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1. แผนงานวิจัย :  วิจัยพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต 
  และสินค้าพืช 

2. โครงการวิจัย : การพัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้าพืช  
  ภายใต้นโยบายการถ่ายโอนภารกิจของกรมวิชาการเกษตร 
กิจกรรม : การพัฒนาระบบตรวจติดตามหน่วยรับรองและโรงงานผลิตสินค้าพืช  
  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
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  กับกรมวิชาการเกษตร 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : The Development of Monitoring System for Plant Products  
  Manufacturing Registered with the Department of Agriculture 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง วรัญญา ปานเกตุ  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
ผู้ร่วมงาน            เกรียงไกร สุภโตษะ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 ทรรศน์สรัล รัตนทัศนีย กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
               ฐิติภา ทรัพย์ปรีชา  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
               อุมาภรณ์ สุจริตทวีสุข กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
 วีรยุทธ สุทธิรักษ์  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช        
 พิทยาภรณ์ ตันติยากร กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช      
               ราเมธ แซ่เหลา   กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

5. บทคัดย่อ    
 กรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าพืชให้ 
หน่วยรับรองภาคเอกชนด าเนินการแทน ตามนโยบายการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และก าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช เพ่ือการควบคุม ก ากับดูแล ภายหลังการถ่ายโอน
ภารกิจ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรักษามาตรฐานการผลิตของโรงงานผลิตสินค้าพืช
ภายหลังการถ่ายโอน ศึกษาปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการด าเนินการเข้าตรวจ
ติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชภายหลังการถ่ายโอน และพัฒนาระบบการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร   
ในขอบข่ายมกษ.9023-2550, มกษ.9024-2550 และมกษ.9035-2553  2) เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
ซึ่งท าหน้าที่ตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช จากการวิจัยพบว่า ผลการรักษามาตรฐานการผลิตของ
โรงงานผลิตสินค้าพืชภายหลังการถ่ายโอนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  
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ซึ่งแยกตามประเภทของโรงงานและมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ที่ขึ้นทะเบียน พบว่า โรงงานประเภท
โรงคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียน มกษ.9023-2550, มกษ.9024-2550, มกษ.9035-2553 และโรงงานแปรรูปที่      
ขึ้นทะเบียน มกษ.9024-2550 สัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนภารกิจ  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) หลังถ่ายโอนมีสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านตามมาตรฐาน
มากกว่าก่อนถ่ายโอน ส่วนโรงงานแปรรูปที่ขึ้นทะเบียน มกษ.9023-2550 สัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่าน
มาตรฐานในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนภารกิจไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ผลการศึกษาโรงงานผลิตสินค้าพืช
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจโรงงานผลิตสินค้าพืชส่วนใหญ่ยังคงสามารถ
ระบบรักษามาตรฐานการผลิตได้ดี ผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชตรวจวิเคราะห์ทางด้านความปลอดภัย
อาหารตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 (ช่วงก่อนถ่ายโอน) จนถึงปีงบประมาณ 2562 (ช่วงหลังถ่ายโอน) พบว่า
แนวโน้มของร้อยละตัวอย่างสินค้าพืชที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานใกล้เคียงกัน ในส่วนผลการศึกษาปัญหา
อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช พบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของโรงงานโดยไม่ได้แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบและความไม่เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจภาครัฐ รวมทั้งพบปัญหาในด้านของเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานตรวจติดตาม ปัญหาที่พบ
ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจจ าเป็นต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและสร้างการรับรู้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานตรวจติดตาม ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
(Checklist) และขั้นตอนระเบียบการปฏิบัติงานของการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (SOP) เพ่ือให้
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

Abstract 
 Under the transferring mission policy of Ministry of Agriculture and Cooperatives,  
The Department of Agriculture has transferred responsibility for auditing certification of plant 
production to Certification Bodies (CB). The regulation on plant products manufacturing 
registration for control after the transferring mission has also been determined. The objectives 
of this research were to evaluate the maintenance of production standards of plant products 
manufacturing after the mission transfer. The study attempts to identify operational problems 
of the officials who are responsible for monitoring after the mission transfer and develop      
the monitoring system for plant products manufacturing. The samples were 2  groups were   
1) The plant products manufacturing registered (TAS 9023-2550, TAS 9024-2550 and TAS 9035-2553) 
2) Officials of the Department of Agriculture who are responsible for monitoring. The results reveal 
that the packing house registered (TAS 9023-2550, TAS 9024-2550, TAS 9035-2553) and the 
factories registered (TAS 9024-2550) before and after the transfer, the proportion of the requirements 
number that passed the standards were significantly different (p≤0.05) After the transfer, there 
is a proportion of the number of requirements that pass the standard more than before the 
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transfer. However, for the factories registered (TAS 9023-2550) before and after the transfer, 
the proportion of the requirements number that passed the standards were not significantly 
different (p>0.05). The results of sample groups of plant products manufacturing indicate that 
after the mission transfer, most of them can maintain production standards. For the results  
of sampling plant products for food safety analysis on the fiscal year 2015 (before the transfer) to 
the fiscal year 2019 (after the transfer), it was found that the trend of percentages that passed 
the standard criteria are similar. The officials who are responsible for monitoring identified 
operational problems after the transfer that manufacturers changed the information without 
notifying and them also do not understand about the transferring mission policy. In addition, 
the officials also had problems with the documents being used in monitoring. For the problems 
found from monitoring, it is necessary to define additional criteria conditions and communicate 
so that it would be more understanding. Furthermore, the improvement of the documents used 
in monitoring system, the checklist for plant products manufacturing monitoring and standard 
operating procedure (SOP), to be suitable for operation should be used as a main guideline 
so that the work can be operated in the same direction. 
 

