไม่เกี่ยวข้อง(NA) 
ถ้าข้อ 1.1 ตอบว่าใช่ 

1.3 เก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเริ่มจัดระบบ
การผลิตและในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการ
น าไปใช้ในการผลิตส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพ่ือ
วิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายและ
เก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้ าไว้เป็นหลักฐาน 

1. ผลวิเคราะห์น้ า ด้านสารเคมี หรือจุลินทรีย์ หรือโลหะหนัก เป็นไปตาม
เกณ์์ก าหนด 
 

1. พินิจผลวิเคราะห์ 
2. NA กรณีปลูกแบบ
อาศัยน้ าฝน ความชื้นใน
ดิน (ระบุในช่องหมายเหตุ) 

1.4 น้ าส าหรับละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร 1. น้ าต้องสะอาด ไม่ขุ่นหรือมีตะกอน 1. พินิจสีของน้ า หรือ



 

ข้อก าหนด  เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
ต้องมีคุณภาพที่ไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ย
และวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง 

2. ปุ๋ยเกล็ด ที่ต้องละลายน้ าก่อนใช้ จากผลวิเคราะห์น้ า 
2. สัมภาษณ์  
3. NA กรณี ไม่ใช้
สารเคมีหรือปุ๋ยน้ า/เกล็ด 

1.5 มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช
และความชื้นของดิน 

1. สอบถามถึงวิธีการให้น้ า ความต้องการน้ าของพืช 
2. ถ้าอาศัยน้ าฝน ต้องดูว่าพืชได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด 

1. พินิจบันทึกการให้น้ า 
2. สัมภาษณ์(ใช่/ไม่ใช่) 

1.6 มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมเพ่ือลดการสูญเสียน้ าและ
ลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูก
และพ้ืนที่โดยรอบ 

1. ดูวิธีการให้น้ า สาธิต สังเกต ความเหมาะสมของการให้น้ า และการท า
ให้เกิดการชะล้างที่รุนแรง 
2. น้ าฝนที่มีผลต่อการชะล้าง และการป้องกันการชะล้าง เช่น คลุมดิน 

1. สัมภาษณ์ 
2. พินิจวิธีการ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(ใช่/ไม่ใช่) 

1.7 มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเช่นน้ า
จากห้องสุขา น้ าทิ้งต่างๆเพ่ือลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 

1. มีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ าทิ้งลงสู่แปลงปลูก หรือสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่ง
น้ า พื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งห้องน้ าจากพ้ืนที่ข้างเคียงด้วย 

1. พินิจ 
2. NA กรณีไม่มีห้องน้ า
ในแปลงปลูก(ระบุใน 
ช่องหมายเหตุ) 

1.8 บ ารุงรักษาระบบการให้น้ าและดูแลให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ 

1. มีการส ารวจ ซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีบันทึกการซ่อม
บ ารุง/เปลี่ยนใหม่ 

1. พินิจบันทึก การซ่อม
บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ให้น้ า 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA ถ้าอาศัยน้ าฝน,
ความชื้นในดิน  เช่น 
แตงโม ถั่วเขียว(บาง
แปลง) 

1.9 แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดข้ึนจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 
 

1. แหล่งน้ าที่ใช้ ไมเ่กิดจากการแผ้วถางป่าไม้  1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ (ใช่/ไม่ใช่) 



 

ข้อก าหนด  เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
1.10 มีการอนุรักษ์แหล่งน้ าและสภาพแวดล้อม 1. ดูแหล่งน้ า ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม 

2. เกษตรกรมีความรู้ในการอนุรักษ์แหล่งน้ า ไม่ให้แหล่งน้ าเกิดการ
ปนเปื้อน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA ถ้าอาศัยน้ าฝน 
ความชื้นในดิน 

1.11 เลือกแหล่งปลูกท่ีมีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะใช้ในการ
ผลิตพืชให้มีคุณภาพ 

1. มีแหล่งน้ าเพียงพอ และมีการส ารองน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง เช่นมีบ่อ สระ
ที่มีน้ าส ารองไม่ให้พืชขาดน้ า  
2. ความเหมาะสมของพืชที่ปลูกกับความต้องการของน้ า 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์(ใช่/ไม่ใช่) 
- แผนการปลูกพืช 

(2) น  าที่ใช้ในแปลงปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์ 
1.12 เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอส าหรับพืชที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์หรือถ้ามีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ให้มีระบบ
การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และ/หรือ
สารเคมี 
 
 
 
 

 
1. สัมภาษณ์วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ า (อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบการผลิต) 
2. บันทึกการเปลี่ยนถ่ายน้ าแต่ละครั้ง 
3. วิธีการบ าบัดน้ าไม่ให้ปนเปื้อน 

 
1. พินิจบันทึกและผล
พิสูจน์ว่าลดการ
ปนเปื้อนได้ 
3. NA กรณีปลูกแบบอ่ืน 

1.13 บ ารุงรักษาระบบการให้น้ าให้สะอาดตามความ
เหมาะสมเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 

1. ระบบการให้น้ ามีไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ เช่นวางกับ
ดิน ฝังใต้ดิน และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน 
- มีการล้างถังหรือภาชนะปลูก ก่อนปลูกในรุ่นต่อไป 

1. พินิจบันทึกการซ่อม
บ ารุง 
2. สัมภาษณ์การปฏิบัติ 
3. NA กรณีปลูกแบบอ่ืน 

(3) น  าที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
1.14 น้ าส าหรับใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานน้ าบริโภคหรือเทียบเท่าโดยให้
ความส าคัญกับปัญหาการปนเปื้อนเป็นพิเศษในกรณี

1. มีผลวิเคราะห์คุณภาพน้ า(ถ้ามี) 
2. น้ าที่ใช้หลังเก็บเกี่ยวมีคุณภาพ 
3. มีวิธี หรือมาตรการ ไม่ให้ผลผลิตปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่เกิดจากน้ าล้าง
ก่อนจ าหน่าย 

1. พินิจ วิธีการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว 
2. สัมภาษณ์ ถึง
กระบวนการใช้น้ าหลัง



 

ข้อก าหนด  เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
ดังต่อไปนี้ 
- น้ าที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้ 
- ผลิตผลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ท าให้น้ าตกค้างอยู่
ที่ผลิตผลเช่นใบและพ้ืนผิวที่ไม่เรียบ 

4. มีหลักฐานว่าเป็นไปตามที่คู่ค้าต้องการ เช่น ระบุในเอกสารไม่ต้องล้าง
ผลผลิตก่อนจ าหน่าย 
5. ชนิดพืชแตกต่างกัน ให้พินิจ น ้ำที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภค
ได้ 
- ยอมรับได้ คือ น้ าประปาหมู่บ้านระบบปิด  
- บ่อบาดาลน้ าตื้นที่ใสสะอาด(ดุลยพินิจ) 
- น้ าที่ใสสะอาด ผสม คลอรีน 50 ppm 

เก็บเก่ียว 
2. NA ถ้าไม่มีการใช้น้ า
หลังการเก็บเกี่ยว และ
สอดคล้องกับชนิดพืช 
หรือคู่ค้าก าหนด และ
ระบุในหมายเหตุ หรือ
บันทึกเพ่ิมเติม 

2.พื นที่ปลูก 
ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 

2.1 พ้ืนที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซ่ึงก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล 
กรณีท่ีพ้ืนที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจาก
วัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายให้วิเคราะห์ดินโดยส่ง
ห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนจาก
วัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายและเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้
เป็นหลักฐาน 

- ไม่อยู่ใกล้ กองขยะ ปุ๋ยหมัก สารเคมี โลหะหนักจากพ้ืนที่ข้างเคียงที่
สามารถปนเปื้อนในผลผลิตได้ หรือเกิดอุทกภัย ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนฯ 
ได้ 
โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลผลิตติดกับดินตลอดเวลา 
 
 
 

1. พินิจ พ้ืนที่ ผลวิเคราะห์
ดิน 
2. สัมภาษณ์ ถึงวิธีการ
จัดการอย่างไร กรณีเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน ให้เก็บ
ตัวอย่างดิน 
(ใช่/ไม่ใช่) 

2.2 กรณีจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามีวิธีการบ าบัดที่ลด
การปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้ 

- การไถตากดิน พักแปลง ปลูกพืชปรับปรุงบ ารุงดินแนวกันชน 
- ผลวิเคราะห์ดิน 
- ใช้ดุลยพินิจ หรือเก็บตัวอย่างดิน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA ตามข้อ 2.1 ตอบว่า
ใช่ 

2.3 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเริ่มจัดระบบ
การผลิตและในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการ

- ดิน หรือวัสดุเพาะปลูกเช่น มีเดียปลูกพืชในโรงเรือน ขุยมะพร้าวในต้น
อ่อนพืช  

1. พินิจ 
2.NA กรณีปลูกพืชไม่ใช้



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
ปนเปื้อนส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพ่ือ
วิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายและ
เก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน 
 

- ผลวิเคราะห์สารเคมีในดิน /วัสดุเพาะ  
 

ดิน ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ด 
ไฮโดรโปนิกส์ ถั่วงอก หิน/
ทราย 

2.4 หากใช้สารเคมีท่ีใช้รมหรือราดดินเพ่ือฆ่าเชื้อในดิน
หรือวัสดุปลูกให้บันทึกข้อมูลชนิดสารเคมีวันที่ใช้
อัตราส่วนและวิธีใช้และชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งเก็บ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

- บันทึกการใช้สารรมหรือราดดินเพื่อฆ่าเชื้อในดิน/วัสดุปลูก 1. พินิจ 
2.NA กรณีไม่มีการใช้ใน
กระบวนการผลิต 

2.5 พ้ืนที่ปลูกใหม่ไม่เป็นพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหากมีผลกระทบต้องมีมาตรการในการลดหรือ
ป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

- พ้ืนที่ปลูก รวมทั้งปลูกใหม่และเก่า 
-พ้ืนที่ลาดชัน ท าแนวระดับ ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการชะล้าง เป็นต้น 
- มีการจัดการของเสียที่อาจเกิดในแปลงปลูก โดยไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์(ใช่/ไมใช่) 

2.6 วางผังแปลงจัดท าแปลงหรือปรับปรุงผังแปลงโดย   
ค านึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหารสิ่งแวดล้อม
คุณภาพผลิตผลและสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

- ดูต าแหน่งของแปลงปลูก อาคารสิ่งก่อสร้างในแปลงปลูก จุดระบายน้ า
ทิ้ง /ของเสีย กองขยะ  ทิ้งท าลายสารเคมี เหมาะสม ทั้ง 4 โมดูล 

1. พินิจ แปลงปลูก 
2. สัมภาษณ์(ใช่/ไม่ใช่) 

2.7 ดูแลรักษาพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรม
ของดิน 

-มีการใส่ปุ๋ย ปลูกพืช/สาร ปรับปรุงบ ารุงดิน 1. พินิจบันทึก 
2.NA (ไฮโดรโปนิกส์, เห็ด) 

2.8 ปลูกพืชให้เหมาะสมกับชนิดของดินและไม่มีความ
เสี่ยงที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

-ทุกชนิดพืชเหมาะสม 1. พินิจ 
2.NA(ไฮโดรโปนิกส์)(ใช่/
ไม่ใช่) 

2.9 จัดท ารหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูกโดย
ระบุชื่อเจ้าของพ้ืนที่ปลูกสถานที่ติดต่อชื่อผู้ดูแลแปลง(ถ้า

- มีป้ายแปลงและหรือ 
- มีสมุดประจ าฟาร์มและ รายละเอียดครบถ้วน 

1. พินิจบันทึก(ใช่/ไม่ใช่) 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
มี) สถานที่ติดต่อที่ตั้งแปลงปลูกแผนผังที่ตั้งแปลงปลูก 
แผนผังแปลงปลูกชนิดพืชและพันธุ์ที่ปลูก 
2.10 จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี -สมุดบันทึก การใช้ที่ดินย้อนหลัง 2 ปี นับจากการปลูกพืชปัจจุบัน เช่น 

ไม่ใช้ที่ดิน หรือเป็นสิ่งปลูกสร้าง มาก่อน 
1. พินิจบันทึก(ใช่/ไม่ใช่) 

2.11 พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- เอกสารสิทธิ์ ที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.3 
- เอกสารสิทธิ์ที่ราชการสามารถออกให้ได้ เช่น ภ.บ.ท.5 ,น.ค. ,ส.ป.ก. 
- จัดท าเอง เช่น สค.1  
- ใบเสียภาษีท่ีดินต้องไม่ขาดอายุ 
- ไม่เป็นที่บุกรุก  
- ในการเช่า/อ่ืน ๆ มีเอกสารมอบหมาย/อนุญาตให้ผลผลิตพืช ต้องดู
หลักฐานการสมัคร หรือยืนยันข้อมูล ขณะการตรวจรับรอง(บันทึก
เพ่ิมเติมได้) 

1. พินิจเอกสาร(ใช่/ไม่ใช่) 
- ภ.บ.ท.5 อบต. ไม่จัดเก็บ
แล้ว มีหนังสือจากป่าไม้ 
ในปี 2552 เป็นที่ของป่า
ไม้ 
 

3.วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 

3.1 หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตาม
ค าแนะน าหรืออ้างอิงค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ ตาม
ค าแนะน าในฉลากท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ
เกษตรหยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการ
เก็บเก่ียวตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในฉลากก ากับการ
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรแต่ละชนิดหรือให้
เป็นไปตามค าแนะน าของทางราชการ 
     กรณีท่ีมีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี

1. การใช้ตามค าแนะน า ข้างฉลาก/กรมวิชาการเกษตร(ขอดูเอกสาร/หลักฐาน) 
2. พินิจสารเคมีท่ีใช้ ต้องขึ้นทะเบียน 
3. หยุดใช้ตามค าแนะน าข้างฉลาก 
4. อาจเก็บตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
5. สารสังเคราะห์ที่ระบุว่าก าจัดศัตรูพืช ต้องขึ้นทะเบียน 
 

1. พินิจบันทึกภาชนะ
บรรจุ หรือผลวิเคราะห์
สารเคมี 
2. สัมภาษณ์ การใช้อัตรา
การใช้ การหยุดใช้ ก่อน
เก็บเก่ียว ตรงกับบันทึก
หรือไม่ 
3. NA กรณีไม่ใช้สารเคมี 
ในกระบวนการผลิต 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ตรงตาม
ค าแนะน าให้วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผล 
โดยห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
เพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างและเก็บผลการ
วิเคราะห์ไว้เป็น 
หลักฐาน 
     กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างมีปริมาณ
ตกค้างสูงสุดเกินค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและ
ด าเนินการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดซ้ ารวมทั้ง
บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ 
3.2 ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ห้ามผลิตน าเข้าส่งออกหรือมีไว้
ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

1. พินิจ ภาชนะบรรจุ วอ.4 
2. สอบถาม ชนิดสารเคมีที่ใช้ 

1. พินิจ ภาชนะบรรจุ 
และบันทึก 
2. สัมภาษณ์การใช้
สารเคมี เป็น วอ.4หรือไม่ 

3.3 กรณีผลิตเพื่อส่งออกห้ามใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้หรือให้ใช้ตาม
ข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 

1. รายชื่อสารเคมีประเทศคู่ค้าให้ใช้หรือ ไม่ให้ใช้กรณีส่งออก 
 

1. พินิจบันทึก 
2. สัมภาษณ์ ส่งผลผลิตไป
ประเทศใด 
3.NA ถ้าไม่ทราบ 

3.4 มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ได้หรือห้ามใช้ในประเทศและ
ประเทศคู่ค้า 

1. รายชื่อสารเคมีประเทศคู่ค้าให้ใช้หรือ ไม่ให้ใช้ของแต่ละประเทศที่ส่งผลผลิต
ไปขาย 
2. มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือห้ามใช้ใน
ประเทศไทย 

1. พินิจบันทึก/เอกสาร 
2. สัมภาษณ์ ส่งผลผลิตไป
ประเทศใด 
3.NA กรณีไม่ใช้ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
3.5 เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์รวมทั้ง
วิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้องโดยตรวจสอบเครื่องพ่น
สารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ ถูกต้อง เช่น หัวฉีดใบพัด หัวกลม  
2.วิธีการพ่นสารเคมีท่ีถูกต้อง 
3. ตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 

1. พินิจ เครื่องพ่นสารเคมี 
2. สัมภาษณ์  
 

3.6 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่าสอง
ชนิดผสมกันเว้นแต่จะเป็นค าแนะน าของหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องหรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง 

1. ใช้สารเคมีมากกว่า 2 ชนิด ต้องมีหลักฐานยืนยันความรู้ในการใช้ เช่น 
เอกสาร การอบรม 
 

1. พินิจบันทึกและเอกสาร 
2. สัมภาษณ์ การใช้ 
3. NA กรณีไม่ใช้ 

3.7 ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่
เหมาะสมเพ่ือลดการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

1. มีการใช้สารชีวภัณ์์/ จุลินทรีย์วัตถุประสงค์เพ่ือลดสารเคมี 
2. มีความรู้วิธีลดสารเคมี และน าไปปฏิบัติ 

1. พินิจบันทึกการใช้เชื้อ
หรือสารชีวภัณ์์  
2. สัมภาษณ์ถึงการลดการ
ใช้สารเคมี มีความรู้หรือ
เข้าใจหรือไม่ 

3.8 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ใน
ภาชนะบรรจุซึ่งใช้ไม่หมดในคราวเดียวให้ปิดให้
สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรหากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุต้อง
ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

1. มีการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้เหลือในแต่ละครั้ง และมีสถานที่จัดเก็บที่เหมะสม 
2. หากเปลี่ยนถ่ายสารเคมี ในภาชนะใหม่ ต้องระบุ ชื่อสารเคมี ชนิดพืช/
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อัตราการใช้ 

1. พินิจภาชนะบรรจุที่
เหลืออยู่ หรือภาชนะ
เปลี่ยนถ่าย 
2. สัมภาษณ์ การใช้ 
3. NA กรณีไม่ใช้ 

3.9 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ
เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะเพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนของสารแต่ละชนิดและสามารถควบคุม
การหยิบใช้ได้ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล
และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล 

1. มีสถานที่เก็บสารเคมีเป็นสัดส่วน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิต (รวมทั้งใช้นอกขอบข่าย เช่น ข้าว ด้วย) 
2. มีการจัดหมวดหมู่ของสารเคมี เช่น สารก าจัดแมลง โรคพืช ฮอร์โมน วัชพืช
ฯลฯ ไม่ปะปนกันอาจระบุหมวดสารเคมี/กลุ่ม 

1. พินิจสถานที่เก็บ
สารเคมี 
2. สัมภาษณ์ วิธีการ
ควบคุมการใช้ 
3. NA กรณีไม่มีสถานที่
เก็บ คือใช้แล้วหมดไป 
 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
3.10 จัดเก็บสารเคมีอ่ืนเช่นน้ ามันเชื้อเพลิงสารท า
ความสะอาดสารอ่ืนๆที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตรให้
เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดเก็บสารเคมีอ่ืน ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง สารท า
ความสะอาด สารอื่นๆ ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและ
สิ่งแวดล้อม 

1. พินิจสถานที่เก็บและ
การจัดเก็บ 
(ใช่/ไม่ใช่) 
 

3.11 ท าความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและ
อุปกรณ์ภายหลังการใช้ทุกครั้งและก าจัดน้ าล้าง
ด้วยวิธีที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

1. เครื่องพ่นสารเคมี ต้องล้างทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้วในแต่ละวัน ไม่เหลือ
ทิ้งไว้ข้ามคืน 
2. น้ าล้าง/ท าความสะอาด ไม่ทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม 
 มีจุดทิ้งเฉพาะ ไม่ไหลสู่พื้นที่อ่ืน หรือสิ่งแวดล้อม 

1. พินิจเครื่องพ่นสารเคมี 
2. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติ
หลังการใช้ 
3. NA กรณีไม่มีใช้/จ้าง
เหมา 

3.12 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
ใช้หมดแล้วต้องท าลายเพื่อป้องกันการน ากลับมา
ใช้หรือก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

1. ภาชนะบรรจุสารเคมี ที่หมดแล้วมีการก าจัดหรือเก็บไว้ ปลอดภัยก่อน
ท าลาย 
2. ก าจัดด้วยการทุบท าลาย ฝังห่าง แหล่งน้ า 50 เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
3. ภาชนะบรรจุที่ล้างแล้ว รอการจ าหน่าย เก็บเป็นสัดส่วน 
 

1. พินิจภาชนะบรรจุ
สารเคมี ที่หมดแล้ว 
2. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติ
หลังการใช้ 
3. NA กรณีไม่มีใช้/จ้าง
เหมา 

3.13 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุต้องเก็บในสถานที่เฉพาะ
และท าลายเพ่ือป้องกันการน ากลับมาใช้หรือก าจัด
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

1. มีสถานที่เก็บสารเคมี 
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ผลิตเกิน 3 ปี อาจเสื่อมสภาพแล้ว 
3. ท าลายโดยส่งท าลาย/ก าจัดด้วยการทิ้งสารเคมี (ปริมาณน้อย) บริเวณท่ี
ก าหนด ล้าง หรือทุบท าลาย ฝังห่าง แหล่งน้ า 50 เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 50 
ซม. 

1. พินิจภาชนะบรรจุ
สารเคมี ที่เหลือค้าง 
2. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติ
หลังการท าลาย 
3. NA กรณีไม่มีใช้/จ้าง
เหมา 

3.14 บันทึกหรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่เก็บไว้ในสถานที่เก็บ 

1. มีสถานที่เก็บสารเคมีต้องมีบันทึก 
2. มีบันทึก/บัญชีรายชื่อสารเคมี 
3. อนุโลมให้เก็บสถานที่อ่ืนได้ สามารถเรียกดู/ใช้งานได้ สะดวก รวดเร็ว(ระบุที่

1. พินิจสถานที่เก็บ 
2. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติ 
3. NA กรณีไม่มี/จ้างเหมา 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
เก็บ ในหมายเหตุ) 

3.15 ผู้ปฏิบัติงานและ/หรือผู้ควบคุมต้องมีความรู้
ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องโดย
ต้องรู้จักศัตรูพืชการเลือกชนิดและอัตราการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตรการเลือกใช้เครื่องพ่นและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
3.16 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1.สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุม/เจ้าของสวนโดยใช้ตัวอย่างสารเคมี ซึ่งต้องรู้
ข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้  
- รู้จักศัตรูพืช(โรค/แมลง/วัชพืช) 
- อัตราการใช้สารเคมี 
- ปริมาณที่ใช้ต่อพ้ืนที่ 
- ระยะเวลาหยุดก่อนเก็บเกี่ยว 
- ต้องล้างภาชนะบรรจุ 3 ครั้ง แล้วเทกลับในถังฉีดพ่น(กรณีใช้หมดขวด) 

1. พินิจฉลากข้างภาชนะ
บรรจุ 
2. สัมภาษณ์  ความรู้ และ
วิธีการปฏิบัติ 
 

3.17 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดมีอุปกรณ์
ป้องกันสารพิษได้แก่หน้ากากหรือผ้าปิดจมูกถุงมือ 
หมวกและสวมรองเท้าเพ่ือป้องกันอันตรายจาก
สารพิษ 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงานแต่งกายอย่างไร ต้องสวมเสื้อผ้าให้
มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ(ใน
ชายเสื้อ) หมวก และสวมรองเท้า(ในกางเกง) 
2. หน้ากากปิดจมูกฟองน้ า ใช้แล้วต้องทิ้งเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง เพราะจะสะสม
สารเคมีได้ง่าย 

1. พินิจฉลากข้างภาชนะ
บรรจุให้สาธิตการแต่งกาย
ขณะฉีดพ่น (รวมจ้าง
เหมา/ถ่ายรูปยืนยัน) 
2. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติ 
3. NA กรณีไม่มี/น้ าหมัก 

3.18 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องอยู่
เหนือลมตลอดเวลารวมถึงต้องระวังละอองฟุ้ง
กระจายไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน รู้ถึงอันตรายจากลมพัดแรงขณะพ่น มี
วิธีการไม่ให้ปลิวไปแปลงข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อมได้ 

1. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติ 
2. NA กรณี น้ าหมัก 

3.19 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องอาบน้ า
สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังการพ่นเสื้อผ้าที่
สวมใส่ขณะพ่นต้องน าไปซักให้สะอาดทุกครั้งโดย
ซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงานหลังการพ่นสารเคมี 
2. การท าความสะอาดเสื้อผ้า 

1. สัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติ 
2. NA กรณี น้ าหมัก 

3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกัน
อุบัติเหตุอย่างครบถ้วนเช่นน้ ายาล้างตาน้ าสะอาด

1. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น 
น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ 

1. พินิจสถานที่เก็บ และ
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
ทรายฯลฯ 3. NA กรณี น้ าหมัก 
3.21 มีเอกสารค าแนะน าการปฏิบัติกรณีท่ีมี
อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนใน
บริเวณเก็บสารเคมี 

1. สถานที่เก็บสารเคมี มีเอกสาร ค าแนะน ากรณีเกิดอุบัติเหตุ ด้านสารเคมี 
2. อนุโลมให้เก็บสถานที่อ่ืนได้ สามารถเรียกดู/ใช้งานได้ สะดวก รวดเร็ว(ระบุที่
เก็บ ในหมายเหตุ) 

1. พินิจสถานที่เก็บ /
เอกสาร แม้ใช้แล้วหมดไป 
หรือจ้างเหมา 
2. NA กรณี น้ าหมัก 
 

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 
ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 

(1) แผนควบคุมการผลิต 
4.1 มีแผนควบคุมการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลตรง
ตามวัตถุประสงค์โดยใช้หลักการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีหรือใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับหรือข้อมูลจากทางราชการหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพืชนั้นๆหรือข้อมูลจากคู่ค้าเพ่ือก าหนด
มาตรการควบคุมในแต่ละข้ันตอนที่อาจส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยและ/หรือคุณภาพของ
ผลิตผลและ/หรือสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

 
1. มีแผนควบคุมการผลิต และปฏิบัติตามได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การใส่
ปุ๋ย ตาม จุด CCP /งานวิจัย ใน 
ขั้นตอนที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย /คุณภาพของผลิตผล/
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

 
1. พินิจ แผนควบคุมตาม
เอกสาร หรือติดแสดง 
2. สัมภาษณ์ การปฏิบัติ
ตามแผนควบคุม 

(2) ปัจจัยการผลิต 
4.2จัดท ารายการและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต
แหล่งที่มาและรายละเอียดเฉพาะของปัจจัยการ
ผลิตที่ส าคัญเช่นเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ ปุ๋ยธาตุ
อาหารเสริมวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ใน

 
1. มีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยการผลิต 
และรายละเอียด รายการปริมาณวัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ 
 

 
1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์ ปัจจัยการ
ผลิตมีอะไรบ้าง 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
กระบวนการผลิต พร้อมทั้งระบุรายการปริมาณ
วัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ 
-เมล็ดพันธ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ 
4.3 เมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ต้อง
มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตรงตามพันธุ์ตามความ
ต้องการของตลาดสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา
และประวัติของเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์หรือส่วน
ขยายพันธุ์ได้ 

1. มีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยการผลิต 
และรายละเอียด รายการปริมาณวัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อแหล่งซื้อ 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์ ที่มาของพืช
ที่ปลูก 

4.4 ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจากเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์
หรือส่วนขยายพันธุ์ที่เป็นพิษต่อการบริโภคยกเว้น
มีข้อแนะน าในการบริโภคท่ีถูกต้อง 

1. ไม่ปลูกพืชที่ไม่มีในขอบข่าย 
2. มันแกว ต้องดูวิธีการเก็บรักษา การปฏิบัติในการปลูก 

1. พินิจพืชที่ปลูก 
 

4.5 หากมีการคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตรา
ตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
และบันทึกข้อมูลไว้ 

1. กรณีเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ คลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตาม
ฉลาก 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์ การปฏิบัติ 
3. NA กิ่งพันธุ์/ไม่คลุก 

-ปุ๋ยและสารบ ารุงดิน 
4.6 มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุง
ดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทั้งในด้าน
จุลินทรีย์เคมีและกายภาพสู่ผลิตผลในระดับที่จะ
ท าให้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคโดยใช้ปุ๋ยหรือสาร
ปรับปรุงดินที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 
2. ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
ยกเว้นโดโลไมท ภูไมท ปูนขาว ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน  
3. สารปรับปรุงอ่ืน ต้องขึ้นทะเบียน 

1. พินิจเลขทะเบียน 
2. สัมภาษณ์วิธีการใส่ 

4.7 หากเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม
ปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการหมักหรือย่อย

1. ปุ๋ยอินทรีย์หมักสมบูรณ์ 6 สัปดาห์  
2. มีบันทึกข้อมูล ระบุวิธีการ วันที่ และช่วงเวลาท าปุ๋ยอินทรีย์ 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
สลายโดยสมบูรณ์หรือผ่านกระบวนการอ่ืนอย่าง
เพียงพอที่จะไม่ท าให้เกิดโรคสู่คนทั้งนี้ให้บันทึก
ข้อมูลที่ระบุวิธีการ วันที่และช่วงเวลาท าปุ๋ย
อินทรีย์ 

3. NA (ไม่ผลิตเอง) 

4.8 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย 1. ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย 1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

4.9 พ้ืนที่เก็บรักษาผสมและขนย้ายปุ๋ยและสาร
ปรับปรุงดินหรือพ้ืนที่ส าหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ต้อง
แยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณท่ีไม่เกิดการ
ปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ า 

1. พ้ืนที่เก็บรักษา ผสม และขนย้าย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพ้ืนที่ส าหรับ
หมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณท่ีไม่เกิดการปนเปื้อนสู่
พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ า 

1. พินิจสถานที่ 
2. สัมภาษณ์วิธีการขนย้าย 
3. NA(ใช้แล้วหมดไป/จ้าง
เหมา) 

4.10 ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกในอัตราตาม
ค าแนะน าบนฉลาก 

1. ปุ๋ยเกร็ด 
2. ปุ๋ยน้ า /Hydroponics 
 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์วิธีการใช้ตาม
ฉลาก 
3. NA ไม่ใช้ปุ๋ย  

4.11 กรณีปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ต้องมีการ
เฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุ
อาหารพืช 

1. มีบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช(ไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์) 1. พินิจบันทึก 
2. NA 

(3) เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 
4.12 จัดให้มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

1. มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสม 
2. และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

4.13 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วนปลอดภัยและง่าย
ต่อการน าไปใช้งาน 
 

  



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
4.14 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
และอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

-มีบันทึกการ /ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องพ่นสารเคมี รถไถ รถขนผลผลิต เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและ
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์ 

4.15 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่
ต้องอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงานเช่น
หัวฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างน้อยปี
ละครั้งหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานเมื่อน ามาใช้งาน 

1.ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องอาศัยความเท่ียงตรงในการ
ปฏิบัติงาน เช่น หัวฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร อย่างน้อยปีละครั้งหรือ
เครื่อง ชั่ง ตวง วัด 
2.ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์ การปฏิบัติ 
3. NA กรณีจ้างเหมา 

4.16 ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการบรรจแุละขนส่งผลิตผลทุก
ครั้งก่อนการใช้งานและหลังใช้งานเสรจ็แลว้ 

-เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรรวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขนส่งผลิตผล    
ท าความสะอาด ก่อนการใช้งานถ้ามีการปนเปื้อน และหลังใช้งานเสรจ็แลว้ 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

(4) การจัดการในขั นตอนการผลิต 
4.17 มีการจัดการระบบการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผล
ตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

- ระบบการผลิต เพ่ือให้ได้ผลิตผลตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า 1. พินิจข้อก าหนด 
2. สัมภาษณ์การปฏิบัติ 
ตามคู่ค้า 
3. NA : ผู้รับซื้อไม่ก าหนด 

(5) การก าจัดของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้ หรือไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิต 
4.18 ส่วนของพืชที่มีโรคเข้าท าลายต้องเผาท าลาย
นอกแปลงปลูกโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- สวนของพืชที่มีโรคเขาท าลาย ตองเผาท าลายนอกแปลงปลูก 1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

4.19 แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจนรวมทั้งมีที่ท้ิง
ขยะให้เพียงพอหรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนรวมถึง

1. แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจน 
2. มีที่ท้ิงขยะให้เพียงพอ/ระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
มีการลดของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

5.การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 

5.1 ต้องเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเก่ียวที่
เหมาะสมโดยผลิตผลมีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดหรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

1. เก็บเก่ียวผลิตผลตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 
 

5.2 การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัย
ในการบริโภค 

1. ผู้ปฏิบัติงาน ต้องรู้ถึงการปนเปื้อนในผลิตผล ขณะการเก็บเกี่ยว และมี
มาตรการปฏิบัติ 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 
(รวมจ้างเหมาด้วย) 

5.3 คัดแยกผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพออกหากมีการ
คัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดก่อนจ าหน่ายให้คัด
แยกชั้นคุณภาพและขนาดของผลิตผลตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ก าหนดส าหรับ
ผลิตผลแต่ละชนิดหรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

1. มีการคัดแยกผลิตผล  1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

5.4 ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะเพ่ือป้องกันการ
ช้ าหรือเป็นรอยต าหนิของผลิตผลเนื่องจากการเก็บ
เกี่ยว 

1.ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ ในการเก็บเกี่ยว  1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

5.5 ป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตรายสู่ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือบรรจุใน
แปลงปลูกแล้วและไม่วางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว
สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง 
 
 

1. มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนผลิตผลที่มีการคัดเลือก หรือบรรจุแล้ว และ
ไม่วางสัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
5.6 แยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุในการ
เก็บเก่ียวและการขนย้ายเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
 

1.แยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจนจาก
ภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

5.7 อุปกรณ์ภาชนะบรรจุและวัสดุที่สัมผัสกับ
ผลิตผลโดยตรงต้องท าจากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการ
ปนเปื้อน 

1. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ เก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง 
ต้องท าจากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน เช่น พลาสติก ที่ท าความสะอาดแล้ว 
หรือมีวัสดุรองที่สะอาด หรือมีมาตรการจัดการไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

5.8 ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุให้สะอาด
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและตรวจสอบให้
มีสภาพพร้อมใช้งาน 

1. ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุให้สะอาด และตรวจสอบให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

5.9 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ภาชนะบรรจุ
และวัสดุให้เป็นสัดส่วนโดยแยกออกจากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีอ่ืนๆปุ๋ยและ
สารปรับปรุงดินและให้มีการป้องกันการปนเปื้อน
จากสัตว์พาหะน าโรค 

1. มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ ให้เป็นสัดส่วน และให้มี
มาตรการป้องกัน การปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA : เหมาสวน หรือ
ใช้ของผู้รับซื้อทั้งหมด  

5.10 จัดแยกผลิตผลด้อยคุณภาพกับผลิตผลที่มี
คุณภาพรวมถึงมีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่
ด้อยคุณภาพและตรวจสอบการคละปนของผลิตผล
ที่ด้อยคุณภาพ 

1. มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ เช่น ผลเล็ก บิดเบี้ยว
เสียหายบางส่วน น าไปให้ปลา ท าปุ๋ยหมัก และตรวจสอบการคละปนของ
ผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA : ผู้ซื้อไม่ก าหนด 
และรับซื้อทั้งหมด(เหมาสวน) 

5.11 สถานที่ที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจาก
การปนเปื้อนในผลิตผล 

1. สถานที่จัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความ
เสี่ยงจากการปนเปื้อนในผลิตผล เช่น นก หนู จิ้งจก 

1. พินิจ 
3. NA : เหมาสวน 

5.12 หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตราย
ทางกายภาพจากอุปกรณ์และเครื่องมือให้มี

1. มีมาตรการป้องกัน หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพ
จากอุปกรณ์และเครื่องมือ  

1. พินิจ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
มาตรการป้องกัน 2. NA: ไม่มีความเสี่ยง 
5.13 ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะสถานที่เก็บเก่ียวคัดบรรจุและเก็บรักษา
หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะน าโรคให้มี
มาตรการป้องกัน 

1. มีมาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่
เก็บเก่ียว คัดบรรจุ และเก็บรักษา  

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

5.14 หากมีการใช้เหยื่อหรือกับดักเพ่ือก าจัดสัตว์
พาหะน าเชื้อต้องจัดวางในบริเวณท่ีไม่มีความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อนสู่ผลิตผลภาชนะบรรจุและวัสดุ
รวมถึงให้มีการบันทึกข้อมูล 

1. จุดวางเหยื่อหรือกับดักเพ่ือก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ เช่น หนู ต้องจัดวางใน
บริเวณท่ีไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่ผลิตผล ภาชนะบรรจุ และวัสดุ 
รวมถึงให้มีการบันทึกข้อมูล 

1. พินิจจุดวางเหยื่อ/กับ
ดัก บันทึก 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA: ไม่มีการกระท านี้ 

6.การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา 
ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจ

ประเมิน 
6.1 มีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนย้ายพักผลิตผลและ/หรือเก็บรักษาผลิตผลเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนจากอันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภคและคุณภาพของ
ผลิตผล 

1. มีการจัดการด้าน
สุขลักษณะของสถานทีแ่ละ
วิธีการขนย้าย 
พักผลิตผล และ/หรือเก็บ
รักษาผลิตผล เช่น สถานที่
วางผลิตผลสะอาด เป็น
สัดส่วน หรือขณะขนย้าย 
และไม่วางกับพ้ืนดิน 

1. พินิจ
สถานที่ การ
ขนย้ายผลผลิต 
2. สัมภาษณ์ 
 

6.2 ใช้วัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้วเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลเศษดินและสิ่ง
สกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอ่ืนๆจากพ้ืนดิน 

1. มีวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณ
พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว 
และต้องสะอาด 

1. พินิจการ
วาง/พัก
ผลผลิต 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจ
ประเมิน 

2. สัมภาษณ์ 
6.3 ไม่ใช้พาหนะที่ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือปุ๋ยหรือสารปรับปรุงบ ารุงดินในการขนย้าย
หรือขนส่งผลิตผลเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคในกรณีที่ไม่สามารถแยกพาหนะในการขน
ย้ายหรือขนส่งได้ต้องท าความสะอาดพาหนะเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนดังกล่าวรวมถึงมีการบันทึกการใช้พาหนะ
ขนส่ง 
 

1. ไม่ใช้พาหนะ ขนย้าย
หรือขนส่งวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร หรือปุ๋ย หรือ
สารปรับปรุงบ ารุงดินใน
การขนย้ายผลผลิต 
2. ถ้าใช้ร่วมกัน ต้องบันทึก
การใช้ และการท าความ
สะอาด 

1. พินิจบันทึก 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA ไม่มี
พาหนะ 
- ผู้ปฏิบัติงาน 
ไม่จัดเป็น
พาหนะ 

6.4 เลือกใช้ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นต้นเพื่อการขนถ่ายผลิตผลภายในพ้ืนที่แปลงปลูกไปยังพื้นที่คัดแยก
บรรจุที่เหมาะสมมีวัสดุกรุภายในภาชนะเพ่ือป้องกันการกระแทกเสียดสี 
 

1. เลือกใช้ภาชนะท่ีใช้ใน
การบรรจุขั้นต้น เพื่อการ
ขนถ่ายผลิตผลภายในพ้ืนที่
แปลงปลูกไปยังพ้ืนที่คัด
แยกบรรจุที่เหมาะสม หรือ
มีวัสดุกรุภายในภาชนะเพ่ือ
ป้องกันการกระแทกเสียดสี 

1. พินิจ
ภาชนะบรรจุ 
2. สัมภาษณ์ 

6.5 การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในแปลงปลูกต้องเหมาะสมสามารถป้องกันการเกิดรอย
แผลที่ผลิตผลจากการขูดขีดหรือการกระแทกรวมทั้งปัญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความร้อน
และแสงแดด 

1. จัดวางผลิตผลในบริเวณ
พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว 
ป้องกันการเกิดรอยแผล 
การขูดขีด หรือการ
กระแทก 
2. ป้องกันการเสื่อมสภาพ
ของผลิตผลอันเนื่องจาก

1. พินิจ
ภาชนะบรรจุ 
2. สัมภาษณ์ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจ
ประเมิน 

ความร้อนและแสงแดด 
6.6 การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อ
การบริโภคได้ 

1. ขนย้ายผลิตผลในแปลง
ปลูกให้ปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวังและป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อ
การบริโภค 

1. พินิจ
ภาชนะบรรจุ 
วิธีการ 
2. สัมภาษณ์ 

6.7 กรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภาพง่ายต้องมีการดูแลและป้องกันที่เหมาะสมก่อนการขนส่ง 1. กรณีผลิตผลที่เสื่อม
คุณภาพง่ายต้องมีการดูแล
และป้องกันที่เหมาะสม
ก่อนการขนส่ง  

1. พินิจวิธีการ 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA : 
ทุเรียน 

6.8 พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผล 
 

1. พาหนะที่ใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตต้องสามารถ
รักษาคุณภาพ เช่น ห้อง
เย็น  

 

6.9 ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้วด้วยความระมัดระวังและขนส่งไปยังจุดรวบรวมสินค้าทันทีที่เก็บเกี่ยว
และ/หรือหลังการตัดแต่งคัดคุณภาพหรือคัดขนาดแล้ว 

1.ขนส่งผลิตผลที่บรรจุ
ภาชนะแล้วด้วยความ
ระมัดระวัง 

1. พินิจวิธีการ
วิธีการขนย้าย 
2. สัมภาษณ์ 

7.สุขลักษณะส่วนบุคคล  
ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 

7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือได้รับ
การฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

1.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล รวมถึงลูกจ้างเหมา 
2. รู้จักเชื้อโรคที่สามารถติดต่อในผลผลิตได้ เช่น อีโคไลด์สโมเนลล่า ชิคเกล่า 

1. พินิจบันทึก ใบ
ประกาศ เอกสาร 
2. สัมภาษณ์ความรู้ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
ที่ท าให้เกิดท้องร่วง  

7.2 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรงโดยเฉพาะหลังการ
เก็บเก่ียวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้อง
มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

1. ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น ไม่เป็น
โรคติดต่อ และมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล เช่น ล้างมือ มี
ผ้าปิดปาก ผ้ากันเปื้อน 

1. พินิจวิธีการคัดแยก 
ตัดแต่ง 
2. สัมภาษณ์ 

7.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วน
บุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
สามารถป้องกันของเสียต่างๆไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
สู่แปลงปลูกและผลิตผล 

1.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอ เช่น จุดล้าง
มือ ห้องสุขา และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียต่างๆไม่ให้
เกิดการปนเปื้อนสู่แปลงปลูกและผลิตผล 
 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

7.4 กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้ผู้ดูแล
การผลิตทราบเพ่ือตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ไม่ให้
เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

1.  กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้ผู้ดูแลการผลิตทราบ 1. บันทึก การป่วย 
2. สัมภาษณ์ 

7.5 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

1.  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง วิเคราะห์สารพิษในร่างกาย 

1. พินิจผลตรวจเลือด
หาสารพิษ 
2. สัมภาษณ์ 
3. NA : ไม่ใช้สารเคมี 
 

7.6 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่
เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

1.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น จุดพัก ที่
พักอาศัย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พาหนะ 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 

7.7 จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

1. หลักฐานการอบรม/อธิบาย ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น บันทึก 
พร้อมรายชื่อผู้อบรม (รวมจ้างเหมา) 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงาน วันที่ได้รับ
อบรม 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
7.8 เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้
หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี 

1. หลักฐานการอบรม/ความรู้ GAP พืช เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงาน เช่น รู้
จากเอกสาร บันทึกอบรม ใบประกาศ ต้องมีเอกสารด้วย (รวมจ้างเหมา) 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์ เจ้าของ
ฟาร์ม และผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ได้รับอบรม 

8.บันทึกข้อมูลและการตามสอบ 
ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 

(1) เอกสารและบันทึกข้อมูล 
8.1 มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ าที่มีรายละเอียดต่างๆ
เช่นชนิดพืชวันที่สถานที่และปริมาณน้ าใช้หรือ
ระยะเวลาให้น้ า (ข้อก าหนดข้อ 1.1.5 และ 1.1.6) 

1.มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ า มีรายละเอียดต่างๆ  เช่น ชนิดพืช วันที่ สถานที่ และ
ปริมาณน้ าใช้ หรือระยะเวลาให้น้ า รวมถึงอาศัยน้ าฝน ปริมาณน้ าฝน วันฝนตก 

1. พินิจ 
2. NA: ใช้น้ าใต้ดิน 

8.2 มีบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในดิน 
(ข้อก าหนดข้อ 2.4) 

- มีบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในดิน 1. พินิจ 
2. NA: ไม่มีการใช้ 

8.3 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ า
แปลงปลูก(ข้อก าหนดข้อ 2.9) 

- มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูก 1. พินิจ 
 

8.4 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรทุกครั้งที่ใช้อย่างน้อยให้ระบุชนิดพืช
ชนิดสารเคมีวัตถุประสงค์การใช้วันที่ใช้อัตราและ
วิธีการใช้วันที่เก็บเก่ียวและชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
(ข้อก าหนดข้อ 3.1) 

- มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้ 1. พินิจ 
2. NA: ไม่มีการใช้ 

8.5 มีบันทึกข้อมูล/หลักฐานการได้มาของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรและมีบันทึกรายชื่อวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่จัดเก็บ (ข้อก าหนดข้อ 
3.4และ 3.14) 

- มีบันทึกข้อมูล/หลักฐานการได้มาของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 1. พินิจ 
2. NA: ไม่มีการใช้ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
8.6 มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาและการ
ใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินเช่นวันที่ชนิดปริมาณ
อัตราที่ใช้วิธีการใช้ช่วงระยะของการปลูกพืชที่มี
การใช้ปุ๋ยและชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดข้อ 4.2) 

- มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาและการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 1. พินิจ 
 

8.7 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญท่ีมีผลต่อความ
ปลอดภัยของผลิตผล (ข้อก าหนดข้อ 5.2) 

- มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว ที่มีผลต่อความปลอดภัย
ของผลิตผล 

1. พินิจ 
 

8.8 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญท่ีมีผลต่อ
คุณภาพของผลิตผล (ข้อก าหนดข้อ 5.3 และ5.10) 

- เช่น การห่อผล การล้างผลผลิต การบรรจุ ไว้เป็นคู่มือ/ เอกสาร/ ป้าย /
ประกาศ 

1. พินิจ 
 

8.9 มีบันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ 
(ข้อก าหนดข้อ 5.14) 

- มีบันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ 1. พินิจ 
2. NA: ไม่มีการใช้ 

8.10 มีบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง 
(ข้อก าหนดข้อ 6.3) 

1. มีบันทึกการล้างท าความสะอาดพาหนะขนย้ายสารเคมี และขนส่งผลผลิต 1. พินิจ 
2. NA: ไม่มีการใช้ 

8.11 มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการ
ฝึกอบรมและ/หรือเก็บหลักฐานผลการตรวจ
สุขภาพและ/หรือการจัดการด้านสุขลักษณะส่วน
บุคคล (ข้อก าหนดข้อ 7.1, 7.5, 7.7 และ 7.8) 

1. มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม และ/หรือเก็บหลักฐานผลการ
ตรวจสุขภาพ และ/หรือการจัดการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล 