6. ค าน า                                  
 กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและให้การรับรอง
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเพ่ือการส่งออก (Certification body) ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดี     ใน
การผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช และมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2551 ต่อมาได้มีนโยบายมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 แห่ง  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบให้มีการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจงานด้านตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการแทน เพ่ือปรับ
บทบาทภารกิจของภาครัฐ ลดความซ้ าซ้อน ปรับปรุงกระบวนงาน และผลักดันส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน 
น าไปสู่ทางเลือกในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม โดยเมื่อถ่ายโอนงานแล้วส่วน
ราชการจะต้องปรับปรุงการบริหารจัดการระบบงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้เกิดการเพ่ิมคุณค่าของ
การบริการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2553; ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2553)  
ในช่วงปี 2558 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชด าเนินการตรวจสอบและให้การรับรอง
โรงงานผลิตสินค้าพืชทั้งสิ้น 1,108 โรงงาน จากนโยบายการถ่ายโอนภารกิจ กรมวิชาการเกษตรจึงได้ออก
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2558 
(กรมวิชาการเกษตร, 2558) เพ่ือถ่ายโอนภารกิจงานด้านการตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชให้หน่วยรับรอง
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ภาคเอกชนรับไปด าเนินการแทน และต่อมากรมวิชาการเกษตร ได้ด าเนินการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559 (กรมวิชาการเกษตร, 2559) เพ่ือการ
ควบคุม ก ากับดูแล (Competent Authority: CA) โรงงานผลิตสินค้าพืช หลังจากถ่ายโอนภารกิจให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันตามประกาศฉบับแรก  
 เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพ่ึงพาการส่งออกสูงถึงประมาณร้อยละ 60 โดยสินค้าเกษตรถือเป็น
สินค้าหลักในการส่งออก ทั้งนี้จากภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดการส่งออกสินค้าเกษตร
ที่เพ่ิมข้ึน และการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ จึงต้องมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบสินค้าเกษตร
ตลอดทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือความสร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้เห็นชอบในหลักการ
แนวทางการติดตามผลการด าเนินการถ่ายโอนงาน โดยภาครัฐควรมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของเอกชน เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐาน และสามารถดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้ 
(ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความพร้อมในการถ่าย
โอนภารกิจตรวจรับรองของหน่วยงานตรวจรับรองในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าความชัดเจน
ด้านนโยบายและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหลังการถ่ายโอนภารกิจ เป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อความพร้อม
ในการถ่ายโอนภารกิจ (คณาพจน์ และคณะ, 2556) 
 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและติดตามผลภายหลังการถ่ายโอนภารกิจตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช 
ในปี 2559 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชได้จัดประชุมรวบรวมความเห็นจากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าเอกสารเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช โดยปรับปรุงแก้ไขจากวิธี
ปฏิบัติของการตรวจรับรองเดิมที่มีและเริ่มน าไปใช้ปฏิบัติงานในปี 2560 ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริง
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใหม่ และการน าไปใช้ตรวจติดตามเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างทักษะและเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเครื่องมือที่
ใช้ในการปฏิบัติงานจึงต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยการประเมินคุณภาพหลังการน าไปใช้และ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้ผลของการตรวจติดตามที่ถูกต้องครบถ้วนมีความโปร่งใสและบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างระบบการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชของกรมวิชาการเกษตร รองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับดูแล โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรอย่าง     
มีประสิทธิภาพ คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart Agricultural Curve; S-Curve) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร เพ่ิมโอกาสทางการค้าและเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันกับตลาดโลก สร้างความเชื่อมั่นในระบบตรวจติดตามของภาครัฐ ให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศ    
คู่ค้าและในระดับสากล 
 
 



5 

 

7. วิธีด าเนินการ                          
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
 7.1.1 โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ.  2559 และเป็นโรงงานที่ได้       
การรับรองตามขอบข่ายมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ที่กรมวิชาการเกษตรถ่ายโอนภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว 
ได้แก่ มกษ.9023-2550 (หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร) มกษ.9024-2550 (ระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และแนวทางการน าไปใช้) และ มกษ.9035-2553 (การปฏิบัติที่ดีส าหรับ
โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ร้อยละของขนาดประชากรในการ
พิจารณา ซึ่งประชากรหลักร้อยจะเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 25 (ธีรวุฒิ, 2543) และท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยใช้ขอบข่าย มกษ. และประเภทของโรงงาน เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
 7.1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ซึ่งท าหน้าทีผู่้ตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช  

7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 7.2.1 แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) ตามขอบข่าย มกษ. ส าหรับ
เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
 7.2.2 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ประกอบด้วย 2 ฉบับ ดังนี้ 
  ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสภาพการด าเนินงานตรวจติดตาม เพ่ือใช้เก็บข้อมูลปัญหาอุปสรรค
ของเจ้าหน้าทีจ่ากการด าเนินงานตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ 
  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามข้อคิดเห็นหลังการน าแบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้า
พืช (Checklist) ไปใช้งาน เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นน าไปพัฒนาต่อไป  

7.3 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 7.3.1 รวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืช จัดท าแผนตรวจติดตาม และสร้างแบบสอบถาม  
  รวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ตามขอบข่าย มกษ.
9023-2550 มกษ.9024-2550 และ มกษ.9035-2553 และเป็นโรงงานซึ่งเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากกรมวิชาการเกษตรมาก่อน โดยภายหลังจากมีนโนบายการถ่ายโอนภารกิจได้เปลี่ยนไปขอการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยรับรองเอกชน ได้จ านวนประชากรรวมทั้งหมด 254 โรงงาน และจัดแผนเข้าตรวจ
ติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ได้จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 148 โรงงาน แบ่งตามขอบข่าย มกษ. และ
ประเภทของโรงงาน ได้แก่ มกษ.9023 ประเภทโรงคัดบรรจุ จ านวน 35 โรงงาน, มกษ.9023 ประเภท
โรงงานแปรรูป จ านวน 35 โรงงาน, มกษ.9024 ประเภทโรงคัดบรรจุ จ านวน 35 โรงงาน, มกษ.9024 
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ประเภทโรงงานแปรรูป จ านวน 35 โรงงาน และ มกษ.9035 ประเภทโรงคัดบรรจุ จ านวน 8 โรงงาน ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จ านวนโรงงานผลิตสินค้าพืชที่เข้าตรวจติดตาม  

รายการ 

ขอบข่ายมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 

รวม มกษ.9023 มกษ.9024 มกษ.9035 

โรงคัด
บรรจ ุ

โรงงาน
แปรรูป 

โรงคัด
บรรจ ุ

โรงงาน
แปรรูป 

โรงคัด 
บรรจ ุ

จ านวนประชากร 83 46 70 44 11 254 

ร้อยละตามสัดส่วน 33 18 28 17 4 100 

จ านวนโรงงานทีเ่ข้าตรวจติดตาม 35 35 35 35 8 148 

 
  จากนั้นสร้างแบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช จ านวน 2 ฉบับ 
ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการด าเนินงานตรวจติดตาม และแบบสอบถามข้อคิดเห็นหลังการน าแบบบันทึก
การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) ไปใช้งาน โดยขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
   1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้า
พืชที่ผ่านมา ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเพ่ือเป็นแนวทางของข้อค าถาม 
   2) ประชุมคณะผู้วิจัยเพ่ือสร้างแบบสอบถาม ก าหนดโครงสร้าง ประเภทค าถาม และข้อ
ค าถาม 
   3) น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอหัวหน้าโครงการ เพ่ือตรวจสอบข้อค าถามและภาษาที่
ใช้ให้มีความถูกต้องเหมาะสม 
   4) น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ซึ่งมีประสบการณ์ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
ตามขอบข่ายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานและเกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   5) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล  
 7.3.2 ด าเนินการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช  
  เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ณ สถานประกอบการ โดยใช้แบบ
บันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) และสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร   
 7.3.3 สอบถามเจ้าหน้าที่จากการด าเนินการตรวจติดตามและการน าแบบบันทึกการตรวจติดตาม
โรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) ไปใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากข้อที ่7.3.1 
 7.3.4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล 
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  1) ประเมินผลการรักษามาตรฐานการผลิตของโรงงานผลิตสินค้าพืชภายหลังการถ่ายโอน
ภารกิจ โดยพิจารณาจาก  
   1.1) ข้อมูลผลการตรวจติดตามโรงงานตามขอบข่ายมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตร (หลังถ่ายโอนภารกิจ) และผลการตรวจประเมินโรงงานซึ่งกรมวิชาการเกษตรตรวจให้การ
รับรองในปีสุดท้าย (ก่อนถ่ายโอนภารกิจ) เปรียบเทียบความแตกต่างของการรักษามาตรฐานการผลิตของ
โรงงานผลิตสินค้าพืชในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนภารกิจ จากสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธี Paired Sample t-test 

สัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐาน (%)   =   จ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐาน  x 100 
                                                     จ านวนข้อก าหนดทั้งหมดที่ตรวจ 

   1.2) ข้อมูลผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชตรวจวิเคราะห์ทางด้านความปลอดภัยอาหาร 
จากการเข้าตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชและกรณีแจ้งเตือนต่างๆ ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ก่อนถ่ายโอนภารกิจจนถึงภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง
ปีงบประมาณ 2562 
  2) สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่จากการด าเนินงานตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้า
พืชภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ จากแบบสอบถามฉบับท่ี 1  
  3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
 7.3.5 ประเมินคุณภาพและพัฒนาแบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) 
  1) สรุปข้อมูลผลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับที่ 2 แบบสอบถามข้อคิดเห็นหลังการน าแบบ
บันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) ไปใช้งาน 
  2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช พิจารณา
ปรับปรุง Checklist ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริงและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากข้ึน 
  3) ปรับปรุ ง  Checklist และ เสนอต่ อหั วหน้ าผู้ ต รวจติ ดตาม  (Lead Auditor) ซึ่ งมี
ประสบการณ์ตรวจประเมินโรงงานตามขอบข่ายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) และหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(index of item - objective congruence: IOC)  
  4) ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น และจัดท า Checklist ฉบับสมบูรณ์ 
 7.3.6 จัดท าเอกสารขั้นตอนระเบียบการปฏิบัติงานการตรวจตดิตามโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ข้ึนทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตร 

เวลา ปีที่เริ่มต้น 2561 – ปีที่สิ้นสุด 2562 
สถานที ่ 1) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
  2) โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
8.1 ผลการรักษามาตรฐานการผลิตของโรงงานผลิตสินค้าพืชภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ 
 8.1.1 ผลการตรวจติดตามโรงงานตามขอบข่ายมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร (หลั ง
ถ่ายโอนภารกิจ) และผลการตรวจประเมินโรงงานซึ่งกรมวิชาการเกษตรตรวจให้การรับรองในปีสุดท้าย 
(ก่อนถ่ายโอนภารกิจ) แบ่งตามขอบข่าย มกษ. และประเภทของโรงงาน จ านวนทั้งหมด 148 โรงงาน ดังนี้ 

  1) มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9023-2550 (หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร) 
ประกอบด้วยข้อก าหนด ดังนี้ 
   ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์  
   ข้อที่ 2 ขอบข่าย การใช้ และนิยาม  
   ข้อที่ 3 การผลิตขั้นต้น  
   ข้อที่ 4 สถานที่ประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย
เรื่อง ท าเลที่ตั้ง อาคารสถานประกอบการและห้อง เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก 
   ข้อที่ 5 การควบคุมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเรื่อง การควบคุมอันตรายในอาหาร 
จุดส าคัญของระบบการควบคุมสุขลักษณะ ข้อก าหนดการรับวัสดุ การบรรจุ น้ า การจัดการและการก ากับ
ดูแล ระบบเอกสารและบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการเรียกคืน 
   ข้อที่ 6 สถานที่ประกอบการ: การบ ารุงรักษา และการสุขาภิบาล ประกอบด้วยเรื่อง 
การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด โปรแกรมการท าความสะอาด ระบบการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ
การจัดการกับของเสีย ประสิทธิผลของการตรวจเฝ้าระวัง   
   ข้อที่ 7 สถานที่ประกอบการ: สุขลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยเรื่อง ภาวะสุขภาพ 
การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ความสะอาดส่วนบุคคล พฤติกรรมส่วนบุคคล ผู้เยี่ยมชม   
   ข้อที่ 8 การขนส่ง ประกอบด้วยเรื่อง ทั่วไป ข้อก าหนด การใช้และดูแลรักษา  
   ข้อที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค  ประกอบด้วย
เรื่อง การแสดงรุ่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การแสดงฉลาก การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 
   ข้อที่ 10 การฝึกอบรม ประกอบด้วยเรื่อง ความตระหนักและความรับผิดชอบ 
โปรแกรมการฝึกอบรม การแนะน าและก ากับดูแล การฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ 
   ในการด าเนินงานตรวจติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจะพิจารณาตามข้อก าหนดที่ 4 ถึงข้อก าหนดที ่
10 จ านวนข้อก าหนดที่ตรวจติดตามท้ังหมด 7 ข้อก าหนด ผลการตรวจติดตาม มกษ.9023-2550 ประเภท
โรงคัดบรรจุจ านวน 35 โรงงาน ดังรูปที่ 1 และประเภทโรงงานแปรรูปจ านวน 35 โรงงาน ดังรูปที่ 2 และ
ผลการตรวจติดตามจ าแนกตามข้อก าหนดที่ตรวจ ดังรูปที่ 3-4 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน
จ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานของโรงงานผลิตสินค้าพืชในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอน ดังตารางที่ 2  
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รูปที่ 1 ผลของการตรวจติดตามโรงคัดบรรจุตามมกษ.9023-2550 