1. พินิจ 
 

8.12 จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน
ส าหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆรวมทั้งมีการบันทึก
ข้อมูลให้ครบถ้วนและลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มี
การบันทึกข้อมูล 

- มีแบบบันทึก ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง 1. พินิจ 
 

8.13 มีการจัดเก็บเอกสารและ/หรือบันทึกข้อมูล
เป็นหมวดหมู่แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาลเพ่ือ

- มีบันทึกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาล 1. พินิจ 
 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
สะดวกต่อการตรวจสอบและการน ามาใช้ 
(2)การตามสอบและการทบทวนวิธีปฏิบัติ 
  -การตามสอบ 
8.14 ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขน
ย้ายหรือบรรจุเพื่อจ าหน่ายต้องมีการระบุรุ่น
ผลิตผลหรือติดรหัสหรือเครื่องหมายแสดงแหล่ง
ผลิตหรือวันที่เก็บเกี่ยวให้สามารถตรวจสอบที่มา
ของผลิตผลได้ 
 

- ระบุรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่เก็บ
เกี่ยว 

1. พินิจ 
 

8.15 ในกรณีมีการจ าหน่ายผลิตผลต้องบันทึก
ข้อมูลผู้รับซื้อผลิตผลหรือแหล่งที่น าผลิตผลไป
จ าหน่ายรวมถึงปริมาณท่ีจ าหน่าย 

- มีบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อผลิตผล 1. พินิจ 
 

8.16 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและ
เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานไว้อย่าง
น้อย 2 ปีของการผลิตติดต่อกันหรือตามท่ี
ผู้ประกอบการหรือประเทศคู่ค้าต้องการเพ่ือให้
สามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้าเม่ือเกิดปัญหา
ได้ 

- มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 1. พินิจ 
 

8.17 กรณีพบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกท่ีอาจ
มีผลต่อความปลอดภัยต้องแยกผลิตผลและป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปจ าหน่ายหากพบหลังจากจ าหน่าย
แล้วให้รีบแจ้งผู้ซื้อผลิตผลทันที 

- มีบันทึกข้อมูลการแจ้งข้อมูล 1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 
2. NA: ไม่มีปัญหา 

8.18 กรณีท่ีพบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่
อาจมีผลต่อความปลอดภัยให้สืบหาสาเหตุและหา

- มีบันทึกข้อมูลปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา 1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์ 



 

ข้อก าหนด / เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
แนวทางแก้ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนอีกและ
ให้มีการบันทึกข้อมูล 

2. NA: ไม่มีปัญหา 

-การทบทวนวิธีปฏิบัติ 
8.19 ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีหรือทบทวนบันทึกข้อมูลอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งเพ่ือให้มั่นใจในกระบวนการผลิตและ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์รวมถึงเก็บบันทึกข้อมูลการทบทวน
และแก้ไขไว้ 

- มีบันทึกข้อมูลการทบทวนและแก้ไข 1. พินิจ 
 

8.20 มีการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องและเก็บ
บันทึกข้อมูลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนไว้ 

- มีบันทึกข้อมูล 1. พินิจ 
2. NA: ไม่มีปัญหา 

 

 



 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ข้อก าหนด/เกณ์์ก าหนดมาตรฐาน GAP พืชอาหารและ ASEAN GAP  
 

รายการ ข้อก าหนด 

Module 

ความปลอดภัย
อาหาร 
(FS) 

สิ่งแวดล้อม 
(EN) 

คุณภาพของ
ผลิตผล 
(PQ) 

สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และ
สวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
(WHSW) 

1. น  า ข้อ 1.1     

ข้อ 1.2     

ข้อ 1.3     

ข้อ 1.4     

ข้อ 1.5     

ข้อ 1.6     

ข้อ 1.7     

ข้อ 1.8     

ข้อ 1.9     

ข้อ 1.10     

ข้อ 1.11     

ข้อ 1.12     

ข้อ 1.13     

ข้อ 1.14     
 

หมายเหตุ 
 1. FS เป็นค าย่อของ Food Safety 
 2. PQ เป็นค าย่อของ Produce Quality 
 3. EN เป็นค าย่อของ Environmental Management 
 4. WHSW เป็นค าย่อของ Worker Health, Safety, Welfare 
 
 



 

รายการ ข้อก าหนด 

หมวด 

ความปลอดภัย
อาหาร 
(FS) 

คุณภาพของ
ผลิตผล 
(PQ) 

สิ่งแวดล้อม 
(EN) 

สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และ
สวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
(WHSW) 

2. พื นที่ปลูก ข้อ 2.1     

ข้อ 2.2     

ข้อ 2.3     

ข้อ 2.4     

ข้อ 2.5     

ข้อ 2.6     

ข้อ 2.7     

ข้อ 2.8     

ข้อ 2.9     

ข้อ 2.10     

ข้อ 2.11     
3. วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 

ข้อ 3.1     

ข้อ 3.2     

ข้อ 3.3     

ข้อ 3.4     

ข้อ 3.5     

ข้อ 3.6     

ข้อ 3.7     

ข้อ 3.8     

ข้อ 3.9     

 ข้อ 3.10     



 

รายการ ข้อก าหนด 

หมวด 

ความปลอดภัย
อาหาร 
(FS) 

คุณภาพของ
ผลิตผล 
(PQ) 

สิ่งแวดล้อม 
(EN) 

สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และ
สวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
(WHSW) 

ข้อ 3.11     

ข้อ 3.12     

ข้อ 3.13     

ข้อ 3.14     

ข้อ 3.15     

ข้อ 3.16     

ข้อ 3.17     

ข้อ 3.18     

ข้อ 3.19     

ข้อ 3.20     

ข้อ 3.21     
4. การจัดการ
คุณภาพใน
กระบวนการ
ผลิตก่อนการ  

เก็บเกี่ยว 

ข้อ 4.1     

ข้อ 4.2     

ข้อ 4.3     

ข้อ 4.4     

ข้อ 4.5     

ข้อ 4.6     

ข้อ 4.7     

ข้อ 4.8     

 
ข้อ 4.9     

ข้อ 4.10     



 

รายการ ข้อก าหนด 

หมวด 

ความปลอดภัย
อาหาร 
(FS) 

คุณภาพของ
ผลิตผล 
(PQ) 

สิ่งแวดล้อม 
(EN) 

สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และ
สวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
(WHSW) 

ข้อ 4.11     

ข้อ 4.12     

ข้อ 4.13     

ข้อ 4.14     

ข้อ 4.15     

ข้อ 4.16     

ข้อ 4.17     

ข้อ 4.18     

ข้อ 4.19     
6. การพัก
ผลิตผล       

การขนย้ายใน
แปลงปลูก และ

เก็บรักษา 

ข้อ 6.1     

ข้อ 6.2     

ข้อ 6.3     

ข้อ 6.4     

ข้อ 6.5     

ข้อ 6.6     

ข้อ 6.7     

ข้อ 6.8     

ข้อ 6.9     
7. สุขลักษณะ
ส่วนบุคคล 

 
 

ข้อ 7.1     

ข้อ 7.2     

ข้อ 7.3     



 

รายการ ข้อก าหนด 

หมวด 

ความปลอดภัย
อาหาร 
(FS) 

คุณภาพของ
ผลิตผล 
(PQ) 

สิ่งแวดล้อม 
(EN) 

สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และ
สวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
(WHSW) 

 
 
 
 
 

ข้อ 7.4     

ข้อ 7.5     

ข้อ 7.6     

ข้อ 7.7     
ข้อ 7.8     

8. บันทึกข้อมูล
และการตาม

สอบ 

ข้อ 8.1     

ข้อ 8.2     

ข้อ 8.3     

ข้อ 8.4     

ข้อ 8.5     

ข้อ 8.6     

ข้อ 8.7     

ข้อ 8.8     

ข้อ 8.9     

ข้อ 8.10     

ข้อ 8.11     

ข้อ 8.12     

 

ข้อ 8.13     

ข้อ 8.14     

ข้อ 8.15     

ข้อ 8.16     

ข้อ 8.17     



 

รายการ ข้อก าหนด 

หมวด 

ความปลอดภัย
อาหาร 
(FS) 

คุณภาพของ
ผลิตผล 
(PQ) 

สิ่งแวดล้อม 
(EN) 

สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และ
สวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
(WHSW) 

ข้อ 8.18     

ข้อ 8.19     

ข้อ 8.20     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
 

64.42 
- หญิง 35.58 

2. อายุ (ปี)  
- 20 - 25                       1.69 
- 26 - 30 11.81 
- 31 - 35 6.29 
- 36 - 40  16.87 
- มากกว่า 40  63.34 

3. ระดับการศึกษา  
- ต่ ากว่ามัธยมปลาย/ปวช. 59.05 
- มัธยมปลาย/ปวช. 18.86 
- อนุปริญญา 12.42 
- ปริญญาตรี 7.06 
- สูงกว่าปริญญาตรี 2.61 

4. ประสบการณ์การผลิต (ปี)  
- น้อยกว่า 1 1.69 
- 1 - 2  
- 2 - 3 

19.33 
10.89 

- 3 - 4  
- 4 - 5 

11.81 
4.14 

- 5 ขึ้นไป 52.15 
5. พื นที่ปลูก (ไร่)  

- น้อยกว่า 1  25.15 
- 1 - 2  
- 2 - 3 

6.75 
3.37 

- 3 - 4 66.13 
- 4 - 5 13.34 
- มากกว่า 5 ไร่   45.09 

6. สถานที่จ าหน่าย 
- ตลาดทั่วไป 
- บริษัทคู่สัญญา 
- บริษัทส่งออก 
- อ่ืนๆ 

 
46.78 
12.12 
38.96 
2.15 



 

ตารางท่ี 7 ผลกระทบของมาตรฐาน GAP พืชอาหารที่เทียบเคียงข้อก าหนดตามมาตรฐาน ASEAN GAP ต่อการปฏิบัติของเกษตรกร 
 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 

ข้อก าหนดที่ 1 น  า 
1.1 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ตอ้งมาจากแหล่งที่ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล 
กรณีที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ให้วิเคราะห์น้ า  

-น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลติไหลผา่น
ชุมชน 

0.1 
-ท าสระหรือบ่อพักน้ าก่อน
น าไปใช้ในกระบวนการผลติ 

0.1 

 
 
 
 
94.60 

 
 
 
 
4.90 

 
 
 
 
0.20 

 
 
 
 
0.30 

1.2 กรณีใช้น้ าเสียจากโรงงานฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ี
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ได้พิสจูน์แล้วว่า น้ า ผ่านการบ าบัด
น้ าเสีย และน ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้  

-น้ าท่ีใช้ไหลผ่านชมชุน / เหมืองแร่เก่า 0.1 

-ท าสระหรือบ่อพักน้ าก่อน
น าไปใช้ในกระบวนการผลติและ
มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจ
วิเคราะหค์่าความปลอดภัย 

0.1 

-ปลูกพืชดูดซับสารตกค้างโลหะ
หนักเพื่อบ าบัดน้ าในบ่อพัก 

0.1 

1.3 น้ าท่ีใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ า
ดื่มหรือเทยีบเท่า โดย  ให้ความส าคัญกับน้ าที่สมัผสัผลผลิต
ส่วนท่ีบริโภคได้ หรือน้ าที่ตกค้างบนผลิตผลที่มีพ้ืนผิวไม่
เรียบ  

-ใช้น้ าบ่อ / สระขุด / น้ าบาดาล / น้ า
คลองชลประทาน ในการล้างผลผลิต 

0.5 

-ท าทีพ่ักน้ าก่อนน าไปใช้ในการ
ล้างผลผลิตและมีการเก็บ
ตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่า
ความปลอดภัยที่เทียบเท่าน้ าดื่ม 

0.5 
 
94.60 

 
3.70 

 
0.50 

 
1.20 

1.4 เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอส าหรับพืชที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ หรือถ้ามีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ ให้มีระบบ
การลดปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และ/หรือวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร 

- - - - 0 
 
0 

 
0 

 
100.0 

1.5 มีการบ ารุงรักษาระบบการใหน้้ า ให้สะอาดตามความ
เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ส าหรับพืช
ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส ์
 

- - - - 
 
89.60 

 
3.10 

 
0.00 

 
7.30 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
1.11 บ ารุงรักษาระบบการให้น้ า และดูแลให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ 
 

-ระบบให้น้ าช ารุดเสียหายและมสีิง่
ปนเปื้อนไปกับระบบการให้น้ า 

3.1 
-ดูแลรักษาวสัดุและระบบให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 

1.6 เก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มการผลิต
และในช่วงเวลาที่มสีภาวะแวดล้อมเสี่ยง ต่อการปนเปื้อน 

- - - - 
 
72.20 

 
2.00 

 
0.20 

 
25.60 

1.7 มีการจัดการน้ าเสยีที่เกิดจากการใช้งาน เช่น น้ าจาก
ห้องสุขา น้ าท้ิงต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ 

-น้ าท้ิงจากการช าระลา้งไหลปนเปือ้น
น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลติ 

0.9 
-ท าท่อระบายน้ าจากการช าระ
ล้างไหลแยกลงท่อน้ าทิ้ง 

0.9 
 
95.60 

 
2.90 

 
0.20 

 
1.30 -น้ าจากห้องสุขามีโอกาสไหลปนเปื้อน

น้ าท่ีใช้ในการผลิต 
0.2 

-ท าท่อระบายน้ าจากห้องสุขา
ไหลแยกลงท่อน้ าท้ิง 

0.2 

1.8 น้ าที่ใช้ละลายปุ๋ย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ควร
มีคุณภาพท่ีด ี

-ใช้น้ าในแม่น้ า / น้ าคลอง ผมสมวตัถุ
อันตราย 

4.6 
-ใช้น้ าประปา / น้ าจากบ่อพักน้ า 
สระขดุ / น้ าฝน ในการผสมฯ 

4.6 
 
83.90 

 
4.30 

 
0.30 

 
11.50 

1.9 มีวิธีการให้น้ าท่ีเหมาะสมกับความต้องการของพืช และ
ความช้ืนของดิน 

- - - - 

 
 
 
95.10 

 
 
 
1.80 

 
 
 
0.30 

 
 
 
2.80 

1.10 มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสม เพือ่ลดการสูญเสียน้ าและ
ความเสีย่งท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและ
พื้นที่โดยรอบ 

-ให้น้ าในปริมาณที่มากเกินและไหล
ปนเปื้อนลงสู่แมล่ าคลอง 

5.3 

-ติดตั้งระบบให้น้ าท่ีเหมาะสมแก่
ความต้องการของพืช เช่นน้ า
หยด สปริงเกอร ์

3.2 

-ให้น้ าแบบร่อง 2.1 

1.14 เลือกแหล่งปลูกที่มีน้ าเพยีงพอในการผลิตพืชให้มี
คุณภาพ 

- - - - 

1.12 แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน้ าท่ี
เกิดขึ้นจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 

- - - - 
 
95.10 

 
2.90 

 
0.00 

 
2.00 

1.13 มีการอนุรักษ์แหล่งน้ า และสภาพแวดล้อม 
-บ่อน้ าเสี่ยงต่อการพังทลายและมสีิ่ง
ปนเปื้อนไหลปนเข้าบ่อ 

2.9 
-ปลูกพืชตามคันดินบ่อ เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของบ่อน้ า 

2.4 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
-ไม่ทิ้งขยะ และป้องกันการ
ปนเปื้อนลงบ่อ 

0.5 

เฉลี่ย  17.7  17.8 88.24 2.85 0.17 8.74 

ข้อก าหนดที่ 2 พื นที่ 
2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายในผลิตผล หากมีความ
เสี่ยงฯ ให้วิเคราะหด์ิน และเก็บผลวิเคราะห์ฯ ไว้เป็น
หลักฐาน 

-อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในรัศมี 5 
กิโลเมตร 

0.3 
-ปลูกพืชเป็นแนวกันชนจาก
แปลงข้างเคียงที่มีการใช้สารเคม ี

0.4 

 
 
 
94.50 

 
 
 
4.60 

 
 
 
0.30 

 
 
 
0.60 

-แปลงข้างเคียงเป็นแปลงท่ีมีการใช้
สารเคม ี

4.2 
-ขึงแสลนเพื่อลดปญัหาการฟุ้ง
กระจายของการใช้สารเคมีจาก
แปลงข้างเคียง 

4.1 

-วัสดุเพาะมีการใช้วัตถุอันตราย 0.1 ท าความสะอาดวัสดุเพาะปลูก 2.0 

2.2 กรณีจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกท่ีมีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนต้องมีข้อพิสูจน์ท่ีชัดเจนวา่มีวิธีการบ าบัดทีล่ดการ
ปนเปื้อนสู่ระดับท่ีปลอดภัยได ้

- - - - 

2.3 หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้รมหรือราดเพื่อ
ฆ่าเช้ือในดินและวสัดุปลูก ให้บันทึกข้อมูล ชนิดวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร วันท่ีใช้ อัตราการใช้ วิธีใช้ และชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

-บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ราดหรือรมเพื่อฆ่าเช้ือ
ในดินไม่ครบถ้วน 

5.4 

-บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรให้ครบถ้วนโดยมี
รายละเอียดชนดิวัตถุอันตราย 
วันท่ีใช้ อัตรา วิธี ช่ือผู้ปฏิบัติงาน 

5.4 
 

 
 
91.20 

 
 
5.40 

 
 
0.00 

 
 
3.40 

2.4 พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

-พื้นที่ในการผลิตไม่มเีอกสารสิทธ์ิ 4.8 
-ท าหนังสือขอใช้ประโยชน์จาก
เจ้าของพื้นที ่

4.8 
 
94.90 

 
4.40 

 
0.20 

 
0.50 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 

2.5 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจดัระบบ
การผลิต และในช่วงที่มีสภาวะแวดล้อมเสี่ยงฯ เพื่อวิเคราะห์
การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เปน็อันตราย และเก็บผลการ
วิเคราะหไ์ว้เป็นหลักฐาน 

- - - - 
 
94.90 

 
2.30 

 
0.00 

 
2.80 

2.6 พื้นที่ปลูกใหม่ ควรเป็นพ้ืนท่ีที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หากมีผลกระทบ ควรมีมาตรการในการลดหรือ
ป้องกันผลเสียที่จะเกดิขึ้น 
 

- - - - 

 
 
95.20 

 
 
3.50 

 
 
0.20 

 
 
1.10 

2.9 มีการดูแลรักษาพ้ืนท่ีที่ปลูกพืชเพื่อป้องกันการเสื่อม
โทรมของดิน 

-ไม่มีการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกพืชเพื่อ
ป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน 

3.7 
-ใช้มีวัสดุคลุมดิน 3.0 
-ปลูกพืชลดการพังทลายของดิน 0.5 
-ปลูกพืชตามแนวระดับ ขั้นบันใด 0.2 

2.10 ปลูกพืชให้เหมาะสมกับชนิดของดิน และไมม่ีความ
เสี่ยงท่ีท าให้เกิด 

- - - - 

2.7 มีการวางผังแปลง จัดท าแปลง หรือปรับปรุงผังแปลง 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม 
คุณภาพผลติผล และสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

-การวางผังแปลงยังไม่ถูกต้อง 3.7 

-วางผังแปลงโดยค านึงถึง
ผลกระทบด้านความปลอดภัย
อาหาร คุณภาพผลผลิต 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน 

3.7 
 
94.60 

 
3.50 

 
0.20 

 
1.70 

2.8 การจัดท ารหสัแปลงปลูก และข้อมูลประจ าแปลง โดย
ระบุ ช่ือเจ้าของพื้นที่ สถานท่ีติดตอ่ ช่ือผู้ดูแล (ถ้ามี) ท่ีตั้ง
แปลง แผนผังที่ตั้งแปลง แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืช และ
พันธุ์ ที่ปลูก 

-การจัดท าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 0.7 

-จัดท าข้อมูลแปลงปลูกโดย
ประกอบด้วยรหัสแปลง และ
ข้อมูลประจ าแปลงท่ีมีชื่อเจ้าของ
พื้นที่ สถานท่ีติดต่อ ผูดู้แล ท่ีตั้ง
แปลง แผนผังที่ตั้งแปลงปลูก 

0.7 
 
 
74.10 

 
 
3.80 

 
 
0 

 
 
22.10 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
ชนิดพืช พันธุ์ท่ีปลูก 

2.11 จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ป ี -ไม่มีประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1 
-จัดท าบันทึกข้อมูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและเก็บรักษาการ
จัดท าข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี 

3.1 

เฉลี่ย  26.0  26.0 91.37 3.94 0.11 4.58 

ข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
3.1 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า หรือ
อ้างอิงค าแนะน าของ กรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากท่ี
ขึ้นทะเบียน   หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนเก็บ
เกี่ยวตามค าแนะน าในฉลาก หรือค าแนะน าของทางราชการ 
กรณสีงสัยใหสุ้่มผลิตผล วิเคราะหส์ารพิษตกค้างในผลิตผล 
ถ้าผลวิเคราะห์ฯ เกินค่ามาตรฐาน ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ 
และแก้ไข รวมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานหยุด
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยวตามค าแนะน า
ในฉลาก หรือค าแนะน าของทางราชการ กรณสีงสัยใหสุ้่ม
ผลิตผล วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผล ถ้าผลวเิคราะห์ฯ 
เกินค่ามาตรฐาน ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และแกไ้ข รวมทั้ง
บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

-เกษตรกรบางรายใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรตามความเคยชิน 
 

0.1 

-ใช้ตามค าแนะน าของหน่วยงาน
ราชการ 

0.1 

 
 
 
 
 
 
67.3 

 
 
 
 
 
 
0.2 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
32.5 

-ใช้ตามค าแนะน าของจนท.
ส่งเสริม / จนท.บริษัท 

0.1 

-เกษตรกรบางรายซื้อหาวตัถุอันตราย
ทางการเกษตรโดยใช้ตามเพื่อน คน
รู้จัก หรือร้านค้าตัวแทนจัดจ าหน่าย
แนะน า 

0.1 

-ใช้ตามค าแนะน าของฉลากข้าง
ขวด / กล่องบรรจ ุ

0.1 

-เก็บตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์
สารตกค้าง และเก็บผลวิเคราะห์
ไว้เป็นหลักฐาน 

0.1 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 

3.2 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเตมิ 

- - - -  
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3.50 

 
 
 
0 

 
 
 
14.9 3.3 กรณีผลิตเพื่อส่งออกให้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตามที่ประเทศคู่ค้าหรือข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
-เกษตรกรบางรายไม่รู้ข้อมลูที่ประเทศ
คู่ค้าก าหนด 

3.5 
-ศึกษากฎระเบยีบ ข้อบังคับของ
ประเทศคู่คา้เพื่อปฏิบัตติาม
เงื่อนไขที่ประเทศคูค่้าก าหนด 

3.5 

3.4 ท าความสะอาดเครื่องพ่นวัตถอุันตรายทางการเกษตร
และอุปกรณห์ลังการใช้ทุกครั้ง และก าจัดน้ าล้างด้วยวิธีท่ีไม่
ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

 
 
 

85.40 

 
 
 

2.80 

 
 
 
0 

 
 
 

11.8 

3.5 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกตอ้ง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและ
อัตราการใช้ เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

-เกษตรกรบางรายใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรยังไม่ถูกต้อง 

2.8 
-ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ให้ถูกต้องกับชนิดของศัตรูพืช
และใช้ในปริมาณที่ถูกต้อง 

2.8 

3.6 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและ
อุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบใหอ้ยูใ่น
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - 

3.7 วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีใ่ช้ไม่หมดในคราวเดยีว 
ต้องปิดฝาใหส้นิทและเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร หากเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมลูให้
ครบถ้วนถูกต้อง 

-เมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุไม่
มีการระบุข้อมูลอยา่งครบถ้วน 

1.1 
-บันทึกข้อมูลของวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรอย่างครบถ้วนเมื่อ
มีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจ ุ

1.1 
 
 
 
92.30 

 
 
 
2.80 

 
 
 
0.30 

 
 
 
4.6 3.8 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ ในสถานท่ี - - - - 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
เฉพาะที่เป็นสดัส่วน แยกสารแต่ละชนิด ควบคุมการหยิบ
ใช้ได้ และไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและไม่เกดิ
อันตรายต่อบุคคล 

3.9 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้ว 
ต้องท าลาย หรือก าจดัด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

- - - - 

3.10 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ี
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ต้องเก็บในสถานท่ีเฉพาะ และ
ท าลาย หรือก าจดัด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

- - - - 

3.17 จัดเก็บสารเคมี เช่น น้ ามันเช้ือเพลิง สารท าความ
สะอาด สารอื่นๆ ทีไ่ม่ได้ใช้ทางการเกษตร ให้เกบ็เป็น
สัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสูผ่ลิตผลและสิ่งแวดล้อม 

-ไม่มีการจัดเก็บสารเคมีอื่นแยกจาก
วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเป็น
สัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

0.5 
-แยกเก็บสารเคมีอื่น อย่างเป็น
สัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตร 

0.5 

3.18 มีการบันทึกรายการหรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ท่ีเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บ 

-บันทึกรายการวัตถุอันตรายในสถานท่ี
เก็บไม่ครบถ้วน 

2.5 
-จัดท าบันทึกหรือบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตรายที่ใช้ในสถานท่ีเก็บ 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

2.5 

3.11 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการ
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

- - - - 
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4.90 
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8.7 

3.12 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามดิชิด 
มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่  หน้ากาก ผ้าปิดจมูก ถุงมือ 
หมวก และสวมรองเท้า 

-ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้วัตถุอันตรายทาง
เกษตรไม่มีอุปกรณ์ป้องกันในการ
ปฏิบัติงาน 

2.0 
-สวมเสื้อผ้ามดิชิด สวมหน้ากาก 
ถุงมือ หมวก รองเท้า เสื้อกันฝน
ในขณะปฏิบตัิงานฯ 

2.0 

3.13 ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่น
วัตถุอันตรายทางการเกษตร และต้องน าเสื้อผ้าไปซักให้

-ไม่มีการแยกซักเสื้อผ้าต่างหาก
หลังจากการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

2.2 
-แยกเสื้อผ้าที่ใช้ในการปฏบิัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรแยกต่างหาก 

2.2 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยกจากเสือ้ผ้าที่ใช้ปกติ 

3.19 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องอยู่เหนือลม
ตลอดเวลา รวมถึงต้องระวังละอองวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรฟุ้งกระจายไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียง 

- - - - 

3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุ
อย่างครบถ้วน เช่น น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ 

-อุปกรณ์ปฐมพยาบาลมไีม่ครบ 0.2 
-เตรียมอุปกรณป์ฐมพยาบาลเช่น
น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย ไว้
ในห้องเก็บสารเคมีให้ครบ 

0.2 

3.21 มีเอกสารค าแนะน าการปฏิบตัิ กรณีที่มีอุบตัิเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินแสดงไว้ใหเ้ห็นชัดเจนในบริเวณเก็บวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 

-ไม่มีเอกสารค าแนะน าหรือคู่มือปฏิบัติ
กรณีเกดิอุบัติเหตุฉุกเฉินแสดให้เหน็ใน
บริเวณทีเ่ก็บวัตถุอันตราย 

0.5 

-จัดท าเอกสารค าแนะน าหรือ
คู่มือปฏิบัติกรณเีกิดอุบัตเิหตุ
ฉุกเฉินแสดใหเ้ห็นในบริเวณที่
เก็บวัตถุอันตราย 

0.5 

เฉลี่ย  15.5  15.7 82.61 2.82 - 14.51 

ข้อก าหนดที ่4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต
ก่อนการเก็บเกี่ยว 
4.1 กรณีที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ต้องเฝ้าระวังและ
บันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตอุาหารพืช 

- - - - 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
100.0 

4.2 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย - - - -  
 
91.40 

 
 
6.40 

 
 
0.20 

 
 
2.00 

4.4 มีการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดนิ ที่ปลอดภัยต่อผลติผล
และการบริโภคโดยขึ้นทะเบยีนอยา่งถูกต้องกับกรมวิชาการ

- มีเซลล์มาขายที่แปลง ผลติภณั์์
ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

5.4 
-ไม่ให้ใช้สารดังกล่าว และไม่
หลงเชื่อการโฆษณา 

5.4 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
เกษตร -ใช้ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินทีข่ึ้น

ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
5.4 

4.6 พ้ืนท่ีเก็บรักษา ผสม และขนยา้ยปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 
หรือพ้ืนท่ีส าหรับหมักปุ๋ยอินทรยี์ ต้องแยกเป็นสัดส่วน ไม่
ปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกและแหล่งน้ า 

-ไม่มีการแยกพื้นทีเ่ป็นสดัส่วน 1.1 
-ท าการแยกเป็นสดัส่วนและอยู่
ในบริเวณที่ไม่เกิดการปนเปื้อนสู่
พื้นที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ า 

1.1 

4.13 ใช้ปุ๋ยชนิดที่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกในอัตราตาม
ค าแนะน าบนฉลาก 

-บนฉลากปุ๋ยไม่แนะน าการใช้ที่
เหมาะสมแต่ละพืช 

0.3 
-หาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ของแต่ละพืชเพิ่มเตมิ 

0.3 

4.3 หากคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามค าแนะน าบนฉลาก
ที่ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง และบนัทึกข้อมูลไว ้

-ไม่มีการจดบันทึก  3.5 

-ท าตามค าแนะน าในการคลุก
หรือเคลือบเมล็ด 

3.5 

66.70 3.50 - 29.80 
-บันทึกการใช้สารเคมีคลุกหรือ
เคลือบเมล็ด 

3.5 

4.5 หากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องผ่านกระบวนการหมัก
หรือย่อยสลายโดยสมบรูณ์ทีไ่ม่ท าให้เกิดโรคสู่คน ท้ังนี้ให้
บันทึกข้อมูล ระบุวิธีการ วันท่ี และช่วงเวลาผลิตปุ๋ยอินทรยี ์

-ไม่ทราบถึงขั้นตอนการหมักหรือการ
ย่อยที่ถูกต้อง 

1.2 

-ศึกษาขั้นตอนการหมักและการ
ย่อยที่ถูกต้อง 

1.2 
55.50 1.20 - 43.30 

 -บันทึกข้อมูลการผลิต 1.2 

4.7 เครื่องมือท่ีต้องอาศัยความเทีย่งตรง เช่น หัวฉีด ต้อง
ตรวจสอบความเที่ยงตรงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหมใ่ห้มีประสิทธิภาพเมื่อ
น าไปใช้งาน 

-ไม่มีการตรวจสอบ เครื่องมือก่อนใช้ 0.7 
-ท าการตรวจสอบก่อนใช้ หรือท า
การตรวจสอบทุก 3 เดือน 6 
เดือน 9 เดือน 1ปี 

0.7  
 
92.00 

 
 
4.40 

 
 
0.20 

 
 
3.40 4.16 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า

อย่างสม่ าเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

-ไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ 
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า 

3.9 
-ตรวจสอบอุปกรณ์ ตามรอบของ
การตรวจสอบเครื่องมืออ่ืนๆเพื่อ
ป้องการอุบัติเหต ุ

3.9 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 

4.8 มีการจัดการระบบการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลตรงตาม
ข้อก าหนดของคู่ค้า 

-ไม่มีความรู้ความเข้าใจการวางแผน
ระบบการผลิตพืช 

1.3 

-ใช้ระบบการผลิตที่ก าหนดจากคู่
ค้า 

1.3 

 
92.00 

 
6.60 

 
0.30 

 
1.10 

-ใช้หลักปฏิบัติตามระบบการ
จัดการคณุภาพ 

1.3 

4.9 มีแผนควบคุมการผลิต เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมใน
แต่ละขั้นตอนท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ความปลอดภัย คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวสัดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

-ไม่มีแผนควบคุมการผลิต  5.6 

-มีมาตรการควบคมุขั้นตอนการ
ผลิต 

5.6 

-มีข้อมูลทางวิชาการรองรับ 5.6 

4.10 จัดท ารายการปัจจยัการผลติ แหล่งที่มา ของปัจจัยที่ใช้
ในการผลติ พร้อมท้ังระบุ ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ท่ีจดัซื้อ 

-ไม่ได้จัดท ารายการปัจจัยการผลิต 7.2 
-บันทึกรายละเอียด รายการ 
ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ท่ีซื้อ 

7.2 91.60 6.60 0.50 1.30 

4.11 เมล็ดพันธ์ุ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธ์ุ ต้องมา
จากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ ตรงตามพันธุ์ ตามความต้องการของ
ตลาด  ตรวจสอบแหล่งที่มาได ้

-ไม่เก็บหลักฐานการซื้อเมล็ดพันธ์ุไว้ 6.6 -ท าตารางการซื้อปัจจัยการผลติ  6.6  
 
92.30 

 
 
6.10 

 
 
0.50 

 
 
1.10 

4.12 ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจากเมลด็พันธ์ุ หรือต้นพันธุ์ หรือ
ส่วนขยายพันธ์ุ ท่ีเป็นพิษต่อการบริโภค ยกเว้นมีข้อแนะน า
ในการบริโภคที่ถูกต้อง 

- - - - 

4.14 มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและเพยีงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 

-ขาดตะกร้าพลาสติกและถุงมือในการ
ท างาน 

7.3 

-ใช้ตะกร้าพลาสติกในการขนย้าย
และเข่งในการบรรจเุวลาท างาน 
และสวมใส่ถุงมือทุกครั้งในการ
เก็บผลผลิต 

7.3 91.70 7.10 0.20 1.00 

4.15 มีสถานท่ีเก็บรักษา เครื่องมอืและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน 
ปลอดภัย และง่าย ต่อการน าไปใช้งาน 

-ขาดสถานท่ีเก็บรักษาท่ีเหมาะสม 
เพราะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย 

7.4 
-จัดการสถานท่ีใหเ้หมาะสม โดย
ยึดความปลอดภยัและประหยัด 

7.4 91.50 6.90 0.50 1.10 

4.17 ท าความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร 
ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุ และขนสง่ผลิตผลทุกครั้งท้ังก่อน

-ท าความสะอาดนานๆ ครั้ง 7.4 
-เพิ่มมาตรการตรวจสอบและ
ปรับเปลีย่นขั้นตอนการท างาน 

7.4 92.00 7.40 - 0.60 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
และหลังการใช้งาน 

4.18 ส่วนของพืชที่มีโรคเข้าท าลาย ต้องเผาท าลายนอก
แปลงปลูก โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-มีการท าลายนอกแปลงปลูก แต่ใช้
เวลานาน 

0.1 

-แบ่งโซนจัดการ ในการท างาน
แต่ละครั้ง 

0.1 

 
 
88.20 

 
 
0.20 

 
 
- 

 
 
11.60 

-หาวิธีการลดของเสียที่เกิดจาก
การผลิต 

0.1 

4.19 แยกประเภทของเสีย และสิง่ของที่ไม่ใช้/ไม่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตให้ชัดเจน มีที่ท้ิงขยะเพียงพอ หรือระบุจุดทิ้ง 
รวมถึงมีการลดของเสยีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลติ 

-ไม่มีจดุทิ้งที่ชัดเจน จะใช้การกอง
รวมกันแล้วเผาในคราวเดียว 

0.1 -ก าหนดจุดทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ 0.1 

เฉลี่ย  59.1  76.1 82.18 4.75 0.18 12.82 

ข้อก าหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว 
5.1 เก็บเกี่ยวผลติผลที่มีอายุเกบ็เกี่ยวท่ีเหมาะสม มีคณุภาพ
ตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

-เก็บเกี่ยวตามความต้องการของลกูค้า 
แต่ผลผลิตไม่ได้คณุภาพ 

0.05 

-ท าความเข้าใจกับลูกค้า ก่อนซื้อ
ขาย 

0.05 

 
 
 
 
89.60 

 
 
 
 
0.20 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
10.20 

-ดูและคดัแยกผลผลิตทีด่้อย
คุณภาพออกจากกัน 

0.05 

5.4 คัดแยกผลติผลที่ไมไ่ดคุ้ณภาพออก หรือการคัดแยกชั้น
คุณภาพและขนาด ตามข้อ ก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร
แต่ละชนิด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

-ไม่มีการคัดแยก 0.1 
-จัดแยกผลผลิตที่ด้อยคุณภาพ 
เช่น ผลเล็ก บิดเบีย้ว เสียหาย 

0.1 

5.10 ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ เพื่อป้องกันการช้ าหรือ
เป็นรอยต าหนิของผลติผลเนื่องจากการเก็บเกี่ยว 

- - - - 

5.12 มีการจัดแยกผลิตผลด้อยคณุภาพกับผลติผลคุณภาพ 
รวมถึงมีแผนการใช้ประโยชน์ และตรวจสอบการคละปน
ของผลิตผลที่ด้อยคณุภาพ 

-ไม่มีการน าผลผลิตที่ด้อยคุณภาพไป
ใช้ประโยชน ์

0.05 
-ศึกษาการน าผลผลิตที่เหลือไป
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

0.05 

5.2 การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบตัิอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกัน -วางผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไว้บนพื้นเพือ่ 4.7 -ป้องกันการปนเปื้อนโดยไม่วาง 4.7     



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
การปนเปื้อนท่ีมผีลต่อความปลอดภัยในการบรโิภค รอการขนย้าย ผลผลติที่เก็บแล้วสัมผัสพื้นดิน

โดยตรง 
 
 
89.10 

 
 
6.00 

 
 
4.90 

 
 
- 

5.3 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่สัมผัสกับผลติผล
โดยตรง ต้องท าจากวัสดุทีไ่ม่ท าใหเ้กิดการปนเปื้อน 

-ไม่แน่ใจว่าวัสดุที่สัมผัสกับผลติผลท า
จากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน 

4.2 
-ตรวจดูอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งาน
และสะอาดก่อนการใช้งานทุก
ครั้ง 

4.2 

5.9 หากมีการใช้เหยื่อหรือกับดักเพื่อก าจัดสัตว์พาหะน าเช้ือ
ต้องจัดวางในบริเวณทีไ่ม่มคีวามเสีย่งต่อการปนเปื้อนสู่
ผลิตผล ภาชนะบรรจุและวัสดุ รวมถึงให้มีการบันทึกข้อมูล 

-วางกับดักไว้กระจดักระจายทั่วพ้ืนท่ี 2.0 
-แก้ไขจุดวางกับดักให้อยู่ใน
บริเวณทีไ่ม่มคีวามเสี่ยง 

2.0 

5.5 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตราย
สู่ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือบรรจุในแปลงแล้ว และไม่วาง
สัมผสักับพ้ืนดินโดยตรง 

-วางผลผลิตกับพื้นโดยตรง 0.2 
-จัดหาวัสดุปูรองผลผลิตเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อน 

0.2 
 
88.80 

 
0.20 

 
- 

 
11.00 

5.6 แยกภาชนะในการบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุในการเก็บเกีย่ว 
และการขนย้าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

- - - - 

 
 
76.80 

 
 
6.10 

 
 
0.20 

 
 
16.90 

15.1 ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุใหส้ะอาด เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล และตรวจสอบให้มสีภาพ
พร้อมใช้งาน 

-ไม่ค่อยมีการตรวจสอบความพร้อมใช้
งาน 

0.3 
-ตรวจดูอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งาน
และสะอาดก่อนการใช้งานทุก
ครั้ง 

0.3 

15.4 หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตรายทาง
กายภาพจากอุปกรณ์และเครื่องมอื ให้มีมาตรการป้องกัน 

-ไม่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง 6.0 
-ศึกษาวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้น 

6.0 

5.7 จัดให้มสีถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวสัดุ
ให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจาก
สัตว์พาหะน าโรค 

-เก็บทุกอย่างรวมกันไว้ท่ีเดยีว 8.2 
-จัดแยกเป็นสัดส่วนเพื่อความ
ปลอดภัย และสะดวกต่อการ
น าไปใช้งาน 

8.2 
 
90.40 

 
7.70 

 
0.50 

 
1.40 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
5.8 มีการป้องสตัว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานท่ีเก็บเกี่ยว คัดบรรจุและเก็บรักษา หากมี
ความเสีย่งในการเป็นพาหะน าโรคให้มีมาตรการป้องกัน 

-ไม่มีการป้องกันท่ีดี 1.0 
-ป้องกันหรือจ ากัดพื้นที่ของสัตว์
เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณ
ปฏิบัติงาน 

1.0 
 
91.60 

 
7.80 

 
0.30 

 
0.30 5.13 สถานท่ีที่ใช้ในการจัดการหลงัการเก็บเกี่ยวต้อง 

มีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนใน
ผลิตผล 

-ไม่ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกดิจาก
โครงสร้างของสถานท่ี 

7.1 
-ศึกษาวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้น 

7.1 

เฉลี่ย  33.9  33.95 87.47 4.65 0.97 6.31 

ข้อก าหนดที่ 6 การพักผลิตผล การขนย้าย และการเก็บ
รักษาผลผลิต 
6.1 มีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานท่ีและวิธีการขน
ย้าย พักผลติผล และ/หรือ เก็บรักษาผลติผล เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนจากอันตรายและสิ่งแปลกปลอมท่ีมีผลต่อความ
ปลอดภัยในการบรโิภคและคณุภาพของผลิตผล 

-สถานท่ีพักผลผลติมีความเสีย่งจาก
การปนเปื้อนผลผลิต 

2.0 
-ปูวัสดุรองพื้นและมีอุปกรณ์
ป้องกันการปนเปื้อนผลผลิตในท่ี
พักผลิตผลระหว่างรอขนย้าย 

2.0 

 
 
 
 
90.80 

 
 
 
 
8.60 

 
 
 
 
0.30 

 
 
 
 
0.30 

-วิธีการขนย้ายเสี่ยงต่อการท าให้
คุณภาพผลผลติลดลง 

0.6 
-ป้องกันผลผลิต จัดเรียงผลผลติ
และขนย้ายอย่างถูกวิธ ี

0.6 

-การเก็บรักษาผลผลติเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนผลติผลและเสื่อมคณุภาพ 

0.3 
-ป้องกันแสงแดด จัดเก็บใน
อุณหภูมิทีเ่หมาะสมและป้องกัน
การปนเปื้อนผลผลิต 

0.3 

6.2 ใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล เศษดินและสิ่งสกปรก  
หรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายอื่นๆ จากพ้ืนดิน 

-ไม่มีการปูรองพื้น หรือวัสดุที่ใช้ปูรอง
พื้นเสี่ยงต่อการปนเปื้อนฯ 

6.0 
-ปูวัสดุรองพื้นบริเวณที่พัก
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวป้องกันการ
ปนเปื้อนฯ 

6.0 

6.4 การจัดวางผลติผลในบริเวณพกัผลิตผลที่เก็บเกี่ยวใน
แปลงปลูกต้องเหมาะสม สามารถป้องกันการเกิดรอยแผลที่
เกิดจากการขดูขีดหรือกระแทก รวมทั้งปัญหาการ
เสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความร้อนและแสงแดด 
 

- - - - 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
6.3 ไม่ใช้พาหนะที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือ
ปุ๋ย ในการขนย้ายหรือขนส่งผลิตผล  ในกรณีที่ไม่สามารถ
แยกพาหนะได้ต้องมีการท าความสะอาด รวมถึงมีการบันทึก
การใช้พาหนะขนส่ง 

-พาหนะที่ใช้ขนย้ายผลติผลและขนส่ง
วัตถุอันตรายทางการเกษตรเป็น
พาหนะเดียวกันเสี่ยงต่อการปนเปือ้น 

8.4 
-ท าความสะอาดพาหนะทุกครั้งท่ี
ใช้เสร็จ เมื่อมีการขนย้ายผลิตผล
ใช้วัสดุปูรองป้องกันการปนเปื้อน 

8.4  
 
91.30 

 
 
8.10 

 
 
0.30 

 
 
0.30 

6.8 พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสามารถรักษาคณุภาพ
ของผลิตผล 

- - - - 

6.5 กรณีผลิตผลที่เสื่อมคณุภาพง่ายต้องมีการดูแลและ
ป้องกันท่ีเหมาะสมก่อนการขนส่ง 

- - - - 92.50 7.10 0.30 0.20 

6.6 เลือกใช้ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นต้น เพื่อการขนถ่าย
ผลิตผลภายในพื้นที่แปลงปลูกไปยงัพื้นที่คัดแยกบรรจุที่
เหมาะสม มีวสัดุกรุภายในภาชนะเพื่อป้องกันการกระแทก
เสียดส ี

-การเลือกใช้ภาชนะในการบรรจุขัน้ต้น
เพื่อการขนถ่ายยังไม่มีวัสดุกรุภายใน
ป้องการการกระแทกเสียดส ี

8.0 
-ใช้วัสดุกันกระแทก ในภาชนะท่ี
ใช้ขนย้ายเพื่อป้องกันการ
กระแทกเสยีดสีของผลผลติ 

8.0 
 
 
91.00 

 
 
7.70 

 
 
0.30 

 
 
1.10 6.7 การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัตดิ้วยความ

ระมัดระวังและป้องกันการปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายต่อการ
บริโภคได ้

- - - - 

6.9 ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้วด้วยความระมัดระวัง
และขนส่งไปยังจุดรวบรวมสินค้าทันทีที่เก็บเกี่ยว และ/หรือ
หลังการตดัแต่งคัดคณุภาพ หรือคดัขนาดแล้ว 

- - - - 
 
91.70 

 
7.70 

 
0.30 

 
0.30 

เฉลี่ย  25.3  25.3 91.44 7.82 0.31 0.43 

ข้อก าหนดที่ 7 สุขลกัษณะส่วนบคุคล 
7.1 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บ
เกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีการดูแล
สุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไมใหเ้กิดการ

- เกษตรกรไม่มีการดูแลสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลในการปฏิบตัิงาน 
 

8.1 

- ผู้ปฏิบัติงานท่ีสมัผสักับผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวโดยตรงต้องมี
การท าความสะอาดร่างกายก่อน
การปฏิบัติงาน 

8.1 
 
91.30 

 
8.10 

 
0.20 

 
0.50 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
ปนเปื้อนสู่ผลิตผล - ผู้ปฏิบัติงานท่ีสมัผสักับผลผลิต

โดยตรงไมม่ีการป้องกันความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนผลผลิต 

8.3 
- สวมอุปกรณ์ป้องกันการ
ปนเปื้อนผลผลติเช่นหมวด ถุงมือ 

8.3 

7.2 ผู้ปฏิบตัิงานต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจ หรือไดร้ับการ
ฝึกอบรมสขุลักษณะส่วนบุคคล 
 

- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล 

0.3 
- จัดฝึกอบรมด้านสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลให้กับผู้ปฏิบตัิงาน 

0.3 

 
 
80.00 

 
 
7.80 

 
 
0.30 

 
 
11.00 

7.7 จัดการอบรมใหค้วามรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ท่ีรับผดิชอบของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

- จนท.ที่รับผิดชอบบางส่วนยังไม่ได้รับ
การอบรมที่เหมาะสมกับหนา้ที่ 

5.3 
- จัดการอบรมให้ความรู้ที่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงาน 

5.3 

7.8 เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏบิัติงานตอ้งมีความรู้หรือไดร้ับการ
ฝึกอบรมที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ด ี
 

- ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังไม่ได้รับการ
อบรมที่เกี่ยวข้องกับ GAP พืช 

7.8 
-จัดฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

7.8 

7.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นสุขลักษณะสว่นบุคคลที่
เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสยี
ต่างๆไม่ใหเ้กิดการปนเปือ้นสูแ่ปลงปลูกและผลติผล 

-ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สุขลักษณะในบางพื้นที่การปฏิบตังิาน 