 

  
รูปที่ 2 ผลของการตรวจติดตามโรงงานแปรรูปตามมกษ.9023-2550 
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รูปที่ 3 ผลของการตรวจติดตามโรงคดับรรจุตามมกษ.9023-2550 จ าแนกตามข้อก าหนด 

 

 
รูปที่ 4 ผลของการตรวจติดตามโรงงานแปรรูปตามมกษ.9023-2550 จ าแนกตามข้อก าหนด 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐาน (%) ตาม มกษ.
9023-2550 ของโรงงานผลิตสินค้าพืชในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนภารกิจ 

ประเภทโรงงาน 
ขอบข่าย มกษ.9023-2550 

t p-value ก่อนถ่ายโอน หลังถ่ายโอน 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
โรงคัดบรรจุ (n=35) 76.73 17.35 90.20 12.86 3.95 0.000* 
โรงงานแปรรูป (n=35) 81.62 14.94 84.49 16.02 0.98 0.332 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 2 โรงคัดบรรจุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานช่วงก่อน
และหลังถ่ายโอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) โดยหลังถ่ายโอนมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนข้อก าหนด
ที่ผ่านมาตรฐานมากกว่าก่อนถ่ายโอน แสดงให้เห็นว่าภายหลังการถ่ายโอนโรงคัดบรรจุยังคงมีการพัฒนา
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สามารถรักษาระบบมาตรฐานการผลิตได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงงานแปรรูปที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วน
จ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ระบบมาตรฐานการ
ผลิตของโรงงานซึ่งปัจจุบันได้การรับรองจากหน่วยรับรองเอกชนไม่แตกต่างจากก่อนถ่ายโอนซึ่งเคยได้การ
รับรองจากกรมวิชาการเกษตร จากรูปที่ 3-4 ภายหลังจากการถ่ายโอน โรงคัดบรรจุและโรงงานแปรรูปพบ
ข้อปรับปรุงมากในข้อก าหนดที่ 6 เกี่ยวกับเรื่องการบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล และจากรูปที่ 1-2 หลัง
ถ่ายโอน โรงคัดบรรจุที่ยังคงพบจ านวนข้อก าหนดที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากกว่าก่อนถ่ายโอนมีจ านวน 7 
โรงงาน เป็นข้อปรับปรุงในข้อก าหนดที่ 4, 5, 6 โดยเป็นโรงงานที่พบข้อปรับปรุงในข้อก าหนดเดิมจ านวน 3 
โรงงาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ 4, 6 โรงงานแปรรูปที่ยังคงพบจ านวนข้อก าหนดที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากกว่า
ก่อนถ่ายโอนมีจ านวน 8 โรงงาน เป็นข้อปรับปรุงในข้อก าหนดที่ 4, 5, 6, 7 โดยเป็นโรงงานทีพ่บข้อปรับปรุง
ในข้อก าหนดเดิมจ านวน 5 โรงงาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ 4, 6 เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ 

   2) มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9024-2550 (ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม และแนวทางการน าไปใช้) ประกอบด้วยข้อก าหนด ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 จัดตั้งทีมงาน HACCP 
  ข้อที่ 2 อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
  ข้อที่ 3 ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
  ข้อที่ 4 จัดท าแผนภูมิกระบวนการผลิต 
  ข้อที่ 5 การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต ณ สถานที่ผลิต 
  ข้อที่ 6 ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้น ด าเนินการวิเคราะห์อันตราย และพิจารณา
มาตรการควบคุม 
  ข้อที่ 7 ก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
  ข้อที่ 8 ก าหนดค่าวิกฤตของแต่ละจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
  ข้อที่ 9 ก าหนดระบบการตรวจเฝ้าระวังส าหรับแต่ละจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
  ข้อที่ 10 ก าหนดการปฏิบัติการแก้ไข 
  ข้อที่ 11 ก าหนดวิธีการทวนสอบ 
  ข้อที่ 12 ก าหนดวิธีการจัดท าเอกสารและการเก็บบันทึกข้อมูล 
   ในการด าเนินงานตรวจติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจะพิจารณาตามข้อก าหนดที่ 1 ถึงข้อก าหนดที่ 
12 จ านวนข้อก าหนดที่ตรวจติดตามทั้งหมด 12 ข้อก าหนด ผลการตรวจติดตาม มกษ.9024-2550 ประเภท
โรงคัดบรรจุจ านวน 35 โรงงาน ดังรูปที่ 5 และประเภทโรงงานแปรรูปจ านวน 35 โรงงาน ดังรูปที่ 6 และ
ผลการตรวจติดตามจ าแนกตามข้อก าหนดที่ตรวจ ดังรูปที่ 7-8 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน
จ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานของโรงงานผลิตสินค้าพืชในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอน ดังตารางที่ 3  
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รูปที่ 5 ผลของการตรวจติดตามโรงคัดบรรจุตามมกษ.9024-2550  

 

 
รูปที่ 6 ผลของการตรวจติดตามโรงงานแปรรูปตามมกษ.9024-2550 
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รูปที่ 7 ผลของการตรวจติดตามโรงคัดบรรจุตามมกษ.9024-2550 จ าแนกตามข้อก าหนด 

 

 
รูปที่ 8 ผลของการตรวจติดตามโรงงานแปรรูปตามมกษ.9024-2550 จ าแนกตามข้อก าหนด 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐาน (%) ตาม มกษ.
9024-2550 ของโรงงานผลิตสินค้าพืชในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนภารกิจ 

ประเภทโรงงาน 

ขอบข่าย มกษ.9024-2550 

t p-value ก่อนถ่ายโอน หลังถ่ายโอน 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

โรงคัดบรรจุ (n=35) 86.19 13.70 95.71 6.19 3.62 0.001* 

โรงงานแปรรูป (n=35) 91.18 7.82 94.52 5.70 2.18 0.037* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 3 โรงคัดบรรจุและโรงงานแปรรูปที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่าน
มาตรฐานช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) โดยหลังถ่ายโอนมีค่าเฉลี่ยของ
สัดส่วนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานมากกว่าก่อนถ่ายโอน แสดงให้เห็นว่าภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้
หน่วยรับรองเอกชน โรงงานผลิตสินค้าพืชยังคงมีการพัฒนาสามารถรักษาระบบมาตรฐานการผลิต มกษ.
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9024-2550 ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรูปที่ 7-8 ภายหลังจากการถ่ายโอนโรงคัดบรรจุและโรงงานแปรรูป
พบข้อปรับปรุงมากในข้อก าหนดที่ 11 เกี่ยวกับเรื่องการทวนสอบ จากรูปที ่5-6 หลังถ่ายโอนโรงคัดบรรจุ
ที่ยังคงพบจ านวนข้อก าหนดที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากกว่าก่อนถ่ายโอนมีจ านวน 4 โรงงาน เป็นข้อปรับปรุง
ในข้อก าหนดที่ 4, 9, 11, 12 โดยเป็นโรงงานที่พบข้อปรับปรุงในข้อก าหนดเดิมจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ 11 โรงงานแปรรูปที่ยังคงพบจ านวนข้อก าหนดที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากกว่าก่อนถ่ายโอน มี
จ านวน 6 โรงงาน เป็นข้อปรับปรุงในข้อก าหนดที่ 5, 9, 11 โดยเป็นโรงงานที่พบข้อปรับปรุงในข้อก าหนด
เดิมจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ 11 เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ  

 3) มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9035-2553 (การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด) 
ประกอบด้วยข้อก าหนด ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 สถานประกอบการ ประกอบด้วยเรื่อง ท าเลที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์
การผลิต สิ่งอ านวยความสะดวก 
   ข้อที่ 2 การควบคุมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเรื่อง วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ กระบวนการผลิต 
น้ า การจัดการและการก ากับดูแล การเรียกคืนผลิตภัณฑ ์ระบบเอกสารและบันทึกข้อมูล 
   ข้อที่ 3 การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล ประกอบด้วยเรื่อง แผนการบ ารุงรักษาและการ
สุขาภิบาล การบ ารุงรักษาการท าความสะอาด การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ การจัดการกับของเสีย 
    ข้อที ่4 สุขลักษณะส่วนบุคคล 
   ข้อที่ 5 การขนส่ง 
   ข้อที ่6 ฉลากผลิตภัณฑ์ 
   ข้อที่ 7 การฝึกอบรม 
   ในการด าเนินงานตรวจติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจะพิจารณาตามข้อก าหนดที่ 1 ถึงข้อก าหนดที่ 
7 จ านวนข้อก าหนดที่ตรวจติดตามทั้งหมด 7 ข้อก าหนด จากข้อมูลโรงคัดบรรจุทั้งหมด 11 โรงงาน 
สามารถเข้าตรวจติดตามและเปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานช่วงก่อนและหลังถ่าย
โอนจ านวน 8 โรงงาน เนื่องจากบางโรงงานประวัติข้อมูลที่เคยได้การรับรองจากกรมวิชาการเกษตรครั้ง
สุดท้ายค่อนข้างหลายปีมาแล้วข้อมูลจึงไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลปี 2553 หรือบางโรงงานมีประวัติยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชแต่ภายหลังได้ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนจึงไม่สามารถเข้าตรวจติดตาม 
หรือบางโรงงานได้เปลี่ยนขอการรับรองจากมกษ.9035-2553 ยกระดับเป็นมกษ.9023-2550 แทนทั้งนี้ผล
การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช จ านวน 8 โรงงาน ดังรูปที่ 9 และผลการตรวจติดตามจ าแนกตาม
ข้อก าหนดที่ตรวจ ดังรูปที่ 10 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐาน
ของโรงงานผลิตสินค้าพืชในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอน ดังตารางที่ 4  
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รูปที่ 9 ผลของการตรวจติดตามโรงคัดบรรจุตามมกษ.9035-2553  

 

 
รูปที่ 10 ผลของการตรวจติดตามโรงคัดบรรจุตามมกษ.9035-2550 จ าแนกตามข้อก าหนด 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐาน (%) ตาม มกษ.
9035-2553 ของโรงงานผลิตสินค้าพืชในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนภารกิจ 

ประเภทโรงงาน 

ขอบข่าย มกษ.9035-2553 

t p-value ก่อนถ่ายโอน หลังถ่ายโอน 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

โรงคัดบรรจุ (n=8) 64.29 25.33 83.93 16.09 2.58 0.036* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 4 โรงคัดบรรจุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานช่วงก่อน
และหลังถ่ายโอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) โดยหลังถ่ายโอนมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนข้อก าหนด
ที่ผ่านมาตรฐานมากกว่าก่อนถ่ายโอน แสดงให้เห็นว่าโรงงานผลิตสินค้าพืชยังคงมีการพัฒนาสามารถรักษา
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ระบบมาตรฐานการผลิต มกษ.9035-2553 ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งมาจากโรงงานเดิมที่เคยได้
การรับรองมาตรฐาน มกษ.9035-2553 จากกรมวิชาการเกษตรเพียงมาตรฐานเดียว ภายหลังการถ่ายโอน
ภารกิจให้หน่วยรับรองเอกชน โรงงานมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานขึ้นได้การรับรองมาตรฐาน มกษ.
9023-2550 และ มกษ.9024-2550 เพ่ิมเติม จากรูปที่ 10 ภายหลังจากการถ่ายโอนโรงคัดบรรจุพบข้อ
ปรับปรุงมากในข้อก าหนดที่ 2 เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน จากรูปที่ 9 ไม่มีโรงคัดบรรจุที่พบ
จ านวนข้อก าหนดที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากกว่าก่อนถ่ายโอน  