8.3 
-จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านสุขลักษณะในพ้ืนท่ีการ
ปฏิบัติงาน 

8.3 

 
 
80.80 

 
 
8.30 

 
 
0.50 

 
 
10.40 

-สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สุขลักษณะบางอย่างไม่พร้อมใช้งาน 

0.1 
-จัดเตรยีมสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านสุขลักษณะให้พร้อมใช้งาน 

0.1 

-สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สุขลักษณะบางส่วนไม่มีการป้องกัน
การปนเปื้อนผลผลิต 

0.1 
-ป้องกันการปนเปื้อนของเสีย
จากแหล่งสุขลักษณะไม่ใหไ้หล
ปนเปื้อนแปลงปลูกและผลผลติ 

0.1 

7.6 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีเหมาะสมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

-บางพื้นที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พื้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

0.3 
-จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

0.3 

7.4 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

-ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตรบางคนไมม่ี
การตรวจสุขภาพ 

7.4 
-ผู้ที่ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ต้องมีการตรวจสุขภาพประจ าปี

7.4 91.30 7.10 0.30 1.40 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

7.5 กรณผีู้ปฏิบัติงานเจ็บปว่ยต้องรายงานให้ผูดู้แลการผลติ
ทราบ เพื่อตดัสนิใจในการปฏิบัติงานที่ไม่ใหเ้กดิการปนเปื้อนสู่
ผลติผล 

- - -  91.00 6.60 0.30 2.10 

เฉลี่ย  46  46 87.65 7.75 0.31 4.29 

ข้อก าหนดที่ 8 การบันทึกข้อมลูและการตามสอบ 
8.1 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ฆ่า
เชื้อในดิน (2.4) 

- - - - 

 

 

91.10 

 

 

7.70 

 

 

0.60 

 

 

0.60 

8.2 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้ง
ที่ใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน ( 3.1) 

-การบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรไม่ครบทุกครั้ง 

5.0 
-บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรทุกครั้ง 

5.0 

8.12 มีบันทึกข้อมูล/หลักฐานการได้มา และรายชื่อวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ท่ีจัดเก็บ (3.4, 3.14) 

- - - - 

8.13 มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้ปุ๋ย สาร
ปรับปรุงดิน และช่ือปฏิบัติงาน (4.2) 

-บันทึกรายละเอียดการได้มา การใช้
สารปรับปรุงดินไม่ครบถ้วน 

3.3 
-บันทึกรายข้อมูลรายละเอียด
การไดม้า การใช้ปุ๋ย สารปรับปรุง
ดินและชื่อผู้ปฏิบัติงานให้ครบ 

3.3 

8.3 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบตัิก่อนและหลังเก็บเกี่ยวใน
ขั้นตอนการปฏิบตัิที่ส าคญัที่มีผลตอ่ความปลอดภัยของ
ผลิตผล ( 5.2) 

-ไม่มีบันทึกวิธีการปฏิบัติในขั้นตอน
ก่อนและหลังการเก็บเกีย่วท่ีมีความ
ปลอดภัยและทีม่ีผลต่อคณุภาพของ
ผลิตผล 

7.1 

-วิเคราะห์หาความเสี่ยงท่ีจะ
ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของ
ผลผลติในข้ันตอนการปฏบิัติก่อน
และหลังการเก็บเกี่ยว 

7.1 

92.80 6.40 0.50 0.30 -วิเคราะห์หาความเสี่ยงท่ีจะ
ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลติใน
ขั้นตอนการปฏิบตัิก่อนและหลัง
การเก็บเกี่ยว 

7.1 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
8.14 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังเก็บเกี่ยวใน
ขั้นตอนการปฏิบตัิที่ส าคญัที่มีผลตอ่คุณภาพของผลิตผล 
(5.3, 5.10) 

-จดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อน
และหลังการเก็บเกี่ยว 

7.1 

8.4 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูก และข้อมลูประจ าแปลง
ปลูก (2.9) 

-ไม่มีบันทึกข้อมูลรหสัแปลงปลูกและ
ข้อมูลประจ าแปลงปลูก 

6.2 
-จดบันทึกข้อมูลรหสัแปลงปลูก
และข้อมลูประจ าแปลงปลูก 

6.2 92.80 6.00 0.20 1.10 

8.5 มีบันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์พาหะน าเช้ือ (5.14) 
-ไม่มีการบันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์
พาหะน าเชื้อ 

4.1 

-วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสตัว์น า
เชื้อที่จะปนเปื้อนผลผลิต 

4.1 
63.70 3.80 0.30 32.20 -บันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์

พาหะน าเชื้อ 
4.1 

8.6 มีบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง(6.3) - - - - 89.60 4.80 0.30 5.40 
8.7 มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม หรือ
หลักฐานผลการตรวจสุขภาพ หรอืการจัดการด้าน
สุขลักษณะส่วนบุคคล (7.1, 7.5, 7.7, 7.8) 

-ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่มีการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

5.0 
-จัดตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมคีวามเสี่ยงกับการ
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

5.0 89.90 4.80 0.20 5.20 

8.8 ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บรกัษาและขนย้าย หรือ
บรรจุเพื่อจ าหน่าย ต้องระบุรุ่นผลติผล หรือติดรหสั หรือ
เครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันท่ีเก็บเกี่ยว 

- - - - 

 

 

 

63.20 

 

 

 

3.80 

 

 

 

0.50 

 

 

 

32.50 

8.9 ในการจ าหน่ายผลิตผล ต้องบนัทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรือ
แหล่งที่น าผลติผลไปจ าหน่าย รวมถึงปริมาณที่จ าหน่าย 

- - - - 

8.10 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคญัที่
เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานไว้ อย่างน้อย 2 ปี ของการผลิต
ติดต่อกัน หรือตามที่ผู้ประกอบการ     หรือประเทศคู่ค้า
ต้องการ 

- - - - 

8.17 กรณีพบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมผีลต่อ
ความปลอดภัยต้องแยกผลติผล และป้องกันไม่ใหม้ีการน าไป

-กรณีพบปัญหาในแปลงปลูกที่จะ
ส่งผลต่อความปลอดภยัของผลติผลไม่

4.3 
-เมื่อพบปัญหาในแปลงปลูกท่ีจะ
ส่งผลต่อความปลอดภยัของ

4.3 



 

 

ข้อก าหนด 

 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
 

ร้อย
ละ 

 
 

วิธีการแก้ไข 

 
 

ร้อยละ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3  N/A 
จ าหน่าย หากพบหลังจากจ าหน่ายแล้วให้รีบแจ้งผู้ซื้อ
ผลิตผลทันท ี

มีการแจ้งผู้ซื้อผลผลิต ผลผลติต้องแจ้งผู้ซื้อทันที 

8.18 กรณีที่พบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่อ
ความปลอดภัยให้สืบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้มีการบันทึกข้อมูล 

- - - - 

8.11 มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ า เช่น ชนิดพืช วันท่ี สถานท่ี 
และปรมิาณน้ าใช้ หรือระยะเวลาให้น้ า (1.5, 1.6) 

- - -  89.60 3.80 0.30 6.30 

8.15 จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึก ให้เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน ส าหรับการผลติในฤดูกาล และลงช่ือผู้ปฏิบัติงาน
ทุกครั้งท่ีมีการบันทึกข้อมูล 

-เอกสารที่บันทึกไม่มีการจัดท าให้เป็น
ปัจจุบัน 

5.7 
-จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึกให้
เป็นปัจจุบันครบถ้วน 

5.7 
 

92.30 

 

4.90 

 

0.80 

 

2.00 8.16  มีการจัดเก็บเอกสาร และ/หรือ บันทึกข้อมูลเป็น
หมวดหมแูยกเป็นฤดูกาลการผลติ 

- - - - 

8.19 มีการทบทวนการปฏิบัติงานหรือบันทึกข้อมูลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บข้อมูลผลการทบทวนและแก้ไขไว้ 

- - - -  

58.10 

 

3.70 

 

0.30 

 

37.90 8.20 มีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและเก็บบันทึกข้อมลูไว ้ - - - - 

เฉลี่ย  40.7  59.0 82.30 4.97 0.38 12.35 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
 

52.4 
- หญิง 47.6 

2. อายุ (ปี)  
- ต่ ากว่า 20  
- 20 - 30  

0.6 
16.7 

- 31 - 40 42.9 
- มากกว่า 40  39.9 

3. ระดับการศึกษา  
- ต่ ากว่าปริญญาตรี  
- ปริญญาตรี 

23.8 
62.5 

- สูงกว่าปริญญาตรี 13.7 
4. ประสบการณ์การตรวจประเมิน (ปี)  

- 0 - 1 
- 1 - 2  

7.7 
5.4 

- 2 – 3 
- 3 - 4  

11.3 
7.7 

-    4 - 5 
5 ขึ้นไป 

12.5 
55.4 

5. หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม  
- หลักสูตรการตรวจรับรองการผลิต GAP พืช 42.4 
- หลักสูตรการเพ่ิมสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 27.2 
- หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
- หลักสูตรอื่นๆ 

24.53 
5.87 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 9 ผลกระทบของมาตรฐานการผลิต GAP พืชอาเซียนต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

ข้อก าหนดที่ 1 น้ า 
1.1  น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลติ ต้องมาจากแหล่งทีไ่ม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เปน็อันตรายต่อผลติผล  กรณีที่เสี่ยงตอ่
การปนเปื้อน ให้วิเคราะห์น้ า  

- แหล่งน้ าธรรมชาตบิางแห่ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่าง
ได้  
- เกษตรกรมีปญัหาการวิเคราะห์น้ า  
- น้ าชลประทานที่อยู่ใกล้กับการเกษตรที่มีการใช้
สารเคมี  
- พื้นที่มีความเสี่ยง  
 

5.95 1. ดูแหล่งน้ าท่ีใช้ในการผลติ มีโอกาสการปนเปื้อนจากอะไร
ได้บ้าง เช่น สารเคมีจากแปลงข้างเคียง ไหลผ่านแหล่งชุมชน
ที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ า หรือทิ้งน้ าเสียลงสู่แม่น้ าหรือไม่  
1.1 ถ้ากรณีใช้น้ าฝน ถือว่าเป็นน้ าที่มีความปลอดภัยในการ
ผลิต 
2. ระยะเวลาของผลการวิเคราะหน์้ าต้องไม่เกินหน่ึงฤดูกาล
ผลิต แล้วผลวิเคราะห์น้ าต้องเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ปริมาณของสารเคมี เชื้อจุลินทรีย ์โลหะหนัก ท่ีเกีย่วข้องกับ
น้ าในระดับความปลอดภัยที่ใช้ในการเกษตรได ้
3. ใช้ดุลยพินิจผู้ตรวจประเมิน ถ้าเสี่ยงฯ ต้องเก็บน้ า
วิเคราะห ์

1.2 กรณีใช้น้ าเสียจากโรงงานฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน ได้พิสูจน์แล้ววา่ น้ า ผา่นการบ าบดัน้ าเสีย และน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตได ้ 

 - ถ้าข้อ 1.1 ตอบว่า ไม่ใช่ มีความเสีย่ง ต้องมีการจัดการน้ า
ก่อนน ามาใช้  
ดูกระบวนการบ าบัดน้ า มีผลวิเคราะห์น้ าหรือไม่ มีหน่วยงาน
อื่นรับรองวิธีการบ าบัดน้ าหรือไม่ หรือมีผลการตรวจสอบที่
น่าเชื่อถือได ้
 

1.3 น้ าที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มหรือ
เทียบเท่า โดย  ให้ความส าคัญกบัน้ าที่สัมผสัผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ 
หรือน้ าที่ตกค้างบนผลติผลที่มีพืน้ผิวไม่เรียบ 

- น้ าท่ีใช้ไม่เทียบเท่าน้ าดื่ม 
- น้ าท่ีใช้ล้างไม่ได้พักก่อน และใช้น้ าเก่าล้างแบบซ้ าๆ 
กัน  
- เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ าจากล าคลองธรรมชาติและ
ระบบน้ าจากสระขุด  
 

12.5 1. ดูผลวิเคราะห์คุณภาพน้ า(ถ้ามี)   
1.1 .ให้พิจารณาในแตล่ะชนิดพืชด้วยว่าน้ าสดุท้ายที่สมัผสั
ส่วนท่ีบริโภคได้เป็นพืชชนิดไหน 
2. ดูคุณภาพน้ าท่ีใช้หลังเก็บเกี่ยว 
3. มีวิธี หรือมาตรการอย่างไร ไม่ให้ผลผลติปนเปื้อน
จุลินทรีย์ที่เกดิจากน้ าล้างก่อนจ าหน่าย 
4. มีหลักฐานอะไรว่าเป็นไปตามคูค่้าต้องการ เช่น ระบุใน
เอกสารไม่ต้องล้างผลผลิตก่อนจ าหน่าย 
5. ชนิดพืชแตกต่างกัน ให้พินิจ น้ าที่จะไปสัมผัสส่วนของ



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

ผลิตผลที่บริโภคได้ 
- ยอมรับได้ คือ น้ าประปาหมู่บ้านระบบปิด  
- บ่อบาดาลน้ าตื้นที่ใสสะอาด(ดุลยพินิจ) 
- น้ าท่ีใสสะอาด ผสม คลอรีน 50 ppm 

1.4 เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอส าหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
หรือถ้ามีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ ให้มีระบบการลดปริมาณการ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และ/หรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

- แปลงขนาดเล็กไม่ให้ความใส่ใจกับการเปลี่ยนถ่าย
น้ า  
 

2.38 1. สัมภาษณ์วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ าบ่อยครั้งเพียงใด (อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ในรอบการผลติ) 
2. ดูบันทึกการเปลีย่นถ่ายน้ าแตล่ะครั้ง 
3. มีการบ าบัดน้ าอย่างไร ไม่ให้ปนเปื้อน 
 

1.5 มีการบ ารุงรักษาระบบการให้น้ า  
ให้สะอาดตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ ส าหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์  
 

- ขาดการบ ารุงรักษาระบบการใหน้้ าท่ีเหมาะสม 1.79 1. ดูระบบการให้น้ ามีความเสีย่งตอ่การปนเปื้อนจุลินทรีย์
หรือไม่ เช่น รางปลูก ถังจ่ายสารละลาย 
- ต้องล้างถังหรือภาชนะปลูก ก่อนปลูกในรุ่นต่อไป 
2. ถ้าไม่มีการบ ารุงรักษา ให้ถือว่าไม่ผา่น 

1.6 เก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มการผลติและในช่วงเวลา
ที่มีสภาวะแวดล้อมเสีย่ง ต่อการปนเปื้อน 

- เกษตรกรส่วนมากไม่ได้วิเคราะหน์้ า แหล่งน้ า
ส่วนมากเป็นน้ าใต้ดิน จึงเก็บพืชมาวิเคราะห์มากกว่า
น้ า 
- เกษตรกรไม่รู้ว่าจะต้องเก็บตัวอย่างน้ าส่งท่ีไหนและ
เก็บอย่างไร  
- ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ า เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
วิเคราะหม์ีราคาสูง  

30.95 1. ผลวิเคราะห์น้ า ด้านสารเคมี หรือจุลินทรยี์ หรือโลหะ
หนัก เป็นไปตามเกณ์์ก าหนดหรอืไม่   
2. สภาพแวดล้อมเสีย่ง เช่น มีโรงงานตั้งข้ึนมาใหม่อยู่ใกล้
แหล่งน้ า น้ าท่วม ฝนตก ท่ีมีการไหลบ่าเข้ามาในแหล่งน้ าที่
ใช้ในระบบการผลิต 
3. เริ่มจากการจัดระบบการผลิตคอืเริ่มตั้งแต่พืชชนิดไหนก็
แล้วแต่ที่เคยปลูกแล้วมีการวเิคราะห์น้ า 
 

1.7 มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดจากการใช้งาน เชน่ น้ าจากห้องสุขา น้ าทิ้ง
ต่าง  ๆเพื่อลดความเสี่ยงต่อสิง่แวดล้อมของพื้นทีป่ลูกและพื้นที่โดยรอบ 

- เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการน้ าเสยี ท าให้มี
ความเสีย่งต่อการปนเปื้อนสู่แปลงปลูก  
- เกษตรกรไม่มีวิธีการจัดการน้ าเสยีจากการใช้งาน   
 

7.14 1. มีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ าทิ้งลงสูแ่ปลงปลูก หรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ า พื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งห้องน้ าจาก
พื้นที่ข้างเคียงด้วย 
2. ให้พิจารณาที่แปลงปลูก ถ้ามีน้ าจากแหล่งของเสีย
เหล่านี้มีการไหลลงสู่แปลงหรือจะไปปนเปื้อนในแปลง
หรือไม่ ถ้ามีถือว่ามีความเสี่ยง 



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

1.8 น้ าที่ใช้ละลายปุ๋ย และวตัถุอันตรายทางการเกษตร ควรมีคุณภาพที่ดี  - น้ าท่ีเกษตรกรส่วนมากใช้ ยังไม่เหมาะสมกับการ
ละลายปุ๋ย และวัตถุอันตราย 

1.79 1. น้ าต้องสะอาด ไม่ขุ่นหรือมตีะกอนเนื่องจากจะท าให้
ประสิทธิภาพของสารเคมีลดลง 
2. ปุ๋ยเกล็ด ที่ต้องละลายน้ าก่อนใช้ 

1.9 มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช และ
ความชื้นของดนิ  

- พบการให้น้ าเกินความต้องการของพืช           
ของเกษตรกรบางส่วน  

2.98 1. สอบถามถึงวิธีการให้น้ า รู้ได้อยา่งไรว่าพืชต้องการน้ า 
มากหรือน้อย เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสมกับชนิดพืช สังเกต
อาการของพืชในแปลงด้วยว่ามีลักษณะขาดน้ าหรือไม่ (การ
ให้น้ ากับพืชมีความหลากหลายต้องดูความเหมาะสมใน
วิธีการให้น้ ากับพืชชนิดนั้นๆ) 

1.10 มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียน้ าและความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ  

- ให้น้ าตามความเคยชิน  
- วิธีการให้น้ าไม่เหมาะสม ท่อน้ าแตก น้ าไหลออก
นอกแปลง  

2.98 1. ดูวิธีการให้น้ า สาธิต สังเกต ว่ามีน้ าล้นเกินออกไปพ้ืนท่ี
ข้างเคียงหรือไม ่
และท าให้เกิดการชะล้างที่รุนแรงหรือไม ่
2. ต้องดูวิธีการป้องกันว่ามีมาตรการในการป้องกันความ
เสียหายอย่างไร ที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยรอบอย่างไร 
หรือไม ่

1.11 บ ารุงรักษาระบบการให้น้ า และดูแลให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ  

- บางแปลงไม่รักษาระบบการให้น้ าให้พร้อมใช้งาน 
เช่น สายยางเก่าและมรีอยรั่ว  
- ไม่มีการรักษาระบบการให้น้ า  

1.79 1. มีการส ารวจ ซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มี
บันทึกการซ่อมบ ารุง/เปลี่ยนใหม ่
 

1.12 แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นจาก
การท าลายสิ่งแวดล้อม  

- บางแหล่งน้ าของเกษตรกรเกดิจากการขุดเจาะน้ า
บาดาล ถางป่า ในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม 

0.6 1. ดูแหล่งน้ าท่ีใช้ เกิดจากการแผว้ถางป่าไม้ หรือไม่ เช่นการ
สร้างอ่างเก็บน้ าในบรเิวณที่ท าลายป่า หรือปิดทางน้ าล าธาร
น้ าไหล ท่ีเป็นล าธารสาธารณะประโยชน์ แย่งน้ าจากชุมชน 
ฯลฯ 
2. แหล่งน้ าควรอยู่ในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม 

1.13 มีการอนุรักษ์แหล่งน้ า และสภาพ 
แวดล้อม  

- เกษตรกรบางรายยังขาดความตระหนักในการ
อนุรักษ์แหล่งน้ า 

1.19 1. ดูแหล่งน้ า ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อม
โทรม 
2. สัมภาษณ์เกษตรกร รู้หรือไม่ว่าต้องมีการอนุรักษ์แหล่งน้ า 
ไม่ให้แหล่งน้ าเกิดการปนเปื้อน 



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

1.14 เลือกแหล่งปลูกที่มีน้ าเพียงพอในการผลิตพชืให้มีคุณภาพ  - เกษตรกรบางแปลงประสบปัญหา น้ าน้อย แล้ง  
- เคยเป็นแหล่งปลูกท่ีมีเพียงพอ ปจัจุบันขาดแคลน
น้ า  
 

6.55 1.  ดูแหล่งน้ าเพียงพอหรือไม่ และมีวิธีการอย่างไรไม่ให้พืช
ขาดน้ า ในช่วงฝนท้ิงช่วง เช่นมีบ่อ สระที่มีน้ าส ารอง 
2. พืชที่ปลูกกับความต้องการของน้ ามากน้อยอย่างไร 
 

เฉลี่ย  5.61  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

ข้อก าหนดที่ 2 พื้นที่ 
2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิด
การปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตรายในผลิตผล หากมี
ความเสีย่งฯ ให้วิเคราะหด์ิน 
และเก็บผลวเิคราะห์ฯ ไว้เป็น
หลักฐาน 

- ไม่มีการวเิคราะห์ธาตุอาหารในดนิ 1.79 1. พินิจ พ้ืนท่ี ผลวิเคราะห์ดิน 
ใกล้ กองขยะ ปุ๋ยหมัก สารเคมี โลหะหนักจาก พ้ืนท่ีข้างเคียง ที่สามารถปนเปื้อนในผลผลิตได้   หรือ
เกิดอุทกภัย ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนฯ ได้ โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลผลิตตดิกับดินตลอดเวลา  
 

2.2 กรณีจ าเป็นต้องใช้พื้นที่
ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนต้องมีข้อพิสูจน์ท่ี
ชัดเจนว่ามีวิธีการบ าบัดที่ลด
การปนเปื้อนสูร่ะดับที่
ปลอดภัยได ้

- ไม่มีการพสิูทท่ีชัดเจนว่าพ้ืนท่ีปลอดภัยแล้ว 1.79 1. ดูการไถตากดิน พักแปลง ปลูกพืชปรับปรุงบ ารุงดิน แนวกันชน(กรณีแปลข้างเคียง) 
2. ผลวิเคราะหด์ิน ใช้ดุลยพินิจ หรือเก็บตัวอย่างดิน 

2.3 หากใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้รมหรือราด
เพื่อฆ่าเชื้อในดินและวสัดุปลูก 
ให้บันทึกข้อมูล ชนิดวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร วันท่ี
ใช้ อัตราการใช้ วิธีใช้ และชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

- ไม่มีบันทึกการใช้สารเคมีรม หรอืราดดินแสดง 1.19 1. ดูบันทึกการใช้สารรมหรือราดดนิเพื่อฆ่าเช้ือในดิน/วัสดุปลูก 
 

2.4 พื้นที่ในการผลิต ต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

- พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิใดๆ  
- ภ.บ.ท. 5 ถ้าไม่รับตรวจรับรองกรณีต่ออายุ มีเป็น
จ านวนมากจะท าให้เกษตรกรเดือดร้อน  
- เกษตรกรไม่อยากใหส้ าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน  

30.95 1. เอกสารสิทธ์ิ ท่ีดิน เช่น โฉนด น.ส.3 
 - เอกสารสิทธ์ิที่ราชการสามารถออกให้ได้ เช่น น.ค.(เอกสารส ารวจที่ดินก่อนออกโฉนด) ,ส.ป.ก.  
 - จัดท าเอง เช่น สค.1  
 - ดูว่าไม่เป็นท่ีบุกรุก หรือไม่  



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

- บางพื้นที่ไม่มีหลักฐาน มสีิทธิแคก่ารจับจองที่ดิน  
- เกษตรกรบางคนต้องใช้เวลานานในการเดินเรื่อง
ขอเอกสารมาส าเนาจากธนาคาร บางพื้นที่ไม่มีคน
ยอมรับรอง 
 

 - ส่วนการเช่า/อื่น ๆ เอกสารมอบหมาย/   อนุญาตให้ผลิตพืช ต้องดูหลักฐานการสมัคร หรือยืนยัน
ข้อมูล ขณะการตรวจรับรอง(บันทึกเพิ่มเติมได้) 

2.5 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 
ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต 
และในช่วงที่มีสภาวะแวดล้อม
เสี่ยงฯ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน
จากวตัถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย 
และเก็บผลการวิเคราะห์ไว้เป็น
หลักฐาน 

- เกษตรกรไม่มีงบในการด าเนินการ เป็นเกษตรกร
รายย่อยส่วนใหญ ่
- ไม่ไดเ้ก็บตัวอย่างดิน  
- เกษตรกรยังไม่รู้ว่าจะต้องท าอยา่งไรในการเก็บดิน 
และไม่รู้ว่าจะต้องวิเคราะห์ทีไ่หน  
- ตัวอย่างที่เกษตรกรเก็บเป็นธาตอุาหาร  
- เกษตรกรไม่มีข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ  
 

27.98 1. ผลวิเคราะหส์ารเคมีในดิน /วัสดุเพาะ  
 

2.6 พื้นที่ปลูกใหม่ ควรเป็นพื้นที่
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หากมีผลกระทบ ควร
มีมาตรการในการลดหรือป้องกัน
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

- พื้นที่เก่าได้รับการรับรองเดิม 3.57 1. พื้นที่ปลูก รวมทั้งปลูกใหม่และเก่า 
- พื้นที่ลาดชัน ท าแนวระดับ ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้าง เป็นต้น 
2. มีการจัดการของเสียที่อาจเกดิในแปลงปลูก โดยไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

2.7 มีการวางผังแปลง จัดท า
แปลง หรือปรับปรุงผังแปลง 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยอาหาร 
สิ่งแวดล้อม คณุภาพผลติผล 
และสุขภาพความปลอดภัย
และสวสัดภิาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- มีบางส่วนไม่เข้าใจในการท าผังแปลง  
- ส่วนมากไม่ค่อยมีการวางผังแปลง  
 

13.10 - ดูผังแปลง ต าแหน่งอาคาร สิ่งก่อสร้างในแปลงปลูก จดุระบายน้ าทิ้ง /ของเสีย กองขยะ  ทิ้งท าลาย
สารเคมี คอกสตัว์เหมาะสม ทั้ง 4 โมดลู 

2.8 การจัดท ารหสัแปลงปลูก - เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่จัดท ารหัสแปลง เนื่องจาก 25.60 มีรหัสแปลง และ 
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และข้อมลูประจ าแปลง โดย
ระบุ ช่ือเจ้าของพื้นที่ สถานท่ี
ติดต่อ ช่ือผู้ดูแล (ถ้ามี) ที่ตั้ง
แปลง แผนผังที่ตั้งแปลง 
แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืช 
และพันธุ์ ที่ปลูก 
 

แปลงเป็นแปลงเดี่ยว และแปลงเลก็  
- ไม่มีการระบุช่ือเจ้าของพื้นที่ ป้ายติดแปลง  
- เกษตรกรจะไมค่่อยติดรหสัแปลง  
- เกษตรกรไม่เข้าใจในรายละเอียดการบันทึกข้อมูล  
- จดบันทึกข้อมูลแปลงไม่ครบถ้วน  

- มีสมุดประจ าฟาร์ม และ รายละเอียดครบถ้วน 
- กรณีพืชผสมผสานควรมีป้ายรหสัแสดงจ านวนต้นสอดคล้องกับสมดุบันทึกประจ าฟาร์ม 
- รหัสแปลงรวมถึง layout ในสมุดประจ าฟาร์ม 
- มีภาพวาดผังแปลงในสมุดบันทึก 

2.9 มีการดูแลรักษาพ้ืนท่ีที่
ปลูกพืชเพื่อป้องกันการเสื่อม
โทรมของดิน 

- ปลูกพืชซ้ าแปลงเดิม  
- ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียน  
- ส่วนมากเกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวมาเป็น 10 ปี 
ท าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค  
- เกษตรกรจะปลูกพืชหมุนเวยีนตลอดปีจนลืม
ค านึงถึงสภาพดิน  
 

4.17 - มีการใส่ปุ๋ยเคมี อินทรีย์  ปลูกพชืหมุนเวียน/สาร ปรับปรุงบ ารุงดนิ 

2.10 ปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
ชนิดของดิน และไมม่ีความ
เสี่ยงท่ีท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม 

- ไม่ได้ท าประวัติการใช้ดินย้อนหลงั  
- ยังขาดค าแนะน าชนิดพืชที่เหมาะสมกับชนิดดิน 

1.19 - ปลูกพืชที่ไม่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

2.11 จัดท าประวัติการใช้ที่ดิน
ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ป ี

- ไม่มีบันทึกย้อนหลังการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีที่ท า
การผลิต 
- เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เก็บประวัตกิารใช้ดิน  
- เกษตรกรไม่ค่อยจดบันทึกการท าการเกษตร  
- ไม่มีการจัดท าประวัติย้อนหลัง 2 ปี   
 

27.98 - สมุดบันทึก การใช้ที่ดินย้อนหลัง 2 ปี นับจากการปลูกพืชปัจจุบัน เช่น ไม่ใช้ที่ดิน หรือเป็นสิ่งปลูก
สร้าง มาก่อน เพื่อดูความเสีย่ง 

เฉลี่ย  12.66  

ข้อก าหนดที่ 3 วัตถุอันตราย - เกษตรกรไม่บันทึกให้ละเอียดเกีย่วกับการใช้วัตถุ
อันตราย  7.74 1. การใช้ตามค าแนะน า ข้างฉลาก/กรมวิชาการเกษตร(ขอดเูอกสาร/หลักฐาน) 

2. พินิจสารเคมี ที่ใช้ ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
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ทางการเกษตร 
3.1 ใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรตามค าแนะน า 
หรืออ้างอิงค าแนะน าของ 
กรมวิชาการเกษตร หรือตาม
ฉลากที่ข้ึนทะเบียน   หยุดใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ก่อนเก็บเกี่ยวตามค าแนะน า
ในฉลาก หรือค าแนะน าของ
ทางราชการ กรณสีงสัยใหสุ้่ม
ผลิตผล วิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลติผล ถ้าผล
วิเคราะหฯ์ เกินค่ามาตรฐาน 
ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และ
แก้ไข รวมทั้งบันทึกข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานหยุด
ใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรก่อนเก็บเกี่ยวตาม
ค าแนะน าในฉลาก หรือ
ค าแนะน าของทางราชการ 
กรณสีงสัยใหสุ้่มผลิตผล 
วิเคราะหส์ารพิษตกค้างใน
ผลิตผล ถ้าผลวเิคราะห์ฯ เกิน
ค่ามาตรฐาน ให้ตรวจสอบหา
สาเหตุ และแกไ้ข รวมทั้ง
บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น
หลักฐาน 

- บางรายใช้เกินอัตราที่ก าหนดเพราะกลัวไมไ่ดผ้ล  
- เกษตรกรไม่ได้ใช้ตามค าแนะน า  
- ค าแนะน า/ฉลากไมค่รอบคลุมแต่ละชนิดพืชที่อยู่
ในขอบข่าย  

3. หยุดใช้ตามค าแนะน าข้างฉลาก 
4. อาจเก็บตัวอย่างวิเคราะห์สารพษิตกค้าง 
5. สารสังเคราะห์ที่ระบุว่าก าจัดศตัรูพืช ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
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3.2 ห้ามใช้ หรือมีไว้ใน
ครอบครองวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ห้ามผลิต  น าเข้า 
ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตรายพ.ศ. 2535 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 

- บางกรณีไมม่ีฉลากระบุบนวัตถุอันตราย 

1.19 

1. พินิจ ภาชนะบรรจุ วอ.4 
2. สอบถาม ชนิดวัตถุอันตรายการเกษตรที่ใช้ 

3.3 กรณีผลิตเพื่อส่งออกให้ใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ตามที่ประเทศคู่ค้าหรือ
ข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
 

- เกษตรกรขายผลผลติผา่นพ่อค้าคนกลาง เกษตรกร
จึงไม่ทราบคู่คา้และไมรู่้ว่าประเทศคู่ค้ามีข้อปฏิบัติ
อย่างไร  5.95 

1. รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประเทศคู่ค้าให้ใช้หรือ ไม่ใหใ้ช้ กรณสี่งออก 
2. ถ้าในกรณีเกษตรกรระบุคู่ค้าผูต้รวจประเมินต้องท าการตรวจสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ี
ห้ามใช้ของประเทศคู่ค้า 
3. หรือกรณีเกษตรกรผลิตส่งให้กับบริษัทที่รับซื้อเพื่อการส่งออก ผู้ตรวจประเมินต้องท าการทวนสอบ
กับบริษัทว่าส่งให้กับคู่ค้าปลายทางประเทศใด 

3.4 ท าความสะอาดเครื่องพ่น
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
และอุปกรณห์ลังการใช้ทุก
ครั้ง และก าจดัน้ าล้างด้วยวิธี
ที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม 

- เกษตรกรและผูต้รวจประเมินยังขาดความรูเ้รื่อง
การใช้อุปกรณ์เครื่องพ่นวัตถุอันตราย การเลือกใช้
หัวพ่นให้เหมาะสมกับประเภท การใช้ก าจัดวัชพืช,
โรคและแมลง  
- ไม่มีค าแนะน าเรื่องการก าจัดน้ าล้าง  

5.36 

1. เครื่องพ่นสารเคมี ต้องล้างทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้วในแต่ละวัน ไม่เหลือท้ิงไว้ข้ามคืน 
2. น้ าล้าง/ท าความสะอาด ทิ้งลงสูส่ิ่งแวดล้อมหรือไม่ มีจุดทิ้งเฉพาะ ไม่ไหลสู่พื้นที่อ่ืน หรือสิ่งแวดล้อม 
3. สัมภาษณ์สอบผู้ปฏิบตัิหรือผู้รับจ้างว่ามีการลา้งอุปกรณภ์าชนะเครื่องฉีดพ่นสารก่อนท่ีจะมา
ให้บริการรับฉดีพ่นท่ีแปลงหรือไม่  
4.ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดแูล 
 

3.5 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้
ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและ
อัตราการใช้ เครื่องพ่นวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- เกษตรกรยังขาดความรูเ้รื่องการใช้อุปกรณ์เครื่อง
พ่นวัตถุอันตราย การเลือกใช้วัตถอุันตรายให้
เหมาะสมกับประเภท การใช้ก าจดัวัชพืช,โรคและ
แมลง  
 4.17 

1.สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคมุ/เจ้าของสวน โดยใช้ตัวอย่างวัตถอุันตรายทางการเกษตร ซึ่งต้องรู้
ข้อมูลอย่างน้อย ดังน้ี  
- รู้จักศัตรูพืช(โรค/แมลง/วัชพืช) 
- อัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
- ปริมาณที่ใช้ต่อพื้นที ่
- ระยะเวลาหยดุก่อนเก็บเกี่ยว 
- ต้องล้างภาชนะบรรจุ 3 ครั้ง แลว้เทกลับในถังฉีดพ่น(กรณีใช้หมดขวด) 
2. หลักฐานการฝึกอบรมของผู้ปฏบิัติงานหรือผู้ควบคุมในหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง 
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3.6 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรและ
อุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ี
ถูกต้อง โดยตรวจสอบใหอ้ยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เกษตรกรใช้หัวฉีดผดิประเภท  
- เกษตรกรขาดการตรวจสอบ  

97.62 

1. เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอปุกรณ์ ถูกต้อง เช่น หัวฉีดใบพัด หัวกลม  
2. วิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง 
3. ตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 
4. ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดูแล 

3.7 วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ไม่หมดในคราว
เดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและ
เก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้อง
ระบุข้อมูลใหค้รบถ้วนถูกต้อง 
 
 

- บางรายไม่มีทีเ่ก็บมิดชิด  
- ไม่มีสถานท่ีเก็บสาร  

3.57 

1. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในแต่ละครั้ง ถ้าเหลือจัดเก็บอย่างไร ไว้ท่ีใด 
2. หากเปลี่ยนถ่ายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ในภาชนะใหม่ ต้องระบุ ช่ือการค้า ช่ือสามญั ชนิดพืช/
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อัตราการใช้ 

3.8 จัดเก็บวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรชนิดต่างๆ ใน
สถานท่ีเฉพาะที่เป็นสัดส่วน 
แยกสารแต่ละชนิด ควบคุม
การหยิบใช้ได้ และไม่ท าให้
เกิดการปนเปื้อนสูผ่ลิตผลและ
ไม่เกดิอันตรายต่อบุคคล 

- เกษตรกรรายย่อยมักเก็บสารเคมีรวม ไม่มสีถานท่ี
เก็บโดยเฉพาะ  
- ส่วนใหญ่เก็บรวมกับวสัดุอื่นๆ ดว้ย  
- ไม่มีการควบคุมการใช้สารเคมี ไม่แยกแต่ละชนิด  
- เกษตรกรไม่มสีถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายที่เหมาะสม  
 - สถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายไม่เป็นสัดส่วน  
- ในบางรายเกษตรกรจัดเก็บสารเคมีไมเ่ป็นระเบียบ
และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม   
 

14.88 

1. มีสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร เป็นสดัส่วน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม ผลผลติ (รวมทั้งใช้นอกขอบข่าย เช่น ข้าว ด้วย) 
2. มีการจัดหมวดหมู่ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร เช่น สารก าจัดแมลง โรคพืช ฮอร์โมน วัชพืชฯลฯ 
ไม่ปะปนกัน อาจระบุหมวดวัตถุอนัตรายทางการเกษตร/กลุม่ 

3.9 ภาชนะบรรจุวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ใช้

- เกษตรกรจะทิ้งในแปลงปลูก 
- ยังไม่ทราบวิธีท าลายที่ถูกต้อง 
- เกษตรกรบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงวิธีการท าลาย

10.71 
1. ภาชนะบรรจสุารเคมี ท่ีหมดแลว้ก าจัดอย่างไร เก็บไว้ ปลอดภัยกอ่นท าลายหรือไม่ 
2. ก าจัดด้วยการท าลาย ฝังห่าง แหล่งน้ า ที่พักอาศัย 50 เมตร ต้องน้ าท่วมไม่ถึง และไมต่่ ากว่าระดับ
น้ าใต้ดิน ลึก ไม่น้อยกว่า 50 ซม.  
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หมดแล้ว ต้องท าลาย หรือ
ก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
 

ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย  
- ก าจัดด้วยวิธีไม่ถูกต้อง  

 2.1 วิธีการฝังกลบ 
       - ขุดหลมุลึกอย่างน้อย 1 เมตร และรองก้นหลมุด้วยปูนขาวเพือ่ลดความเป็นพิษของสารเคม ี
       - น าภาชนะบรรจฝุังและโรยปูนขาวสลับเป็นช้ันๆ ความหนาแต่ละชั้นประมาณ 10 -15 
เซนติเมตร 
       - ปิดกลบช้ันสดุท้ายด้วยดินหนา 50 เซนติเมตร ให้อยู่ในระดบัเสมอกับพ้ืนดินเดิม ติดป้าย
ข้อความ "อันตราย" และ               
         ล้อมรั้ว 
3. ภาชนะบรรจุให้ท าการล้างน้ า 3 ครั้ง และน าน้ าที่ปนเปื้อนวัตถุอันตรายทางการเกษตรไปฉีดพ่นใน
แปลงเพราะปลูก 
ท าลายขวดแก้ว ถังแกลลอนพลาสติก ถังเหล็ก ถุงกระดาษให้อยู่ในสภาพที่ไมส่ามารถน ากลับมาใช้ได้
อีกน าไปฝังกลบในดิน เก็บเป็นสัดส่วน  

3.10 ภาชนะบรรจุวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ท่ี
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ต้อง
เก็บในสถานท่ีเฉพาะ และ
ท าลาย หรือก าจดัด้วยวิธีที่
ถูกต้อง 

- บางรายก าจัดไม่ถูกต้อง  
- เกษตรกรยังไม่ทราบวิธีเก็บหรือท าลายที่ถูกต้อง  
- เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธกีารทิ้งวัตถุ
อันตรายที่เสื่อมสภาพ  5.36 

1. มีสถานท่ีเก็บสารเคม ี
2. ภาชนะบรรจสุารเคมี ผลติเกิน 3 ปี อาจเสื่อมสภาพแล้ว 
3. ท าลายโดยส่งท าลาย/ก าจดัด้วยการทิ้งสารเคมี (ปรมิาณน้อย) บริเวณที่ก าหนด ล้าง หรอืทุบท าลาย ฝัง
ห่าง แหล่งน้ า 50 เมตร ลึก ไม่น้อยกวา่ 50 ซม. 
3. ภาชนะบรรจุให้ท าการล้างท าความสะอาด 3 ครั้ง เก็บเป็นสดัส่วน  
 

3.11 ผู้ปฏิบัติงานควรมี
ความรู้ในการป้องกันตนเอง
จากการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

- บางรายยังขาดความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

1.79 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏบิัติงานมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคม ีเช่น สวม
ถุงมือ หมวก เสื้อผ้า รองเท้า พ่นเหนือลม อ่านฉลาก ดูสญัลักษณ์ ข้างภาชนะบรรจ ุ
2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามระบุข้างฉลากหรือไม ่

3.12 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรต้องสวมเสื้อผา้
มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกัน
สารพิษ ได้แก่  หน้ากาก ผ้า
ปิดจมูก ถุงมือ หมวก และ

- บางรายยังแต่งตัวไม่ถูกต้อง  
- มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ครบ เช่น ขาดถุงมือ หรือไม่
สวมถุงมือ  
- เกษตรกรไม่ได้ปฏิบตัิครบทุกข้ันตอน  
- ผู้พ่นไม่ป้องกันตนเอง  

6.55 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏบิัติงานขณะปฏบิัติงาน แต่งกายอย่างไร ต้องสวมเสื้อผ้าให้มดิชิด มีอุปกรณ์ป้องกัน
สารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ(ในชายเสื้อ) หมวก และสวมรองเท้า(ในกางเกง) 
2. หน้ากากปิดจมูกฟองน้ า ใช้แล้วต้องทิ้งเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง เพราะจะสะสมสารเคมไีด้ง่าย 



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

สวมรองเท้า 

3.13 ต้องอาบน้ า สระผม 
และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลัง
พ่นวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร และต้องน าเสื้อผ้า
ไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดย
ซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกต ิ

-ไม่มีการแยกเสื้อผ้า จากเสื้อผา้ปกติ 

1.19 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏบิัติงานขณะปฏบิัติงาน หลังการพ่นสารเคมี 
2. การท าความสะอาดเสื้อผ้า 

3.14 มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
ใช้ได้ หรือห้ามใช้ในประเทศ
และประเทศคู่ค้า 

- เกษตรกรไม่ทราบคูค่้าจึงไมม่ีเอกสารข้อมลู
เกี่ยวกับคู่ค้า  
- เกษตรกรไม่มีข้อมลูวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้กับ
ประเทศคู่คา้เพราะไม่รู้ปลายทาง  

16.67 

1. รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าให้ใช้หรือ ไม่ใหใ้ช้ ของแต่ละประเทศท่ีส่งผลผลติ
ไปขาย 
2. มีเอกสารข้อมลูเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือหา้มใช้ในประเทศไทย 
3. ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้เกีย่วข้องกับวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ในประเทศและประเทศคู่คา้ 

3.15 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรมากกว่าสองชนิด
ผสมกัน เว้นแต่จะเป็น
ค าแนะน าของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลทาง
วิชาการรับรอง  

- ยังมีการผสมสารเคมีรวมกันอยู่ เพื่อลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร   
- ยังมีการผสมวัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่า 
1 ชนิด  5.95 

1. ใช้สารเคมีมากกว่า 2 ชนิด ต้องหาหลักฐานยืนยันความรู้ในการใช้ เช่น เอกสาร แผ่นพับแนะการใช้ 
การอบรมหลักสตูรที่เกีย่วข้อง 

3.16 ใช้ระบบการจดัการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานท่ี
เหมาะสมเพื่อลดการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร 

- ไม่มีการจัดการ   
- มีส่วนน้อยหรือน้อยราย  

1.19 

1. การใช้สารชีวภัณ์์/ จลุินทรีย์วตัถุประสงค์เพื่อลดสารเคมี 
2. มีความรู้วิธีลดสารเคมี และน าไปปฏิบัต ิ
3.มีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวธิีผสมผสาน  

3.17 จัดเก็บสารเคมี เช่น 
น้ ามันเชื้อเพลิง สารท าความ
สะอาด สารอื่นๆ ทีไ่ม่ได้ใช้
ทางการเกษตร ให้เก็บเป็น
สัดส่วนเพื่อป้องกันการ

- จัดเก็บวัตถุอันตรายรวมกับสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้
ในทางเกษตร  
- เก็บไม่เป็นสัดส่วน เก็บรวมกัน  6.55 

1. จัดเก็บสารเคมีอื่น ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง สารท าความสะอาด สารอื่นๆ ให้
เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปือ้นสู่ผลติผลและสิ่งแวดล้อม 
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ปนเปื้อนสู่ผลิตผลและ
สิ่งแวดล้อม 

3.18 มีการบันทึกรายการ
หรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ที่เก็บ
ไว้ในสถานท่ีเก็บ 

- ไม่ค่อยบันทึกรายละเอียดของวัตถุอันตราย ไม่เห็น
ความส าคญัของการบันทึก 

30.36 

1. มีสถานท่ีเก็บสารเคมี ต้องมีบันทึก 
2. มีบันทึก/บัญชีรายชื่อสารเคม ี

3.19 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ต้องอยู่เหนือลม
ตลอดเวลา รวมถึงต้องระวัง
ละอองวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรฟุ้งกระจายไป
ปนเปื้อนแปลงใกล้เคยีง 

- เกษตรกรพ่นกลับไปกลับมาระหว่างแถวผลผลิต 
ไม่ได้อยู่เหนือลมตลอด  

1.79 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏบิัติงานขณะปฏบิัติงาน รู้ถึงอันตรายจากลมพดัแรงขณะพ่นหรือไม่ ท าอย่างไร ไม่ให้
ปลิวไปแปลงข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อมได ้

3.20 มีอุปกรณป์ฐมพยาบาล 
และอุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุ
อย่างครบถ้วน เช่น น้ ายาล้าง
ตา น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ 

- ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ค่อยมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
- เกษตรกรมักจะเก็บไว้ท่ีบ้าน กรณีแปลงอยูไ่กล
และใกล้บ้าน  19.05 

1. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด 
ทราย ฯลฯ 

3.21 มีเอกสารค าแนะน าการ
ปฏิบัติ กรณีที่มีอุบัตเิหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินแสดงไว้ใหเ้ห็น
ชัดเจนในบริเวณเก็บวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร 

- ไม่พบเอกสารค าแนะน าวิธีปฏิบตัิในสถานท่ีเก็บ
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

19.05 

1. สถานท่ีเก็บสารเคมี มเีอกสาร ค าแนะน ากรณีเกิดอุบตัิเหตุ ด้านสารเคมี 
2. กรณีไม่มีที่เก็บสารเคมีให้เก็บสถานท่ีอื่นได้ สามารถเรียกด/ูใช้งานได้ สะดวก รวดเร็ว(ระบุที่เก็บ ใน
หมายเหตุ) 

เฉลี่ย  12.70  
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ข้อก าหนดที ่4 การจัดการ
คุณภาพในกระบวนการผลติ
ก่อนการเก็บเกี่ยว 
4.1 กรณีที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ ต้องเฝ้าระวัง
และบันทึกข้อมูลการใช้
สารละลายธาตุอาหารพืช 