 8.1.2 ผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าพืช 
   ข้อมูลผลการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการเข้าตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้า
พืชและตรวจติดตามกรณีแจ้งเตือน ในช่วงระยะเวลาเริ่มก่อนถ่ายโอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง
ภายหลังการถ่ายโอนปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

   1) ผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชจากโรงคัดบรรจุเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านความปลอดภัย
อาหารในภาพรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เริ่มมีการถ่ายโอนงานด้าน
การตรวจสอบรับรองให้หน่วยรับรองภาคเอกชนในเดือนกันยายน 2558 และขึ้นทะเบียนโรงงานผลิต
สินค้าพืชในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มาจนถึงปัจจุบัน ดังรูปที่ 11  

 

รูปที่ 11 กราฟแสดงผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชจากโรงคัดบรรจุเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านความปลอดภัยอาหาร 
ในภาพรวมตั้งแตป่ีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 

 
  ข้อมูลผลการสุ่มตรวจสินค้าพืชทางด้าน GMO  พืชมะละกอและข้าวสาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 ก่อนและหลังการถ่ายโอนภารกิจตัวอย่างสินค้าพืชผ่านทั้งหมด
เช่นเดียวกัน ส่วนผลการสุ่มตรวจสินค้าพืชทางด้านสารตกค้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง
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ปีงบประมาณ 2562 ตัวอย่างที่ผลวิเคราะห์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 86.3, 68.8, 94.9, 91.7 
และ 95.3 ตามล าดับ ตามรูปที่ 11 จากแนวโน้มของร้อยละตัวอย่างสินค้าพืชที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าการควบคุมระบบการ
ผลิตของโรงคัดบรรจุก่อนและหลังการถ่ายโอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งภายหลังการถ่ายโอนภารกิจตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 ผลวิเคราะห์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ
ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าปีอ่ืน ส่วนหนึ่งเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการสุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน
มากกว่าปีอ่ืนจึงมีโอกาสถูกตรวจพบมากขึ้นซึ่งพืชที่มีการสุ่มตัวอย่างมากที่สุดในปีงบประมาณ 2559      
คือ ตะไคร้ และเป็นพืชที่ถูกตรวจพบสารตกค้างมากที่สุด โดยสารที่ถูกตรวจพบมากที่สุดคือ เมโทคาร์บ    
ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 หากพิจารณาชนิดพืชที่มีจ านวนการสุ่มตรวจ
มากในแต่ละปี (สุ่มตรวจไม่ต่ ากว่า 9-10 ตัวอย่างต่อปี) ได้แก่ ตะไคร้และผักบุ้งจีน ข้อมูลจากตารางที ่5 จะ
เห็นได้ว่าตะไคร้ช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 มีแนวโน้มร้อยละตัวอย่างที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานดีขึ้น 
ผลผ่านเกณฑ์ทั้งหมด แต่ผักบุ้งจีนปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 2 ตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการ
ตรวจพบสารไซเพอร์เมทรินทั้ง 2 ครั้ง จึงอาจต้องมีการเฝ้าระวังมากข้ึน 

ตารางที่ 5 ผลการสุ่มตัวอย่างพืชตะไคร้และผักบุ้งจีนตรวจวิเคราะห์ทางด้านสารตกค้างในปีงบประมาณ 
2558 ถึงปีงบประมาณ 2562 

ชนิดพืช 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ตะไคร้ จ านวนตัวอย่าง 20 28 19 15 12 

ผลผ่าน 16 11 19 15 12 

ร้อยละที่ผ่าน 80.0 39.3 100.0 100.0 100.0 

ผักบุ้งจีน จ านวนตัวอย่าง 15 12 13 9 14 

ผลผ่าน 14 10 13 9 12 

ร้อยละที่ผ่าน 93.3 83.3 100.0 100.0 85.7 

 
   ข้อมูลการตรวจพบสารตกค้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง
ปีงบประมาณ 2562 หากพิจารณาจากเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน ตามตารางที่ 6 ผลสารตกค้างที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานส่วนใหญ่ตรวจพบสารที่ประเทศปลายทางไม่อนุญาตให้ใช้ (Not Approved) รวมทั้งสารตกค้าง
ที่ถูกตรวจพบไม่มีการก าหนดค่า MRL (Maximum Residue Limit) ในชนิดพืชนั้น ซึ่งเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ 1) ใช้ค่า MRL ของประเทศปลายทาง 2) หากประเทศปลายทางไม่มีการก าหนด ให้ใช้ค่า 
MRL ของ Codex 3) หากไม่มีค่า MRL ของ Codex และประเทศปลายทาง ให้ใช้ค่า MRL ของประเทศ
ไทย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9002-2559 เรื่องสารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ
หากไม่ได้มีการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดไว้  ให้ใช้ค่า Default limit ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาตั้ งแต่
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ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 สารตกค้างที่มีถูกตรวจพบแต่ไม่มีค่า MRL ก าหนดไว้ใน
พืชหลายชนิด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพืชเขตร้อนจึงไม่มีค่า MRL ของประเทศปลายทาง เช่น กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมทั้งที่จ าหน่ายภายในประเทศ 
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9002-2559 รายการสารตกค้างที่ก าหนดส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมชนิดพืชที่มี
การตรวจพบ สารตกค้างที่ถูกตรวจพบมากกว่า 1 ครั้งในชนิดพืชเดิม ได้แก่ 1) ไซเพอร์เมทริน ในกุ่ยช่าย 
ใบเตย ผักบุ้งจีน และชมพู่ 2) พิริมิฟอสเมทิล ในกุ่ยช่าย 3) เมโทคาร์บและไอโซโพรคาร์บ ในตะไคร้      4) 
เมทโทมิล ในชมพู่ 5) อีไธออน ในชมพู่และมะขาม นอกจากนี้ข้อมูลการตรวจพบสารตกค้างที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ 2558 ถึงปีงบประมาณ 2562 มีการตรวจพบวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) 
หมายถึง วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย โดยระบุรายชื่อในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้าย 
มกษ.9002-2559 ซึ่งสารที่ถูกตรวจพบในปีงบประมาณ 2562 คือ เอนโดซัลแฟนในผักกรีนคอส ดังนั้น  
จึงอาจต้องมีการเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลสารตกค้างในผักกลุ่มนี้มากข้ึน 
 
ตารางที่ 6 ข้อมูลการตรวจพบสารตกค้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ 2558 ถึงปีงบประมาณ 
2562  

รายละเอียดการตรวจพบ 
จ านวนที่ตรวจพบตามปีงบประมาณ (คร้ัง) 

2558 2559 2560 2561 2562 

สารที่ประเทศปลายทางไม่อนุญาตให้ใช้ 11 19 2 3 - 

เกินค่า MRL 3 5 2 - 1 

สารที่ไม่มีค่า MRL ในพืชนั้น 4 22 3 6 4 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) 1 3 - - 1 

รวมท้ังหมด 19 49 7 9 6 

 

  ในส่วนผลการสุ่มตรวจสินค้าพืชทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E. coli < 100 cfu/g, 
Salmonella spp. not detected in 125g ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 
ตัวอย่างที่ผลวิเคราะห์ E. coli ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 91.1, 92.2, 96.7, 92.9 และ 96.9 
ตามล าดับ และผลวิเคราะห์ Salmonella spp. ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 91.1, 96.1, 96.1, 91.7 
และ 95.2 ตามล าดับ ตามรูปที่ 11 แนวโน้มของร้อยละตัวอย่างสินค้าพืชที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าการควบคุมระบบการผลิต
ของโรงคัดบรรจุก่อนและหลังการถ่ายโอนไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาจากชนิดพืชที่มีจ านวนการถูกสุ่ม
ตรวจมากในแต่ละปี (สุ่มตรวจไม่ต่ ากว่า 9-10 ตัวอย่างต่อปี) ได้แก่ ตะไคร้และผักบุ้งจีน ข้อมูลตามตาราง
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ที่ 7 จะเห็นได้ว่า ตะไคร้ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2562  ผลสุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 
ส่วนผักบุ้งจีนยังคงพบปัญหา Salmonella spp. ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1 ตัวอย่าง นอกจากนี้
ชนิดพืชที่มีจ านวนการสุ่มตรวจรองจากตะไคร้และผักบุ้งจีน และยังคงพบปัญหาทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ คือ 
ข้าวโพดฝักอ่อน เนื่องจากวัตถุดิบข้าวโพดฝักอ่อนส่วนใหญ่มีการลอกเปลือกและไหมที่หุ้มข้าวโพดตั้งแต่
แปลงเกษตรกรและจุดรวบรวม ดังนั้นหากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่ดีพออาจมีโอกาสท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อนเข้าสู่โรงคัดบรรจุได้ ข้อมูลผลการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 หากพิจารณาช่วงเวลาตามฤดูกาล       
ฤดูร้อน เดือน ก.พ.-เม.ย., ฤดูฝน เดือนพ.ค.-ต.ค. และฤดูหนาว เดือน พ.ย.-ม.ค. ตามตารางที่ 8 
เชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านมามักพบในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเนื่องจาก
สภาพอากาศที่ร้อนชื้นส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีโอกาสปะปนมากับน้ าและดิน
ในทางการเกษตรได้ แต่ทั้งนี้อากาศในปัจจุบันค่อนข้างมีความแปรปรวนจึงท าให้ฤดูกาลมีความไม่แน่นอน 
ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการควบคุมและจัดการที่ดีหลังการเก็บเกี่ยวก่อนเข้าสู่โรงคัดบรรจุ 

ตารางที่ 7 ผลการสุ่มตัวอย่างพืชตะไคร้ ผักบุ้งจีน และข้าวโพดฝักอ่อน ตรวจวิเครา ะห์ทางด้าน
เชื้อจุลินทรีย์ ในปีงบประมาณ 2558 ถึงปีงบประมาณ 2562 

    
 
 

ชนิดพืช 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

E. coli Salmonella 
spp. 

E. coli Salmonella 
spp. 

E. coli Salmonella 
spp. 

E. coli Salmonella 
spp. 

E. coli Salmonella 
spp. 

ตะไคร้ จ านวนตัวอย่าง 16 16 16 16 16 16 19 19 11 11 

ผลผ่าน 16 15 16 16 16 15 19 19 11 11 

ร้อยละที่ผ่าน 100.0 93.8 100.0 100.0 100.0 93.8 100.0 100.0 100.0 100.0 

ผักบุ้งจีน จ านวนตัวอย่าง 15 15 18 18 14 14 12 12 12 12 

ผลผ่าน 15 13 16 18 14 12 12 11 12 12 

ร้อยละที่ผ่าน 100.0 86.7 88.9 100.0 100.0 85.7 100.0 91.7 100.0 100.0 

ข้าวโพด
ฝักอ่อน 

จ านวนตัวอย่าง 11 11 20 20 16 16 7 7 12 12 

ผลผ่าน 9 10 18 18 15 16 6 7 10 11 

ร้อยละที่ผ่าน 81.8 90.9 90.0 90.0 93.8 100.0 85.7 100.0 83.3 91.7 
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ตารางที่ 8 ข้อมูลการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ 2558 ถึง
ปีงบประมาณ 2562  

 
 

 
 
 

  
 2) ผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชจากโรงงานแปรรูปที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ าตาลทราย ผลิตภัณฑ์จากแป้งมันส าปะหลัง ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง และอ่ืนๆ ตรวจวิเคราะห์ทางด้านสารเจือปน สารปนเปื้อน และจุลชีววิทยา ผลการ
สุ่มตัวอย่างผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90.7, 96.3, 97.3, 95.5 และ 91.8 ตามล าดับ ตามรูปที่ 12  
 

 

รูปที่ 12 กราฟแสดงผลการสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางด้านความปลอดภัยอาหารของโรงงานแปรรูป 
ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 

 
  จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของร้อยละตัวอย่างสินค้าพืชที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าการควบคุมระบบการผลิต
ของโรงงานแปรรูปก่อนและหลังการถ่ายโอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ร้อยละตัวอย่าง
สินค้าพืชที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานลดลงจากปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากได้มี