- แปลงขนาดเล็กขาดการเฝ้าระวัง  
- ไม่มีการอธิบายว่าในสารละลาย A, B นั้นมี
ส่วนประกอบธาตุใดบ้าง  

2.98 

1. บันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช(ถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ต้องมีการจดัพิมพ์เป็นเอกสารให้
ตรวจสอบไดเ้ท่านั้น)  
2. มีวิธีการลดปริมาณไนเตรต ท่ีสะสมในพืช ก่อนการเก็บเกีย่ว  

4.2 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมา
เป็นปุ๋ย 

 0.60 1. ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุย๋ 

4.3 หากคลุกหรือเคลือบ
เมลด็พันธ์ุ ด้วยวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรให้ใช้ตาม
วิธีการและอัตราตาม
ค าแนะน าบนฉลากท่ีขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้อง และ
บันทึกข้อมูลไว ้

 - เกษตรกรไม่บันทึกการคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธ์ุ 
ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

1.79 

1. กรณีเมล็ดพันธุ์ คลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามฉลาก 
2. บันทึกการใช้สารเคมคีลุกหรือเคลือบเมล็ด 

4.4 มีการใช้ปุ๋ยและสาร
ปรับปรุงดิน ที่ปลอดภัยต่อ
ผลิตผลและการบริโภคโดย
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับ
กรมวิชาการเกษตร 

- มีสารเร่งหลายชนิดไมไ่ด้ขึ้นทะเบียน  
- มีเซลล์มาขายที่แปลง ผลติภณั์ไ์ม่ได้ขึ้นทะเบียน 

1.19 

1. มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ไม่ใหเ้กิดการปนเปื้อน 
2. ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
ยกเว้น โดโลไมท ภูไมท ปูนขาว ท่ีไม่ต้องขึ้นทะเบียน  
3. สารปรับปรุงอ่ืน ต้องขึ้นทะเบียน 

4.5 หากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้
เอง ต้องผ่านกระบวนการ
หมักหรือย่อยสลายโดย
สมบูรณ์ที่ไม่ท าให้เกิดโรคสู่
คน ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูล ระบุ
วิธีการ วันที่ และช่วงเวลา

- เกษตรกรให้ปุ๋ยคอกโดยไมผ่่านกระบวนการหมัก  
- ปุ๋ยอินทรีย์ไมผ่่านการหมัก   
- ไม่ระบุวิธีการท า ไมร่ะบุวันที่  
- ไม่จดบันทึก  3.57 

1. ปุ๋ยอินทรีย์ หมักสมบูรณ์  
- อุณหภูมิในกองลดลงเท่ากับอุณหภูมิภายนอกรอบๆกองปุ๋ย 
- สีของเศษวัสดุเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลด า และมลีักษณะอ่อนนุ่ม    
  และเปื่อยยุ่ย 
- ไม่มีกลิ่นฉุนของก๊าซตา่งๆ  
- อาจมีหญ้าหรือเห็ดขึ้นบนกองปุย๋หมักได ้
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ผลติปุ๋ยอินทรีย ์ 2. บันทึกข้อมูล ระบุวิธีการ วันท่ี และช่วงเวลาท าปุ๋ยอินทรยี ์
4.6 พ้ืนท่ีเก็บรักษา ผสม 
และขนย้ายปุย๋และสาร
ปรับปรุงดิน หรือพื้นที่ส าหรับ
หมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยกเป็น
สัดส่วน ไม่ปนเปื้อนสู่พื้นที่
ปลูกและแหล่งน้ า 

- ไม่มีการแยกเป็นสดัส่วน 

0.60 

1. พื้นที่เก็บรักษา ผสม และขนย้าย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพ้ืนท่ีส าหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยก
เป็นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณที่ไม่เกิดการปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ า 

4.7 เครื่องมือท่ีต้องอาศัย
ความเที่ยงตรง เช่น หัวฉีด 
ต้องตรวจสอบความเที่ยงตรง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพเมื่อ
น าไปใช้งาน 

- ไม่ไดต้รวจสอบเครื่องมือ  

7.74 

1.ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณก์ารเกษตรที่ต้องอาศัยความเทีย่งตรงในการปฏิบตัิงาน เช่น หัวฉีด
พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเครื่อง ช่ัง ตวง วัด 
2.ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม ่
3. กรณีจ้างเหมาที่ใช้เครื่องมือของผู้รับจ้างเกษตรกร มีวิธีการควบคมุ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมืออย่างไร 

4.8 มีการจัดการระบบการ
ผลิตเพื่อให้ไดผ้ลติผลตรงตาม
ข้อก าหนดของคู่ค้า 

- รายที่ไมไ่ดส้่งออก ไม่มีเอกสารแสดงระบบการผลติ 
3.57 

- ระบบการผลติ เพื่อให้ไดผ้ลติผลตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า  
1. วิธีการผลิตใหต้รงตามความต้องการของผู้รับซื้อผลผลิต 

4.9 มีแผนควบคุมการผลิต 
เพื่อก าหนดมาตรการควบคุม
ในแต่ละขั้นตอนท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัย 
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
ความปลอดภัยและสวสัดภิาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

- มักไม่พบแผนการควบคุมการผลติ   
  

5.95 

1. แผนควบคุมการผลติ และปฏิบตัิตามได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ตาม จุด CCP /
งานวิจัย ใน ขั้นตอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย /คุณภาพของผลิตผล/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ 
ความปลอดภัยและ สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
2. จะต้องปฏิบัติตามแผนการควบคุมของคู่ค้าก าหนด 

4.10 จัดท ารายการปัจจยัการ
ผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยที่
ใช้ในการผลิต พร้อมท้ังระบุ 
ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดซื้อ 

- ไม่ไดจ้ัดท ารายการปัจจัยการผลติ  
- จัดท าบันทึกไม่ครบทุกรายละเอยีด  
 11.90 

1. มีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจยัการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยการผลิต และรายละเอียด รายการ 
ปริมาณ วัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ 
 



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

4.11 เมล็ดพันธ์ุ หรือต้นพันธุ์ 
หรือส่วนขยายพันธ์ุ ต้องมา
จากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ ตรง
ตามพันธุ์ ตามความต้องการ
ของตลาด  ตรวจสอบ
แหล่งที่มาได ้

- ตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ไดเ้พราะต้นพืชมีอายุมาก
และแผงขายพันธุ์พืชไม่มีเอกสารรบัรองพันธุ์ 

0.60 

1. มีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจยัการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัยการผลิต และรายละเอียด รายการ 
ปริมาณ วัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ แหลง่ซื้อ 

4.12 ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจาก
เมลด็พันธ์ุ หรือต้นพันธุ์ หรือ
ส่วนขยายพันธ์ุ ท่ีเป็นพิษต่อ
การบริโภค ยกเว้นมี
ข้อแนะน าในการบริโภคที่
ถูกต้อง 

  

- 

 

4.13 ใช้ปุ๋ยชนิดที่เหมาะสม
ต่อพืชที่ปลูกในอัตราตาม
ค าแนะน าบนฉลาก 

- ใช้ปุ๋ยตามความเคยชิน ไม่เคยวเิคราะหด์ิน   
- บนฉลากปุ๋ยส่วนมากไม่แนะน าพชืเลย เช่นแม่ปุ๋ย
ผสมเอง  
 

5.95 

1. ปุ๋ยเกร็ดใช้ตามอตัราตามค าแนะน าบนฉลาก 
2. ปุ๋ยน้ า /Hydroponics  
 

4.14 มีอุปกรณ์การเกษตรที่
เหมาะสมและเพยีงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
 

- บางรายยังขาดเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

0.60 

1. มีอุปกรณ์การเกษตรทีเ่หมาะสม 
2. เพียงพอต่อการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับขนาดของฟาร์ม 

4.15 มีสถานท่ีเก็บรักษา 
เครื่องมือและอุปกรณเ์ป็น
สัดส่วน ปลอดภยั และง่าย 
ต่อการน าไปใช้งาน 

- บางแปลงไม่มสีถานท่ีเก็บรักษา 
- เครื่องมืออุปกรณ์จ านวนน้อย ไม่ชัดเจน  
  6.55 

- มีสถานท่ีเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสดัส่วน ปลอดภัย และง่ายต่อการน าไปใช้
งาน 

4.16 ตรวจสอบอุปกรณ์ 
เครื่องมือ รวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ
เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุและ

- ไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 1.79 

- บันทึกการ /ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่น
สารเคมี รถไถ รถขนผลผลิต อยู่ในในสภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

อันตรายต่อผู้ปฏิบตัิงาน 
4.17 ท าความสะอาด
เครื่องมือ และอุปกรณ์
การเกษตร ภาชนะที่ใช้ใน
การบรรจุ และขนส่งผลิตผล
ทุกครั้งท้ังก่อนและหลังการ
ใช้งาน 

- บางรายไม่ท าความสะอาดทุกครัง้  
- ไม่ท าความสะอาด  

2.98 

- เครื่องมอืและอปุกรณก์ารเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขนส่งผลติผล ท าความสะอาด ก่อนการใช้
งานถ้ามีการปนเปือ้น และหลังใช้งานเสรจ็แล้ว 

4.18 ส่วนของพืชที่มีโรคเข้า
ท าลาย ต้องเผาท าลายนอก
แปลงปลูก โดยไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- ไม่มีการเผาท าลายนอกแปลง  
- เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เผาท าลาย แค่วางทิ้งไว้  8.93 

- สวนของพืชที่มีโรคเข้าท าลาย ตองเผาท าลายนอกแปลงปลูก 

4.19 แยกประเภทของเสีย 
และสิ่งของที่ไม่ใช้/ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตให้
ชัดเจน มีที่ท้ิงขยะเพียงพอ 
หรือระบุจดุทิ้ง รวมถึงมีการ
ลดของเสียทีเ่กิดขึ้นใน
กระบวนการผลติ 

- ไม่มีที่ท้ิงขยะ ไมร่ะบุจดุทิ้ง 

2.38 

1. แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไมเ่กี่ยวข้องกับการผลติให้ชัดเจน 
2. มีที่ท้ิงขยะให้เพียงพอ/ระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน 

เฉลี่ย  3.67  
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ข้อก าหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยว 
และการปฏิบัตหิลังการเก็บ
เกี่ยว 
5.1 เก็บเกี่ยวผลติผลที่มีอายุ
เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มี
คุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด หรือตาม
ข้อก าหนดของคู่ค้า 

- มาตรฐานของประเทศคู่ค้าสูง  
- บางแปลงเก็บผลผลติก่อนอายุการเก็บเกี่ยว 

1.19 

1. เก็บเกี่ยวผลิตผลตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า(ผู้รับซื้อผลผลิต)  

5.2 การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบตัิ
อย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนที่มีผล
ต่อความปลอดภัยในการ
บริโภค 

- เก็บเกี่ยวไม่ถูกสุขลักษณะ 

0.60 

1. ผู้ปฏิบัติงาน ต้องรู้ถึงการ ปนเปื้อนในผลิตผลขณะการเก็บเกีย่ว และมมีาตรการปฏิบัติอย่างไร 
2. ต้องดูวิธีการปฏิบัติการเก็บเกีย่วหรือ อาจให้สาธิตใหดู้หากสงสัย 
3. ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดูแล 

5.3 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ 
และวัสดุที่สัมผสักับผลิตผล
โดยตรง ต้องท าจากวัสดุทีไ่ม่
ท าให้เกิดการปนเปื้อน 

- ยังพบการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเพราะ
ราคาถูกกว่า  
- อุปกรณ์ภาชนะเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 1.79 

1. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ เก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว ท่ีสัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องท าจากวัสดุทีไ่ม่
ท าให้เกิดการปนเปื้อนและท าความสะอาดง่าย เช่น พลาสติก ท่ีท าความสะอาดแล้ว หรือมีวัสดุรองที่
สะอาด หรือมีมาตรการจัดการไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 
2. วัสดุที่ห้ามใช้ เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ์ 

5.4 คัดแยกผลติผลที่ไมไ่ด้
คุณภาพออก หรือการคัด
แยกช้ันคุณภาพและขนาด 
ตามข้อ ก าหนดในมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแตล่ะชนิด หรือ
ตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

- ไม่มีการคดัแยก 

0.60 

1. มีการคัดแยกผลติผล หรือไม่  
 

5.5 มีการป้องกันการ
ปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่
เป็นอันตรายสูผ่ลิตผลที่มีการ
คัดเลือกหรือบรรจุในแปลง
แล้ว และไม่วางสมัผสักับ

- บางชนิดพืช เกษตรกรวางกับพ้ืนโดยตรง ไม่มีการ
ป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่
ผลิตผล 
 

2.38 

1. ดูวิธีการวางผลผลติ 
2. สอบถามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนผลติผลที่มีการคัดเลือก หรือบรรจุแล้ว และไม่วางสัมผัสกบั
พื้นดินโดยตรง 
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พื้นดินโดยตรง 
5.6 แยกภาชนะในการบรรจุ
ของเสียและวตัถุอันตรายทาง
การเกษตรอย่างชัดเจนจาก
ภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยว
และการขนย้าย เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน 

- เกษตรกรไม่แยกชัดเจน เสีย่งต่อการปนเปื้อน 

0.60 

1. แยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยว
และการขนย้าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
2.พิจารณาการบ่งช้ีภาชนะ 
 
 

5.7 จัดให้มสีถานท่ีเก็บรักษา
อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และ
วัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยแยก
ออกจากวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ปุ๋ย สารปรับปรุง
ดิน และให้มีการป้องกันการ
ปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน า
โรค 

- สถานท่ีเก็บอุปกรณไ์ม่เป็นสัดส่วน  
 

3.57 

1. มีสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ  ให้เป็นสดัส่วน  
2. ให้มีมาตรการป้องกัน การปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค 
4. กรณีขายเหมาสวนถือว่าเป็นขั้นตอนของคู่ค้า 

5.8 มีการป้องสตัว์เลี้ยงไม่ให้
อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานท่ีเก็บเกี่ยว 
คัดบรรจุและเก็บรักษา หากมี
ความเสีย่งในการเป็นพาหะ
น าโรคให้มมีาตรการป้องกัน 

- ไม่มีการปดิกั้นสตัว์เลีย้ง   
- เจอสัตว์เลี้ยงภายในแปลง  
- มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบริเวณปฏิบตัิงาน   
 8.93 

1. มีมาตรการป้องกันสัตวเ์ลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานท่ีเก็บเกี่ยว คัดบรรจุ และ
เก็บรักษา  

5.9 หากมีการใช้เหยื่อหรือ
กับดักเพื่อก าจัดสัตว์พาหะน า
เชื้อต้องจัดวางในบริเวณทีไ่ม่
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่
ผลิตผล ภาชนะบรรจุและ
วัสดุ รวมถึงให้มีการบันทึก
ข้อมูล 

- ไม่มีการบันทึกข้อมลูการใช้เหยื่อหรือกับดัก 

0.60 

1. จุดวางเหยื่อหรือกับดักเพือ่ก าจดัสัตว์พาหะน าเช้ือ เช่น หนู ต้องจัดวางในบริเวณทีไ่ม่มีความเสี่ยงตอ่
การปนเปื้อนสูผ่ลติผล ภาชนะบรรจุ และวสัดุ  
2. ให้มีการบันทึกข้อมูล 
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5.10 ใช้เครื่องมือหรือวิธีการ
เฉพาะ เพื่อป้องกันการช้ า
หรือเป็นรอยต าหนิของ
ผลิตผลเนื่องจากการเก็บ
เกี่ยว 

- วิธีการเก็บเกี่ยวท าให้เกิดรอยช้ าหรือมีรอย   

1.79 

1. ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ แต่ละชนิดพืชในการเก็บเกี่ยว  

5.11 ดูแลรักษาอุปกรณ์และ
ภาชนะบรรจุให้สะอาด เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 
และตรวจสอบใหม้ีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

- ไม่มีการล้างภาชนะบรรจ ุ

0.60 

1. ตรวจดูอุปกรณ์และภาชนะบรรจุว่าสะอาด และมีสภาพพร้อมใช้งาน 

5.12 มีการจัดแยกผลิตผล
ด้อยคุณภาพกับผลิตผล
คุณภาพ รวมถึงมีแผนการใช้
ประโยชน์ และตรวจสอบการ
คละปนของผลิตผลที่ด้อย
คุณภาพ 

- ไม่แยกจ าหน่าย 

1.79 

1. มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ เช่น ผลเล็ก บิดเบี้ยวเสยีหายบางส่วน น าไปให้
ปลา ท าปุ๋ยหมัก และตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ด้อยคณุภาพอย่างไร 
2. ดูและตรวจสอบการคัดแยกผลติผลทีด่้อยคณุภาพกับมีคณุภาพออกจากกัน 

5.13 สถานท่ีที่ใช้ในการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้อง 
มีโครงสร้างที่สามารถป้องกัน
ความเสีย่งจากการปนเปื้อน
ในผลิตผล 

- บางรายไม่มสีถานท่ีหลังการเก็บเกี่ยว 

1.79 

1. สถานท่ีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสีย่งจากการปนเปื้อนใน
ผลิตผล เช่น นก หนู จิ้งจก 
2. โครงสร้างป้องกันสตัว์พาหะ เขา้มาปนเปื้อนผลิตผล เช่น มี สแลนกั้นเป็นสัดส่วน  
 
 

5.14 หากพบความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพ
จากอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้
มีมาตรการป้องกัน 

- ไม่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง 
- ท าตามความเคยชิน และไม่ทบทวนข้ันตอนการ
ท างานของตนเอง - 

1. ถ้าพบความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น ลวดเย็บกระดาษ เศษหลอดไฟ พลาสติก เส้นผม ฯ  
2. มีมาตรการป้องกัน หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพจากอุปกรณ์และ
เครื่องมือ  

เฉลี่ย  1.87  
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ข้อก าหนดที่ 6 การพัก
ผลิตผล การขนย้าย และการ
เก็บรักษาผลผลิต 
6.1 มีการจัดการด้าน
สุขลักษณะของสถานท่ีและ
วิธีการขนย้าย พักผลิตผล 
และ/หรือ เก็บรักษาผลิตผล 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจาก
อันตรายและสิ่งแปลกปลอม
ที่มีผลต่อความปลอดภยัใน
การบริโภคและคณุภาพของ
ผลิตผล 

- พาหนะใช้งานร่วมกันหลายอย่าง 

- 

1. ดูสถานท่ีและวิธีการขนย้าย การพักผลติผล และ/หรือเก็บรักษาผลิตผล เช่น สถานท่ีวางผลิตผล
สะอาด เป็นสัดส่วน หรือขณะขนย้ายต้องไมม่ีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลิตผล และไม่วางกับพ้ืนดิน 

6.2 ใช้วัสดุปูรองพื้นใน
บริเวณพักผลติผลที่เก็บเกี่ยว
แล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
จากสิ่งปฏิกลู เศษดินและสิ่ง
สกปรก  หรือสิ่งที่เป็น
อันตรายอื่นๆ จากพ้ืนดิน 

- ไม่ปูรองพื้น 

2.98 

1. มวีัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว และต้องสะอาดเช่น เสื่อ ผ้าใบ พลาสติก  (ท้ังนี้
ต้องพิจารณาความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของผลิตผลเป็นรายชนิดพืชด้วย) 

6.3 ไม่ใช้พาหนะที่ใช้ขนส่ง
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
หรือปุ๋ย ในการขนย้ายหรือ
ขนส่งผลติผล  ในกรณีที่ไม่
สามารถแยกพาหนะได้ต้องมี
การท าความสะอาด รวมถึงมี
การบันทึกการใช้พาหนะ
ขนส่ง 

- พบการใช้ร่วม ท าความสะอาด แต่ไม่จดบันทึก  
- พาหนะชนิดเดียวกัน  
- ใช้พาหนะที่ใช้ขนวัตถุอันตรายคันเดียวกันกับขน
ผลผลติและไมม่ีการท าความสะอาด  
- ไม่มีการท าความสะอาดพาหนะ   5.36 

1. ไม่ใช้พาหนะ ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือปุ๋ย หรือสารปรับปรุงบ ารุงดิน ใน
การขนย้ายผลผลติ 
2.ถ้าใช้ร่วมกัน ต้องบันทึกการใช้ และการท าความสะอาด 

6.4 การจัดวางผลติผลใน
บริเวณพักผลติผลที่เก็บเกี่ยว

- ไม่มีการป้องกันบรเิวณพักผลติผลที่เก็บเกี่ยวใน
แปลงทีเ่หมาะสม 0.60 1. จัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลติผลทีเ่ก็บเกี่ยวแล้ว ป้องกันการเกดิรอยแผล การขดูขีด หรือการ

กระแทกเช่นการวางภาชนะบรรจซุ้อนกันโดยไม่มีการป้องกัน 
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ในแปลงปลูกต้องเหมาะสม 
สามารถป้องกันการเกิดรอย
แผลที่เกดิจากการขดูขีดหรือ
กระแทก รวมทั้งปัญหาการ
เสื่อมสภาพของผลิตผลอัน
เนื่องจากความร้อนและ
แสงแดด 

2. ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลติผลอันเนื่องจากความร้อนและแสงแดดเช่น โรงเรือนมีหลังคา แสลน
ป้องกันแดด บริเวณสถานท่ีพักผลผลิต 

6.5 กรณีผลิตผลที่เสื่อม
คุณภาพง่ายต้องมีการดูแล
และป้องกันท่ีเหมาะสมก่อน
การขนส่ง 

- เกษตรกรบางรายขาดความรู้ในการจัดการที่ถูกต้อง 

0.60 

1. กรณีผลิตผลที่เสื่อมคณุภาพง่ายต้องมีการดูแลและป้องกันท่ีเหมาะสมก่อนการขนส่งเช่น พักใน
ห้องควบคุมอุณหภมูิ ตู้แช่ ผ้าขาวบาง การรักษาความช้ืนท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ผลิตผล 
 

6.6 เลือกใช้ภาชนะท่ีใช้ใน
การบรรจุขั้นต้น เพื่อการขน
ถ่ายผลติผลภายในพ้ืนท่ีแปลง
ปลูกไปยังพ้ืนท่ีคัดแยกบรรจุ
ที่เหมาะสม มีวสัดุกรภุายใน
ภาชนะเพื่อป้องกันการ
กระแทกเสยีดส ี

 - บางชนิดไม่มีการใช้วัสดุ แต่ผลผลิตไมเ่สียหาย  
- ไม่มีการกรุป้องกัน   

2.98 

1. ตรวจดูภาชนะที่ใช้ในการบรรจขุั้นต้น เพื่อการขนถ่ายผลิตผลภายในพ้ืนท่ีแปลงปลูกไปยังพ้ืนท่ีคัด
แยกบรรจุที่เหมาะสม หรือมีวัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อป้องกันการกระแทกเสียดสี  
2. วัสดุกรุคือ ฟางข้าว กระดาษลกูฟูก พลาสติกกันกระแทก โฟมกนักระแทก ใบพืช (วัสดุธรรมชาติ) 
ฯลฯ 

6.7 การขนย้ายผลิตผลใน
แปลงปลูกให้ปฏิบตัิด้วยความ
ระมัดระวังและป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อ
การบริโภคได ้

- การคมนาคมค่อนข้างล าบากท าให้ผลผลติบางชนิด
ช้ า เกษตรกรบางรายใช้หนังสือพิมพ์   
- ไม่มีการระมดัระวังในการขนย้ายของพ่อค้า   1.19 

1. ดูวิธีการขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัตดิ้วยความระมัดระวงัและป้องกันการปนเปื้อนที่เป็น
อันตรายต่อการบรโิภค เช่นไม่วางภาชนะบรรจุบนพ้ืนดิน พาหนะขนย้ายที่ไมไ่ด้ท าความสะอาด 
รถยนต์มีวสัดุคลุมป้องกันการปนเปื้อนจากมลภาวะ เป็นต้น 

6.8 พาหนะที่ใช้ในการขน
ย้ายต้องสามารถรักษา
คุณภาพของผลิตผล 

- ไม่มีพาหนะที่เหมาะสม เนื่องจากมีราคาสูง 
0.60 

1. พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลผลิตต้องสามารถรักษาคณุภาพ เช่น รถควบคุมอุณหภูมิ วัสดุคลมุ
รถยนต์สะอาด สามารถควบคุมความชื้น และแสงแดดเพื่อรักษาคณุภาพผลผลิต 

6.9 ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุ
ภาชนะแล้วด้วยความ

- ไม่ระมัดระวังในพ่อค้าที่มารับซื้อ 0.60 1. ดูการจัดเรียง การจดัวางภาชนะ การดูแลรักษาขณะขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้วด้วยความ
ระมัดระวัง 
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ระมัดระวังและขนส่งไปยังจุด
รวบรวมสินค้าทันทีที่เก็บ
เกี่ยว และ/หรือหลังการตดั
แต่งคัดคุณภาพ หรือคดั
ขนาดแล้ว 

2. ถ้าในกรณีที่ไมม่ีการขนส่งทันทหีลังการบรรจุภาชนะแล้ว ต้องมีวธิีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม เพื่อ
ป้องกันผลผลิตเสื่อมคณุภาพ 

เฉลี่ย  1.65  
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ข้อก าหนดที่ 7 สุขลักษณะ
ส่วนบุคคล 
7.1 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผล
โดยตรง โดยเฉพาะหลังการ
เก็บเกี่ยวผลิตผลทีม่ีความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมี
การดูแลสุขลักษณะส่วน
บุคคลและมีวิธีการป้องกันไม
ใหเ้กิดการปนเปื้อนสูผ่ลิตผล 

- บางรายยังขาดการดูแลรายละเอยีดของสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล 

0.60 

1.  ต้องดูผู้ที่สัมผัสกับผลติผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น ไม่เป็นโรคติดต่อ  
2. มีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล เช่น สวมถุงมือ ลา้งมือ มีผ้าปิดปาก ผ้ากันเปื้อน 
เป็นต้น 

7.2 ผู้ปฏิบตัิงานต้องมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ หรือได้รบัการ
ฝึกอบรมสขุลักษณะส่วนบุคคล 

- ไม่มีการอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล   
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจแต่ไมม่ีการ
ฝึกอบรม 

2.98 
1.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือไดร้ับการฝึกอบรมสุขลกัษณะส่วนบุคคล รวมถึงลูกจ้าง 
2. ดูวิธีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัตงิานว่าสอดคล้องกับหลักสุขอนามยัหรือไม ่

7.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านสุขลกัษณะส่วนบุคคลที่
เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน สามารถป้องกนัของเสยี
ต่างๆไม่ใหเ้กิดการปนเปือ้นสู่
แปลงปลูกและผลติผล 

- ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ไมม่ีจุดทิ้งขยะ 

2.98 

1.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสขุลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอ เช่น จุดล้างมือ ห้องสุขา ที่ท้ิงขยะ 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียต่างๆไม่ให้เกดิการปนเปื้อนสู่แปลงปลูกและ
ผลิตผล  

4. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- เกษตรกรไม่คอ่ยใส่ใจในเรื่องนีม้ากนัก  
- ผู้ปฏิบัติงานไมไ่ดต้รวจสุขภาพ  
- บางรายจะไมเ่คยตรวจสุขภาพ  
- เกษตรกรส่วนใหญไ่มไ่ด้ตรวจสขุภาพ  

26.19 

1.  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
วิเคราะหส์ารพิษในร่างกาย (ผู้ปฏบิัติงานท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหมายรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับการใช้วัตถุอันตรายทุกข้ันตอนการปฏิบัตเิช่นผู้ปฏบิัติงานในขณะเก็บเกี่ยวผลผลิต) 
2. ถ้ากรณีจ้างเหมาต้องมีการควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามข้อก าหนดนี ้

7.5 กรณผีู้ปฏิบัติงานเจ็บปว่ย
ต้องรายงานให้ผูดู้แลการผลิต
ทราบ เพื่อตดัสนิใจในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ม่ใหเ้กดิการ
ปนเปือ้นสูผ่ลติผล 

- เจ้าของแปลงท าเอง จะไปรายงานใคร 

1.19 

1.  กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้ผูดู้แลการผลิตทราบ 
2. สอบถามผู้ปฏิบัติงานในกรณีเจบ็ป่วยว่ามีการปฏิบัติตนอย่างไร 

7.6 จัดให้มีสิ่งอ านวยความ - ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน  1.79 1.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีเหมาะสมแกผู่้ปฏิบัติงาน เช่น จุดพัก ที่พักอาศัย วัสดุอุปกรณ์
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สะดวกพื้นฐานท่ีเหมาะสมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต่าง ๆ พาหนะ น้ าดื่ม สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน 

7.7 จัดการอบรมใหค้วามรู้ที่
เหมาะสมกับหนา้ที่ท่ี
รับผดิชอบของผู้ปฏบิัติงาน 

- ไม่มีการอบรมแบบมหีลักสูตร สว่นใหญ่เป็นสอน
หน้างาน  
- ไม่มีการอบรม GAP   7.74 

1. หลักฐานการอบรม/อธิบาย ใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบัติงานตามหน้าท่ี เช่น บันทึก พร้อมรายช่ือผู้อบรม 
(รวมจ้างเหมา) 
2.การอบรมแบบการสอน(Coaching) การสอนงานในลักษณะ ฝกอบรมขณะปฏิบตัิงาน(on the job 
training)  

7.8 เจ้าของฟาร์มและ
ผู้ปฏิบตัิงานต้องมีความรูห้รือ
ไดร้ับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ี

- ไม่ไดร้ับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- รู้แต่ละเลย  
- ไม่มีการฝึกอบรมแต่เกษตรกรมคีวามรู้ในการ
ปฏิบัติงาน  

6.55 

1. หลักฐานการอบรม/ความรู้ GAP พืช เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงาน เช่น รู้จากเอกสาร บันทึกอบรม 
ใบประกาศ ต้องมีเอกสารด้วย (รวมจ้างเหมา) 

เฉลี่ย  6.25  
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ข้อก าหนดที่ 8 การบันทึก
ข้อมูลและการตามสอบ 
8.1 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ใช้
ฆ่าเช้ือในดิน (2.4) 

- เกษตรกรไม่ชอบจดบันทึกเนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นผูสู้งอายุจึงไม่ชอบจดบันทึก  
 -บันทึกแต่ไม่ละเอียด  4.76 

- ดูบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมฆี่าเช้ือในดิน 

8.2 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตรทุก
ครั้งท่ีใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
( 3.1) 

- ไม่ลงช่ือผู้ปฏิบตัิงาน   
- เกษตรกรไม่ชอบจดบันทึกเนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นผูสู้งอายุจึงไม่ชอบจดบันทึก  
 - บางรายไมล่งช่ือผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง  
 - บันทึกการใช้แต่ไม่ไดร้ะบุช่ือผู้ปฏิบัติงาน  
 - เกษตรกรไม่บันทึกข้อมูล  

14.29 

1. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งท่ีใช้โดยมีข้อมูลบันทึกประกอบไปด้วยการ
ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้ วันท่ีใช้ อัตราและวิธีการใช้ วันท่ีเก็บเกี่ยว และชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 
2.ต้องดูบันทึกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวท่ีส่งผลถึงความ
ปลอดภัยต่อพืชอาหารแตล่ะชนิด ต่อผู้บรโิภค หรือต่อผู้ปฏิบัติงาน (PHI) 

8.3 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบตัิ
ก่อนและหลังเก็บเกี่ยวใน
ขั้นตอนการปฏิบตัิที่ส าคญัที่มี
ผลต่อความปลอดภัยของ
ผลิตผล ( 5.2) 

- เกษตรกรไม่ชอบจดบันทึกเนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นผูสู้งอายุจึงไม่ชอบจดบันทึก  
- เกษตรกรไม่บันทึกข้อมูล  9.52 

1. ดูบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ในเรื่องสุขลกัษณะของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีผลต่อ
ความปลอดภัยของผลิตผล เช่นสุขลักษณะส่วนบุคคล สุขลักษณะของสถานท่ี เป็นต้น 
2. กรณีเหมาสวน ต้องดูบันทึกวันเก็บเกี่ยว ของผู้มารบัซื้อเหมาสวน ระบุชื่อ วันเก็บเกี่ยว วิธีเก็บเกี่ยว 
ปริมาณ ฯลฯ 

8.4 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลง
ปลูก และข้อมลูประจ าแปลง
ปลูก (2.9) 

- ไม่มีการจัดท ารหสัแปลงปลูก  
- เกษตรกรไม่ชอบจดบันทึกเนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นผูสู้งอายุจึงไม่ชอบจดบันทึก   

23.81 
1.  มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมลูประจ าแปลงปลูก เช่น มีรหัสแปลง มีรายละเอียดข้อมลู
ประจ าแปลง ประจ าฟาร์ม ครบถว้น 

8.5 มีบันทึกข้อมูลการก าจัด
สัตว์พาหะน าเชื้อ (5.14) 

- ไม่พบบันทึกข้อมูลการก าจัดพาหะน าเช้ือ  
- เกษตรกรไม่ชอบจดบันทึกเนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นผูสู้งอายุจึงไม่ชอบจดบันทึก  

7.74 
- ดูบันทึกข้อมูลการก าจดัสตัว์พาหะน าเชื้อ 

8.6 มีบันทึกข้อมูลการใช้
พาหนะขนส่ง(6.3) 

- ไม่พบบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง   
   14.29 

1. ดูบันทึกการล้างท าความสะอาดพาหนะขนย้ายสารเคมี และขนสง่ผลผลิต 

8.7 มีการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับประวตัิการฝึกอบรม 
หรือหลักฐานผลการตรวจ

- ไม่ไดร้ับการตรวจสุขภาพประจ าปี เลยไม่มีบันทึก
ข้อมูล   
- ไม่มีการฝึกอบรม ไม่มีการตรวจสุขภาพ  

17.26 
1. ดูบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม และ/หรือเก็บหลักฐานผลการตรวจสุขภาพ และ/หรือ
การจัดการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล   
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สุขภาพ หรือการจัดการด้าน
สุขลักษณะส่วนบุคคล (7.1, 
7.5, 7.7, 7.8) 

- เกษตรกรมีการตรวจสุขภาพแตไ่ม่มีหลักฐานหรือ
เอกสารการตรวจ  

8.8 ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บ
รักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพื่อ
จ าหน่าย ต้องระบุรุ่นผลิตผล หรือ
ติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดง
แหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว 

- เกษตรกรไม่ระบุรุ่นหรือติดรหสั  
- พบว่าไม่ไดร้ะบรุุ่นผลิต หรือติดรหัสเป็น
เครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต   
- เกษตรกรไม่มีการติดรหสัหรือเครื่องหมายใดๆ ไว้
กับผลผลติเพราะคิดว่าไมส่ าคัญ  

13.10 

- ดูรุ่นผลิตผล หรือรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันท่ีเก็บเกี่ยว ท่ีเก็บรักษา 

8.9 ในการจ าหน่ายผลิตผล 
ต้องบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรือ
แหล่งที่น าผลติผลไปจ าหน่าย 
รวมถึงปริมาณที่จ าหน่าย 

- มีการจดบันทึกข้อมูล แต่ลงข้อมลู รายละเอียด 
และช่ือผู้ปฏบิัติงาน ไมค่รบทุกครัง้ที่มีการปฏิบัติงาน 
- ไม่มีการบันทึกข้อมลู  
- เกษตรกรมักจะไม่บันทึกข้อมูลครบถ้วนตาม
มาตรฐานข้อก าหนด  

13.10 

- ดูบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ ปริมาณผลิตผล 

8.10 เก็บบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน
ไว้ อย่างน้อย 2 ปี ของการ
ผลิตติดต่อกัน หรือตามที่
ผู้ประกอบการ  หรือประเทศ
คู่ค้าต้องการ 

- มีการจดบันทึกข้อมูล แต่ลงข้อมลู รายละเอียด 
และช่ือผู้ปฏบิัติงาน ไมค่รบทุกครัง้ที่มีการปฏิบัติงาน  
- ส่วนมากไม่ค่อยเก็บเอกสารปฏิบตัิงาน  
- เกษตรกรส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ไม่ค่อยเก็บเอกสาร
เดิมไว้และไม่ค่อยจดบันทึกการปฏิบัติงาน 
 

15.48 

- ดูบันทึกข้อมูลการปฏบิัติงานและเอกสารส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ปี 

8.11 มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ า 
เช่น ชนิดพืช วันท่ี สถานท่ี 
และปรมิาณน้ าใช้ หรือ
ระยะเวลาให้น้ า (1.5, 1.6) 

- มีการจดบันทึกข้อมูล แต่ลงข้อมลู รายละเอียด 
และช่ือผู้ปฏบิัติงาน ไมค่รบทุกครัง้ที่มีการปฏิบัติงาน  
- ไม่พบบันทึกข้อมูลการใช้น้ า  
- ไม่มีการบันทึกปริมาณน้ าท่ีใช้  
- ไม่ระบุปริมาณและระยะเวลา  
- เกษตรกรส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ไม่ค่อยเก็บเอกสาร
เดิมไว้และไม่ค่อยจดบันทึกการปฏิบัติงาน 
- ขาดบันทึกข้อมูลการใช้น้ า  

13.10 

- ดูบันทึกข้อมูลการใช้น้ า มีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชนิดพืช วันท่ี สถานท่ี และปริมาณน้ าใช้ หรือ
ระยะเวลาให้น้ า รวมถึงอาศัยน้ าฝน ปริมาณน้ าฝน วันฝนตก 
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8.12 มีบันทึกข้อมูล/
หลักฐานการไดม้า และ
รายชื่อวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ที่จัดเก็บ (3.4, 
3.14) 

- มีการจดบันทึกข้อมูล แต่ลงข้อมลู รายละเอียด 
และช่ือผู้ปฏบิัติงาน ไมค่รบทุกครัง้ที่มีการปฏิบัติงาน  
- ไม่มีการบันทึกข้อมลู  
- ไม่เก็บหลักฐานที่ไดม้าไว้ครบทุกรายการ  
- เกษตรกรส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ไม่ค่อยเก็บเอกสาร
เดิมไว้และไม่ค่อยจดบันทึกการปฏิบัติงาน 

14.88 

- ดูบันทึกข้อมูล/หลกัฐานการได้มาของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

8.13 มีบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับการได้มา การใช้ปุ๋ย 
สารปรับปรุงดิน และช่ือ
ปฏิบัติงาน (4.2) 

- มีการจดบันทึกข้อมูล แต่ลงข้อมลู รายละเอียด 
และช่ือผู้ปฏบิัติงาน ไมค่รบทุกครัง้ที่มีการปฏิบัติงาน  
 10.71 

- ดูบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาและการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท ภูไมท ปูนขาว)  

8.14 มีบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติก่อนและหลังเก็บเกี่ยว
ในขั้นตอนการปฏิบัติทีส่ าคัญ
ที่มีผลต่อคุณภาพของผลติผล 
(5.3, 5.10) 

- มีการจดบันทึกข้อมูล แต่ลงข้อมลู รายละเอียด 
และช่ือผู้ปฏบิัติงาน ไมค่รบทุกครัง้ที่มีการปฏิบัติงาน  
 8.93 

- ดูบันทึกข้อมูล เช่น การห่อผลชมพู่ การล้างผลผลิต การบรรจุการคัดแยกพืชผัก คู่มือ/ เอกสาร/ ป้าย 
/ประกาศอาจดูคูม่ือเอกสารค าแนะน าประกอบข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 

8.15 จัดท าเอกสารหรือแบบ
บันทึก ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน ส าหรับการผลติใน
ฤดูกาล และลงช่ือ
ผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งท่ีมีการ
บันทึกข้อมูล 

มีการจดบันทึกขอ้มลู แตล่งข้อมูล รายละเอียด และ
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน ไมค่รบทุกครั้งท่ีมกีารปฏิบัติงาน  
 - เอกสารไมเ่ป็นปัจจุบัน  
 - ไม่บันทึกทุกปี  
 - ไม่ลงช่ือผู้บันทึก และผู้ปฏิบตัิงาน  
 - เกษตรกรส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ไม่ค่อยเก็บ
เอกสารเดิมไว้และไมค่่อยจดบันทกึการปฏิบัติงาน 
- เกษตรกรไม่ได้บันทึกข้อมูล  

17.86 

- ดูแบบบันทึก ครบถ้วน เป็นปัจจบุัน และลงช่ือผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

8.16  มีการจัดเก็บเอกสาร 
และ/หรือ บันทึกข้อมูลเป็น
หมวดหมแูยกเป็นฤดูกาลการ
ผลิต 
 

- ไม่แยกเป็นหมวดหมู่และฤดูกาล  
- ขาดการจดบันทึก ขาดแนวทางการจดบันทึก 
เกษตรกรเขียนหนังสือไมไ่ด้  20.24 

- ดูบันทึกข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู ่แยกเป็นฤดูกาลผลติแตล่ะฤดูกาล 



 

ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

8.17 กรณีพบปัญหาการ
ปฏิบัติในแปลงปลูกท่ีอาจมี
ผลต่อความปลอดภัยต้อง
แยกผลติผล และป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปจ าหน่าย 
หากพบหลังจากจ าหนา่ยแล้ว
ให้รีบแจ้งผู้ซื้อผลิตผลทันท ี

- ขาดการจดบันทึก ขาดแนวทางการจดบันทึก 
เกษตรกรเขียนหนังสือไมไ่ด้  

1.19 

- ดูบันทึกข้อมูลการแจ้งการแจ้งเตอืน หรือข้อร้องเรียน(เกิดปญัหาแล้ว) 

8.18 กรณีที่พบปัญหาการ
ปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผล
ต่อความปลอดภัยให้สืบหา
สาเหตุและหาแนวทาง
แก้ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นอีก และให้มีการบันทึก
ข้อมูล 

- ขาดการจดบันทึก ขาดแนวทางการจดบันทึก 
เกษตรกรเขียนหนังสือไมไ่ด ้

1.79 

- ดูบันทึกข้อมูลปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา(แนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกร) 

8.19 มีการทบทวนการ
ปฏิบัติงานหรือบันทึกข้อมลู
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
เก็บข้อมูลผลการทบทวนและ
แก้ไขไว ้

- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงาน  
- ไม่มีการบันทึก (75) 
- ไม่มีการเก็บข้อมูล (78) 
- ไม่บันทึก ไม่เก็บอยา่งน้อย 1 ปี (79) 
- ขาดการจดบันทึก ขาดแนวทางการจดบันทึก 
เกษตรกรเขียนหนังสือไมไ่ด้  
- ไม่มีการบันทึกจึงไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงาน  

9.52 

- ดูบันทึกข้อมูลการทบทวนและแก้ไขในปีท่ีผ่านมา น ามาพิจารณาปรบัปรุง 

8.20 มีการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนและเก็บบันทึก
ข้อมูลไว ้

- ขาดการจดบันทึก ขาดแนวทางการจดบันทึก 
เกษตรกรเขียนหนังสือไมไ่ด ้ 2.38 

- ดขู้อร้องเรียน 

เฉลี่ย  11.70  
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แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช 

รายการตรวจที่  1  :  น  า 
- แหล่งน  าที่ใช้ในแปลงปลูก       
- น  าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว      
- น  าที่ใช้ในการผลติระบบไฮโดรโปนิกส ์      

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1.  น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมา
จากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
วัตถุหรือสิ่งที่ เป็นอันตรายต่อผลิตผล  
กรณีที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ให้วิเคราะห์น้ า  

ข้อก าหนด  
หลัก 

 
(1.1) 

                           

2. กรณีใช้น้ า เสียจากโรงงานฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
ได้พิสูจน์แล้วว่า น้ า ผ่านการบ าบัดน้ า
เสีย และน ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้  

ข้อก าหนด
หลัก 

 
(1.2) 

              
  
  

              

3. น้ าท่ีใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานน้ าดื่มหรือเทียบเท่า โดย  
ให้ความส าคัญกับน้ าที่สัมผัสผลผลิตส่วนท่ี
บริโภคได้ หรือน้ าที่ตกค้างบนผลิตผลที่มี
พื้นผิวไม่เรียบ 

ข้อก าหนด
หลัก 

 
 

(1.14) 

              

4. เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอส าหรับพืชที่
ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ หรือถ้ามีการน า
น้ ากลับมาใช้ใหม่ ให้มีระบบการลดปริมาณ
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และ/หรือ
วัตถุอันตรายทางการเกษตร  

ข้อก าหนด
หลัก 

 
 

(1.12) 

              

5. มีการบ ารุงรักษาระบบการให้น้ า  
ให้สะอาดตามความเหมาะสม เพื่ อ
ป้องกันการปนเปื้ อนของจุ ลินทรี ย์ 
ส าหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์  

ข้อก าหนด
หลัก 

 
(1.13) 

              

6. เก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะ
เริ่มการผลิตและในช่วงเวลาที่มีสภาวะ
แวดล้อมเสี่ยง ต่อการปนเปื้อน 

ข้อก าหนด
รอง 
(1.3) 

              

7. มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดจากการใช้งาน 
เช่น น้ าจากห้องสุขา น้ าทิ้งต่างๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและ
พื้นที่โดยรอบ 

ข้อก าหนด
รอง 
(1.7) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 

 

 



 

 

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน : น  า 
ข้อก าหนดหลัก  5  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   2  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        7  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
8. น้ าที่ใช้ละลายปุ๋ย และวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ควรมีคุณภาพที่ดี  

ข้อแนะน า 
(1.4) 

              

9. มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของพืช และความชื้นของดิน  

ข้อแนะน า 
(1.5) 

              

10. มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสม เพื่อลด
กา รสูญ เสี ยน้ า และความ เ สี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูก
และพื้นที่โดยรอบ  

ข้อแนะน า 
 
 

(1.6) 

              

11. บ ารุงรักษาระบบการให้น้ า และดูแล
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

ข้อแนะน า 
(1.8) 

              

12. แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่ควร
เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นจากการท าลาย
สิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน า 
 

(1.9) 

              

13. มีการอนุรักษ์แหล่งน้ า และสภาพ 
แวดล้อม  

ข้อแนะน า 
(1.10)  

              

14. เลือกแหล่งปลูกที่มีน้ าเพียงพอใน
การผลิตพืชให้มีคุณภาพ  

ข้อแนะน า 
(1.11) 

              



 

 

รายการตรวจที่ 2 :  พื นที่ปลูก 
สภาพพื นที่ปลูก  2.1  ที่ราบ  2.2  ที่ราบลุ่ม  2.3  ที่ดอน 
   2.4  ยกร่อง  2.5  ยกร่องน้ าขัง 2.6  อื่น ๆ ระบุ............................... 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไมใ่ช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตรายในผลิตผล หากมีความเสี่ยงฯ ให้
วิเคราะห์ดิน และเก็บผลวิเคราะห์ฯ ไว้
เป็นหลักฐาน 

ข้อก าหนด
หลัก 

 
 

(2.1) 

              
  
  

              

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกที่มีความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีข้อพิสูจน์ ท่ี
ชัดเจนว่ามีวิธีการบ าบัดที่ลดการปนเปื้อน
สู่ระดับที่ปลอดภัยได ้ 

ข้อก าหนด
หลัก 

 
(2.2) 

              
  
  

              

3. หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
ใช้รมหรือราดเพื่อฆ่าเชื้อในดินและวัสดุ
ปลูก ให้บันทึกข้อมูล ชนิดวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร วันที่ ใช้ อัตราการใช้ 
วิธีใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อก าหนด
หลัก 

 
 
 

(2.4) 

              
  
  

              

4. พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตาม 
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ข้อก าหนด
หลัก 

(2.11) 

              

5. เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน
ระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และในช่วงที่มี
สภาวะแวดล้อมเสี่ยงฯ เพื่อวิเคราะห์การ
ปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย 
และเก็บผลการวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(2.3) 

              

6. พื้นที่ปลูกใหม่ ควรเป็นพื้นทีท่ีไ่ม่ก่อให ้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมี
ผลกระทบ ควรมีมาตรการในการลดหรือ
ป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(2.5) 

              

7. มีการวางผังแปลง จัดท าแปลง หรือ
ปรับปรุงผังแปลง โดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม 
คุณภาพผลิตผล และสุขภาพความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(2.6) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 

 

 

 



 

 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไมใ่ช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
8. การจัดท ารหัสแปลงปลูก และข้อมูล
ประจ าแปลง โดยระบุ ชื่อเจ้าของพื้นที่ 
สถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี) ที่ตั้งแปลง 
แผนผังที่ตั้งแปลง แผนผังแปลงปลูก  
ชนิดพืช และพันธุ์ ที่ปลูก  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(2.9) 

              

9. มีการดูแลรักษาพื้นที่ที่ปลูกพืชเพื่อ
ป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน  

ข้อแนะน า 
(2.7) 

              

10. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับชนิดของดิน 
และไม่มีความเสี่ยงที่ท าให้เกิดสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม  

ข้อแนะน า 
 

(2.8) 

              

11. จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลัง
อย่างน้อย 2 ป ี 

ข้อแนะน า 
(2.10) 

              
  

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน : พื นที่ปลูก 
ข้อก าหนดหลัก  4  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   4  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        3  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการตรวจที่  3 :  วัตถุอันตรายทางการเกษตร    ไม่ได้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในการผลิต 
 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า    
หรืออ้างอิงค าแนะน าของ กรมวิชาการเกษตร หรือ
ตามฉลากที่ขึ้นทะเบียน  
     หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยว
ตามค าแนะน าในฉลาก หรือค าแนะน าของทาง
ราชการ กรณีสงสัยให้สุ่มผลิตผล วิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลิตผล ถ้าผลวิเคราะห์ฯ เกินค่ามาตรฐาน 
ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไข รวมทั้งบันทึกข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อก าหนด
หลัก 

 
 
 
 
 
 

(3.1) 

              
  
  

              

2. ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ห้ามผลิต  น าเข้า สง่ออก หรือมีไว้
ครอบครอง ตามพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อก าหนด
หลัก 

 
(3.2) 

              
  
  

              

3. กรณีผลิตเพือ่ส่งออกให้ใชว้ัตถอุันตรายทาง
การเกษตรตามที่ประเทศคู่ค้าหรือข้อก าหนดของ
ประเทศคู่ค้า  

ข้อก าหนด
หลัก 
(3.3) 

              
  
  

              

4. ท าความสะอาดเครื่องพ่นวัตถอุันตรายทาง
การเกษตรและอุปกรณ์หลังการใช้ทุกครั้ง และก าจัด
น้ าลา้งด้วยวิธีที่ไมท่ าให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  

ข้อก าหนด
หลัก 
(3.11) 

              

5. ผู้ปฏบิัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ใน
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จัก
ศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้ เคร่ืองพ่นวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนด
หลัก 

 
(3.15) 

              

6. เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและ
อุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบให้
อยูใ่นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อก าหนด
รอง 
(3.5) 

              

7. วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ไม่หมดในคราว
เดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร หากเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ 
ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(3.8) 

              
  
  

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง  



 

 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไมใ่ช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
8. จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ชนิดต่ า งๆ  ในสถานที่ เฉพาะที่ เป็น
สัดส่วน แยกสารแต่ละชนิด ควบคุมการ
หยิบใช้ได้ และไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน
สู่ผลิตผลและไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(3.9) 

              

 9. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้หมดแลว ต้องท าลาย หรือ
ก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

ข้อก าหนด
รอง 

(3.12) 

              

10. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ต้องเก็บในสถานที่
เฉพาะ และท าลาย หรือก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

ข้อก าหนด
รอง 

(3.13) 

              

11. ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการ
ป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  

ข้อก าหนด
รอง 

(3.16) 

              

12. ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้อง
สวมเสื้อผ้ามิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกัน
สารพิษ ได้แก่  หน้ากาก ผ้าปิดจมูก ถุงมือ 
หมวก และสวมรองเท้า  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(3.17) 

              

13. ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ทันทีหลังพน่วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และต้องน าเสื้อผ้าไปซักใหส้ะอาดทุกครั้ง 
โดยซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใชป้กต ิ 

ข้อก าหนด
รอง 

 
(3.19) 

              

14. มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้/ห้ามใช้ใน
ประเทศและประเทศคู่ค้า  

ข้อแนะน า 
 

(3.4) 

              

15. ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
มากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็น
ค าแนะน าของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง  

ข้อแนะน า 
 
 

(3.6) 

              
  
  

             

16. มีการใช้ระบบการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานที่เหมาะสม  

ข้อแนะน า 
(3.7) 

             
  

             

17. จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร
อื่น เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง สารท าความ
สะอาด สารอื่นๆ ที่ ไม่ได้ ใช้ทางการ
เกษตร ให้เก็บเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน า 
 
 
 

(3.10) 

              

18. มีการบันทึกรายการหรือจัดท าบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่
เก็บไว้ในสถานที่เก็บ  

ข้อแนะน า 
 

(3.14) 

              



 

 

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
19. ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร    
ต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา รวมถึงต้อง
ระวังละอองวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ฟุ้งกระจายไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียง
และสิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน า 
 
 
 

(3.18) 

              

20. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ 
ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น  
น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ  

ข้อแนะน า 
 

(3.20) 

              

21. มีเอกสารค าแนะน าการปฏิบัติ กรณี
ที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ให้
เห็นชัดเจนในบริเวณเก็บวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร  

ข้อแนะน า 
 
 

(3.21) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน : วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
ข้อก าหนดหลัก  5  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   8  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ
ข้อแนะน า        8  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการตรวจที่ 4 :  การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว   

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. กรณีทีป่ลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ต้อง
เฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลการใชส้ารละลาย 
ธาตุอาหารพืช  

ข้อก าหนด
หลัก

(4.11) 

              
  
  

              

2. ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย 
     

ข้อก าหนด
หลัก (4.8) 

              

3. หากคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วย
วัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตาม
วิธีการและอัตราตามค าแนะน าบนฉลาก
ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลไว้  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(4.5) 

              

4. มีการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ที่
ปลอดภัยต่อผลิตผลและการบริโภคโดย
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการ
เกษตร  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(4.6) 

              

5. หากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องผ่าน
กระบวนการหมักหรือย่อยสลายโดย
สมบูรณ์ที่ไม่ท าให้เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ให้
บันทึกข้อ มูล ระบุ วิ ธีการ วันที่  และ
ช่วงเวลาผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(4.7) 

              

6. พื้นที่เก็บรักษา ผสม และขนย้ายปุ๋ย
และสารปรับปรุงดิน หรือพื้นที่ส าหรับ
หมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยกเป็นสัดส่วน   
ไม่ปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกและแหล่งน้ า  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(4.9) 

              

7. เครื่องมือที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรง 
เช่น หัวฉีด ตองตรวจสอบความเที่ยงตรง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุง
ซ่ อ ม แ ซ ม ห รื อ เ ป ลี่ ย น ใ ห ม่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเมื่อน าไปใช้งาน  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(4.15) 

              

8. มีการจัดการระบบการผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตผลตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า  

ข้อก าหนด
รอง 

(4.17) 

              

9. มีแผนควบคุมการผลิต เพื่อก าหนด
มาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอนที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน  

ข้อแนะน า 
 
 
 

(4.1) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 

  



 

 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
10. จัดท ารายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา 
ของปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต พร้อมทั้งระบุ 
ปริมาณ วัน/เดือน/ป ที่จัดซ้ือ  

ข้อแนะน า 
 

(4.2) 

              

11. เมล็ดพนัธุ์ หรือตน้พนัธุ์ หรือส่วน
ขยายพนัธุ์ ต้องมาจากแหลง่ที่เชื่อถือได้ 
ตรงตามพนัธุ์ ตามความต้องการของตลาด  
ตรวจสอบแหล่งที่มาได ้

ข้อแนะน า 
 
 

(4.3) 

              

12. ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจากเมล็ดพันธุ์ 
หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ ที่เป็น
พิษต่อการบริโภค ยกเว้นมีข้อแนะน าใน
การบริโภคที่ถูกต้อง  

ข้อแนะน า 
 
 

(4.4) 

              
  
  

              

13. ใช้ปุ๋ยชนิดที่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูก
ในอัตราตามค าแนะน าบนฉลาก  

ข้อแนะน า 
 (4.10) 

              
   

              

14. มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ข้อแนะน า 
 (4.12) 

              

15. มีสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือและ
อุปกรณ์เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และง่าย 
ต่อการน าไปใช้งาน  

ข้อแนะน า 
 

(4.13) 

              

16. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อแนะน า 
 

 (4.14) 

              

17. ท าความสะอาดเครือ่งมือ และอปุกรณ ์ 
การเกษตร ภาชนะที่ใชใ้นการบรรจุ และ
ขนส่งผลิตผลทุกครั้งทั้งก่อนและหลัง
การใช้งาน 

ข้อแนะน า 
 
 

(4.16) 

              

18. ส่วนของพืชที่มีโรคเข้าท าลาย ต้อง
เผาท าลายนอกแปลงปลูก โดยไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน า 
 

(4.18) 

              

19. แยกประเภทของเสีย และสิ่งของที่ไม่
ใช้/ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจน มีที่
ทิ้งขยะเพียงพอ หรือระบุจุดทิ้ง รวมถึงมี
การลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  

ข้อแนะน า 
 
 

(4.19) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน :  การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว    
ข้อก าหนดหลัก  2  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   6  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า       11  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
 



 

 

รายการตรวจที่ 5 :  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเกบ็เกี่ยว 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไมใ่ช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า  

ข้อก าหนด
หลัก 
(5.1) 

              
  
  

              

2. การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่างถูก
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มี
ผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค  

ข้อก าหนด
หลัก 
(5.2) 

              
  
  

              

3. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่
สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องท าจาก
วัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน  

ข้อก าหนด
หลัก 
(5.7) 

              

4. คัดแยกผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพออก หรือ
การคัดแยกชั้นคุณภาพและขนาด ตามข้อ 
ก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรแต่ละ
ชนิด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(5.3) 

              
  
  

              

5. มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่ผลิตผลที่มีการ
คัดเลือกหรือบรรจุในแปลงแล้ว และไม่
วางสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(5.5) 

              

6. แยกภาชนะในการบรรจุของเสียและ
วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจน
จากภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและ
การขนย้าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(5.6) 

              

7. จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ 
ภาชนะบรรจุ และวัสดุให้เป็นสัดส่วน 
โดยแยกออกจากวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และให้
มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะ
น าโรค  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(5.9) 

              

8. มีการป้องสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว 
คัดบรรจุและเก็บรักษา หากมีความเสี่ยง
ในการเป็นพาหะน าโรคให้มีมาตรการ
ป้องกัน  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(5.13) 

              

9. หากมีการใช้เหยื่อหรือกับดักเพื่อ
ก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อต้องจัดวางใน
บริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
สู่ผลิตผล ภาชนะบรรจุและวัสดุ รวมถึง
ให้มีการบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(5.14) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 



 

 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
10. ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ   เพื่อ
ป้องกันการช้ าหรือเป็นรอยต าหนิของ
ผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกี่ยว  

ข้อแนะน า 
 

(5.4) 

              

11. ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุ
ให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่
ผลิตผล และตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน  

ข้อแนะน า 
 
 

(5.8) 

              
  
  

              

12. มีการจัดแยกผลิตผลด้อยคุณภาพ
กับผลิตผลคุณภาพ รวมถึงมีแผนการใช้
ประโยชน์ และตรวจสอบการคละปน
ของผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ  

ข้อแนะน า 
 
 

(5.10) 

              

13. สถานที่ที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกัน
ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในผลิตผล  

ข้อแนะน า 
 

(5.11) 

              

14. หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อน
อันตรายทางกายภาพจากอุปกรณ์และ
เครื่องมือ ให้มีมาตรการป้องกัน  

ข้อแนะน า 
 

(5.12) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน : การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลงัการเก็บเกี่ยว  
ข้อก าหนดหลัก  3  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   6  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        5  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการตรวจที่ 6  : การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลกู และเก็บรักษา 
 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. มีการจัดการด้านสุขลักษณะของ
สถานที่และวิธีการขนย้าย พักผลิตผล 
และ/หรือ เก็บรักษาผลิตผล เพื่อป้องกัน
การปน เปื้ อนจากอันตรายและสิ่ ง
แปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยใน
การบริโภคและคุณภาพของผลิตผล  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 
 

(6.1) 

              

2. ใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่
เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
จากสิ่ งปฏิกูล เศษดินและสิ่ งสกปรก  
หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ จากพื้นดิน  

ข้อก าหนด
รอง 

 
(6.2) 

              

3. ไม่ใช้พาหนะที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรหรือปุ๋ย ในการขนย้าย
หรือขนส่งผลิตผล  ในกรณีที่ไม่สามารถ
แยกพาหนะได้ต้องมีการท าความสะอาด 
รวมถึงมีการบันทึกการใช้พาหนะขนส่ง  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(6.3) 

              

4. การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผล
ที่เก็บเกี่ยวในแปลงปลูกต้องเหมาะสม 
สามารถป้องกันการเกิดรอยแผลที่เกิด
จากการขูดขีดหรือกระแทก รวมทั้งปัญหา
การเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจาก
ความร้อนและแสงแดด  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 
 

(6.5) 

              

5. กรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภาพง่ายต้องมี
การดูแลและป้องกันที่เหมาะสมก่อนการ
ขนส่ง  

ข้อก าหนด
รอง 
(6.7) 

              

6. เลือกใชภ้าชนะทีใ่ชใ้นการบรรจุขั้นต้น 
เพื่อการขนถ่ายผลิตผลภายในพื้นที่แปลง
ปลูกไปยงัพื้นที่คัดแยกบรรจุที่เหมาะสม มี
วัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อป้องกันการ
กระแทกเสียดสี  

ข้อแนะน า 
 
 
 

(6.4) 

              

7. การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้
ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและป้องกัน
การปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค
ได้  

ข้อแนะน า 
 
 

(6.6) 

              

8. พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสามารถ
รักษาคุณภาพของผลิตผล  

ข้อแนะน า 
(6.8) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 

 



 

 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไมใ่ช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
9. ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้ว
ด้วยความระมัดระวังและขนส่งไปยังจุด
รวบรวมสินค้าทันทีที่เก็บเก่ียว และ/หรือ
หลังการตัดแต่งคัดคุณภาพ หรือคัด
ขนาดแล้ว  

ข้อแนะน า 
 
 
 

(6.9) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน : การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา 
ข้อก าหนดหลัก   -  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   5  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        4  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการตรวจที่ 7 : สุขลักษณะส่วนบุคคล 
 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง 
โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีการ
ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการ
ป้องกันไมให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

ข้อก าหนด
หลัก 

 
 

(7.2) 

              

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
หรือได้รับการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบคุคล  

ข้อก าหนด
รอง 
(7.1) 

              

3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถป้องกัน
ของเสียต่างๆไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่
แปลงปลูกและผลิตผล  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(7.3) 

              

4. ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ข้อก าหนด
รอง 
(7.5) 

              

5. กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงาน
ให้ผู้ดูแลการผลิตทราบ เพื่อตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานที่ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่
ผลิตผล  

ข้อแนะน า 
 
 

(7.4) 

              

6. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน
ที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

ข้อแนะน า 
(7.6) 

              

7. จัดการอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  

ข้อแนะน า 
(7.7) 

              

8. เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  

ข้อแนะน า 
 

(7.8) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
ผลการตรวจประเมิน : สุขลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อก าหนดหลัก  1  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 

ข้อก าหนดรอง   3  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 

ข้อแนะน า        4  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
 
 
 
 



 

 

รายการตรวจที่ 8 : การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ 
 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ฆ่าเชื้อในดิน (2.4) 

ข้อก าหนด
หลัก 
(8.2) 

              

2. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร ทุ ก ค รั้ ง ที่ ใ ช้  แ ล ะ ชื่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน ( 3.1) 

ข้อก าหนด
หลัก 
(8.4) 

              

3. มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและ
หลังเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่
ส าคัญที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
ผลิตผล ( 5.2) 

ข้อก าหนด
หลัก 

 
(8.7) 

              

4. มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูก และ
ข้อมูลประจ าแปลงปลูก (2.9) 

ข้อก าหนด
รอง 
(8.3) 

              

5. มีบันทึกข้อมูลการก าจัดสัตว์พาหนะ
น าเชื้อ (5.14) 

ข้อก าหนด
รอง 
(8.9) 

              

6. มีบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง  
 (6.3) 

ข้อก าหนด
รอง 

(8.10) 

              

7. มีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับประวัติการ
ฝึกอบรม หรือหลักฐานผลการตรวจ
สุขภาพ หรือการจัดการด้านสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล (7.1, 7.5, 7.7, 7.8) 

ข้อก าหนด
รอง 

 
(8.11) 

              

8. ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษา
และขนย้าย หรือบรรจุเพื่อจ าหน่าย ต้อง
ระบุ รุ่ นผลิ ตผล  หรื อติ ด รหัส  หรื อ
เครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่
เก็บเก่ียว  

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(8.14) 

              

9. ในการจ าหน่ายผลิตผล ต้องบันทึก
ข้อมูลผู้รับซื้อ หรือแหล่งที่น าผลิตผลไป
จ าหน่าย รวมถึงปริมาณที่จ าหน่าย  

ข้อก าหนด
รอง 

(8.15) 

              

10. เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและ
เอกสา รส า คั ญที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ กา ร 
ปฏิบัติงานไว้ อย่างน้อย 2 ปี ของการ
ผลิตติดต่อกัน หรือตามที่ผู้ประกอบการ     
หรือประเทศคู่ค้าต้องการ 

ข้อก าหนด
รอง 

 
 

(8.16) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
  



 

 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
11. มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ า เช่น ชนิด
พืช วันที่ สถานที่ และปริมาณน้ าใช้ หรือ
ระยะเวลาให้น้ า (1.5, 1.6) 

ข้อแนะน า 
 

(8.1) 

              

12. มีบันทึกข้อมูล/หลักฐานการได้มา 
และรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ที่จัดเก็บ (3.4, 3.14) 

ข้อแนะน า 
 

 (8.5) 

              

13. มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ได้มา การใช้ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน (4.2) 

ข้อแนะน า 
 

 (8.6) 

              

14. มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลัง
เก็บเกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญที่มี
ผลต่อคุณภาพของผลิตผล (5.3, 5.10) 

ข้อแนะน า 
 

(8.8) 

              

15.   จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึก ให้
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ส าหรับการผลิต
ในฤดูกาล และลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง
ที่มีการบันทึกข้อมูล  

ข้อแนะน า 
 
 

(8.12) 

              

16.  มีการจัดเก็บเอกสาร และ/หรือ 
บันทึกข้อมูล เป็นหมวดหมูแยกเป็น
ฤดูกาลการผลิต  

ข้อแนะน า 
 

(8.13) 

              

17. กรณีพบปัญหาการปฏิบัติในแปลง
ปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยต้อง
แยกผลิตผล และป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปจ าหน่าย หากพบหลังจากจ าหน่าย
แล้วให้รีบแจ้งผู้ซื้อผลิตผลทันที  

ข้อแนะน า 
 
 
 

(8.17) 

              

18. กรณีที่พบปัญหาการปฏิบัติในแปลง
ปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยให้สืบ
หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้มีการ
บันทึกข้อมูล  

ข้อแนะน า 
 
 
 

(8.18) 

              

19. มีการทบทวนการปฏิบัติงานหรือ
บันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
เก็บข้อมูลผลการทบทวนและแก้ไขไว้  

ข้อแนะน า 
(8.19) 

 

              

20. มีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและ
เก็บบันทึกข้อมูลไว้  

ข้อแนะน า 
(8.20) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
ผลการตรวจประเมิน : การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ 
ข้อก าหนดหลัก  3  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   7  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า       10  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 



 

 

แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  
ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ. ................ 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพืช ...................................................................... 
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. น  า (ขอ้ก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในการผลิต ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลผลติ (1.1)   
 1.2 กรณี ใช้น้ าเสียในการผลติ มีการบ าบดัน้ าเสีย ก่อนน ามาใช้ในการผลติพืช (1.2)   
 1.3 น้ าท่ีใช้หลังการเก็บเกี่ยวและสมัผสัผลผลิตที่บริโภค มีคณุภาพน้ าดื่มหรือเทียบเท่า (1.14)   
 1.4 ระบบไฮโดรโปนิกส์ มีระบบการลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และสารเคมี (1.12)   
 1.5 ระบบไฮโดรโปนิกส์ มีการบ ารุงรักษาระบบการให้น้ า ให้สะอาด (1.13)   
2. พื นที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลผลติ (2.1)   
 2.2 กรณี พ้ืนท่ีปลูกเสี่ยงการปนเปื้อน มีการบ าบดัให้สูร่ะดับทีป่ลอดภัย (2.2)   
 2.3 หากใช้สารเคมี รม/ราด ลงดิน/วัสดุปลูก มีบันทึกข้อมูล ชนิด อัตรา วิธี วันใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติ (2.4)   
 2.4 พื้นที่ปลูก เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.11)   
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรหรือตามฉลาก หยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามฉลากหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ และบนัทึกการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขป้องกันการเกิดซ้ ากรณีมีผลวเิคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลผลติเกินค่ามาตรฐาน (3.1) 

  

 3.2 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ีห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) (3.2)   
 3.3 กรณผีลติเพื่อส่งออก ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามทีป่ระเทศคู่คา้ก าหนด (3.3)   
 3.4 ท าความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน และทิ้งน้ าล้าง ไม่ท าให้เกดิการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม (3.11) 

  

 3.5 ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ควบคมุ มีความรู้ในการใช้สารเคมี รู้จักศตัรูพืช ชนิดและอัตราการใช้ (3.15)   
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย (4.8)   
 4.2 ระบบไฮโดรโปนิกส ์มีบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช (4.11)   
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม มีคณุภาพ หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า (5.1)   
 5.2 การเก็บเกีย่ว ปฏิบัติอยา่งถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและปลอดภยัในการบรโิภค (5.2)   
 5.3 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วัสดุที่สัมผัสกับผลติผลโดยตรง ท าจากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน (5.7)   
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้สมัผสัผลผลิตโดยตรง ดแูลสุขลักษณะส่วนบุคคล และมีวิธกีารป้องกัน การปนเปื้อนสูผ่ลผลติ (7.2)   
8. บันทึกข้อมลูและการตามสอบ (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 กรณีที่ใช้สารเคมี รม/ราด ลงดิน/วัสดุปลูก มีบันทึกข้อมลู ชนิด อัตรา วิธี วันใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติ (8.2)   
 8.2  บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี ทุกครั้งท่ีใช้ ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติงาน
(8.4) 

  

 8.3 บันทึกข้อมูลการปฏิบัติกอ่น/หลังเก็บเกีย่ว ท่ีส าคัญ ที่มผีลต่อความปลอดภัย (8.7)   
หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ.9001-2556 

ครั งที่ 1  



 

 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. น  า (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 1.1 ได้เกบ็ตัวอย่างน้ าวิเคราะห์การปนเปื้อน ในระยะเริ่มการผลติ และมีใบแจ้งผลการวิเคราะห์ (1.3)   
 1.2 การจัดการน้ าเสียที่เกดิจากการใช้งาน ไม่ให้ลงสูส่ิ่งแวดล้อม และพื้นที่โดยรอบ (1.7)   
2. พื นที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 ได้เกบ็ตัวอย่างดินวิเคราะห์การปนเปื้อน ในระยะเริ่มการผลติ และมีใบแจ้งผลการวิเคราะห์ (2.3)   
 2.2 พื้นที่ปลูกใหม่ เป็นพื้นที่ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/หรอืมีมาตรการป้องกัน (2.5)   
 2.3 จัดวาง จัดท า หรือปรับปรุงผังแปลง โดยค านึงถึงผลกระทบ ท้ัง 4 Module (2.6)   
 2.4 จัดท ารหสัแปลง และข้อมูลประจ าแปลง เช่น ที่ตั้งแปลง แผนผังที่ตั้ง และแปลงปลูก (2.9)   
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคม ีอุปกรณ์ วิธีการพ่น ท่ีถูกต้อง (3.5)   
 3.2 สารเคมีที่เหลือใช้ ปิดฝาสนิท และเก็บในสถานท่ีเฉพาะ หากเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ โดยระบุข้อมูลครบถ้วน 
(3.8) 

  

 3.3 สถานท่ีเก็บสารเคมีเฉพาะ เป็นสัดส่วน แยกสารแตล่ะชนิด ควบคุมการหยิบใช้ได้ ไม่ก่อใหเ้กิดการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม (3.9) 

  

 3.4 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ท าลาย หรือก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง (3.12)   
 3.5 จัดเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุในสถานท่ีเฉพาะ และ/หรือ ท าลาย ก าจัดด้วยวิธีที่
ถูกต้อง (3.13) 

  

 3.6 ผู้ปฏิบตัิงาน มีความรู้ในการป้องกันกับตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (3.16)   
 3.7 ผู้ฉีดพ่นสารเคมี สวมเสื้อผ้ามิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารพิษ (3.17)   
 3.8  ผู้พ่นสารเคมี ต้องอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังฉีดพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (3.19)   
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 กรณี น าเมลด็พันธ์ุ มาคลกุด้วยสารเคมี ได้ใช้ตามค าแนะน าบนฉลาก และมีบันทึกข้อมูล (4.5)   
 4.2 การจัดการ การใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลผลิต ให้ปลอดภยัต่อการบริโภค โดยขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (4.6) 

  

 4.3 กรณี ผลติปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ได้ผ่านการหมัก/ย่อยสลายสมบูรณ์ และบันทึกข้อมูลวิธีการ วันท่ี และช่วงเวลาที่
ผลิต (4.7) 

  

 4.4 พื้นที่เก็บรักษา ผสม ขนยา้ย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน พ้ืนท่ีหมักปุ๋ยอินทรีย์ แยกเป็นสัดส่วน ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกและแหล่งน้ า (4.9) 

  

 4.5 การตรวจสอบเครื่องมือทีต่้องอาศัยความเที่ยงตรง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการซ่อมแซม หรือเปลีย่นใหม่
หากพบความคลาดเคลื่อน (4.15) 

  

 4.6 จัดการระบบการผลิต เพือ่ให้ได้ผลผลิตตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า (4.17)   
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 คัดแยกผลผลติไมไ่ดคุ้ณภาพออก ตามข้อก าหนดมาตรฐาน หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า (5.3)   
 5.2 ผลผลติที่เก็บเกีย่ว คัดเลอืก หรือบรรจุในแปลง ไม่วางสมัผสักับดินโดยตรง (5.5)   
 5.3 แยกภาชนะบรรจุของเสยี สารเคมี ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน กับภาชนะท่ีใช้เก็บเกี่ยว และขนยา้ย (5.6)   
 5.4 สถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ ์ ภาชนะบรรจุและวสัดุ  เป็นสัดสว่น  แยกจากสารเคมี ปุ๋ย สารปรบัปรุงดิน และ
ป้องกันการปนเปื้อนจากสตัว์พาหะน าโรค (5.9) 

  

 5.5 การป้องกันสัตวเ์ลี้ยง ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกบ็เกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา (5.13)   
 5.6 กรณีใช้ เหยื่อพิษ กับดัก สัตว์พาหะน าเชื้อโรค จดัวางในบรเิวณที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลติ  และมี
บันทึกข้อมูล (5.14) 

  

หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ.9001-2556   

ครั งที่ 1  



 

 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
6. การพักผลิตผล การขนย้ายในบริเวณแปลงปลูก และเก็บรักษา (ข้อก าหนดรอง)    พบ ไม่พบ 
 6.1 การจัดการสุขลักษณะของสถานท่ี วิธีการขนย้าย ที่พักผลติผล/ที่เก็บรักษาผลผลติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่
ผลผลติ ด้านความปลอดภัยต่อการบริโภค และคุณภาพผลผลิต (6.1) 

  

 6.2 มีวัสดุปูรองพื้นบริเวณพักผลผลติที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จากพ้ืนดิน (6.2)   
 6.3 ไม่ใช้พาหนะขนส่ง สารเคมี / ปุ๋ย ขนย้ายหรือขนส่งผลผลิต กรณีจ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน มีการท าความสะอาด
ก่อนการใช้งาน และบันทึกการดูแลรักษาพาหนะขนส่ง (6.3) 

  

 6.4 การจัดวาง/พักผลผลิต ในแปลงปลูก เหมาะสม ป้องกันการขูดขีด/กระแทก/ความร้อน และแสงแดด (6.5)   
 6.5 กรณี ผลผลติที่เสื่อมคุณภาพง่าย มีการดูแล / ป้องกันท่ีเหมาะสม ก่อนการขนส่ง (6.7)   
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบตัิงาน มีความรู้  เข้าใจ หรือได้อบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล (7.1)   
 7.2 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะเพียงพอ พร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียไมล่งสู่แปลงปลูก 
          และผลผลิต (7.3) 

  

 7.3 ผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับสารเคมี ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง (7.5)   
8. บันทึกข้อมลูและการตามสอบ (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 บันทึกรหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ าแปลงปลูก (8.3)   
 8.2 บันทึกข้อมูลการก าจัดสตัว์พาหะน าเช้ือโรค กรณีที่มีการใช้เหยื่อพิษ หรือกับดัก (8.9)   
 8.3 บันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง ที่ใช้ร่วมกับการขนส่งสารเคมี ปุ๋ย หรือสารปรบัปรุงบ ารุงดิน(8.10)   
 8.4 บันทึกประวัตฝิึกอบรม หรือผลการตรวจสุขภาพ หรือการจดัการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (8.11)   
 8.5 ผลผลติ ที่เก็บรักษา ขนยา้ย บรรจรุอจ าหน่าย ระบรุุ่นผลิต หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลติ หรือ
วันเก็บเกี่ยว ตรวจสอบที่มาได้  (8.14)         

  

 8.6 บันทึกข้อมูลผูร้ับซื้อ หรือแหล่งจ าหน่าย และปริมาณจ าหนา่ย (8.15)   
 8.7 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบตัิงาน และเอกสาร อย่างน้อย 2 ปี ติดต่อกันหรือตามคู่ค้าต้องการ (8.16)   

 

บันทึกเพิ่มเติม  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั งนี   
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณ์์ที่ก าหนด 

 

ลงชื่อ..................................................................หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน  
       (................................................................) 
  วันที่................................................................ 

ขา้พเจา้รับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในคร้ังน้ี ถา้พบขอ้บกพร่องขอเสนอแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณ์์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณ์์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ป)ี.............................................../หรือ  ในการตรวจคร้ังต่อไป 
 
 
หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ.9001-2556 

ครั งที่ 1  

ลงชื่อ.................................................................. เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 

       (................................................................) 



 

 

แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  
ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพื.................................................................................. 
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. น  า (ขอ้ก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในการผลิต ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลผลติ (1.1)   
 1.2 กรณี ใช้น้ าเสียในการผลติ มีการบ าบดัน้ าเสีย ก่อนน ามาใช้ในการผลติพืช (1.2)   
 1.3 น้ าท่ีใช้หลังการเก็บเกี่ยวและสมัผสัผลผลิตที่บริโภค มีคณุภาพน้ าดื่มหรือเทียบเท่า (1.14)   
 1.4 ระบบไฮโดรโปนิกส์ มีระบบการลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และสารเคมี (1.12)   
 1.5 ระบบไฮโดรโปนิกส์ มีการบ ารุงรักษาระบบการให้น้ า ให้สะอาด (1.13)   
2. พื นที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลผลติ (2.1)   
 2.2 กรณี พ้ืนท่ีปลูกเสี่ยงการปนเปื้อน มีการบ าบดัให้สูร่ะดับทีป่ลอดภัย (2.2)   
 2.3 หากใช้สารเคมี รม/ราด ลงดิน/วัสดุปลูก มีบันทึกข้อมูล ชนิด อัตรา วิธี วันใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติ (2.4)   
 2.4 พื้นที่ปลูก เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.11)   
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรหรือตามฉลาก หยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามฉลากหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ และบนัทึกการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขป้องกันการเกิดซ้ ากรณีมีผลวเิคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลผลติเกินค่ามาตรฐาน (3.1) 

  

 3.2 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ีห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) (3.2)   
 3.3 กรณผีลติเพื่อส่งออก ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามทีป่ระเทศคู่คา้ก าหนด (3.3)   
 3.4 ท าความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน และทิ้งน้ าล้าง ไม่ท าให้เกดิการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม (3.11) 

  

 3.5 ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ควบคมุ มีความรู้ในการใช้สารเคมี รู้จักศตัรูพืช ชนิดและอัตราการใช้ (3.15)   
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย (4.8)   
 4.2 ระบบไฮโดรโปนิกส ์มีบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช (4.11)   
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม มีคณุภาพ หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า (5.1)   
 5.2 การเก็บเกีย่ว ปฏิบัติอยา่งถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและปลอดภยัในการบรโิภค (5.2)   
 5.3 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วัสดุที่สัมผัสกับผลติผลโดยตรง ท าจากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน (5.7)   
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้สมัผสัผลผลิตโดยตรง ดแูลสุขลักษณะส่วนบุคคล และมีวิธกีารป้องกัน การปนเปื้อนสูผ่ลผลติ (7.2)   
8. บันทึกข้อมลูและการตามสอบ (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 กรณีที่ใช้สารเคมี รม/ราด ลงดิน/วัสดุปลูก มีบันทึกข้อมลู ชนิด อัตรา วิธี วันใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติ (8.2)   
 8.2  บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี ทุกครั้งท่ีใช้ ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติงาน
(8.4) 

  

 8.3 บันทึกข้อมูลการปฏิบัติกอ่น/หลังเก็บเกีย่ว ท่ีส าคัญ ที่มผีลต่อความปลอดภัย (8.7)   
หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ.9001-2556 

ครั งที่ 2  



 

 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. น  า (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 1.1 ได้เกบ็ตัวอย่างน้ าวิเคราะห์การปนเปื้อน ในระยะเริ่มการผลติ และมีใบแจ้งผลการวิเคราะห์ (1.3)   
 1.2 การจัดการน้ าเสียที่เกดิจากการใช้งาน ไม่ให้ลงสูส่ิ่งแวดล้อม และพื้นที่โดยรอบ (1.7)   
2. พื นที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 ได้เกบ็ตัวอย่างดินวิเคราะห์การปนเปื้อน ในระยะเริ่มการผลติ และมีใบแจ้งผลการวิเคราะห์ (2.3)   
 2.2 พื้นที่ปลูกใหม่ เป็นพื้นที่ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/หรอืมีมาตรการป้องกัน (2.5)   
 2.3 จัดวาง จัดท า หรือปรับปรุงผังแปลง โดยค านึงถึงผลกระทบ ท้ัง 4 Module (2.6)   
 2.4 จัดท ารหสัแปลง และข้อมูลประจ าแปลง เช่น ที่ตั้งแปลง แผนผังที่ตั้ง และแปลงปลูก (2.9)   
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคม ีอุปกรณ์ วิธีการพ่น ท่ีถูกต้อง (3.5)   
 3.2 สารเคมีที่เหลือใช้ ปิดฝาสนิท และเก็บในสถานท่ีเฉพาะ หากเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ โดยระบุข้อมูลครบถ้วน 
(3.8) 

  

 3.3 สถานท่ีเก็บสารเคมีเฉพาะ เป็นสัดส่วน แยกสารแตล่ะชนิด ควบคุมการหยิบใช้ได้ ไม่ก่อใหเ้กิดการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม (3.9) 

  

 3.4 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ท าลาย หรือก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง (3.12)   
 3.5 จัดเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุในสถานท่ีเฉพาะ และ/หรือ ท าลาย ก าจัดด้วยวิธีที่
ถูกต้อง (3.13) 

  

 3.6 ผู้ปฏิบตัิงาน มีความรู้ในการป้องกันกับตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (3.16)   
 3.7 ผู้ฉีดพ่นสารเคมี สวมเสื้อผ้ามิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารพิษ (3.17)   
 3.8  ผู้พ่นสารเคมี ต้องอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังฉีดพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (3.19)   
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 กรณี น าเมลด็พันธ์ุ มาคลกุด้วยสารเคมี ได้ใช้ตามค าแนะน าบนฉลาก และมีบันทึกข้อมูล (4.5)   
 4.2 การจัดการ การใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลผลิต ให้ปลอดภยัต่อการบริโภค โดยขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (4.6) 

  

 4.3 กรณี ผลติปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ได้ผ่านการหมัก/ย่อยสลายสมบูรณ์ และบันทึกข้อมูลวิธีการ วันท่ี และช่วงเวลาที่
ผลิต (4.7) 

  

 4.4 พื้นที่เก็บรักษา ผสม ขนยา้ย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน พ้ืนท่ีหมักปุ๋ยอินทรีย์ แยกเป็นสัดส่วน ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกและแหล่งน้ า (4.9) 

  

 4.5 การตรวจสอบเครื่องมือทีต่้องอาศัยความเที่ยงตรง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการซ่อมแซม หรือเปลีย่นใหม่
หากพบความคลาดเคลื่อน (4.15) 

  

 4.6 จัดการระบบการผลิต เพือ่ให้ได้ผลผลิตตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า (4.17)   
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 คัดแยกผลผลติไมไ่ดคุ้ณภาพออก ตามข้อก าหนดมาตรฐาน หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า (5.3)   
 5.2 ผลผลติที่เก็บเกีย่ว คัดเลอืก หรือบรรจุในแปลง ไม่วางสมัผสักับดินโดยตรง (5.5)   
 5.3 แยกภาชนะบรรจุของเสยี สารเคมี ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน กับภาชนะท่ีใช้เก็บเกี่ยว และขนยา้ย (5.6)   
 5.4 สถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ ์ ภาชนะบรรจุและวสัดุ  เป็นสัดสว่น  แยกจากสารเคมี ปุ๋ย สารปรบัปรุงดิน และ
ป้องกันการปนเปื้อนจากสตัว์พาหะน าโรค (5.9) 

  

 5.5 การป้องกันสัตวเ์ลี้ยง ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกบ็เกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา (5.13)   
 5.6 กรณีใช้ เหยื่อพิษ กับดัก สัตว์พาหะน าเชื้อโรค จดัวางในบรเิวณที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลติ  และมี
บันทึกข้อมูล (5.14) 

  

หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 9001-2556   
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
6. การพักผลิตผล การขนย้ายในบริเวณแปลงปลูก และเก็บรักษา (ข้อก าหนดรอง)    พบ ไม่พบ 
 6.1 การจัดการสุขลักษณะของสถานท่ี วิธีการขนย้าย ที่พักผลติผล/ที่เก็บรักษาผลผลติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่
ผลผลติ ด้านความปลอดภัยต่อการบริโภค และคุณภาพผลผลิต (6.1) 

  

 6.2 มีวัสดุปูรองพื้นบริเวณพักผลผลติที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จากพ้ืนดิน (6.2)   
 6.3 ไม่ใช้พาหนะขนส่ง สารเคมี / ปุ๋ย ขนย้ายหรือขนส่งผลผลิต กรณีจ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน มีการท าความสะอาด
ก่อนการใช้งาน และบันทึกการดูแลรักษาพาหนะขนส่ง (6.3) 

  

 6.4 การจัดวาง/พักผลผลิต ในแปลงปลูก เหมาะสม ป้องกันการขูดขีด/กระแทก/ความร้อน และแสงแดด (6.5)   
 6.5 กรณี ผลผลติที่เสื่อมคุณภาพง่าย มีการดูแล / ป้องกันท่ีเหมาะสม ก่อนการขนส่ง (6.7)   
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบตัิงาน มีความรู้  เข้าใจ หรือได้อบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล (7.1)   
 7.2 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะเพียงพอ พร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียไมล่งสู่แปลงปลูก 
          และผลผลิต (7.3) 

  

 7.3 ผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับสารเคมี ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง (7.5)   
8. บันทึกข้อมลูและการตามสอบ (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 บันทึกรหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ าแปลงปลูก (8.3)   
 8.2 บันทึกข้อมูลการก าจัดสตัว์พาหะน าเช้ือโรค กรณีที่มีการใช้เหยื่อพิษ หรือกับดัก (8.9)   
 8.3 บันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง ที่ใช้ร่วมกับการขนส่งสารเคมี ปุ๋ย หรือสารปรบัปรุงบ ารุงดิน(8.10)   
 8.4 บันทึกประวัตฝิึกอบรม หรือผลการตรวจสุขภาพ หรือการจดัการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (8.11)   
 8.5 ผลผลติ ที่เก็บรักษา ขนยา้ย บรรจรุอจ าหน่าย ระบรุุ่นผลิต หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลติ หรือ
วันเก็บเกี่ยว ตรวจสอบที่มาได้  (8.14)         

  

 8.6 บันทึกข้อมูลผูร้ับซื้อ หรือแหล่งจ าหน่าย และปริมาณจ าหนา่ย (8.15)   
 8.7 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบตัิงาน และเอกสาร อย่างน้อย 2 ปี ติดต่อกันหรือตามคู่ค้าต้องการ (8.16)   

 

บันทึกเพิ่มเติม  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั งนี   
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณ์์ที่ก าหนด 

 

ลงชื่อ..................................................................หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน  
       (................................................................) 
  วันที่................................................................ 

ขา้พเจา้รับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในคร้ังน้ี ถา้พบขอ้บกพร่องขอเสนอแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณ์์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณ์์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ป)ี.............................................../หรือ  ในการตรวจคร้ังต่อไป 
 
 
หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 9001-2556 
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ลงชื่อ.................................................................. เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 

       (................................................................) 



 

 

แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  
ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ....................... 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพื.................................................................................. 
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. น  า (ขอ้ก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในการผลิต ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลผลติ (1.1)   
 1.2 กรณี ใช้น้ าเสียในการผลติ มีการบ าบดัน้ าเสีย ก่อนน ามาใช้ในการผลติพืช (1.2)   
 1.3 น้ าท่ีใช้หลังการเก็บเกี่ยวและสมัผสัผลผลิตที่บริโภค มีคณุภาพน้ าดื่มหรือเทียบเท่า (1.14)   
 1.4 ระบบไฮโดรโปนิกส์ มีระบบการลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และสารเคมี (1.12)   
 1.5 ระบบไฮโดรโปนิกส์ มีการบ ารุงรักษาระบบการให้น้ า ให้สะอาด (1.13)   
2. พื นที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลผลติ (2.1)   
 2.2 กรณี พ้ืนท่ีปลูกเสี่ยงการปนเปื้อน มีการบ าบดัให้สูร่ะดับทีป่ลอดภัย (2.2)   
 2.3 หากใช้สารเคมี รม/ราด ลงดิน/วัสดุปลูก มีบันทึกข้อมูล ชนิด อัตรา วิธี วันใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติ (2.4)   
 2.4 พื้นที่ปลูก เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.11)   
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรหรือตามฉลาก หยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามฉลากหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ และบนัทึกการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขป้องกันการเกิดซ้ ากรณีมีผลวเิคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลผลติเกินค่ามาตรฐาน (3.1) 

  

 3.2 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ีห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) (3.2)   
 3.3 กรณผีลติเพื่อส่งออก ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามทีป่ระเทศคู่คา้ก าหนด (3.3)   
 3.4 ท าความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน และทิ้งน้ าล้าง ไม่ท าให้เกดิการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม (3.11) 

  

 3.5 ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ควบคมุ มีความรู้ในการใช้สารเคมี รู้จักศตัรูพืช ชนิดและอัตราการใช้ (3.15)   
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย (4.8)   
 4.2 ระบบไฮโดรโปนิกส ์มีบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช (4.11)   
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม มีคณุภาพ หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า (5.1)   
 5.2 การเก็บเกีย่ว ปฏิบัติอยา่งถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและปลอดภยัในการบรโิภค (5.2)   
 5.3 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วัสดุที่สัมผัสกับผลติผลโดยตรง ท าจากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน (5.7)   
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้สมัผสัผลผลิตโดยตรง ดแูลสุขลักษณะส่วนบุคคล และมีวิธกีารป้องกัน การปนเปื้อนสูผ่ลผลติ (7.2)   
8. บันทึกข้อมลูและการตามสอบ (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 กรณีที่ใช้สารเคมี รม/ราด ลงดิน/วัสดุปลูก มีบันทึกข้อมลู ชนิด อัตรา วิธี วันใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติ (8.2)   
 8.2  บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี ทุกครั้งท่ีใช้ ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติงาน
(8.4) 

  

 8.3 บันทึกข้อมูลการปฏิบัติกอ่น/หลังเก็บเกีย่ว ท่ีส าคัญ ที่มผีลต่อความปลอดภัย (8.7)   
หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ.9001-2556 

ครั งที่ 3  



 

 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. น  า (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 1.1 ได้เกบ็ตัวอย่างน้ าวิเคราะห์การปนเปื้อน ในระยะเริ่มการผลติ และมีใบแจ้งผลการวิเคราะห์ (1.3)   
 1.2 การจัดการน้ าเสียที่เกดิจากการใช้งาน ไม่ให้ลงสูส่ิ่งแวดล้อม และพื้นที่โดยรอบ (1.7)   
2. พื นที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 ได้เกบ็ตัวอย่างดินวิเคราะห์การปนเปื้อน ในระยะเริ่มการผลติ และมีใบแจ้งผลการวิเคราะห์ (2.3)   
 2.2 พื้นที่ปลูกใหม่ เป็นพื้นที่ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/หรอืมีมาตรการป้องกัน (2.5)   
 2.3 จัดวาง จัดท า หรือปรับปรุงผังแปลง โดยค านึงถึงผลกระทบ ท้ัง 4 Module (2.6)   
 2.4 จัดท ารหสัแปลง และข้อมูลประจ าแปลง เช่น ที่ตั้งแปลง แผนผังที่ตั้ง และแปลงปลูก (2.9)   
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคม ีอุปกรณ์ วิธีการพ่น ท่ีถูกต้อง (3.5)   
 3.2 สารเคมีที่เหลือใช้ ปิดฝาสนิท และเก็บในสถานท่ีเฉพาะ หากเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ โดยระบุข้อมูลครบถ้วน 
(3.8) 

  

 3.3 สถานท่ีเก็บสารเคมีเฉพาะ เป็นสัดส่วน แยกสารแตล่ะชนิด ควบคุมการหยิบใช้ได้ ไม่ก่อใหเ้กิดการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม (3.9) 

  

 3.4 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ท าลาย หรือก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง (3.12)   
 3.5 จัดเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุในสถานท่ีเฉพาะ และ/หรือ ท าลาย ก าจัดด้วยวิธีที่
ถูกต้อง (3.13) 

  

 3.6 ผู้ปฏิบตัิงาน มีความรู้ในการป้องกันกับตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (3.16)   
 3.7 ผู้ฉีดพ่นสารเคมี สวมเสื้อผ้ามิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารพิษ (3.17)   
 3.8  ผู้พ่นสารเคมี ต้องอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังฉีดพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (3.19)   
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 กรณี น าเมลด็พันธ์ุ มาคลกุด้วยสารเคมี ได้ใช้ตามค าแนะน าบนฉลาก และมีบันทึกข้อมูล (4.5)   
 4.2 การจัดการ การใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลผลิต ให้ปลอดภยัต่อการบริโภค โดยขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (4.6) 

  

 4.3 กรณี ผลติปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ได้ผ่านการหมัก/ย่อยสลายสมบูรณ์ และบันทึกข้อมูลวิธีการ วันท่ี และช่วงเวลาที่
ผลิต (4.7) 

  

 4.4 พื้นที่เก็บรักษา ผสม ขนยา้ย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน พ้ืนท่ีหมักปุ๋ยอินทรีย์ แยกเป็นสัดส่วน ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกและแหล่งน้ า (4.9) 

  

 4.5 การตรวจสอบเครื่องมือทีต่้องอาศัยความเที่ยงตรง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการซ่อมแซม หรือเปลีย่นใหม่
หากพบความคลาดเคลื่อน (4.15) 

  

 4.6 จัดการระบบการผลิต เพือ่ให้ได้ผลผลิตตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า (4.17)   
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 คัดแยกผลผลติไมไ่ดคุ้ณภาพออก ตามข้อก าหนดมาตรฐาน หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า (5.3)   
 5.2 ผลผลติที่เก็บเกีย่ว คัดเลอืก หรือบรรจุในแปลง ไม่วางสมัผสักับดินโดยตรง (5.5)   
 5.3 แยกภาชนะบรรจุของเสยี สารเคมี ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน กับภาชนะท่ีใช้เก็บเกี่ยว และขนยา้ย (5.6)   
 5.4 สถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ ์ ภาชนะบรรจุและวสัดุ  เป็นสัดสว่น  แยกจากสารเคมี ปุ๋ย สารปรบัปรุงดิน และ
ป้องกันการปนเปื้อนจากสตัว์พาหะน าโรค (5.9) 

  

 5.5 การป้องกันสัตวเ์ลี้ยง ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกบ็เกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา (5.13)   
 5.6 กรณีใช้ เหยื่อพิษ กับดัก สัตว์พาหะน าเชื้อโรค จดัวางในบรเิวณที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลติ  และมี
บันทึกข้อมูล (5.14) 

  

หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ.9001-2556   
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
6. การพักผลิตผล การขนย้ายในบริเวณแปลงปลูก และเก็บรักษา (ข้อก าหนดรอง)    พบ ไม่พบ 
 6.1 การจัดการสุขลักษณะของสถานท่ี วิธีการขนย้าย ที่พักผลติผล/ที่เก็บรักษาผลผลติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่
ผลผลติ ด้านความปลอดภัยต่อการบริโภค และคุณภาพผลผลิต (6.1) 

  

 6.2 มีวัสดุปูรองพื้นบริเวณพักผลผลติที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จากพ้ืนดิน (6.2)   
 6.3 ไม่ใช้พาหนะขนส่ง สารเคมี / ปุ๋ย ขนย้ายหรือขนส่งผลผลิต กรณีจ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน มีการท าความสะอาด
ก่อนการใช้งาน และบันทึกการดูแลรักษาพาหนะขนส่ง (6.3) 

  

 6.4 การจัดวาง/พักผลผลิต ในแปลงปลูก เหมาะสม ป้องกันการขูดขีด/กระแทก/ความร้อน และแสงแดด (6.5)   
 6.5 กรณี ผลผลติที่เสื่อมคุณภาพง่าย มีการดูแล / ป้องกันท่ีเหมาะสม ก่อนการขนส่ง (6.7)   
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบตัิงาน มีความรู้  เข้าใจ หรือได้อบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล (7.1)   
 7.2 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะเพียงพอ พร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียไมล่งสู่แปลงปลูก 
          และผลผลิต (7.3) 

  

 7.3 ผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับสารเคมี ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง (7.5)   
8. บันทึกข้อมลูและการตามสอบ (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 บันทึกรหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ าแปลงปลูก (8.3)   
 8.2 บันทึกข้อมูลการก าจัดสตัว์พาหะน าเช้ือโรค กรณีที่มีการใช้เหยื่อพิษ หรือกับดัก (8.9)   
 8.3 บันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง ที่ใช้ร่วมกับการขนส่งสารเคมี ปุ๋ย หรือสารปรบัปรุงบ ารุงดิน(8.10)   
 8.4 บันทึกประวัตฝิึกอบรม หรือผลการตรวจสุขภาพ หรือการจดัการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (8.11)   
 8.5 ผลผลติ ที่เก็บรักษา ขนยา้ย บรรจรุอจ าหน่าย ระบรุุ่นผลิต หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลติ หรือ
วันเก็บเกี่ยว ตรวจสอบที่มาได้  (8.14)         

  

 8.6 บันทึกข้อมูลผูร้ับซื้อ หรือแหล่งจ าหน่าย และปริมาณจ าหนา่ย (8.15)   
 8.7 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบตัิงาน และเอกสาร อย่างน้อย 2 ปี ติดต่อกันหรือตามคู่ค้าต้องการ (8.16)   

 

บันทึกเพิ่มเติม  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั งนี   
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณ์์ที่ก าหนด 

 

ลงชื่อ..................................................................หวัหน้าผู้ตรวจประเมิน  
       (................................................................) 
  วันที่................................................................ 

ขา้พเจา้รับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในคร้ังน้ี ถา้พบขอ้บกพร่องขอเสนอแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณ์์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณ์์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ป)ี.............................................../หรือ  ในการตรวจคร้ังต่อไป 
 
 
หมายเหตุ   1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้น ๆ 
 2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ.9001-2556 

ครั งที่ 3  

ลงชื่อ.................................................................. เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 

       (................................................................) 



 

 

 
 
  

 
แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม 

 
 ตรวจแปลงใหม่       ตรวจต่ออายุ        

 
สรุปผลการตรวจประเมิน   
 

ข้อก าหนดหลัก  23  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   41  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. %  
ข้อแนะน า        52  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. %  
 

       เป็นไปตามข้อก าหนด       ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด    
 
กรณีตรวจต่ออายุ ผลการตรวจประเมินครั งที่ผ่านมา 
 

ข้อก าหนดรอง   41  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. % 
ข้อแนะน า        52  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. %  

 

  
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน มีเกณ์์ดังนี้ 

1. ผลการตรวจประเมนิต้องเป็นไปตามข้อก าหนดหลัก (Major) ทุกข้อ 
2. ผลการตรวจประเมนิต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรอง (Minor) ไม่น้อยกว่า 60 % ของข้อก าหนดรอง

ทั้งหมด 
กรณีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง ในรอบปีต่อไป ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม  การตรวจติดตาม 
วันหมดอายุการรับรอง...................................................................... อายุการรับรอง .............. ปี 

 

ข้อก าหนด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3  ข้อก าหนด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. น  า     3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร    
1.1  ข้อก าหนดหลัก (1.1)     3.9  ข้อก าหนดรอง (3.12)    
1.2  ข้อก าหนดหลัก (1.2)     3.10  ข้อก าหนดรอง (3.13)    
1.3  ข้อก าหนดหลัก (1.14)     3.11  ข้อก าหนดรอง (3.16)    
1.4  ข้อก าหนดหลัก (1.12)     3.12  ข้อก าหนดรอง (3.17)    
1.5  ข้อก าหนดหลัก (1.13)     3.13  ข้อก าหนดรอง (3.19)    
1.6  ข้อก าหนดรอง (1.3)     3.14  ข้อแนะน า  (3.4)    
1.7  ข้อก าหนดรอง (1.7)      3.15  ข้อแนะน า  (3.6)    
1.8  ข้อแนะน า  (1.4)     3.16  ข้อแนะน า (3.7)    
1.9  ข้อแนะน า (1.5)     3.17  ข้อแนะน า  (3.10)    
1.10  ข้อแนะน า  (1.6)     3.18  ข้อแนะน า  (3.14)    
1.11  ข้อแนะน า  (1.8)     3.19  ข้อแนะน า  (3.18)    
1.12  ข้อแนะน า  (1.9)     3.20  ข้อแนะน า  (3.20)    
1.13  ข้อแนะน า  (1.10)     3.21  ข้อแนะน า  (3.21)    
1.14  ข้อแนะน า  (1.11)     4. การจัดการคุณภาพในกระ    
2. พื นที ่     บวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว    
2.1  ข้อก าหนดหลัก (2.1)     4.1  ข้อก าหนดหลัก (4.11)    
2.2  ข้อก าหนดหลัก (2.2)     4.2  ข้อก าหนดหลัก (4.8)    
2.3  ข้อก าหนดหลัก (2.4)     4.3  ข้อก าหนดรอง (4.5)    
2.4  ข้อก าหนดหลัก (2.11)     4.4  ข้อก าหนดรอง (4.6)    
2.5  ข้อก าหนดรอง (2.3)     4.5  ข้อก าหนดรอง (4.7)    
2.6  ข้อก าหนดรอง (2.5)     4.6  ข้อก าหนดรอง (4.9)    
2.7  ข้อก าหนดรอง (2.6)     4.7  ข้อก าหนดรอง (4.15)    
2.8  ข้อก าหนดรอง (2.9)     4.8  ข้อก าหนดรอง (4.17)    
2.9  ข้อแนะน า  (2.7)     4.9  ข้อแนะน า  (4.1)    
2.10  ข้อแนะน า (2.8)     4.10  ข้อแนะน า (4.2)    
2.11  ข้อแนะน า  (2.10)     4.11  ข้อแนะน า  (4.3)    
3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร     4.12 ข้อแนะน า  (4.4)    
3.1  ข้อก าหนดหลัก (3.1)     4.13  ข้อแนะน า (4.10)    
3.2  ข้อก าหนดหลัก (3.2)     4.14  ข้อแนะน า  (4.12)    
3.3  ข้อก าหนดหลัก (3.3)     4.15  ข้อแนะน า  (4.13)    
3.4  ข้อก าหนดหลัก (3.11)     4.16  ข้อแนะน า  (4.14)    
3.5  ข้อก าหนดหลัก (3.15)     4.17  ข้อแนะน า  (4.16)    
3.6  ข้อก าหนดรอง (3.5)     4.18  ข้อแนะน า  (4.18)    
3.7  ข้อก าหนดรอง (3.8)     4.19  ข้อแนะน า  (4.19)    
3.8  ข้อก าหนดรอง (3.9)         

 



 

 

ข้อก าหนด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3  ข้อก าหนด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
5. การเก็บเกี่ยวและการ      7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล    
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว      7.1  ข้อก าหนดหลัก (7.2)    
5.1  ข้อก าหนดหลัก (5.1)     7.2  ข้อก าหนดรอง (7.1)    
5.2  ข้อก าหนดหลัก (5.2)     7.3 ข้อก าหนดรอง (7.3)    
5.2  ข้อก าหนดหลัก (5.7)     7.4 ข้อก าหนดรอง (7.5)    
5.3  ข้อก าหนดรอง (5.3)     7.5  ข้อแนะน า (7.4)    
5.4  ข้อก าหนดรอง (5.5)     7.6  ข้อแนะน า (7.6)    
5.5  ข้อก าหนดรอง (5.6)     7.7  ข้อแนะน า (7.7)    
5.6  ข้อก าหนดรอง (5.9)     7.8  ข้อแนะน า (7.8)    
5.7  ข้อก าหนดรอง (5.13)     8. บันทึกข้อมูลและการตามสอบ    
5.8  ข้อก าหนดรอง (5.14)     8.1  ข้อก าหนดหลัก (8.2)    
5.9  ข้อแนะน า  (5.4)     8.2  ข้อก าหนดหลัก (8.4)    
5.10  ข้อแนะน า (5.8)     8.3  ข้อก าหนดหลัก (8.7)    
5.11  ข้อแนะน า  (5.10)     8.4  ข้อก าหนดรอง (8.3)    
5.12 ข้อแนะน า  (5.11)     8.5 ข้อก าหนดรอง (8.9)    
5.13  ข้อแนะน า  (5.12)     8.6 ข้อก าหนดรอง (8.10)    
6. การพักผลิตผล การขนย้ายใน      8.7 ข้อก าหนดรอง (8.11)    
บริเวณแปลงปลูก และเก็บรักษา        8.8 ข้อก าหนดรอง (8.14)    
6.1  ข้อก าหนดรอง (6.1)     8.9 ข้อก าหนดรอง (8.15)    
6.2  ข้อก าหนดรอง (6.2)     8.10 ข้อก าหนดรอง (8.16)    
6.3 ข้อก าหนดรอง (6.3)     8.11 ข้อแนะน า (8.1)    
6.4  ข้อก าหนดรอง (6.5)     8.12 ข้อแนะน า (8.5)    
6.5  ข้อก าหนดรอง (6.7)     8.13 ข้อแนะน า (8.6)    
6.6  ข้อแนะน า (6.4)     8.14 ข้อแนะน า (8.8)    
6.7  ข้อแนะน า (6.6)     8.15 ข้อแนะน า (8.12)    
6.8  ข้อแนะน า (6.8)     8.16 ข้อแนะน า (8.13)    
6.9  ข้อแนะน า (6.9)     8.17 ข้อแนะน า (8.17)    
     8.18 ข้อแนะน า (8.18)    
     8.19 ข้อแนะน า (8.19)    
     8.20 ข้อแนะน า (8.20)    

 
 

หมายเหตุ  1. ให้ใส่ ตามข้อก าหนด ท่ีตรวจประเมิน ในแต่ละป ี
2. ให้ใส่เครื่องหมาย “ - ” กรณี NA (Non Applicable) ไม่เกี่ยวข้อง 
3. ใน 1 รอบการรับรอง ต้องตรวจประเมินให้ครบทุกข้อก าหนด 
  



 

 

 
 
 
 

แบบบันทึกการเก็บตัวอยา่งดิน  น  า  และพืชส่งวิเคราะห์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียด และความ 

เสี่ยงของตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ 
วัน / เดือน / ปี  ท่ีเก็บ 

ช่ือ-สกุล 
ผู้เก็บตัวอย่าง 

วัน / เดือน / ปี ผลการวิเคราะห์  

ส่ง
ตัวอย่าง 

รับผล
วิเคราะห์ 

ไม่พบ 
สารเคมี/ เชื้อจุลินทรีย์ 

และปริมาณท่ีพบ 
ค่ามาตรฐาน 
ท่ียอมรับได้ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

หมายเหตุ   ต้องเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดิน  น้ า  และพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  

 ลงช่ือ...................................................เจ้าของฟาร์ม ลงช่ือ...............................................................ผู้ตรวจประเมิน 

              (.......................................................)       (.................................................................) 
 
 

ครั งท่ี 1 

(มีส าเนาให้เกษตรกร) 



 

 

บันทึกข้อมูลเพิ่มเตมิ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช 
มาตรฐาน ASEAN GAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

กรมวิชาการเกษตร 
 
 



 

 

ค าน า 
กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยรับรองซึ่งท าหน้าที่ให้บริการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช โดยมี

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 ท าหน้าที่ตรวจรับรองในส่วนภูมิภาคและมีกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืชเป็นหน่วยงานส่วนกลาง  ท าหน้าที่ประสานงานการตรวจรับรองตามระบบคุณภาพให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือให้การตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืชมาตรฐานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (มกษ 9001-2556) ซึ่งด าเนินการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 1 – 8 มีความถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ    

 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
จึงได้จัดท าคู่มือการการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช (มกษ 9001-2556) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินใช้
เป็นแนวทางในการตีความข้อก าหนดและเป็นเกณ์์ในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักฐานที่พบจากการตรวจ
ประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ให้มีความถูกต้องแม่นย าและมีความเป็นเอกภาพ  

 

 

 

 

 

                                                                                   
           (นายยสิศร์  อินทรสถิตย์) 

            ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานสินค้าเกษตร 
 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร ขอบข่ายคือ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร 
(กรมฯ ประกาศ – 160 ชนิดพืช ไม้ดอก, เห็ด, Hydro)  

ระดับข้อก าหนดของ GAP พืชอาหาร มกษ. 
1. ข้อก าหนดหลัก (Major requirement) 

ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบทางตรงหรือรุนแรงต่อพืชอาหาร ท าให้ผลผลิตไม่
ปลอดภัย 

2. ข้อก าหนดรอง (Minor requirement) 
ข้อก าหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อพืชอาหาร ท าให้ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อความไม่

ปลอดภัย 
3. ข้อแนะน า (recommendation) 

ข้อก าหนดที่แนะน าให้ปฏิบัติ 

เกณฑ์การตัดสิน 
1. ต้องผ่าน Major ทุกข้อ 
2. ต้องผ่าน Minor 60% ของข้อก าหนดรองทั้งหมด 
3. ต่ออายุ ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับข้อก าหนด GAP พืชอาหาร มกษ. มีดังนี้ 
1. ข้อก าหนดหลัก 23 ข้อ 
2. ข้อก าหนดรอง 41 ข้อ (60% = 25 ข้อ) 
3. ข้อแนะน า 52 ข้อ 
  รวม 116 ข้อ 
ประเด็นที่จะต้องท าความเข้าใจร่วมกัน 
1. ข้อก าหนดรอง ผ่าน 60% ถือว่าผ่าน 

- กรณีต่ออายุ เดิมตรวจข้อก าหนดรอง ผ่าน 80% =32 ข้อ เกษตรกรยื่นต่ออายุ Auditor เข้าตรวจ 
พบว่า ผ่าน 70% ของข้อก าหนด ถือว่าผ่านเกณ์์ตัดสิน แต่ไม่ผ่านเกณ์์ข้อ 3 คือต้องแสดงให้เห็นว่ามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ถ้าตรวจประเมินข้อก าหนดรองไม่ผ่าน จะต้องเขียนข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่ีข้อ 
ตัวอย่าง : ข้อก าหนดรองมี 41 ข้อ ต้องผ่าน 11 ข้อ และไม่ผ่าน 30 ข้อ 

3. มาตรฐาน GAP พืชอาหาร (ฉบับร่าง) 
มกษ. 9001-xxxx 
- เป็นได้ท้ังข้อก าหนด/ระดับข้อก าหนด และ CL 
- จะน าไปให้เกษตรกรปฏิบัติจึงยากจะเข้าใจ 

4. ในมาตรฐาน GAP พืชอาหาร 
- ไม่ได้เรียงระดับข้อก าหนดไว้ (Major, Minor, Rec.) 
- CL จึงต้องปรับเรียงล าดับโดยให้ตรวจข้อ Major ก่อน ถ้าผ่าน Major จึงตรวจ Minor ต่อ 
- ต้องตรวจทุกข้อก าหนด (8 ข้อ) 



 

 

5. ข้อก าหนด ตาม GAP พืชอาหาร มีข้อความที่ยาวมาก ไม่เหมาะที่จะน าไปเป็นค าถามกับเกษตรกร
โดยตรง 

6. การฝึก การใช้ CL ในห้องให้เข้าใจ เช่น การตีความแต่ละข้อก าหนด เพ่ือให้เข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ถือว่าส าคัญก่อนตรวจประเมินจริง 

7. Support Document 
- เอกสารวิชาการ, คู่มือการเก็บตัวอย่าง, คู่มือรายพืช เป็นเอกสารที่ต้องมีเพ่ิมเติม และต้องศึกษา 

8. กรณีไม่เก่ียวข้องกับข้อก าหนด 
- ไม่น ามาคิด ค านวณ เช่น เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอ หรือลดปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในระบบปลูก

พืชไฮโดรโปนิกส์ 
9. ตัดแบบฟอร์มออก 1 ฟอร์ม F-50.5 แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม 
ข้อก าหนด มี 8 ข้อ 
เพ่ือให้ผู้เข้าสู่ระบบเข้าใจและเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. น  า 

1.1 น้ าที่ใช้ในแปลงปลูก 
1.2 น้ าที่ใช้ในแปลงปลูก ระบบไฮโดรโปนิกส์ 
1.3 น้ าที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

เส้นทางความเสี่ยงของการปนเปื้อนในผลผลิต 
น  าในกระบวนการผลิต 

น้ าในการเพาะปลูก น้ าใช้ขณะเก็บเก่ียว น้ าใช้กับการจัดการผลผลิต 
- เพาะเมล็ด 
- รดกล้า 
- ให้น้ าในแปลง 
- น้ าพร้อมปุ๋ย 
- ผสมสารเคมี 

- ท าความสะอาดเครื่องมือเก็บ
เกี่ยว 
- ล้างผลผลิตตัดใหม่ 

- ล้างโต๊ะวาง 
- ล้างเครื่องมือตัดแต่ง 
- ล้างภาชนะบรรจุ 
- ล้างผลิตภัณ์์ 

การตรวจพินิจแหล่งน  า 
- น้ าต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล (ถ้าเสี่ยงให้

วิเคราะห์น้ า) 
- น้ าเสีย ต้องมีการบ าบัด 
คุณภาพน  า 
- คุณภาพดี ปลอดภัยจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ 
 - น้ าไหลผ่านคอกสัตว์ 
 - สิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน (น้ าล้าง/น้ าซัก) 
- น้ าใต้ดิน ปนเปื้อนสารไนเตรท, โลหะหนัก (ต้องงดใช้) 
การบริหารความเสี่ยงจากน  า (แนวทางปฏิบัติ) 
- น้ าจากปฏิกูล ที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อห้ามใช้ 
- ควรเก็บน้ าวิเคราะห์ 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดท าระบบ 
- ระดับวิกฤตของเชื้อจุลินทรีย์ 
 - น้ าชลประทาน 1,000 cfu/100 m 
 - น้ ารองรับการเทผลผลิต 100 cfu/100 m 



 

 

 - น้ าลดความร้อนจากแปลง 100 cfu/100 m 
 - น้ าล้าง/น้ าแข็ง 10 cfu/100 ml 
(CL ของ GAP พืชอาหาร มีข้อพิจารณามากกว่านี้) 

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบมาตรฐาน GAP ส าหรับการตรวจประเมินตามแผนงานเฝ้าระวัง 
(Programmed investigation) 
(1) มาตรฐาน GAP พืชอาหาร มกษ. 9001-2556 ล าดับตาม work flow การผลิต 

1. เลือกแหล่งน  าและท าเลที่ตั ง 
ก. แหล่งน  า 

จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม สภาพแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตไม่มีปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งอันตรายต่อผลผลิต หรือมีการบ าบัด
น้ าเสียก่อน (1.1, 1.2) 

จุดควบคุม ผลการตรวจวิเคราะห์แหล่งน้ าเมื่อเริ่มผลิต และเม่ือเกิดความเสี่ยง (1.3) 
ค าแนะน า - แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นจากการท าลายสิ่งแวดล้อม (1.9) 

- มีการอนุรักษ์แหล่งน้ าและสภาพแวดล้อม (1.10) 
- เลือกแหล่งปลูกท่ีมีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพ (1.11) 

ข้อก าหนดที่ 1 : น  า 
ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 

1. น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลติ ต้องมาจากแหล่ง
น้ าท่ีไม่มสีภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกดิการปนเปื้อน
วัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลติผล  
 กรณีที่แหล่งน้ ามสีภาพแวดล้อมที่เสีย่ง
ต่อการปนเปื้อนจากวตัถุหรือสิ่งที่เปน็อันตราย ให้
วิเคราะห์น้ า โดยส่งหอ้งปฏบิัติการของทางราชการ
หรือห้องปฏิบตัิการทีไ่ดร้ับการรบัรองระบบคณุภาพ
เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถหุรือสิ่งทีเ่ป็น
อันตราย และเกบ็ผลการวเิคราะห์น้ าไวเ้ป็นหลกัฐาน   
 (1.1 ข้อก าหนดหลัก) 

1. ดูแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลติ มโีอกาสการปนเปื้อนจากอะไรได้บ้าง เช่น 
สารเคมีจากแปลงข้างเคียง ไหลผา่นแหลง่ชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้
แหล่งน้ า หรือทิ้งน้ าเสียลงสู่แม่น้ าหรือไม่  
1.1 ถ้ากรณีใช้น้ าฝน ถือวา่เป็นน้ าทีม่ีความปลอดภยัในการผลติ(ตอบ
ว่าใช่/ไม่ใช่ ไมต่อบ NA) 
2. สังเกต มสีิ่งมีชีวิตในน้ าหรอืไม่(ไม่ใช่เกณ์ ์แต่ถือวา่เป็นดัชนีอย่าง
หนึ่งที่ใช้วัดว่าน้ าสะอาดหรอืไม ่เช่น พชืน้ าบางชนดิ ปลา ฯลฯ 
3. น้ าที่ใช้สัมผสักบัผลผลติโดยตรงหรือไม่ ในกรณีที่น้ าที่สมัผสั
ผลผลติ ระดับไหนที่ยอมรับได้ สมัผสัแล้วมโีอกาสที่จะท าใหผ้ลิตผล
ไมป่ลอดภัยหรือไม ่
3.1 พิจารณาชนดิของพืชที่สมัผสัน้ าว่าเป็นไม้ผล หรอืพืชผัก ระบบ
การให้น้ า เช่น น้ าหยด มินสิปริงเกอร์ ฯลฯ 
3.2 ช่วงระยะเวลาหลังจากการให้น้ าจนถงึเก็บเกี่ยวของผลติผล (จดุ
วิกฤตทีจ่ะต้องพิจารณาในการให้น้ า) 
4. มีผลวิเคราะห์น้ าหรือไม(่คุณภาพทางการเกษตร) 
4.1 ระยะเวลาของผลการวเิคราะห์น้ าตอ้งไมเ่กินหนึ่งฤดกูาลผลติ แล้ว
ผลวิเคราะห์น้ าต้องเกี่ยวข้องกับการวเิคราะห์ปรมิาณของสารเคมี 
เช้ือจุลนิทรีย ์โลหะหนัก ทีเ่กี่ยวข้องกับน้ าในระดับความปลอดภัยที่
ใช้ในการเกษตรได ้
5. ใช้ดุลยพินิจผูต้รวจประเมนิ ถ้าเสีย่งฯ ต้องเกบ็น้ าวเิคราะห์ 

1. สัมภาษณ์การ
ปฏิบัต ิ
2. พินิจดูสภาพน้ า 
และผลวิเคราะห์
น้ า(ถ้ามี) 
(ใช่/ไม่ใช่) 
 
 

2. ไม่ใช้น้ าเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมหรือกิจกรรม
อื่นๆ เช่น แหล่งชุมชน โรงพยาบาล ที่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนวตัถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย กรณจี าเปน็ต้อง
ใช้ ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ท่ีชัดเจนว่าน้ านั้นได้
ผ่านการบ าบดัน้ าเสยีมาแล้ว และสามารถน ามาใช้ใน

ถ้าข้อ 1.1 ตอบว่า ไม่ใช่ มีความเสีย่ง ต้องมีการจัดการน้ า
ก่อนน ามาใช้  
ดูกระบวนการบ าบัดน้ า มีผลวิเคราะห์น้ าหรือไม่ มี
หน่วยงานอ่ืนรับรองวิธีการบ าบัดน้ าหรือไม่ หรือมผีลการ
ตรวจสอบท่ีน่าเชื่อถือได ้

1. สัมภาษณ์การ
ปฏิบัต ิ
2. พินิจดูการ
บ าบัดน้ า คุณภาพ
น้ าและผล



 

 

กระบวนการผลติได้ (1.2 ข้อก าหนดหลัก)  วิเคราะห์น้ า(ถ้ามี) 
3NA ถ้าข้อ 1.1 
ตอบว่าใช่  

 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
3. น้ าส าหรับใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าบริโภคหรือ
เทียบเท่า โดยให้ความส าคัญกับปัญหาการ
ปนเปื้อนเป็นพิเศษในกรณี ดังต่อไปนี้ 
- น ้ำที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้ 
- ผลิตผลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ท าให้น้ า
ตกค้างอยู่ที่ผลิตผล เช่น ใบและพื้นผิวที่ไม่เรียบ 
 (1.14 ข้อก าหนดหลัก) 

1. ดูผลวิเคราะห์คุณภาพน้ า(ถ้ามี) หาเอกสารอ้างอิงไว้
ภาคผนวก  
1.1 .ให้พิจารณาในแตล่ะชนิดพืชด้วยว่าน้ าสดุท้ายที่สมัผสั
ส่วนท่ีบริโภคได้เป็นพืชชนิดไหน 
2. ดูคุณภาพน้ าท่ีใช้หลังเก็บเกี่ยว 
3. มีวิธี หรือมาตรการอย่างไร ไม่ให้ผลผลติปนเปื้อนจลุินทรีย์
ที่เกิดจากน้ าลา้งก่อนจ าหน่าย 
4. มีหลักฐานอะไรว่าเป็นไปตามคูค่้าต้องการ เช่น ระบุใน
เอกสารไม่ต้องล้างผลผลิตก่อนจ าหน่าย 
5. ชนิดพืชแตกต่างกัน ให้พินิจ น ้ำที่จะไปสัมผัสส่วนของ
ผลิตผลที่บริโภคได้ 
- ยอมรับได้ คือ น้ าประปาหมู่บ้านระบบปิด  
- บ่อบาดาลน้ าตื้นที่ใสสะอาด(ดุลยพินิจ) 
- น้ าท่ีใสสะอาด ผสม คลอรีน 50 ppm 

1. สัมภาษณ์ ถึง
กระบวนการใช้
น้ าหลังเก็บเกี่ยว 
2. พินิจ วิธีการ
จัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว 
3. NA ถ้าไมม่ี
การใช้น้ าหลัง
การเก็บเกี่ยว 
และสอดคล้อง
กับชนิดพืช หรือ
คู่ค้าก าหนด และ
ระบุในหมายเหตุ 
หรือบันทึก
เพิ่มเตมิ 
4.NA กรณีไมล่้าง 
โรงงานเอาล้าง
เอง 

4. เปลี่ยนน้ าอย่างสม่ าเสมอ ส าหรบัพืชที่ปลูกใน
ระบบไฮโดรโปนิกส์ หรือถ้ามีการน าน้ ากลับมาใช้
ใหม่ ให้มีระบบการลดปริมาณการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ และ/หรือสารเคมี (1.12 ข้อก าหนด
หลัก) 

1. สัมภาษณ์วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ าบ่อยครั้งเพียงใด (อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ในรอบการผลติ) 
2. ดูบันทึกการเปลีย่นถ่ายน้ าแตล่ะครั้ง 
3. มีการบ าบัดน้ าอย่างไร ไม่ให้ปนเปื้อน 
 

1. สัมภาษณ์การ
ปฏิบัต ิ
2.พินิจบันทึก
และผลพิสจูน์ว่า
ลดการปนเปื้อน
ได ้
3. NA กรณีปลูก
แบบอ่ืนท่ีไม่ใช่
ไฮโดรฯ 

 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
5. บ ารุงรักษาระบบการให้น้ าให้สะอาดตาม
ความเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย ์ส าหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์  
(1.13 ข้อก าหนดหลัก) 
 

1. ดูระบบการให้น้ ามีความเสีย่งตอ่การปนเปื้อนจุลินทรีย์
หรือไม่ เช่น รางปลูก ถังจ่ายสารละลาย 
- ต้องล้างถังหรือภาชนะปลูก ก่อนปลูกในรุ่นต่อไป 
2. ถ้าไม่มีการบ ารุงรักษา ให้ถือว่าไม่ผา่น 

1. สัมภาษณ์การ
ปฏิบัต ิ
2. พินิจ บันทึก
การซ่อมบ ารุง 
3. NA กรณีปลูก
แบบอ่ืน 



 

 

6. เก็บตัวอยา่งน้ าอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเริม่
จัดระบบการผลิต และในช่วงเวลาที่มสีภาพแวดล้อม
เสี่ยงต่อการน าไปใช้ในการผลิต สง่หอ้งปฏิบัติการ
ของทางราชการหรือห้องปฏิบตัิการที่ได้รบัการ
รับรองระบบคณุภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจาก
วัตถุหรอืสิ่งทีเ่ป็นอันตราย และเก็บใบแจ้งผลการ
วิเคราะห์น้ าไวเ้ป็นหลักฐาน (1.3 ข้อก าหนดรอง) 

1. ผลวิเคราะห์น้ า ด้านสารเคมี หรือจุลินทรยี์ หรือโลหะหนัก 
เป็นไปตามเกณ์์ก าหนดหรือไม่  (ท าไมถึง หรือ? พิจารณา
ตามความเสี่ยงของพื้นที่ว่าจะก่อนให้เกิดโลหะหนัก จลุินทรีย์ 
หรือสารเคมี ท่ีจะปนเปื้อนในน้ าท่ีใช้ในการผลิตหรือไม่) 
2. สภาพแวดล้อมเสีย่ง เช่น มีโรงงานตั้งข้ึนมาใหม่อยู่ใกล้
แหล่งน้ า น้ าท่วม ฝนตก ท่ีมีการไหลบ่าเข้ามาในแหล่งน้ าที่ใช้
ในระบบการผลติ 
3. เริ่มจากการจัดระบบการผลิตคอืเริ่มตั้งแต่พืชชนิดไหนก็
แล้วแต่ที่เคยปลูกแล้วมีการวเิคราะห์น้ า 
 

1. พินิจผล
วิเคราะห ์
2.สัมภาษณ์ว่ามี
การใช้น้ าฝน
หรือไม่ ถ้าใช่
ตอบข้อ3 
3. NA กรณีปลูก
แบบอาศัยน้ าฝน 
ความช้ืนในดิน 
(ระบุในช่อง
หมายเหตุ) 

7. มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน 
เช่น น้ าจากห้องสุขา น้ าท้ิงต่างๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงท่ีมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูก
และพื้นที่โดยรอบ (1.7 ข้อก าหนดรอง ) 

1. มีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ าทิ้งลงสูแ่ปลงปลูก หรือสิ่งแวดล้อม 
เช่น แหล่งน้ า พื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งห้องน้ าจากพ้ืนท่ีข้างเคียง
ด้วย 
2. ให้พิจารณาที่แปลงปลูก ถ้ามีน้ าจากแหล่งของเสียเหล่านี้
มีการไหลลงสู่แปลงหรือจะไปปนเปื้อนในแปลงหรือไม่ ถ้ามี
ถือว่ามีความเสี่ยงฯ 
 
 

1. พินิจ 
2.สัมภาษณ์
ร่วมกับพินิจ  
2. NA กรณีไมม่ี
ห้องน้ าในแปลง
ปลูก(ระบุใน 
ช่องหมายเหตุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
8. น้ าส าหรับละลายปุย๋และวัตถุอนัตราย
ทางการเกษตร ต้องมีคณุภาพที่ไมท่ าให้
ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ยและวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรลดลง (1.4 
ข้อแนะน า) 

1. น้ าต้องสะอาด ไม่ขุ่นหรือมตีะกอนเนื่องจากจะท าให้
ประสิทธิภาพของสารเคมีลดลง 
2. ปุ๋ยเกล็ด ที่ต้องละลายน้ าก่อนใช้ 

1. พินิจสีของน้ า 
หรือจากผล
วิเคราะห์น้ า 
2. สัมภาษณ์  
3. NA กรณี ไม่ใช้
น้ าส าหรับละลาย
สารเคมีหรือปุ๋ย



 

 

น้ า/เกลด็ 

9. มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของพืช และความชื้นของดิน (1.5 
ข้อแนะน า) 

1. สอบถามถึงวิธีการให้น้ า รู้ได้อยา่งไรว่าพืชต้องการน้ า มากหรือ
น้อย เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสมกบัชนิดพืช สังเกตอาการของพืช
ในแปลงด้วยว่ามลีักษณะขาดน้ าหรือไม่ (การให้น้ ากับพืชมีความ
หลากหลายต้องดูความเหมาะสมในวิธีการให้น้ ากับพืชชนิดนั้นๆ) 
 

1. พินิจบันทึก
การให้น้ า 
2. สัมภาษณ ์
3.NA กรณีใช้
น้ าฝน 

10. มีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมเพื่อลดการ
สูญเสียน้ า และลดความเสีย่งท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่
โดยรอบ (1.6 ข้อแนะน า) 
 
 
 
 
 

1. ดูวิธีการให้น้ า สาธิต สังเกต ว่ามีน้ าล้นเกินออกไปพ้ืนท่ี
ข้างเคียงหรือไม ่
และท าให้เกิดการชะล้างที่รุนแรงหรือไม ่
2. ต้องดูวิธีการป้องกันว่ามีมาตรการในการป้องกันความเสียหาย
อย่างไร ที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างไร หรือไม่ 

1. สัมภาษณ ์
2. พินิจวิธีการ มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
3. NA ถ้าอาศัย
น้ าฝน ความช้ืน
ในดินเช่นปลูก
ข้าวโพด 

11. บ ารุงรักษาระบบการให้น้ าและดูแลให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (1.8 ข้อแนะน า) 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการส ารวจ ซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีบันทึก
การซ่อมบ ารุง/เปลี่ยนใหม ่
 

1. พินิจบันทึก 
การซ่อมบ ารุง
วัสดุอุปกรณ์ให้
น้ า 
2. สัมภาษณ ์
3. NA ถ้าอาศัย
น้ าฝน, ความช้ืน
ในดิน  เช่น 
แตงโม ถั่วเขียว
(บางแปลง) 

12. แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไมค่วรเป็น
แหล่งน้ าท่ีเกิดจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 
(1.9 ข้อแนะน า) 

1. ดูแหล่งน้ าท่ีใช้ เกิดจากการแผว้ถางป่าไม้ หรือไม ่เช่นการสร้าง
อ่างเก็บน้ าในบริเวณที่ท าลายป่า หรือปิดทางน้ าล าธารน้ าไหล ท่ี
เป็นล าธารสาธารณะประโยชน์ แย่งน้ าจากชุมชน ฯลฯ 
2แหล่งน้ าควรอยู่ในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA ถ้าอาศัย
น้ าฝน ความช้ืน
ในดิน 

13. มีการอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
สภาพแวดล้อม            (1.10 ข้อแนะน า) 

1. ดูแหล่งน้ า ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม 
2. เกษตรรู้หรือไม่ว่าต้องมีการอนุรักษ์แหล่งน้ า ไม่ให้แหล่งน้ าเกดิ
การปนเปื้อน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA ถ้าอาศัย
น้ าฝน ความช้ืน
ในดิน 
 



 

 

14. เลือกแหล่งปลูกที่มีปริมาณน้ าเพียง
พอที่จะใช้ในการผลิตพืชให้มีคณุภาพ 
(1.11 ข้อแนะน า) 

1.  ดูแหล่งน้ าเพียงพอหรือไม่ และมีวิธีการอย่างไรไม่ให้พืชขาดน้ า 
ในช่วงฝนท้ิงช่วง เช่นมีบ่อ สระที่มนี้ าส ารอง 
2. พืชที่ปลูกกับความต้องการของน้ ามากน้อยอย่างไร 
 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
(ใช่/ไม่ใช่) 
- แผนการปลูก
พืช 
 

2. พื นที่ปลูก (ประเด็นการพิจารณา) 
- พ้ืนที่ปลูกไม่เสี่ยงจากการตกค้างวัตถุอันตราย 
- ประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลัง  2 ปี 
- ชนิดพืชที่ปลูกก่อนหน้านี้ 
- พ้ืนที่ท าการปศุสัตว์ คอกสัตว์ 
- พ้ืนที่เคยตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
- การวางผังแปลงปลูก 

การบริหารความเสี่ยง (แนวทางปฏิบัติ) 
1. จัดท าข้อมูลประจ าแปลง 
2. กรณีพ้ืนที่อยู่ใกล้ หรือในแหล่งอุตสาหกรรม ควรมีการวิเคราะห์ดินอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ข. พื นที่ปลูก 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม พ้ืนที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย 

ต่อผลิตผล หรือกรณีที่จ าเป็น ต้องมีข้อพิสูจน์ชัดเจนว่ามีวิธีการบ าบัดที่ลดการปนเปื้อน 
สู่ระดับที่ปลอดภัย (2.1, 2.2) 

จุดควบคุม - ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในดินเมื่อผลผลิต หรือหลังบ าบัด และ 
เมื่อเกิดความเสี่ยง (2.3) 
- บันทึกข้อมูลชนิดสารเคมีท่ีใช้กับดินหรือวัสดุปลูกวันที่ใช้ อันตราส่วนและวิธีใช้ และ 
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน (2.4) 
- พ้ืนที่ปลูกใหม่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีต้องมีมาตรการในการลด หรือ
ป้องกันผลเสีย (2.5) 

ค าแนะน า - ดูแลรักษาพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน (2.7) 
- ปลูกพ้ืนให้เหมาะสมกับชนิดของดิน และไม่มีความเสี่ยงที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม (2.8) 
- จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี (2.10) 
- พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.11) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อก าหนดที่ 2 : พื นที่ 
ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 

1. พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล  
     กรณีที่พ้ืนทีม่ีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
จากวตัถุหรือสิง่ที่เป็นอนัตราย ให้วเิคราะห์ดิน โดยส่ง
ห้องปฏิบตัิการของทางราชการหรือห้องปฏิบตัิการทีไ่ดร้ับ
การรับรองระบบคณุภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจาก
วัตถุหรอืสิ่งทีเ่ป็นอันตราย และเกบ็ผลการ วิเคราะหด์ินไว้
เป็นหลักฐาน (2.1 ข้อก าหนดหลัก) 
 

พื้นที่ปลูกหมายถึง ท่ีตั้งแปลง รวมถึง โรงเพาะเห็ด และโรงเรือน 
ไฮโดรโปนิกส์   
- ใกล้ กองขยะ ปุ๋ยหมัก สารเคมี โลหะหนักจาก พื้นที่ข้างเคียง ที่
สามารถปนเปื้อนในผลผลิตได้   หรือเกิดอุทกภัย ซึ่งอาจมีการ
ปนเปื้อนฯ ได้ โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลผลิตติ        ดกับดินตลอดเวลา  
 

1. พินิจ พ้ืนท่ี ผล
วิเคราะหด์ิน 
2. สัมภาษณ์ ถึง
วิธีการจัดการ
อย่างไร กรณีเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน 
ให้เก็บตัวอย่างดิน 
(ใช่/ไม่ใช่) 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน ต้องมีข้อพิสูจน์ท่ีชัดเจนว่า มีวิธีการบ าบัดที่ลด
การปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้ (2.2 ข้อก าหนดหลัก) 

- การไถตากดิน พักแปลง ปลูกพืชปรับปรุงบ ารุงดิน แนวกันชน
(กรณีแปลข้างเคียง) 
- ผลวิเคราะหด์ิน 
- ใช้ดุลยพินิจ หรือเก็บตัวอย่างดิน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA ตามข้อ 2.1 
ตอบว่าใช่ 

3. หากใช้สารเคมีที่ใช้รมหรือราดดิน เพื่อฆา่เช้ือในดิน
หรือวสัดปุลกู ให้บันทึกขอ้มลูชนิดสารเคมี วันที่ใช้ 
อัตราสว่นและวิธีใช้ และชื่อผู้ปฏิบตัิงาน พร้อมท้ังเก็บ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน (2.4 ข้อก าหนดหลัก) 

- บันทึกการใช้สารรมหรือราดดินเพื่อฆ่าเช้ือในดิน/วัสดุปลูก 
 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
2.NA กรณีไมม่ี
การใช้ใน
กระบวนการผลติ 

4. พื้นที่ท่ีใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.11 ข้อก าหนดหลัก) 

- เอกสารสิทธ์ิ ท่ีดิน เช่น โฉนด น.ส.3 
- เอกสารสิทธ์ิที่ราชการสามารถออกให้ได้ เช่น น.ค.(เอกสารส ารวจ
ที่ดินก่อนออกโฉนด) ,ส.ป.ก. 
- จัดท าเอง เช่น สค.1  
- ดูว่าไม่เป็นท่ีบุกรุก หรือไม่  
- ส่วนการเช่า/อื่น ๆ เอกสารมอบหมาย/อนุญาตใหผ้ลติพืช ต้องดู
หลักฐานการสมัคร หรือยืนยันข้อมูล ขณะการตรวจรับรอง(บันทึก
เพิ่มเตมิได้) 

1. พินิจเอกสาร 
(ใช่/ไม่ใช่) 
(มีใบอนุญาตให้ใช้) 

5. เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครัง้ ในระยะเริม่
จัดระบบการผลิตและในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อม
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ส่งห้องปฏิบตัิการของทาง
ราชการ 4หรือห้องปฏิบัติการที่ไดร้ับการรบัรองระบบ
คุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวตัถุหรือสิ่งที่
เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไวเ้ป็น
หลักฐาน (2.3 ข้อก าหนดรอง) 

- ดิน หรือวัสดุเพาะปลูก เช่น ขุยมะพร้าว 
- ผลวิเคราะหส์ารเคมีในดิน /วัสดุเพาะ  
 

1. พินิจและ
สัมภาษณ ์
2.NA กรณีปลูก
พืชไม่ใช้ดิน ได้แก่ 
ก้อนเช้ือเห็ด 
ไฮโดรโปนิกส์ 
ถั่วงอก หิน/ทราย 

6. พื้นทีป่ลูกใหม่ไม่เป็นพ้ืนท่ีที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม หากมีผลกระทบตอ้งมีมาตรการในการ
ลด หรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น (2.5 ข้อก าหนด
รอง) 
 

- พื้นที่ปลูก รวมทั้งปลูกใหม่และเก่า 
-พื้นที่ลาดชัน ท าแนวระดับ ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้าง 
เป็นต้น 
- มีการจัดการของเสียที่อาจเกดิในแปลงปลูก โดยไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
(ใช่/ไมใช่) 
 

7. วางผังแปลง จัดท าแปลง หรือปรับปรุงผังแปลงโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม 
คุณภาพผลิตผล และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของผู้ปฏิบัติงาน (2.6 ข้อก าหนดรอง) 

- ดูผังแปลง ต าแหน่งอาคาร สิ่งก่อสร้างในแปลงปลูก จดุระบายน้ า
ทิ้ง /ของเสีย กองขยะ  ทิ้งท าลายสารเคมี คอกสตัว์เหมาะสม ทั้ง 4 
โมดลู 

1. พินิจ แปลง
ปลูก 
2. สัมภาษณ ์
(ใช่/ไม่ใช่) 



 

 

8. จัดท ารหัสแปลงปลูกและข้อมลูประจ าแปลงปลูก 
โดยระบุชื่อเจ้าของพื้นที่ปลูก สถานท่ีติดต่อ ช่ือผู้ดูแล
แปลง (ถ้ามี) สถานท่ีติดต่อ ท่ีตั้งแปลงปลูก แผนผัง
ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืชและพันธุ์ท่ี
ปลูก (2.9 ข้อก าหนดรอง) 

- มีรหัสแปลง และ 
- มีสมุดประจ าฟาร์ม และ รายละเอียดครบถ้วน 
- กรณีพืชผสมผสานควรมีป้ายรหสัแสดงจ านวนต้นสอดคล้องกับ
สมุดบันทึกประจ าฟาร์ม 
- รหัสแปลงรวมถึง layout ในสมุดประจ าฟาร์ม 
- มีภาพวาดผังแปลงในสมุดบันทึก 

1. ตรวจพินิจ 
บันทึก แปลง 
(ใช่/ไม่ใช่) 
2. สัมภาษณ ์ 
 

9. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีที่ปลูกพืชเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรม
ของดิน (2.7 ข้อแนะน า) 

- มีการใส่ปุ๋ยเคมี อินทรีย์  ปลูกพชืหมุนเวียน/สาร ปรับปรุงบ ารุงดนิ  
 

1. พินิจ บันทึก 
2.NA(ไฮโดรโป
นิกส์, เห็ด) 
3. สัมภาษณ ์

10. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับชนิดของดิน และไมม่ี
ความเสีย่งท่ีท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม (2.8 
ข้อแนะน า) 

- ทุกชนิดพืชเหมาะสม 
- ปลูกพืชที่ไม่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

1. พินิจ  
2.NA(ไฮโดรโป
นิกส์ เห็ด) 
3. สัมภาษณ ์
 

11. จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี 
(2.10 ข้อแนะน า) 
 

- สมุดบันทึก การใช้ที่ดินย้อนหลัง 2 ปี นับจากการปลูกพืชปัจจุบัน 
เช่น ไม่ใช้ที่ดิน หรือเป็นสิ่งปลูกสรา้ง มาก่อน เพื่อดูความเสีย่ง 

1. พินิจ บันทึก 
(ใช่/ไม่ใช่) 
 

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
1. การได้มาไม่ถูกต้อง (ไม่ข้ึนทะเบียน) 
2. เก็บรักษาไม่ถูกต้อง 
3. ใช้ไม่ถูกต้อง (ถูกตัว ถูกอัตรา ถูกเวลา) 
4. ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม 
5. ขาดการบริหารศัตรูพืช 
การบริหารความเสี่ยง (แนวทางปฏิบัติ) 
1. การได้มาของสารเคมี 

- มีเลขทะเบียน 
- ไม่ใช้/หรือครอบครอง วอ.4 

2. การเก็บรักษา 
- มิดชิด ปลอดภัย 
- ปิดล็อก หรือควบคุมการหยิบใช้ได ้
- แยกเป็นสัดส่วน 
- ภาชนะปิดมิดชิด 
- เครื่องป้องกันอุบัติเหตุ 
- มีการควบคุมบัญชีรับ-จ่าย 

3. การใช้สารเคมี 
- ตามค าแนะน าของกรมฯ หรือฉลาก 
- ใช้ถูกต้องสอดคล้องกับฉลาก 
- หยุดใช้สารเคมีตามค าแนะน า 
- ใช้สารถูกอัตรา เวลา ชนิด และวิธี 
- ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อผ้ามิดชิด 



 

 

- บันทึกการใช้สารเคมี วัน และเวลาใช้ 
4. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือฉีดพ่นสารเคมี 

- ตรวจสอบเครื่องพ่นให้พร้อมใช้งาน 
- ต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องพ่น 
- อุปกรณ์ใช้ตวงวัด ควรมีการตรวจสอบความแม่นย า 

5. การบริหารศัตรูพืช 
การดูแลรักษา โดยใช้วิธีผสมผสาน 
- ใช้เชื้อปฏิปักษ์ 
- ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 
- ควบคุมศัตรูพืชโดยกลไกธรรมชาติ 

(พันธุ์ต้านทาน) 

ค. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม บันทึกการครอบครองและ/หรือใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นไปตามค าแนะน า 

ข้อก าหนด และกฎหมาย (3.1, 3.2, 3.3) 
จุดควบคุม - จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะ และสามารถ 

ควบคุมการหยิบใช้ได้ (3.9) 
- จัดเก็บสารเคมีอ่ืน ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
สู่ผลผลิต (3.10) 

ค าแนะน า - มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้หรือห้ามใช้ในประเทศและ 
ประเทศคู่ค้า (3.4) 
- เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน รวมถึง 
การล้างท าความสะอาด ไม่ให้ปนเปื้อน (3.5, 3.11, 3.15) 
- ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็นค าแนะน าหรือ 
มีข้อมูลวิชาการรับรอง (3.6) 
- ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้วัตถุอันตราย 
ทางการเกษตร (3.7) 
- วัตถุอันตรายที่ใช้ไม่หมด ให้ปิดภาชนะให้สนิท หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะให้ระบุฉลาก 
ไว้ชัดเจน (3.8) 
- การก าจัดภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว/เสื่อมสภาพ/หมดอายุ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง (3.12, 3.13) 
- บันทึกหรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรไว้ในสถานที่เก็บ (3.14) 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ป้องกันอันตรายสู่ตนเองได้ 
(3.16, 3.17, 3.18, 3.19) 
- มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกัน, เอกสารค าแนะน ากรณีท่ีมีอุบัติเหตุหรือ 
ฉุกเฉินแสดงให้เห็นที่บริเวณเก็บสารเคมี (3.20, 3.21) 

 

3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร กรณี ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องเลือกในช่อง NA (เพ่ือใช้ ในการนับข้อ
คะแนน) ยกเว้น ข้อ 2, 5, 11, 16, 17, 20 (วัตถุอันตรายทางการเกษตรคือ วอ.1, 2, 3, 4) (จ้างเหมาต้องควบคุม
ก ากับดูแลทุกขั้นตอน) 



 

 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
1. หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตาม
ค าแนะน า หรืออ้างอิงค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตาม
ค าแนะน าในฉลากที่ข้ึนทะเบยีนกบักรมวิชาการเกษตร 

หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการ
เก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในฉลากก ากับการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือให้เป็นไป
ตามค าแนะน าของทางราชการ 

กรณีที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มี
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ตรงตามค าแนะน า 
ให้วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลโดยห้องปฏิบัติการ 
ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และเก็บผล
การวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน (3.1 ข้อก าหนดหลัก) 

1. การใช้ตามค าแนะน า ข้างฉลาก/กรมวิชาการเกษตร(ขอดู
เอกสาร/หลักฐาน) 
2. พินิจสารเคมี ท่ีใช้ ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
3. หยุดใช้ตามค าแนะน าข้างฉลาก 
4. อาจเก็บตัวอย่างวิเคราะห์สารพษิตกค้าง 
5. สารสังเคราะห์ที่ระบุว่าก าจัดศตัรูพืช ต้องขึ้นทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตร 
 

1. พินิจบันทึก 
ภาชนะบรรจุ หรือ
ผลวิเคราะห์
สารเคม ี
2. สัมภาษณ์ การ
ใช้อัตราการใช้ 
การหยุดใช้ ก่อน
เก็บเกี่ยว ตรงกับ
บันทึกหรือไม ่
3. NA กรณไีม่ใช้
วัตถุอันตราย
การเกษตร ใน
กระบวนการผลติ 

2. ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ครอบครองตามพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (3.2 ข้อก าหนดหลัก) 

1. พินิจ ภาชนะบรรจุ วอ.4 
2. สอบถาม ชนิดวัตถุอันตรายการเกษตรที่ใช้ 

1. พินิจ ภาชนะ
บรรจุ และบันทึก 
2. สัมภาษณ์การ
ใช้วัตถุอันตราย
การเกษตร เป็น 
วอ.4หรือไม ่
(ตอบว่าใช่/ไม่ใช่
เท่านั้น) 

3. กรณีผลิตเพื่อส่งออก ห้ามใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ หรือให้ใช้ตาม
ข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า (3.3 ข้อก าหนดหลัก) 

1. รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประเทศคู่ค้าให้ใช้หรือ ไม่ให้
ใช้ กรณสี่งออก 
2. ถ้าในกรณีเกษตรกรระบุคู่ค้าผูต้รวจประเมินต้องท าการตรวจสอบ
วัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ีห้ามใช้ของประเทศคู่ค้า 
3. หรือกรณีเกษตรกรผลิตส่งให้กับบริษัทที่รับซื้อเพื่อการส่งออก 
ผู้ตรวจประเมินต้องท าการทวนสอบกับบริษัทว่าส่งให้กับคู่ค้า
ปลายทางประเทศใด 
 

1. พินิจบันทึก 
2. สัมภาษณ์ 
ส่งผลผลติไป
ประเทศใด 
3.NA ถ้าเกษตรกร
ไม่ทราบ / ไมม่ี
การส่งออก 

4. ท าความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์
ภายหลังการใช้ทุกครั้ง และก าจดัน้ าล้างด้วยวิธีท่ีไม่ท า
ให้เกิดการปนเปื้อนสูส่ิ่งแวดล้อม (3.11 ข้อก าหนด
หลัก) 

1. เครื่องพ่นสารเคมี ต้องล้างทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้วในแต่ละวัน 
ไม่เหลือท้ิงไว้ข้ามคืน 
2. น้ าล้าง/ท าความสะอาด ทิ้งลงสูส่ิ่งแวดล้อมหรือไม่ มีจุดทิ้งเฉพาะ 
ไม่ไหลสู่พื้นที่อ่ืน หรือสิ่งแวดล้อม 
3. สัมภาษณ์สอบผู้ปฏิบตัิหรือผู้รับจ้างว่ามีการลา้งอุปกรณภ์าชนะ
เครื่องฉีดพ่นสารก่อนท่ีจะมาให้บรกิารรับฉีดพ่นที่แปลงหรือไม่  
4.ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดแูล 
 

1. พินิจเครื่องพ่น
สารเคม ีดูคราบ
เปื้อนหลังการใช้ 
2. สัมภาษณ์ 
วิธีการปฏิบัติหลัง
การใช้ 
3. NA กรณไีม่ใช้
สารเคม ี



 

 

5. ผู้ปฏิบตัิงาน และ/หรอืผูค้วบคมุต้องมีความรู้ในการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกตอ้ง โดยต้องรู้จกัศัตรูพืช 
การเลือกชนดิและอัตราการใช้วตัถุอันตรายทางการเกษตร 
การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (3.15 
ข้อก าหนดหลัก) 

1.สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคมุ/เจ้าของสวน โดยใช้ตัวอย่างวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ซึ่งต้องรู้ขอ้มูลอย่างน้อย ดังน้ี  
- รู้จักศัตรูพืช(โรค/แมลง/วัชพืช) 
- อัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
- ปริมาณที่ใช้ต่อพื้นที่ 
- ระยะเวลาหยดุก่อนเก็บเกี่ยว 
- ต้องล้างภาชนะบรรจุ 3 ครั้ง แลว้เทกลับในถังฉีดพ่น(กรณีใช้หมด
ขวด) 
2. หลักฐานการฝึกอบรมของผู้ปฏบิัติงานหรือผู้ควบคุมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

1. พินิจฉลากข้าง
ภาชนะบรรจ ุ
2. สัมภาษณ์  
ความรู้ และวิธีการ
ปฏิบัต ิ(ต้องตอบ
ใช่ / ไม่ใช่ เท่าน้ัน) 
 

6. เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอปุกรณ์ รวมทั้ง
วิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบเครื่องพ่น
สารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (3.5 ข้อก าหนดรอง) 

1. เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอปุกรณ์ ถูกต้อง เช่น หัวฉีดใบพัด 
หัวกลม  
2. วิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง 
3. ตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 
4. ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดูแล 

1. พินิจ เครื่องพ่น 
และวิธีการพ่น 
สารเคม ี 
2. สัมภาษณ์ 
วิธีการปฏิบัต ิ
3. ถ้าจ าเป็น ให้
สาธิตการพ่น
สารเคม ี
4. NA กรณไีมม่ี
การใช้สารเคม ี

7. วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยงัคงเหลืออยู่ใน
ภาชนะบรรจุซึ่งใช้ไม่หมดในคราวเดียวให้ปิดให้สนิท
และเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจตุ้องระบุข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้อง (3.8 ข้อก าหนดรอง) 

1. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในแต่ละครั้ง ถ้าเหลือจัดเก็บ
อย่างไร ไว้ท่ีใด 
2. หากเปลี่ยนถ่ายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ในภาชนะใหม่ ต้อง
ระบุ ช่ือการค้า ช่ือสามญั ชนิดพืช/ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อัตราการ
ใช้  

1. พินิจภาชนะ
บรรจุที่เหลืออยู่ 
หรือภาชนะ
เปลี่ยนถ่าย 
2. สัมภาษณ์ การ
ใช้ 
3. NA กรณไีม่ใช้/
ใช้หมดในคราว
เดียว 

8. จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็น
สัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ของสารแต่ละชนิด และสามารถควบคุมการหยิบใช้ได้ ไม่
ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล และไม่เกิดอันตรายต่อ
บุคคล (3.9 ข้อก าหนดรอง) 

1. มีสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร เป็นสดัส่วน ปลอดภัย
ต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ผลผลิต (รวมทั้งใช้นอก
ขอบข่าย เช่น ข้าว ด้วย) 
2. มีการจัดหมวดหมู่ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร เช่น สารก าจัด
แมลง โรคพืช ฮอร์โมน วัชพืชฯลฯ ไม่ปะปนกัน อาจระบุหมวดวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร/กลุม่ 

1. พินิจสถานท่ี
เก็บสารเคม ี
2. สัมภาษณ์ 
วิธีการควบคุมการ
ใช้ 
3. NA กรณไีมม่ี
สถานท่ีเก็บ คือใช้
แล้วหมดไป 
 
 



 

 

9. ภาชนะบรรจุวตัถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้
หมดแล้วต้องท าลาย เพื่อป้องกันการน ากลับมาใช้ 
หรือก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง (3.12 ข้อก าหนดรอง) 

1. ภาชนะบรรจสุารเคมี ที่หมดแลว้ก าจดัอยา่งไร เก็บไว้ ปลอดภัยกอ่นท าลาย
หรือไม ่
2. ก าจัดดว้ยการท าลาย ฝังห่าง แหล่งน้ า ที่พักอาศยั 50 เมตร ต้องน้ าท่วมไม่ถึง 
และไม่ต่ ากวา่ระดบัน้ าใต้ดนิ ลึก ไม่น้อยกว่า 50 ซม.  
 2.1 วิธีการฝังกลบ 
       - ขุดหลมุลึกอย่างน้อย 1 เมตร และรองก้นหลมุดว้ยปนูขาวเพื่อลดความเปน็
พิษของสารเคม ี
       - น าภาชนะบรรจฝุังและโรยปูนขาวสลบัเป็นช้ันๆ  ความหนาแตล่ะช้ัน
ประมาณ 10 -15 เซนติเมตร 
       - ปิดกลบช้ันสดุท้ายด้วยดนิหนา 50 เซนตเิมตร ใหอ้ยู่ในระดับเสมอกับ
พื้นดินเดมิ ตดิป้ายข้อความ "อันตราย" และ               
         ล้อมรั้ว 
3. ภาชนะบรรจุให้ท าการล้างน้ า 3 ครั้ง และน าน้ าที่ปนเปื้อนวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรไปฉดีพ่นในแปลงเพราะปลูก 
ท าลายขวดแก้ว ถังแกลลอนพลาสติก ถังเหล็ก ถุงกระดาษให้อยู่ในสภาพที่ไม่
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกน าไปฝังกลบในดิน เก็บเป็นสัดส่วน  
  

1. พินิจภาชนะ
บรรจสุารเคมี ท่ี
หมดแล้ว 
2. สัมภาษณ์ 
วิธีการปฏิบัติหลัง
การใช้ 
3. NA กรณไีม่ใช้
สารเคมี/จ้างเหมา
โดยผู้รับจ้างต้อง
ไม่ทิ้งหรือท าลาย
ภาชนะบรรจุไว้ใน
แปลง 

10. ภาชนะบรรจุวตัถุอันตรายทางการเกษตรที่เสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุ ต้องเกบ็ในสถานที่เฉพาะและท าลายเพื่อป้องกนัการน า
กลับมาใช้ หรือก าจดัด้วยวิธีที่ถูกต้อง (3.13 ข้อก าหนด
รอง) 

1. มีสถานท่ีเก็บสารเคม ี
2. ภาชนะบรรจสุารเคมี ผลติเกิน 3 ปี อาจเสื่อมสภาพแล้ว 
3. ท าลายโดยส่งท าลาย/ก าจดัด้วยการทิ้งสารเคมี (ปรมิาณน้อย) 
บริเวณที่ก าหนด ล้าง หรือทุบท าลาย ฝังห่าง แหล่งน้ า 50 เมตร ลึก 
ไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
3. ภาชนะบรรจุให้ท าการล้างท าความสะอาด 3 ครั้ง เก็บเป็น
สัดส่วน  
 
 

1. พินิจภาชนะบรรจุ
สารเคมี ที่เหลือค้าง 
2. สัมภาษณ์ วิธีการ
ปฏิบัตหิลังการ
ท าลาย 
3. NA กรณไีมม่ีใช้/
จ้างเหมาโดยผูร้ับจ้าง
ต้องไม่ทิ้งหรือท าลาย
ภาชนะบรรจไุว้ใน
แปลง 



 

 

11. ผู้ปฏิบตัิงานต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
ป้องกันตนเองจากการใช้วตัถุอันตรายทางการเกษตร และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (3.16 ข้อก าหนดรอง) 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏบิัติงานมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการปอ้งกันตนเอง
จากการใช้สารเคม ีเช่น สวมถุงมือ หมวก เสื้อผา้ รองเทา้ พ่นเหนือลม 
อ่านฉลาก ดสูัญลักษณ์ ขา้งภาชนะบรรจ ุ
2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามระบุข้างฉลากหรือไม ่

1. พินิจฉลากข้าง
ภาชนะบรรจ ุ
2. สัมภาษณ์ วิธีการ
ปฏิบัต ิ(รวมจา้งเหมา
ด้วย) 
3. พินิจวิธีการปฏิบตัิ
เพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าเกี่ยวกบักับ
การป้องกันตนเองจาก
วัตถุอันตราย 
4.พินิจหลักฐานการ
ฝึกอบรบที่เกีย่วข้อง
กับการป้องกันตนเอง
จากการใช้วัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตรหรือการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(ตอบใช่ / ไม่ใช่
เท่านั้น) 

12. ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ 
หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้า 
เพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ (3.17 ข้อก าหนดรอง) 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏบิัติงานขณะปฏิบัติงาน แต่งกายอย่างไร ต้องสวม
เสื้อผ้าให้มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิด
จมูก ถุงมือ(ในชายเสื้อ) หมวก และสวมรองเท้า(ในกางเกง) 
2. หน้ากากปิดจมูกฟองน้ า ใช้แล้วต้องทิ้งเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง เพราะ
จะสะสมสารเคมไีด้ง่าย 

1. พินิจฉลากข้าง
ภาชนะบรรจ ุให้
สาธิตการแต่งกาย
ขณะฉีดพ่น (รวม
จ้างเหมา/ถ่ายรูป
ยืนยัน) 
2. สัมภาษณ์ 
วิธีการปฏิบัต ิ
3. NA กรณไีมม่ี
การใช้/น้ าหมัก 

13. ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องอาบน้ า สระ
ผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังการพ่น เสื้อผ้าทีส่วม
ใส่ขณะพ่น ต้องน าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก
จากเสื้อผ้าที่ใช้ปกต ิ(3.19 ข้อก าหนดรอง) 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏบิัติงานขณะปฏิบัติงาน หลังการพ่นสารเคม ี
2. การท าความสะอาดเสื้อผ้า 

2. สัมภาษณ์ 
วิธีการปฏิบัต ิ
3. NA กรณไีม่ใช้
สารเคมี  

14. มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่ใช้ได้ หรือห้ามใช้ในประเทศและประเทศคู่ค้า (3.4 
ข้อแนะน า) 

1. รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าให้ใช้หรือ ไม่ให้
ใช้ ของแต่ละประเทศท่ีส่งผลผลติไปขาย 
2. มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือ
ห้ามใช้ในประเทศไทย 
3. ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้เกีย่วข้องกับวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ใน
ประเทศและประเทศคู่คา้ 

1. พินิจบันทึก/
เอกสาร 
2. สัมภาษณ์ 
ส่งผลผลติไป
ประเทศใด 
3.NA กรณีไม่ใช้
วัตถุอันตราย 

15. ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่าสองชนิด
ผสมกัน เว้นแต่จะเป็นค าแนะน าของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง (3.6 
ข้อแนะน า) 

1. ใช้สารเคมีมากกว่า 2 ชนิด ต้องหาหลักฐานยืนยันความรู้ในการ
ใช้ เช่น เอกสาร แผ่นพับแนะการใช้ การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พินิจบันทึก และ
เอกสาร 
2. สัมภาษณ์ การใช้ 
3. NA กรณไีม่ใช้
วัตถุอันตราย 



 

 

16. ใช้ระบบการจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสานท่ี
เหมาะสมเพื่อลดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
(3.7 ข้อแนะน า) 

1. การใช้สารชีวภัณ์์/ จลุินทรีย์วตัถุประสงค์เพื่อลดสารเคมี 
2. มีความรู้วิธีลดสารเคมี และน าไปปฏิบัติ 
3.มีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวธิีผสมผสาน (IPM) 

1. พินิจบันทึกการ
ใช้เชื้อหรือสารชีว
ภัณ์์  
2. สัมภาษณ์ถึง
การลดการใช้
สารเคมี มีความรู้
หรือเข้าใจหรือไม ่
(ตอบใช่/ไม่ใช่
เท่านั้น) 

17. จัดเก็บสารเคมีอื่น เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง สารท า
ความสะอาด สารอื่นๆ ที่ไมไ่ด้ใช้ทางการเกษตร ให้
เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปือ้นสู่ผลติผลและ
สิ่งแวดล้อม (3.10 ข้อแนะน า) 

1. จัดเก็บสารเคมีอื่น ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง 
สารท าความสะอาด สารอื่นๆ ให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม 
 

1. พินิจสถานที่เกบ็
และการจัดเก็บ 
(ตอบใช่/ไม่ใช่เท่านั้น) 

18. บันทึกหรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่เก็บไว้ในสถานท่ีเก็บ (3.14 ข้อแนะน า) 

1. มีสถานท่ีเก็บสารเคม ีต้องมีบันทึก 
2. มีบันทึก/บัญชีรายชื่อสารเคม ี
 

1. พินิจสถานท่ี
เก็บ 
2. สัมภาษณ์ 
วิธีการปฏิบัต ิ
3. NA กรณไีมม่ีที่
เก็บ และไม่ใช้วัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร/จ้าง
เหมา  

19. ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องอยูเ่หนือลม
ตลอดเวลา รวมถึงต้องระวังละอองฟุง้กระจายไปปนเปื้อน
แปลงใกล้เคยีงและสิ่งแวดลอ้ม (3.18 ข้อแนะน า) 

1. สัมภาษณ์ ผู้ปฏบิัติงานขณะปฏิบัติงาน รู้ถึงอันตรายจากลมพัดแรง
ขณะพ่นหรือไม่ ท าอย่างไร ไม่ใหป้ลิวไปแปลงข้างเคียง หรือ
สิ่งแวดล้อมได ้

1. พินิจ หรือในกรณี
สงสยัใหส้าธิตวิธีการ
ปฏิบัติงานของผู้พ่น
วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 
2. สัมภาษณ์ วิธีการ
ปฏิบัต ิ
3. NA กรณไีม่ใช้วตัถุ
อันตราย  

20. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอปุกรณ์ป้องกัน
อุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด 
ทราย ฯลฯ (3.20 ข้อแนะน า) 

1. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่าง
ครบถ้วน เช่น น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ 

1. พินิจสถานท่ี
เก็บ และอุปกรณ์
ป้องกันอุบัติเหต ุ
(ตอบใช่ / ไม่ใช่ 
เท่านั้น) 
 

21. มีเอกสารค าแนะน าการปฏิบตัิกรณีทีม่ีอุบัติเหตุ
หรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนในบริเวณเก็บ
สารเคม ี(3.21 ข้อแนะน า) 

1. สถานท่ีเก็บสารเคมี มเีอกสาร ค าแนะน ากรณีเกิดอุบตัิเหตุ ด้าน
สารเคม ี
2. กรณีไม่มีที่เก็บสารเคมีให้เก็บสถานท่ีอื่นได้ สามารถเรียกด/ูใช้
งานได้ สะดวก รวดเร็ว(ระบุท่ีเก็บ ในหมายเหตุ) 
 

1. พินิจสถานท่ี
เก็บ /เอกสาร แม้
ใช้แล้วหมดไป 
หรือจ้างเหมา 
3. NA กรณไีมม่ี
การใช้สารเคมี  

 



 

 

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 
ดูแลในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเก่ียว 

- ให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าฯ แต่ละชนิด 
- หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง (แนวทางปฏิบัติ) 
ตรวจบันทึกข้อมูล การปฏิบัติดูแลในขั้นตอนการปลูก การปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยว ที่ส าคัญจะส่งผล

กระทบต่อคุณภาพของผลผลิต 
- มาตรฐานสินค้าฯ แต่ละชนิด 
- ตรวจติดตามการระบาดของศัตรูพืช ถ้าเสียหาย ให้ป้องกันก าจัดอย่างเหมาะสม และบันทึก 
- แผนควบคุมการผลิต 
- ปัจจัยการผลิต 
- เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยาย 
- ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 
- เครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร 
- การจัดการในข้ันตอนการผลิต 
- การก าจัดของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้ หรือไม่เก่ียวข้องกับการผลิต 

4. การใช้ปุ๋ย (ระยะก่อนให้ผลผลิต) 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ไม่มี 
จุดควบคุม - ใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินโดยป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนตั้งแต่การหมัก เก็บรักษา ขนย้าย 

ใช้งาน (4.6, 4.7, 4.9) 
- ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย (4.8) 
- กรณีระบบไฮโดรโปนิกส์ ต้องมีการเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช 
(4.11) 

ค าแนะน า ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าบนฉลาก (4.10) 

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (จ้างเหมา หมายถึง ) 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
1. กรณีปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ต้องมีการเฝ้า
ระวังและบันทึกข้อมลูการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช 
(4.11 ข้อก าหนดหลัก) 

1. บันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช(ถ้าอยู่ใน
คอมพิวเตอร์ต้องมีการจัดพมิพ์เปน็เอกสารใหต้รวจสอบไดเ้ท่านั้น)  
2. มีวิธีการลดปริมาณไนเตรต ท่ีสะสมในพืช ก่อนการเก็บเกีย่ว  

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ ์
3. NA ไม่ได้ปลูก
ในระบบไฮโดรโป
นิกส ์

2. ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุย๋ (4.8 ข้อก าหนด
หลัก) 

1. ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุย๋ 1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
(ใช่/ไม่ใช่เท่านั้น) 



 

 

3. หากมีการคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร ให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามค าแนะน า
บนฉลากที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และบันทึกข้อมูลไว ้
(4.5 ข้อก าหนดรอง) 

1. กรณีเมล็ดพันธุ์ คลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตาม
ฉลาก 
2. บันทึกการใช้สารเคมคีลุกหรือเคลือบเมล็ด 

1. พินิจ บันทึก  
2. สัมภาษณ์ การ
ปฏิบัต ิ
3. NA กิ่งพันธุ์/ไม่
คลุก/เมลด็พันธ์ุ
ควบคุมที่ซื้อจาก
บริษัท 

4. มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทั้งในด้านจุลินทรีย์ 
เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดบัท่ีจะท าให้ไม่
ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยใช้ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน
ทีข่ึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์(4.6 ข้อก าหนดรอง) 

1. มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ไม่ใหเ้กิดการ
ปนเปื้อน 
2. ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
ยกเว้น โดโลไมท ภูไมท ปูนขาว ท่ีไม่ต้องขึ้นทะเบียน  
3. สารปรับปรุงอ่ืน ต้องขึ้นทะเบียน 

1. พินิจ เลข
ทะเบียน 
2. สัมภาษณ ์
วิธีการใส ่
3. NA กรณีที่ไม่ใช้
ปุ๋ยเคม/ีสาร
ปรับปรุงดิน 

5. หากเกษตรกรผลติปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม ปุ๋ย
อินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการหมักหรือย่อยสลายโดย
สมบูรณ์ หรือผ่านกระบวนการอื่นอย่างเพียงพอท่ีจะ
ไม่ท าให้เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลที่ระบุวิธีการ 
วันท่ี และช่วงเวลาท าปุ๋ยอินทรีย ์(4.7 ข้อก าหนดรอง) 

1. ปุ๋ยอินทรีย์ หมักสมบูรณ์ (ขยายความหมักสมบรูณ์) 
2. บันทึกข้อมูล ระบุวิธีการ วันท่ี และช่วงเวลาท าปุ๋ยอินทรยี ์

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA (ไม่ผลติ
เอง) 

6. พื้นทีเ่ก็บรักษา ผสม และขนย้าย ปุ๋ยและสาร
ปรับปรุงดิน หรือพื้นที่ส าหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้อง
แยกเป็นสดัส่วนและอยู่ในบรเิวณที่ไม่เกิดการปนเปื้อน
สู่พื้นที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ า (4.9 ข้อก าหนด
รอง) 

1. พื้นที่เก็บรักษา ผสม และขนย้าย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือ
พื้นที่ส าหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยกเป็นสดัส่วนและอยู่ในบรเิวณที่
ไม่เกดิการปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ า 

1. พินิจ สถานท่ี 
2. สัมภาษณ์
วิธีการขนย้าย 
3. NA(ใช้แล้วหมด
ไป 

7. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้อง
อาศยัความเที่ยงตรงในการปฏิบตังิาน เช่น หัวฉีดพ่น
วัตถุอันตรายทางการเกษตร อย่างน้อยปีละครั้ง หาก
พบว่ามีความคลาดเคลื่อนต้องปรบัปรุงซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนใหม่ใหม้ีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อ
น ามาใช้งาน (4.15 ข้อก าหนดรอง) 

1.ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณก์ารเกษตรที่ต้องอาศัยความ
เที่ยงตรงในการปฏิบตัิงาน เช่น หัวฉีดพ่นวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร อย่างน้อยปีละครั้ง หรอืเครื่อง ช่ัง ตวง วัด 
2.ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม ่
3. กรณีจ้างเหมาที่ใช้เครื่องมือของผู้รับจ้างเกษตรกร มีวิธีการ
ควบคุม ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมืออย่างไร 

1. พินิจ บนัทึก 
2. สัมภาษณ์ การ
ปฏิบัต ิ
 

8. มีการจัดการระบบการผลติเพื่อให้ได้ผลิตผลตรง
ตามข้อก าหนดของคู่ค้า (4.17 ข้อก าหนดรอง) 

- ระบบการผลติ เพื่อให้ไดผ้ลติผลตรงตามข้อก าหนดของคู่ค้า  
1. วิธีการผลิตใหต้รงตามความต้องการของผู้รับซื้อผลผลิต 

1. พินิจ 
ข้อก าหนดผู้รับซื้อ
ผลผลติ 
2. สัมภาษณ ์การ
ปฏิบัติ ตามผูร้ับ
ซื้อผลผลติ 
3. NA : ผู้รับซื้อไม่
ก าหนด 

9. มีแผนควบคุมการผลิตเพื่อใหไ้ด้ผลติผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้หลักการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี 
หรือใช้ข้อมูลจากงานวิจัยท่ีได้รับการยอมรับ  หรือ
ข้อมูลจากทางราชการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพืชนั้นๆ 
หรือข้อมูลจากคู่ค้า เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมในแต่
ละขั้นตอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และ/
หรือคุณภาพของผลติผล และ/หรอืสิ่งแวดล้อม และ/

1. แผนควบคุมการผลติ และปฏิบตัิตามได้แก่ การปลูก การดูแล
รักษา การใส่ปุ๋ย ตาม จุด CCP /งานวิจัย ใน 
ขั้นตอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย /คุณภาพของผลิตผล/
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ ความปลอดภัยและ สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
2. จะต้องปฏิบัติตามแผนการควบคุมของคู่ค้าก าหนด 

1. พินิจ แผน
ควบคุม ตาม
เอกสาร หรือติด
แสดง 
2. สัมภาษณ์ การ
ปฏิบัติตามแผน
ควบคุม 



 

 

หรือสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน (4.1 ข้อแนะน า) 
10. จัดท ารายการและบันทึกข้อมลูปัจจัยการผลติ 
แหล่งที่มา และรายละเอยีดเฉพาะของปัจจัยการผลิต
ที่ส าคัญ เช่น เมล็ดพันธ์ุ หรือต้นพันธ์ุ ปุ๋ย ธาตุอาหาร
เสรมิ วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตพร้อมท้ังระบรุายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปีที่
จัดซื้อ (4.2 ข้อแนะน า) 

1. มีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจยัการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัย
การผลิต และรายละเอียด รายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปีท่ีจดัซื้อ 
 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์ 
ปัจจัยการผลติมี
อะไรบ้าง 

11. เมลด็พันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุต์้องมา
จากแหล่งที่เช่ือถือได้ ตรงตามพันธุ์ ตามความต้องการของ
ตลาด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและประวัติของเมลด็
พันธุ์หรือต้นพันธุห์รือส่วนขยายพันธุไ์ด ้(4.3 ข้อแนะน า) 

1. มีรายการและบันทึกข้อมูลปัจจยัการผลิต แหล่งที่มา ของปัจจัย
การผลิต และรายละเอียด รายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปีท่ีจดัซื้อ 
แหล่งซื้อ 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ์ ท่ีมา
ของพืชที่ปลูก 

12. ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจากเมลด็พันธุ์ หรือต้นพันธุ์ 
หรือส่วนขยายพันธ์ุ ท่ีเป็นพิษต่อการบริโภค ยกเว้นมี
ข้อแนะน าในการบริโภคที่ถูกต้อง (4.4 ข้อแนะน า) 

1. เช่น มันแกว /กลอย ต้องดูวิธีการเก็บรักษา การปฏิบตัิในการ
ปลูก 
 

1. พินิจพืชที่ปลูก 
2. สัมภาษณ์ 
ข้อแนะน าในการ
บริโภค 

13. ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกในอัตราตาม
ค าแนะน าบนฉลาก (4.10 ข้อแนะน า) 
 

1. ปุ๋ยเกร็ดใช้ตามอตัราตามค าแนะน าบนฉลาก 
2. ปุ๋ยน้ า /Hydroponics  
 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ์
วิธีการใช้ตาม
ฉลาก 
3. NA ไม่ใช้ปุ๋ย  

14. จัดให้มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (4.11 ข้อแนะน า) 

1. มีอุปกรณ์การเกษตรทีเ่หมาะสม 
2. เพียงพอต่อการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับขนาดของฟาร์ม 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

15. จัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
การเกษตรเป็นสดัส่วน ปลอดภยั และง่ายต่อการ
น าไปใช้งาน (4.13 ข้อแนะน า) 

- มีสถานท่ีเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสดัส่วน 
ปลอดภัย และง่ายต่อการน าไปใช้งาน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

16. ตรวจสอบอปุกรณ ์เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตแุละอันตรายต่อผู้ปฏบิัติงาน 
(4.14 ข้อแนะน า) 

- บันทึกการ /ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นสารเคมี รถไถ รถขนผลผลติ อยู่ในใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. พินิจ บันทึก/ 
2. สัมภาษณ ์

17. ท าความสะอาดเครือ่งมือและอปุกรณ์การเกษตร 
รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการบรรจแุละขนส่งผลติผลทุกครั้ง
ก่อนการใช้งานและหลังใช้งานเสรจ็แล้ว (4.16 
ข้อแนะน า) 

- เครื่องมอืและอปุกรณก์ารเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขนส่ง
ผลติผล ท าความสะอาด ก่อนการใช้งานถ้ามีการปนเปือ้น และหลังใช้
งานเสร็จแล้ว 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

18. สวนของพืชที่มีโรคเขาท าลาย ตองเผาท าลายนอก
แปลงปลูก โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (4.18 
ข้อแนะน า) 

- สวนของพืชที่มีโรคเขาท าลาย ตองเผาท าลายนอกแปลงปลูก 1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

19. แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจน รวมทั้งมีที่ท้ิงขยะให้
เพียงพอ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน รวมถึงมีการลด
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (4.19 ข้อแนะน า) 

1. แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไมเ่กี่ยวข้องกับการผลติ
ให้ชัดเจน 
2. มีที่ท้ิงขยะให้เพียงพอ/ระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

 



 

 

5. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
- ควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนเก็บเก่ียว/หลังเก็บเกี่ยว 
- คัดแยกคุณภาพและขนาด 

(ตามมาตรฐานฯ หรือคู่ค้า) 
การบริหารความเสี่ยง (แนวทางปฏิบัติ) 
1. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ 

- จัดท ารายการเครื่องมือ 
- มีเพียงพอ 
- มีสถานที่เก็บเป็นสัดส่วน ปลอดภัย 
- แผนซ่อม และบันทึก 
- ตรวจสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์/ท าความสะอาด 

2. การก าจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
- เป็นโรคเผา/ไม่เป็นท าปุ๋ย 
- แยกขยะ/ระบุที่ทิ้งขยะชัดเจน 

3. การจัดการในการเก็บเก่ียว และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
- เก็บผลผลิต ตามพันธุ์, แก่-อ่อน 
- ควรใช้เครื่องเฉพาะเก็บเก่ียว 
- ใช้วัสดุปูรองพ้ืนบริเวณท่ีพักผลผลิตที่เก็บเก่ียว 
- แยกภาชนะขนย้าย ระหว่างผลผลิต/ปุ๋ย/สารเคมี (ต้องท าความสะอาดถ้าไม่สามารถแยก) 
- เลือกใช้ภาชนะบรรจุขนถ่ายที่เหมาะสม/กรุภายในกันกระแทก 
- บริเวณพักผลผลิตต้องเหมาะสม (ป้องกันรอยแผล/ขูดขีด/กระแทก/เสื่อมสภาพจากความร้อน/  
  แสงแดด 

4. ควบคุมการคละปน ผลผลิตด้อยคุณภาพ 
- คัดแยกตามชั้นคุณภาพขนาดตามมาตรฐานสินค้าฯ คู่ค้า/บันทึกข้อมูล 
- แยกผลผลิตด้อยคุณภาพ/มีแผนการใช้ประโยชน์ 
- ตรวจสอบการคละปน ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ 

5. การเก็บเกี่ยวและการคัดแยกผลิตผล 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม - คุณภาพน้ าหลังการเก็บเกี่ยวท่ีสัมผัสผลผลิตที่บริโภค เทียบเท่าน้ าดื่ม (1.14) 

- การจัดการเก็บเกี่ยวอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้ผลิตผลสัมผัสดินโดยตรง อุปกรณ์ส าหรับเก็บเกี่ยวต้องไม่ท าให้
ปนเปื้อน (5.2,5.5, 5.6, 5.7) 

จุดควบคุม - ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุให้สะอาด (5.8) 
- ป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์เลี้ยงและสัตว์พาหะน าโรค โดยเฉพาะที่เก็บเกี่ยว อุปกรณ์ โรงคัดบรรจุเก็บรักษา 
(5.9, 5.12, 5.13, 5.14) 

ค าแนะน า - เก็บเกี่ยวผลิตผลในช่วงที่เหมาะสม ได้คุณภาพตามข้อก าหนดของคู้ค่า มีการคัดแยกระดับคุณภาพ (5.1, 5.3) 
- ใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่จ าเพาะเพื่อป้องกันการช้ าหรือเป็นรอยของผลิตผล (5.4) 
- คัดแยกและมีแผนจัดการผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ ตรวจสอบ
การคละปนกัน (5.10) 
- โครงสร้างสถานที่ที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สามารถป้องกันความเสี่ยงจาก การปนเปื้อนในผลิตผลได้ 
(5.11) 

 



 

 

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
1. ต้องเก็บเกี่ยวผลติผลที่มีอายเุกบ็เกี่ยวท่ีเหมาะสม 
โดยผลิตผลมีคณุภาพตามความต้องการของตลาด 
หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า (5.1 ข้อก าหนดหลัก) 

1. เก็บเกี่ยวผลิตผลตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนด
ของคู่ค้า(ผู้รับซื้อผลผลิต)  

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
 

2. การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบตัิอย่างถกูสุขลักษณะ เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยในการ
บริโภค (5.2 ข้อก าหนดหลัก) 

1. ผู้ปฏิบัติงาน ต้องรู้ถึงการ ปนเปื้อนในผลิตผลขณะการเก็บเกีย่ว 
และมมีาตรการปฏิบัติอย่างไร 
2. ต้องดูวิธีการปฏิบัติการเก็บเกีย่วหรือ อาจให้สาธิตใหดู้หากสงสัย 
3.ถ้าจ้างเหมา ต้องควบคุมก ากับดแูล 
 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
 

3. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่สัมผัสกับผลติผล
โดยตรง ต้องท าจากวัสดุทีไ่ม่ท าใหเ้กิดการปนเปื้อน 
(5.7 ข้อก าหนดหลัก) 

1. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ เก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว ท่ีสัมผัสกับ
ผลิตผลโดยตรง ต้องท าจากวัสดุทีไ่ม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนและท า
ความสะอาดง่าย เช่น พลาสติก ท่ีท าความสะอาดแล้ว หรือมีวัสดุ
รองที่สะอาด หรือมีมาตรการจัดการไม่ใหเ้กิดการปนเปื้อน 
2. วัสดุที่ห้ามใช้ เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ์ 
 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

4. คัดแยกผลิตผลทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพออก หากมีการคดัแยก
ช้ันคุณภาพและขนาดก่อนจ าหน่าย ให้คัดแยกช้ัน
คุณภาพและขนาดของผลิตผลตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ก าหนดส าหรับผลิตผลแต่ละ
ชนิดหรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า (5.3 ข้อก าหนดรอง) 

1. มีการคัดแยกผลติผล หรือไม่  
 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA ถ้าคู่ค้า
ก าหนดไม่ต้องคัด
แยก 

5. ป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย
สู่ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือบรรจุในแปลงปลูกแล้ว 
และไม่วางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้วสัมผสักับพ้ืนดิน
โดยตรง (5.5 ข้อก าหนดรอง) 

1. ดูวิธีการวางผลผลติ 
2. สอบถามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนผลติผลที่มีการคัดเลือก 
หรือบรรจุแล้ว และไม่วางสัมผัสกบัพ้ืนดินโดยตรง 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

6. แยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยว
และการขนย้าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (5.6 
ข้อก าหนดรอง) 
 

1. แยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่าง
ชัดเจนจากภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อน 
2.พิจารณาการบ่งช้ีภาชนะ 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

7. จัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ 
และวัสดุ ให้เป็นสดัส่วน โดยแยกออกจากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีอื่นๆ ปุ๋ย และสาร
ปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์
พาหะน าโรค (5.9 ข้อก าหนดรอง) 

1. มีสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ  
2. ให้เป็นสัดส่วน  
3. ให้มีมาตรการป้องกัน การปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค 
4. กรณีขายเหมาสวนถือว่าเป็นขั้นตอนของคู่ค้า 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA กรณี
อุปกรณ์เป็นของผู้
เหมาสวน 

8. ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานท่ีเก็บเกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา 
หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะน าโรค ให้มี
มาตรการป้องกัน (5.13 ข้อก าหนดรอง) 

1. มีมาตรการป้องกันสัตวเ์ลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานท่ีเก็บเกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา  

1. พินิจ 
2. สมัภาษณ ์

9. หากมีการใช้เหยื่อหรือกับดักเพือ่ก าจัดสัตว์พาหะ
น าเชื้อ ต้องจัดวางในบริเวณที่ไม่มคีวามเสีย่งต่อการ
ปนเปื้อนสู่ผลิตผล ภาชนะบรรจุ และวัสดุ รวมถึงให้มี
การบันทึกข้อมูล (5.14 ข้อก าหนดรอง) 

1. จุดวางเหยื่อหรือกับดักเพื่อก าจดัสัตว์พาหะน าเช้ือ เช่น หนู ต้อง
จัดวางในบริเวณทีไ่ม่มคีวามเสี่ยงตอ่การปนเปื้อนสูผ่ลติผล ภาชนะ
บรรจุ และวัสดุ  
2. ให้มีการบันทึกข้อมูล 

1. พินิจ จุดวาง
เหยื่อ/กับดัก บันทึก 
2. สัมภาษณ ์
3. NA: ไมม่ีการ
กระท านี ้



 

 

10. ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะเพื่อป้องกันการช้ าหรือ
เป็นรอยต าหนิของผลติผลเนื่องจากการเกบ็เกีย่ว (5.4 
ข้อแนะน า) 

1. ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ แต่ละชนิดพืชในการเก็บเกี่ยว  1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

11. ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุใหส้ะอาด 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล และตรวจสอบให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน (5.8 ข้อแนะน า) 

1. ตรวจดูอุปกรณ์และภาชนะบรรจุว่าสะอาด และมีสภาพพร้อมใช้
งาน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์

12. จัดแยกผลติผลด้อยคณุภาพกับผลติผลที่มีคณุภาพ 
รวมถึงมีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อย
คุณภาพ และตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ด้อย
คุณภาพ (5.10 ข้อแนะน า) 
 
 

1. มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ เช่น ผลเล็ก บิด
เบี้ยวเสยีหายบางส่วน น าไปให้ปลา ท าปุ๋ยหมัก และตรวจสอบการ
คละปนของผลิตผลที่ด้อยคุณภาพอย่างไร 
2. ดูและตรวจสอบการคัดแยกผลติผลทีด่้อยคณุภาพกับมีคณุภาพ
ออกจากกัน 

1. พินิจ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA : ผู้ซื้อไม่
ก าหนด และรับซื้อ
ทั้งหมดหรือเหมา
สวน 

13. สถานท่ีที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องมี
โครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการ
ปนเปื้อนในผลติผล (5.11 ข้อแนะน า) 

1. สถานท่ีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกัน
ความเสีย่งจากการปนเปื้อนในผลติผล เช่น นก หนู จิ้งจก 
2. โครงสร้างป้องกันสตัว์พาหะ เขา้มาปนเปื้อนผลิตผล เช่น มี 
สแลนกั้นเป็นสัดส่วน  

1. พินิจ  
2. สัมภาษณ ์
3. NA : จ าหน่าย
ทันท/ีเหมาสวน 

14. หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตรายทาง
กายภาพจากอุปกรณ์และเครื่องมอื ให้มีมาตรการ
ป้องกัน (5.12 ข้อแนะน า) 

1. ถ้าพบความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น ลวดเย็บกระดาษ เศษ
หลอดไฟ พลาสติก เส้นผม ฯ  
2. มีมาตรการป้องกัน หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตราย
ทางกายภาพจากอุปกรณ์และเครือ่งมือ  
 

1. พินิจ อุปกรณ์
และเครื่องมือ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA: ไมม่ีพบ
ความเสีย่ง 

6. การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และการเก็บเกี่ยว 
- สุขลักษณะของสถานที่ 
- วิธีการขนย้าย/เก็บรักษาผลผลิต 
- ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพ และการปนเปื้อน 

การบริหารความเสี่ยง (แนวทางปฏิบัติ) 
- ตรวจสถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการขนย้ายบริเวณแปลง 
- การพักผลผลิต/เก็บรักษาผลผลิต (สะอาด/ปลอดภัย/ถูกสุขอนามัย) 

6. การพักผลผลิต การขนย้ายภายในฟาร์ม การเก็บรักษาและการขนส่ง 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม การรักษาสุขลักษณะขณะสัมผัสผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล (7.2) 
จุดควบคุม - มีการจัดการด้านสุขอนามัยสถานที่เก็บรักษาและวิธีขนย้าย ใช้วัสดุปูรองพื้น พาหนะขนส่งต้องไม่ท าให้

เกิดการปนเปื้อน (6.1, 6.2, 6.3) 
- จัดวางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวไว้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเสื่อมสภาพจากความร้อนและแสงแดด และการ
ปนเปื้อนอันตราย (6.5, 6.6, 6.7) 

ค าแนะน า - ภาชนะบรรจุเพื่อขนถ่ายผลิตผลภายในพื้นที่ กรุภายในไว้ป้องกันการกระแทก (6.4) 
- พาหนะขนส่งต้องสามารถรักษาคุณภาพผลิตผล ขนส่งอย่างระมัดระวัง ไปยังที่รวบรวมสินค้าทันที (6.8, 
6.9) 

 

 

 



 

 

6. การพักผลิตผลการขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา ถ้ามีการขายในลักษณะเหมาสวนตอบ NA 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
1. มีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานท่ีและวิธีการ
ขนย้าย พักผลติผล และ/หรือเก็บรักษาผลิตผล เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนจากอันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่
มีผลต่อความปลอดภยัในการบรโิภคและคุณภาพของ
ผลิตผล (6.1 ข้อก าหนดรอง) 

1. ดูสถานท่ีและวิธีการขนย้าย การพักผลติผล และ/หรือเก็บรักษา
ผลิตผล เช่น สถานท่ีวางผลติผลสะอาด เป็นสดัส่วน หรือขณะขน
ย้ายต้องไมม่ีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนผลิตผล และไม่วางกับพ้ืนดิน 

1. พินิจ สถานท่ี 
วิธีการขนย้าย
ผลผลติ 
2. สัมภาษณ ์
3. NA:กรณี
จ าหน่ายผลผลิต
ทันที / เหมาสวน 

2. ใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล เศษดินและสิ่ง
สกปรก หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ จากพื้นดิน (6.2 
ข้อก าหนดรอง) 

1. มีวัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว และต้องสะอาด
เช่น เสื่อ ผ้าใบ พลาสติก  (ท้ังนี้ต้องพิจารณาความเสีย่งต่อการ
ปนเปื้อนของผลิตผลเป็นรายชนิดพืชด้วย) 

1. พินิจ การวาง/
พักผลผลิต 
2. สัมภาษณ ์
3. NA: กรณีทีไ่มม่ี
การพักผลติผล
ก่อนจ าหน่าย 

3. ไม่ใช้พาหนะที่ขนย้ายหรือขนสง่วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร หรือปุ๋ย หรือสารปรับปรุงบ ารุงดิน ในการ
ขนย้ายหรือขนส่งผลติผล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่
เป็นอันตรายต่อการบริโภค ในกรณีที่ไมส่ามารถแยก
พาหนะในการขนย้ายหรือขนส่งได ้ต้องท าความ
สะอาดพาหนะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนดังกล่าว 
รวมถึงมีการบันทึกการใช้พาหนะขนส่ง (6.3 
ข้อก าหนดรอง) 

1. ไม่ใช้พาหนะ ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือ
ปุ๋ย หรือสารปรับปรุงบ ารุงดิน ในการขนย้ายผลผลติ 
2.ถ้าใช้ร่วมกัน ต้องบันทึกการใช้ และการท าความสะอาด 

1. พินิจ บันทึก 
2. สัมภาษณ ์
3. NA ไมม่ี
พาหนะ 
- ผู้ปฏิบัติงาน ไม่
จัดเป็นพาหนะ 

4. การจัดวางผลิตผลในบรเิวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยว
ในแปลงปลูกต้องเหมาะสม สามารถป้องกันการเกิด
รอยแผลที่ผลิตผลจากการขูดขีดหรือการกระแทก 
รวมทั้งปัญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจาก
ความร้อนและแสงแดด (6.5 ข้อก าหนดรอง)  
 

1. จัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลติผลทีเ่ก็บเกี่ยวแล้ว ป้องกันการ
เกิดรอยแผล การขูดขีด หรือการกระแทกเช่นการวางภาชนะบรรจุ
ซ้อนกันโดยไม่มีการป้องกัน 
2. ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลติผลอันเนื่องจากความร้อนและ
แสงแดดเช่น โรงเรือนมีหลังคา แสลนป้องกันแดด บริเวณสถานท่ี
พักผลผลิต 

1. พินิจ ภาชนะ
บรรจุและลักษณะ
การจัดวาง 
2. สัมภาษณ ์
3. NA กรณีขาย
เหมาสวน 

5. กรณีผลิตผลที่เสื่อมคณุภาพง่ายต้องมีการดูแลและ
ป้องกันท่ีเหมาะสมก่อนการขนส่ง (6.7 ข้อก าหนด
รอง) 

1. กรณีผลิตผลที่เสื่อมคณุภาพง่ายต้องมีการดูแลและป้องกันท่ี
เหมาะสมก่อนการขนส่งเช่น พักในห้องควบคุมอุณหภมูิ ตู้แช่ ผ้าขาว
บาง การรักษาความช้ืนท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ผลิตผล 

1. พินิจ วิธีการ
ดูแลก่อนขนย้าย 
2. สัมภาษณ์
วิธีการปฏิบัต ิ
3. NA : พืชที่ไม่มี
ความเสีย่งต่อการ
เสื่อมคณุภาพง่าย 
เช่นฟักทอง ฟัก
เขียว มะพร้าว  



 

 

6. เลือกใช้ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นต้น เพื่อการขน
ถ่ายผลติผลภายในพ้ืนท่ีแปลงปลูกไปยังพ้ืนท่ีคัดแยก
บรรจุที่เหมาะสม มีวสัดุกรภุายในภาชนะเพื่อป้องกัน
การกระแทกเสียดส ี(6.4 ข้อแนะน า) 

1. ตรวจดูภาชนะที่ใช้ในการบรรจขุั้นต้น เพื่อการขนถ่ายผลิตผล
ภายในพื้นที่แปลงปลูกไปยังพื้นที่คัดแยกบรรจุที่เหมาะสม หรือมี
วัสดุกรภุายในภาชนะเพื่อป้องกันการกระแทกเสียดสี  
2. วัสดุกรุคือ ฟางข้าว กระลูกฟูก พลาสติกกันกระแทก โฟมกันก
ระแทก ใบพืช(วัสดุธรรมชาติ) ฯลฯ 

1. พินิจ ภาชนะ
บรรจ ุ
2. สัมภาษณ์
วิธีการปฏิบัต ิ
3. NA ในกรณีพืช
ที่ไม่มีความเสีย่ง
ต่อการเสียหาย
จากการถูก
กระแทกเช่น 
มะพร้าว ทุเรยีน  

7. การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลกูให้ปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวังและป้องกันการปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายต่อ
การบริโภคได ้(6.6 ข้อแนะน า) 

1. ดูวิธีการขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัตดิ้วยความ
ระมัดระวังและป้องกันการปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายต่อการบรโิภค 
เช่นไม่วางภาชนะบรรจุบนพ้ืนดิน พาหนะขนย้ายที่ไม่ได้ท าความ
สะอาด รถยนต์มีวสัดุคลุมป้องกันการปนเปื้อนจากมลภาวะ เป็นต้น 

1. พินิจ ภาชนะ
บรรจุ วิธีการ 
2. สัมภาษณ์
วิธีการปฏิบัติใน
การขนย้าย (ตอบ
ใช่ / ไม่ใช่ เท่าน้ัน) 

8. พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสามารถรักษา
คุณภาพของผลิตผล (6.8 ข้อแนะน า) 

1. พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลผลิตต้องสามารถรักษาคณุภาพ เช่น 
รถควบคุมอุณหภูมิ วัสดุคลุมรถยนต์สะอาด สามารถควบคมุ
ความช้ืน และแสงแดดเพื่อรักษาคณุภาพผลผลติ 

1. พินิจ วิธีการขน
ย้าย พาหนะขน
ย้าย 
2. สัมภาษณ์
วิธีการปฏิบัติใน
การขนย้าย 
(ตอบใช่ / ไม่ใช่ 
เท่านั้น) 
3. NA กรณเีหมา
สวน 

9. ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจภุาชนะแล้วด้วยความระมัดระวัง 
และขนส่งไปยังจุดรวบรวมสินค้าทันททีี่เก็บเกี่ยว และ/หรือ
หลังการตัดแต่งคัดคุณภาพหรือคัดขนาดแล้ว (6.9 
ข้อแนะน า) 

1. ดูการจัดเรียง การจดัวางภาชนะ การดูแลรักษาขณะขนส่งผลิตผล
ที่บรรจุภาชนะแล้วด้วยความระมัดระวัง 
2. ถ้าในกรณีที่ไมม่ีการขนส่งทันทหีลังการบรรจุภาชนะแล้ว ต้องมี
วิธีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม เพื่อปอ้งกันผลผลิตเสื่อมคณุภาพ 

1. พินิจ วิธีการวิธีการ
ขนย้าย 
2. สัมภาษณ ์
3. NA กรณเีหมาสวน 

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal hygiene) 
สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง สภาวะ และมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นที่จะท าให้มั่นใจในความปลอดภัย 

ของสินค้าเกษตรในทุกขั้นตอนการผลิต และเหมาะสมต่อการบริโภค (นิยาม/มกษ.) 
สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพ่ือความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น 

ส้วมที่ถูกสุขลักษณะย่อมไม่แพร่กระจายเชื้อโรค 

ตัวอย่างสุขลักษณะส่วนบุคคล 
- ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคน่ารังเกียจ/หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค 

ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด อีสุกอีใส ไข้หัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
- บาดแผล ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
- ห้าม หรือป้องกันท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
- สูบบุหรี่ บ้วนน้ าลาย บ้วนน้ าหมาก บริเวณผลิต บริเวณบรรจุฯ 
- มีความรู้ หรือฝึกอบรมสุขลักษณะ (GMP) 



 

 

การบริหารความเสี่ยง (แนวทางปฏิบัติ) 
- ผู้ที่สัมผัสผลผลิตโดยตรง ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลผลิต 
- จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลให้เพียงพอและอยู่ใกล้แหล่งผลิต  (เช่น ส้วม) 
- บุคคลเจ็บป่วย ห้ามไม่ให้เข้าไปบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
1. ผู้ที่สัมผสักับผลติผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บ
เกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีการ
ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวธิีการป้องกันไม่ให้
เกิดการปนเปื้อนสูผ่ลิตผล (7.2 ข้อก าหนดหลัก) 
 

1.  ต้องดูผู้ที่สัมผัสกับผลติผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยว
ผลติผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปือ้น ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วน
บุคคล เช่น ไมเ่ป็นโรคติดต่อ  
2.มีวิธีการป้องกันไม่ให้เกดิการปนเปื้อนสู่ผลิตผล เช่น สวมถุงมือ 
ล้างมือ มีผ้าปดิปาก ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น 

1. พินิจ
ผู้ปฏิบัติงานว่าใน
ขณะที่ปฏิบตัิงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลผลติโดยตรงมี
วิธีการป้องกัน
ผลผลติปนเปื้อน
หรือไม่  
2. สัมภาษณ์
วิธีการป้องกัน 
วิธีการปฏิบัติว่าถูก
สุขลักษณะหรือไม ่

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือไดร้ับการ
ฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ (7.1 ข้อก าหนดรอง) 

1.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือไดร้ับการฝึกอบรม
สุขลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงลูกจา้ง 
2. ดูวิธีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัตงิานว่าสอดคล้องกับหลัก
สุขอนามัยหรือไม ่
 

1. พินิจ บันทึก ใบ
ประกาศ เอกสาร  
2. สัมภาษณ ์ความรู้
เรื่องสุขอนามยัของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นสขุลักษณะส่วนบุคคล
ที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถ
ป้องกันของเสียต่างๆไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่แปลง
ปลูกและผลิตผล (7.3 ข้อก าหนดรอง) 

1.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสขุลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอ 
เช่น จุดล้างมือ ห้องสุขา ที่ท้ิงขยะ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สามารถป้องกันของเสียต่างๆไม่ใหเ้กิดการปนเปื้อนสู่แปลงปลูกและ
ผลิตผล  

1. พินิจ สิ่งอ านวย
ความสะดวกด้าน
สุขลักษณะส่วน
บุคคล               
2. สัมภาษณ์
วิธีการใช้ ปฏิบัติ
ตัวให้ถูก
สุขลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
4. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง (7.5 
ข้อก าหนดรอง) 

1.  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ วิเคราะหส์ารพิษในร่างกาย 
(ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหมายรวมถึงผู้ที่ปฏิบตัิงาน
เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุอันตรายทกุข้ันตอนการปฏิบตัิเช่น
ผู้ปฏิบัติงานในขณะเก็บเกี่ยวผลผลิต) 
2. ถ้ากรณีจ้างเหมาต้องมีการควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดนี้ 
 

1. พินิจ ผลตรวจ
เลือดหาสารพิษ  
2. สัมภาษณ ์ 
3. NA : ไม่ใช้
สารเคม ี
(การตรวจพบ
สารเคมีในผลการ
ตรวจเลือด ไม่มผีล
ต่อการพิจารณาใน
การตัดสินข้อน้ี) 

5. กรณีผู้ปฏิบัติงานเจบ็ป่วยต้องรายงานให้ผู้ดูแลการผลติ
ทราบ เพ่ือตัดสินใจในการปฏิบตัิงานท่ีไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
สู่ผลิตผล (7.4 ข้อแนะน า) 

1.  กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้ผูดู้แลการผลิตทราบ 
2. สอบถามผู้ปฏิบัติงานในกรณีเจบ็ป่วยว่ามีการปฏิบัติตนอย่างไร 

1. พินิจบันทึก 
การเจ็บป่วย  
2. สัมภาษณ์
วิธีการปฏิบัติงาน
ในกรณีเจ็บป่วย 

6. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีเหมาะสมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน (7.6 ข้อแนะน า) 

1.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีเหมาะสมแกผู่้ปฏิบัติงาน เช่น 
จุดพัก ที่พักอาศัย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พาหนะ น้ าดื่ม สวสัดิการของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. พินิจ  
2. สัมภาษณ ์

7. จัดการอบรมใหค้วามรู้แกผู่้ปฏบิัติงานอย่างเหมาะสมตาม
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ (7.7 ข้อแนะน า) 

 

1. หลักฐานการอบรม/อธิบาย ใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
เช่น บันทึก พร้อมรายชื่อผู้อบรม (รวมจ้างเหมา) 
2.การอบรมแบบ Coaching การสอนงานในลักษณะ on the job 
training  

1. พินิจ บันทึก  
2. สัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงาน วันท่ี
ได้รับอบรมหรือ
การสอนงานใน
รูปแบบต่างๆ 

8. เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบตัิงานตอ้งมีความรู้หรือไดร้ับการ
ฝึกอบรมที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ด ี(7.8 
ข้อแนะน า) 
 

1. หลักฐานการอบรม/ความรู้ GAP พืช เจ้าของฟาร์มและ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น รู้จากเอกสาร บนัทึกอบรม ใบประกาศ ต้องมี
เอกสารด้วย (รวมจ้างเหมา) 

1. พินิจ บันทึก  
2. สัมภาษณ์ 
เจ้าของฟาร์ม และ
ผู้ปฏิบัติงาน วันท่ี
ได้รับอบรม 

8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ 
8.1 เอกสารและบันทึกข้อมูล 

บันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิต 
- เพาะปลูก 
- เตรียมการ 
- ดูและรักษาพืช 
- การปฏิบัติก่อน/หลังเก็บเกี่ยว 
- วัตถุอันตราย 
เก็บเป็นหลักฐานใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง 

 



 

 

8.2 การตามสอบและทบทวนวิธีปฏิบัติ 
* ตามสอบ 
- ขณะขนย้าย/บรรจุ ต้องมีการระบุรุ่นผลิตหรือติดรหัส 
- ต้องบันทึกแหล่ง/ปริมาณท่ีจ าหน่าย 
- เก็บบันทึกอย่างน้อย 2 ปี 
* การทบทวนวิธีปฏิบัติ 
- ทบทวน บันทึกข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
- แก้ไขข้อร้องเรียน/เก็บข้อร้องเรียน(มีหัวข้อเพ่ิมเติมในเอกสาร) 

การบริหารความเสี่ยง (แนวทางปฏิบัติ) 
1. จัดท าเอกสารหรือบันทึกให้เป็นปัจจุบัน บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
2. มีแปลงปลูกมากกว่า 1 แปลง ต้องแยกบันทึก 
3. เก็บเอกสาร บันทึก เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการตรวจสอบ 
4. เก็บรักษาบันทึกอย่างดี อย่างน้อย 3 ปี (ร่างใหม่ 2 ปี เก่า 3 ปี กรมฯ 1 รอบการผลิต) 

8. การติดตามและการทวนสอบ 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ไม่มี 
จุดควบคุม - บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.4, 3.1, 5.2, 5.3, 5.10 (8.2, 8.4, 8.7, 8.8) 

- บันทึกข้อมูลตามข้อ 1.5, 1.6, 2.9, 3.4, 3.14, 4.2, 5.14, 6.3, 7.1, 7.7, 7.8 แล้วเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี 
(8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11) 
- ในกรณีที่พบปัญหาให้แยกผลิตผลนั้นออกไม่จ าหน่าย หรือแจ้งให้ผู้ที่ซื้อไปรับทันที และให้สืบหาสาเหตุ 
แนวทางแก้ไข แล้วเก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 1 ปี (8.17, 8.18) 

ค าแนะน า - จัดท าเอกสารบันทึกส าหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ แล้วจัดแยกหมวดหมู่ตามแต่ละฤดูกาล (8.12, 8.13) 
- ผลิตผลที่จะจ าหน่ายต้องระบุรุ่นการผลิต ติดรหัสหรือเครื่องหมาย ให้ตรวจสอบท่ีมาได้ 
รวมทั้งบันทึกข้อมูลผู้ซื้อ (8.14, 8.15) 
- เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญไว้อย่างน้อย 2 ปีของการผลิต 
ติดต่อกัน ตามสอบและเรียกคืนได้ (8.16) 
- ทบทวนการปฏิบัติงาน หรือทบทวนบันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละครั้ง เมื่อมีการแก้ไข 
ข้อร้องเรียน ให้บันทึกข้อมูลนั้นไว้ (8.19, 8.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. บันทึกข้อมูลและการตามสอบ 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
1. มีบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมฆี่าเชื้อในดิน         (8.2 
ข้อก าหนดหลัก) 

- ดูบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมฆี่าเช้ือในดิน 1. พินิจ บันทึก
การใช้วัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร 
2. NA: ไมม่ีการใช้
สารเคมีฆ่าเชื้อใน
ดิน 

2. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งท่ี
ใช้ อย่างน้อยให้ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การ
ใช้ วันท่ีใช้ อัตราและวิธีการใช้ วันท่ีเก็บเกี่ยว และชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน (8.4 ข้อก าหนดหลัก) 

1. มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งท่ีใช้โดยมี
ข้อมูลบันทึกประกอบไปด้วยการระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี 
วัตถุประสงค์การใช้ วันท่ีใช้ อัตราและวิธีการใช้ วันท่ีเก็บเกี่ยว และ
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน 
2.ต้องดูบันทึกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรครั้งสุดท้ายก่อน
การเก็บเกี่ยวท่ีส่งผลถึงความปลอดภัยต่อพืชอาหารแต่ละชนิด ต่อ
ผู้บริโภค หรือต่อผู้ปฏบิัติงาน (PHI) 

1. พินิจ  
2. NA: ไมม่ีการใช้ 

3. มีบันทึกข้อมูลการปฏบิัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวใน
ขั้นตอนการปฏิบตัิที่ส าคญัที่มีผลตอ่ความปลอดภัยของ
ผลิตผล (8.7 ข้อก าหนดหลัก) 

1. ดูบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ในเรื่อง
สุขลักษณะของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีผลต่อความปลอดภัยของผลิตผล เช่น
สุขลักษณะส่วนบุคคล สุขลักษณะของสถานท่ี เป็นต้น 
2. กรณีเหมาสวน ต้องดูบันทึกวันเก็บเกี่ยว ของผู้มารบัซื้อเหมาสวน 
ระบุช่ือ วันเก็บเกี่ยว วิธีเก็บเกี่ยว ปริมาณ ฯลฯ 

1. พินิจบันทึก 
รายละเอียดของ
บันทึกต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับการ
บันทึกท่ีเกี่ยวกับ
สุขลักษณะบุคคล 
หรือสถานท่ี การ
ท าความสะอาด
สถานท่ี โรงคัด 
พาหนะ ภาชนะ
วัสดุอุปกรณ ์
(ตอบ ใช่/ ใช่ไม่ 
เท่านั้น) 

4. มีบันทึกข้อมูลรหสัแปลงปลูกและข้อมลูประจ าแปลงปลูก 
(8.3 ข้อก าหนดรอง) 

1.  มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมลูประจ าแปลงปลูก เช่น มี
รหัสแปลง มีรายละเอียดข้อมลูประจ าแปลง ประจ าฟารม์ ครบถ้วน 

1. พินิจ  
 

5. มีบันทึกข้อมูลการก าจดัสตัว์พาหะน าเชื้อ         (8.9 
ข้อก าหนดรอง) 

- ดูบันทึกข้อมูลการก าจดัสตัว์พาหะน าเชื้อ 1. พินิจ  
2. NA: ไมม่ีการใช้ 

6. มีบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง               (8.10 
ข้อก าหนดรอง) 

1. ดูบันทึกการล้างท าความสะอาดพาหนะขนย้ายสารเคมี และ
ขนส่งผลผลติ 

1. พินิจ  
2. NA: ไมม่ีการใช้ 

7. มีการบันทึกข้อมูลเกีย่วกับประวัติการฝึกอบรม และ/หรือ
เก็บหลักฐานผลการตรวจสุขภาพ และ/หรือการจัดการด้าน
สุขลักษณะส่วนบุคคล                   (8.11 ข้อก าหนดรอง) 

1. ดูบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม และ/หรือเก็บ
หลักฐานผลการตรวจสุขภาพ และ/หรือการจัดการด้านสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล   

1. พินิจ  
 



 

 

8. ผลิตผลที่อยูร่ะหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย หรือบรรจุ
เพื่อจ าหน่าย ต้องมีการระบรุุ่นผลติผล หรือติดรหสั หรือ
เครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันท่ีเก็บเกี่ยว ให้สามารถ
ตรวจสอบท่ีมาของผลติผลได ้(8.14 ข้อก าหนดรอง) 

- ดูรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือ
วันท่ีเก็บเกี่ยว ท่ีเก็บรักษา 

1. พินิจ  
 

9. ในกรณีมีการจ าหน่ายผลติผล ต้องบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ
ผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลติผลไปจ าหน่าย รวมถึงปรมิาณที่
จ าหน่าย (8.15 ข้อก าหนดรอง) 

- ดูบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ ปริมาณผลิตผล 1. พินิจ  
2. NA กรณไีมม่ี
การจ าหน่าย 
 
 

10. เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏบิัติงานและเอกสารส าคญั
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้อยา่งน้อย 2 ปี ของการผลติ
ติดต่อกันหรือตามทีผู่้ประกอบการหรือประเทศคู่ค้าต้องการ 
เพื่อให้สามารถตามสอบและเรยีกคืนสินค้าเมื่อเกิดปญัหาได ้
(8.16 ข้อก าหนดรอง) 

- ดูบันทึกข้อมูลการปฏบิัติงานและเอกสารส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ปี 

1. พินิจ  

 

11. มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ าที่มีรายละเอียดต่างๆ  เช่น ชนิดพืช 
วันที่ สถานที่ และปริมาณน้ าใช้ หรือระยะเวลาให้น้ า (8.1 
ข้อแนะน า) 

- ดูบันทึกข้อมูลการใช้น้ า มีรายละเอียดต่างๆ  เช่น ชนิดพืช วันที่ สถานที่ 
และปริมาณน้ าใช้ หรือระยะเวลาให้น้ า รวมถึงอาศัยน้ าฝน ปรมิาณ
น้ าฝน วันฝนตก 

1. พินิจ  
2. NA: พืชที่ใช้
ความช่ืนในดิน 

12. มีบันทึกข้อมลู/หลักฐานการไดม้าของวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร และมีบันทึกรายช่ือวัตถอุันตรายทางการเกษตรที่
จัดเก็บ (8.5 ข้อแนะน า)  

- ดูบันทึกข้อมูล/หลกัฐานการได้มาของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 1. พินิจ  
2. NA: ไมม่ีการใช้ 

13. มีบันทึกรายละเอียดเกีย่วกับการไดม้าและการใช้ปุ๋ย
และสารปรับปรุงดิน เช่น วันท่ี ชนิด ปริมาณ อัตราที่ใช้ 
วิธีการใช้ ช่วงระยะของการปลูกพืชที่มีการใช้ปุ๋ย และชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน (8.6 ข้อแนะน า) 

- ดูบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาและการใช้ปุ๋ยและสาร
ปรับปรุงดิน (โดโลไมท ภไูมท ปูนขาว)  

1. พินิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อก าหนด หลักฐาน วิธีตรวจ 
14. มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวใน
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผล (8.8 
ข้อแนะน า) 

- ดูบันทึกข้อมูล เช่น การห่อผลชมพู่ การล้างผลผลิต การบรรจุการ
คัดแยกพืชผัก คู่มือ/ เอกสาร/ ป้าย /ประกาศอาจดูคูม่ือเอกสาร
ค าแนะน าประกอบข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. พินิจ  

 

15. จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบันส าหรับการ
ผลิตในฤดูกาลนั้นๆ รวมทั้งมีการบนัทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
และลงช่ือผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งท่ีมีการบันทึกข้อมูล (8.12 
ข้อแนะน า) 

- ดูแบบบันทึก ครบถ้วน เป็นปัจจบุัน และลงช่ือผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง 1. พินิจ  

 

16. มีการจัดเก็บเอกสาร และ/หรอื บันทึกข้อมูลเป็น
หมวดหมู่แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาล เพื่อสะดวกต่อ
การตรวจสอบและการน ามาใช้ (8.13 ข้อแนะน า) 

- ดูบันทึกข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู ่แยกเป็นฤดูกาลผลติแตล่ะฤดูกาล 1. พินิจ  

 

17. กรณีพบปัญหาการปฏิบตัิในแปลงปลูกที่อาจมผีลต่อ
ความปลอดภัย ต้องแยกผลิตผลและป้องกันไม่ใหม้ีการน าไป
จ าหน่าย หากพบหลังจากจ าหน่ายแล้วให้รีบแจ้งผู้ซื้อ
ผลิตผลทันที (8.17 ข้อแนะน า) 

- ดูบันทึกข้อมูลการแจ้งการแจ้งเตอืน หรือข้อร้องเรียน(เกิดปญัหา
แล้ว) 

1. พินิจ  
2. สัมภาษณ ์
2. NA: ไมม่ีปัญหา 

18. กรณีที่พบปญัหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมผีลต่อ
ความปลอดภัย ให้สืบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้มีการบันทึกข้อมลู (8.18 
ข้อแนะน า) 

- ดูบันทึกข้อมูลปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา(แนวทางแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกร) 

1. พินิจ  
2. สัมภาษณ ์
2. NA: ไมม่ีปัญหา 

19. ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
หรือทบทวนบันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจใน
กระบวนการผลิตและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บบันทึกข้อมูลการทบทวนและแก้ไข
ไว ้(8.19 ข้อแนะน า) 

- ดูบันทึกข้อมูลการทบทวนและแก้ไขในปีท่ีผ่านมา น ามาพิจารณา
ปรับปรุง 

1. พินิจ  

 

20. มีการแกไ้ขข้อร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้อง และเก็บบันทึกข้อมูล
การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนไว้ (8.19 ข้อแนะน า) 

- ดขู้อร้องเรียน 1. พินิจ  
2. NA: ไมม่ีปัญหา
และข้อร้องเรยีน 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
Standards Operating Procedure (SOP)  

การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

กรมวิชาการเกษตร 
 
 
 



 

 

ค าน า 
ปัจจุบันตลาดโลกให้ความส าคัญกับระบบคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตร อีกท้ัง 

กระแสของผู้บริโภคที่ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยในฐานะประเทศที่
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก จึงมีความจ าเป็นต้องควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 

  กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยรับรองท าหน้าที่ให้บริการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชตาม
มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ 9001-2556) โดยมีส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 ท า
หน้าที่ตรวจรับรองในส่วนภูมิภาคและมีกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเป็นหน่วยงานส่วนกลาง  ท า
หน้าที่ประสานงานการตรวจรับรองตามระบบคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Standards Operating Procedure : SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP 
พืช ที่ด าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอ้างอิงเอกสารระบบจัดการคุณภาพ ประกอบด้วยคู่มือคุณภาพ 
หลักเกณ์์และเงื่อนไขคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน แบบฟอร์ม และคู่มือการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17065 : 2012 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
พืช หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (SOP) ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  

 

 

 

 

 

 

                                                                            
            (นายยสิศร์  อินทรสถิตย์) 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
Standards Operating Procedure (SOP) 

การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
 
1.วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและการผลิตพืชอินทรีย์ 
 

2. ขอบเขต ครอบคลุมกระบวนการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ที่ด าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร 
 

3. ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 
และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

4. เอกสารอ้างอิง เอกสารระบบการจัดการคุณภาพ  ประกอบด้วย                                          
           คู่มือคุณภาพ (Quality Manual : QM) 
 หลักเกณ์์และเงื่อนไข (Regulation : RE) 
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual : PM) 
 เอกสารสนับสนุน (Support  Document :SD) 
 แบบฟอร์ม  (Form :F ) 
 คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work  Instruction : WI) 
 

5.ค านิยาม   
1. GAP (Good Agricultural Practice) พืช หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับพืช 
2.  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในไร่นาเพ่ือผลิต

พืชให้ได้สินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืชและคุณภาพถูกใจผู้บริโภค เน้นวิธีการควบคุม
และป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต 

3.  มาตรฐานการผลิตพืช หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช อาหารและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

4.  การรับรอง หมายถึง การให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

5. ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล องค์กร ผู้ผลิต หรือ
ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับการรับรอง 

6. ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรอง 
จากกรมวิชาการเกษตร 

7. คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากประธานคณะอนุกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตาม
หัวข้อที่ก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือตรวจประเมินดูความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนด ซึ่งจะด าเนินการตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก 



 

 

9. การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการ
รักษาระบบที่ด าเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตามเกณ์์ที่ก าหนด 

10. การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลัง
การรับรองที่ด าเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่าผู้
ได้รับการรับรองมีการน ามาตรฐานสินค้าเกษตร ไปด าเนินการ และยังมีประสิทธิผลอยู่ 

11. ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน และมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรก าหนด 

12. คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินซึ่ง
ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด  
(ถ้ามี) และผู้เชี่ยวชาญ(ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน โดยบุคคล
ดังกล่าวต้องมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 

13. หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรม
วิชาการเกษตรก าหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าการตรวจประเมิน 

14. ผู้ทบทวนทางเทคนิค หมายถึง ผู้ตรวจประเมินอ่ืนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรองแปลงที่ยื่นขอ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ทบทวน
รายละเอียดของผลการตรวจประเมิน 

15. การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดท า
เป็นเอกสาร เพ่ือให้ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตาม
เกณ์์การตรวจประเมิน 

16. ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน
การผลิตพืช 

17. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต (Grower / Farmer Group) หมายถึง กลุ่มของเกษตรกรที่
มีสมาชิกผู้ผลิตท าการผลิต และรวมกลุ่มกันเพื่อท าการผลิต 

18.  นิติบุคคล (Juristic Person) หมายถึง บริษัทหรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็น
ผู้รับซื้อ จัดจ าหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร     

19. ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

20. ระบบคุณภาพ หมายถึง การบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่องค์กรก าหนดไว้และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ตั้งไว้        

21.  พืช หมายถึง พรรณพืชทุกชนิดและทุกส่วนของพืช ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้น 
ตอ หน่อ กิ่ง ใบ ราก หัว ดอก และเมล็ด ทั้งนี้ให้รวมถึงเห็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนภูมิกระบวนการด าเนินงานตรวจประเมิน  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตามผล 
เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช   

ด าเนินการตรวจประเมิน 
แก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจติดตาม

แก้ไขข้อบกพร่อง ไม่เกิน 2 ครั้ง 

หรือยกเลิกค าขอ 

นัดหมายและด าเนินการประชุม 

คณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาให้
การรับรอง 

จัดท ารายงานและแจ้งผลการตรวจ 

ประเมิน/ทบทวนทางเทคนิค 

จัดท าใบรับรองและทะเบยีนรายช่ือ 

ผู้ไดร้ับการรับรอง 
ส่งใบรับรองให้ผูไ้ด้รับการ 

รับรอง และเผยแพร่รายช่ือ 

ผู้ไดร้ับการรับรอง 

พักใช้ ยกเลิก  
เพิกถอน 

ตรวจตดิตามผล 

ตรวจต่ออายุการรับรอง 

มีข้อบกพร่อง 

ไม่มีข้อบกพร่อง 

เกษตรกร/นิติบุคคล/กลุม่เกษตรกร/ 

ยื่นค าขอ 

รับค าขอและตรวจสอบ 

ค าขอ 

คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน และ 

วางแผนการตรวจประเมิน 

เตรียมการตรวจประเมิน 



 

 

ขั นตอนการตรวจประเมิน  การตรวจต่ออายุ  และการตรวจติดตามผล ของการรับรองแหล่งผลิต  GAP พืช   
ผู้ปฏิบัติการ 

 
   ขั นตอน 

เกษตรกร/กลุ่ม 
เกษตรกร/ 
นิติบุคคล 

เจ้าหน้าที ่
กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

คณะผู้ตรวจ
ประเมิน 

เลขาคณะกรรมการ
รับรอง/ ผอ.กลุ่ม

ถ่ายทอดฯ 

เจ้าหน้าที่/กลุ่ม
ถ่ายทอด/กมพ. 

คณะกรรมการ
รับรอง 

ผอ.สวพ./ศวพ. / 
กมพ. 

เอกสารอ้างอิง KPIs 

1.ย่ืนค าขอ        PM-1 
 

 

2.รับค าขอและตรวจ 
   สอบค าขอ 

       PM-2  

3.คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน
และวางแผนการตรวจประเมิน 

       PM-3   PM-4  PM-5 
PM -6  PM -7 
 

 

4.เตรียมการตรวจประเมิน        PM- 8   PM -9   PM -10  
PM -11   
 
 

 

5.ด าเนนิการตรวจประเมนิ 
  - แก้ไขและตรวจติด 
ตามแก้ไขข้อบกพรอ่ง 
  - ยกเลิก ค าขอ  

                            
          

    PM- 8   PM -9   PM -10  
PM -11  
 

ตรวจประเมินแล้วเสร็จ
ภายใน  1  รอบการผลิต  

6. จัดท ารายงานการตรวจ
ประเมนิ/แจ้งผลการตรวจ
ประเมนิ 

             PM- 8   PM -9   PM -10  
PM -11  
 

จัดท ารายงานให้แล้วเสรจ็
ภายใน 15 วันท าการ 
หลังจากเสร็จสิน้การตรวจ
ประเมนิ  

7.นัดหมายและด าเนนิการ
ประชุมคณะกรรมการรับรองเพือ่
พิจารณาให้การรับรอง พกัใช้ 
ยกเลิก เพกิถอน 

                                        PM-8   PM -12   PM -13 
PM  14    จัดประชมุ อย่างนอ้ยเดอืน

ละ 1 ครั้ง 

8.จัดท าใบรับรองและทะเบียน
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง 

       PM-15   ออกใบ รับรอง ภายใน  15 
วันท าการ หลังจาก คณะ
กรรมการฯ พจิารณาให้การ
รับรอง 

9.ส่งใบรับรองให้ผู้ได้รับการ
รับรอง 

       PM-15   
ไม่เกิน 15  วันท าการ 

 

YES 

หมายเหตุ : การตรวจต่ออายมุีขั้นตอนเหมือนการตรวจรับรองแหล่งผลิตทุกข้ันตอน / การตรวจตดิตามผล ด าเนินการโดยเริม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 

 

 

 

  

NO 

YES 

 

 

 

 

 

NO 

NO 



 

 

6. ขั นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจประเมิน การตรวจต่ออายุ  
และการตรวจติดตามผล ของการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  

 ขั นตอนที่ 1 ยื่นค าขอ     
 เกษตรกร นิติบุคคล หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช หรือปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณ์์และเงื่อนไขการ
รับรองแหล่งผลิต GAP พืช (RE-1) ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) 
เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายของ สวพ.   

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 1. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-1) 
 2. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-2) 
 3. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-3) 
 4. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-4) 
 5. แบบค าขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง (F-5) 

ขั นตอนที่ 2 รับค าขอและตรวจสอบค าขอ   
เจ้าหน้าที่ของ ส านัก /ศูนย์/กลุ่ม (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ ขอบข่าย และ

ความครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ กรณีหน่วยงานเครือข่ายของ 
สวพ. รับค าขอ ให้หน่วยงานเครือข่ายจัดส่งสรุปผลการรับค าขอประจ าเดือนโดยแจ้งรายชื่อเกษตรกร นิติบุคคล 
หรือกลุ่มเกษตรกร ขอบข่าย และจ านวนค าขอ ให้ สวพ. ทราบ  กรณีที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรรับค าขอ 
เมื่อได้พิจารณาที่ตั้งของฟาร์มแล้วพบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ให้ด าเนินการส่งค าขอ และเอกสาร
ประกอบค าขอทั้งหมดให้หน่วยงานนั้น เพ่ือด าเนินการต่อไป กรณีที่ สวพ. หรือหน่วยงานเครือข่ายของ สวพ.    
รับค าขอรับรองผลิตผล ส าหรับผู้น าเข้า หากไม่สามารถด าเนินการตรวจประเมินได้ ให้ส่งค าขอให้กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เพ่ือวางแผนการตรวจประเมินต่อไป 

        เอกสารที่เกี่ยวข้อง      

 1. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-1) 
 2. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-2) 
 3. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-3) 
 4. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม)  (F-4) 
 5. แบบค าขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง (F-5) 
  

  ขั นตอนที่ 3  คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินและวางแผนการตรวจประเมิน 
           ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร/ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร/ผู้อ านวยการ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน และมอบหมายให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินด าเนินการวางแผนการตรวจประเมิน ทั้งนี้การคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินให้พิจารณาจากความรู้



 

 

ความสามารถที่ตรงกับขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง กรณีที่ไม่มีผู้ตรวจประเมินตรงตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง
ให้ติดต่อ กมพ. หรือ สวพ. อ่ืน หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะผู้ตรวจประเมิน หรือใช้ผู้ตรวจประเมินภายนอกที่มี
ความรู้ใน ขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักเกณ์์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน (F-9) 
 2. ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (F-16) 
 3. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-1) 
 4. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-2) 
 5. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-3) 
 6. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-4) 
 7. หลักเกณ์์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ  
 8. ตารางก าหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน (Man-day) การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช     
 9. แผนการตรวจประเมินประจ าเดือน (F-7) 
 10. แบบบันทึกการแจ้งก าหนดการตรวจประเมิน  (F-8) 

 ขั นตอนที่ 4  เตรียมการตรวจประเมิน 
  คณะผู้ตรวจประเมินรับทราบแผนการตรวจประเมิน  และ เตรียมการก่อนตรวจประเมิน โดยท าการศึกษา

ค าขอ รายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินจากฐานข้อมูล  และการทบทวนมาตรฐานที่จะใช้ในการตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรอง และจัดท าก าหนดการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการตรวจประเมิน  
(Man-day) และครอบคลุมทุกกิจกรรมตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง โดยใช้แบบก าหนดการตรวจรับรองการ
ผลิต GAP พืช จากนั้นจัดเตรียมบันทึกต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน หากเป็นการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP 
พืช บันทึกต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช  แบบบันทึกข้อมูล
ประจ าฟาร์ม แบบบันทึกข้อบกพร่องฟาร์มจากแหล่งผลิต GAP พืช แบบบันทึกแก้ไขข้อบกพร่อง บันทึกการเก็บ
ตัวอย่างดิน น้ า และพืชส่งวิเคราะห์  และแบบสรุปผลการตรวจประเมินฟาร์ม  

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1. แผนการตรวจประเมินประจ าเดือน  (F-7) 
 2. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-1) 
 3. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-2) 
 4. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-3) 
 5. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-4) 
 6. รายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินจากฐานข้อมูล 
 7.  แบบบันทึกการตรวจประเมิน GAP พืช  (F-50) 

  



 

 

ขั นตอนที่ 5  ด าเนินการตรวจประเมิน 
            คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ให้สอดคล้องกับหลักเกณ์์และเงื่อนไขใน

การตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช และให้เป็นไปตามก าหนดการตรวจประเมินที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการตรวจ
ประเมินประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร/บันทึก การตรวจพินิจ/การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของ
พ้ืนที่ที่ตรวจ และอาจมีการสุ่มตัวอย่าง ดิน น้ า หรือพืช ในกรณีสงสัยโดยบันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่าง ในแบบ
บันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ า และพืชส่งวิเคราะห์ เพ่ือส่งวิเคราะห์ต่อไป จากนั้นให้บันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจ
ประเมินในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช  เมื่อการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะ
พิจารณาผลการตรวจประเมิน จัดท าแบบบันทึกข้อบกพร่องฟาร์ม และแจ้งให้เกษตรกรรับทราบผลการตรวจ
ประเมินพร้อมลงชื่อในแบบบันทึกข้อบกพร่องฟาร์ม และแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ า และพืชส่งวิเคราะห์ 
(ถ้ามี) 
 กรณีที่คณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจประเมินครบทุกหัวข้อ ให้ผู้ตรวจประเมินจัดท าแบบสรุปการตรวจ   
ประเมินฟาร์ม 
 กรณีที่ไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจครั้งแรก ให้ด าเนินการนัดหมายการตรวจประเมิน      
ในครั้งต่อไป 
 กรณีมีข้อบกพร่องให้แจ้งเกษตรกรรับทราบและให้เกษตรกรเสนอแนวทางการแก้ไข และก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมนัดหมายช่วงเวลาในการตรวจประเมินครั้งต่อไป  
 ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง และการตรวจต่ออายุแหล่งผลิต GAP พืช ให้ยึดแนวทาง
ในการด าเนินการดังนี ้

 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
1. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะท าการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน 3 ครั้ง หากการตรวจ

ประเมิน  ไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 3 ครั้ง ให้แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค าขอทราบ จากนั้น
สรุปผลเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช เพ่ือยกเลิกค าขอต่อไป และหากประสงค์จะ
ขอรับการรับรองต่อไปให้เกษตรกรยื่นค าขอใหม่เมื่อมีความพร้อม 

2. การตรวจประเมินแก้ไขข้อบกพร่องจะตรวจไม่เกิน 2 ครั้ง ในข้อก าหนดเดียวกัน ถ้าไม่ด าเนินการ
แก้ไข จ าเป็นต้องยกเลิกค าขอ 

 การตรวจต่ออายุ 
1. การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองจะท าการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน 2 ครั้ง หากการ

ตรวจประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 2 ครั้ง และเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร กรมวิชาการ
เกษตรจะพิจารณายกเลิกค าขอ  

2. การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกินกว่า 60 วัน        
นับจากวันตรวจต่ออายุครั้งแรก ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นปัญหาที่เกิดจาก
เกษตรกร กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรองไม่ต่อจากใบรับรองฉบับเดิม 

3. การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองทั้ง 2 ครั้งต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 60 วัน นับจาก 
วันตรวจต่ออายุครั้งแรก ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและปัญหาเกิดจากคณะผู้ตรวจ
ประเมินให้ด าเนินการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรองต่อจาก
ใบรับรองฉบับเดิม 



 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
       1. แผนการตรวจประเมินประจ าเดือน (F-7)  
       2. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-1) 

 3. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-2) 
 4. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับแปลงเดียว) (F-3) 
 5. แบบค าขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ส าหรับกลุ่ม) (F-4) 
 6. รายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินจากฐานข้อมูล 
          7. แบบบันทึกการตรวจประเมิน GAP พืช  (F-50)   

8. แบบค าขอยกเลิกการรับรอง (F-6) 

ขั นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานการตรวจประเมิน 
           หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน จัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง การทวนสอบความถูกต้องเอกสารและบันทึกการ
ตรวจประเมิน และรวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน บันทึกข้อบกพร่อง และบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ า และ
พืชส่งวิเคราะห์ (ถ้ามี) เสนอผู้ทบทวนทางเทคนิค เพ่ือทวนสอบความถูกต้องเอกสารและบันทึกการตรวจประเมิน 
และลงนามในบันทึกข้อความ และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสารการตรวจประเมินทั้งหมด ส่งให้งาน
สารบรรณของหน่วยงาน กรณีเกษตรกรมีข้อบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขได้ตามก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน      2 ครั้ง เกษตรกรจะถูกยกเลิกค าขอ (กรณีเป็นการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง) หรือลดขอบข่าย 
พักใช้เพิกถอน (กรณีเป็นการตรวจติดตาม) หรือ ไม่ต่ออายุใบรับรอง (กรณีเป็นการตรวจต่ออายุ)   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1. แบบบันทึกการตรวจประเมิน GAP พืช  (F-50) 

 ขั นตอนที่ 7  นัดหมายและด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณา 
7.1 เลขาคณะกรรมการรับรอง/ผู้อ านวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีรวบรวมและตรวจสอบความ

ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจัดเตรียมการประชุม โดยส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  

7.2 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และ
พิจารณาให้การรับรอง พักใช้ ยกเลิก เพิกถอน 

7.3 เลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช บันทึกผลการประชุม และจัดท ารายงานการ
ประชุม แจ้งมติผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ให้เกษตรกร/คณะผู้ตรวจประเมิน/
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการตามมติต่อไป 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. แผนการประชุม 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  
 3. หนังสือเชิญประชุม  
 4. ระเบียบวาระการประชุม 
 5. เอกสารประกอบการประชุม 



 

 

 6. แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (F-20) 
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 

ขั นตอนที่ 8  จัดท าใบรับรองและทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง 
เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการรับรองมีมติพิจารณาให้การรับรอง เลขานุการคณะกรรมการรับรองจัดส่ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือจัดท าใบรับรอง และจัดท า
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง จากนั้นน าเสนอผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรลงนาม  

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรอง 
 2. แบบใบรับรอง GAP แบบรายเดียวพืชเดียว (F-62) 
 3. แบบใบรับรอง GAP แบบรายเดียวหลายพืช (F-63) 
 4. แบบใบรับรอง GAP แบบกลุ่ม (F-64) 
 5. ฐานข้อมูลใบรับรอง 
 6. ฐานข้อมูลเกษตรกรของ สวพ. 
 7. หลักเกณ์์ และเงื่อนไขการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (RE-1) 

      ขั นตอนที่ 9 ส่งใบรับรองให้ผู้ได้รับการรับรอง 
      เมื่อจัดท าใบรับรองและผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรลงนามแล้วจึงจัดส่งใบรับรองให้แก่ผู้
ได้รับการรับรอง   

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. แบบใบรับรอง GAP แบบรายเดียวพืชเดียว (F-62) 
 2. แบบใบรับรอง GAP แบบรายเดียวหลายพืช (F-63) 
 3. แบบใบรับรอง GAP แบบกลุ่ม (F-64) 

 หมายเหตุ การตรวจต่ออายุมีขั้นตอนเหมือนการตรวจรับรองแหล่งผลิตทุกขั้นตอน /  การตรวจ 
                    ติดตามผลเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนที่ 3-7  
 