ช่วงเวลาท่ีสุ่มตัวอย่าง 
จ านวนที่ตรวจพบตามปีงบประมาณ (คร้ัง) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก.พ.-เม.ย. 1 - 1 3 2 

พ.ค.-ต.ค. 13 10 7 8 3 

พ.ย.-ม.ค. - 2 - 2 - 

รวม 14 12 8 13 5 
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การก าหนดแผนสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าโรงงานแปรรูปโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากข้อมูลผลการรักษาระบบ
มาตรฐานของโรงงานและประวัติการตรวจพบปัญหาความปลอดภัยอาหาร ท าให้มีการเก็บตัวอย่างสินค้า
จากโรงงานแปรรูปลดลงและเลือกสุ่มเก็บตัวอย่างเฉพาะโรงงานแปรรูปที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ข้อมูลการตรวจพบเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว แป้งมัน
ส าปะหลัง ข้าวอบกรอบปรุงรส ทอดมันขนุนสูตรเจ ผลิตภัณฑ์มาซิแพน น้ าตาลแต่งหน้าเค้ก ซึ่งปัญหาที่
พบส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์และราเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย เนื่องจากการผลิตที่ไม่ถูก
สุขลักษณะรวมทั้งวิธีการสุ่มตัวอย่างทีไ่ม่ถูกต้องและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม 
 
8.2 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่จากการด าเนินงานตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ 
 จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามสภาพการด าเนินงานตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช แบ่งตาม
กระบวนงานการตรวจติดตาม ได้ข้อมูลดังตารางที่ 9 

  ตารางที่ 9 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่จากการด าเนินงานตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
กระบวนงานการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชที่พบปัญหา พบปัญหา (ร้อยละ) 

1) การเตรียมการก่อนเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 7 
1.1) เอกสารและข้อมลูส าหรับใช้ในการวางแผนเข้าตรวจตดิตาม  5 
1.2) การแบ่งหน้าท่ี/ความรับผิดชอบในการตรวจตดิตาม - 
1.3) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 2 
2) การด าเนินงานในระหว่างเข้าตรวจติดตาม ณ โรงงานผลิตสินค้าพืช   25 
2.1) ความร่วมมือและการอ านวยความสะดวกของโรงงานในการด าเนินงาน
ตรวจตดิตาม และการให้ความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  

5 

2.2) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของโรงงาน โดยไม่แจ้งให้กรมวิชาการ
เกษตรทราบล่วงหน้า  

2 

2.3) การรับรู้และความเข้าใจของโรงงาน เกี่ยวกับนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจฯ และการขึ้นทะเบียนโรงงานผลติสินค้าพืช 

8 

2.4) วิธีการและรูปแบบของการตรวจติดตาม เช่น ขอบเขตของการตรวจ 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจ การสุม่ตัวอย่าง เป็นต้น 

7 

2.5) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 4 
3) การด าเนินงานหลังการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช   10 
3.1) การด าเนินการค้นหาสาเหตุและแก้ไขข้อบกพร่องของโรงงานภายใน
กรอบระยะเวลาที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  

8 

3.2) การรายงานผลการตรวจตดิตาม  - 
3.3) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 2 
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 1) การเตรียมการก่อนเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามพบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนเข้า
ตรวจติดตาม เนื่องจากโรงงานไม่ส่งเอกสารข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าตรวจ เช่น แผนภูมิกระบวนการ
ผลิต เอกสาร HACCP PLAN และเนื่องจากเป็นการขึ้นทะเบียนครั้งแรกจึงยังไม่มีประวัติข้อมูลในแฟ้มของ
โรงงาน และเจ้าหน้าที่พบว่าเอกสารที่ได้รับก่อนการเข้าตรวจไม่เป็นปัจจุบัน จึงท าให้ ไม่มีข้อมูลเพ่ือท า
ความเข้าใจกระบวนการผลิตและวางแผนเข้าตรวจติดตามล่วงหน้า รวมทั้งมีข้อเสนอแนะให้โรงงานส่ง
ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทีข่อขึ้นทะเบียนด้วย เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลประกอบการตรวจติดตาม  
 2) การด าเนินงานในระหว่างเข้าตรวจติดตาม ณ โรงงานผลิตสินค้าพืช 
  2.1) ความร่วมมือและการอ านวยความสะดวกของโรงงานในการด าเนินงานตรวจติดตาม และ
การให้ความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
   - เจ้าหน้าที่พบปัญหาความล่าช้าในการค้นหาเอกสารของโรงงาน และบางเอกสารไม่
สามารถแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ตรวจติดตามได้ โดยโรงงานแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
ภายในหรือมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกที่ปรึกษาโรงงานซึ่งคอยดูแลระบบมาตรฐานให้กับโรงงาน ท าให้ไม่
สามารถคงไว้ซึ่งระบบอย่างต่อเนื่อง และบางโรงงานแจ้งว่ากระบวนการผลิตเป็นข้อมูลความลับของ
โรงงานไม่สามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามได้ นอกจากนี้ในวันที่เข้าตรวจบางโรงงานไม่มี
กระบวนการผลิตให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตาม  
   - ปัญหาที่เจ้าหน้าที่พบในส่วนของโรงงานแปรรูป บางโรงงานมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้าง
หลากหลาย ซึ่งโรงงานแจ้งว่าต้องการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเพียงบางผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ปลายทางต้องการเท่านั้น จึงมีความประสงค์ให้ตรวจติดตามเพียงบางผลิตภัณฑ์ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถตรวจติดตามได้ครอบคลุมทุกขอบข่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช
เป็นการขึ้นทะเบียนให้ทั้งระบบทุกผลิตภัณฑ์ด้านพืชทีโ่รงงานได้การรับรองจากหน่วยรับรองเอกชน 
   2.2) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของโรงงาน  
   - โรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารจากที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ ในการเข้าตรวจติดตามจึงเกิดความสับสนและต้องใช้เวลาในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
   - มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรองฯ แต่ไม่ได้แจ้งให้กรม
วิชาการเกษตรทราบเช่น มีการลด/ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรอง หรือต่ออายุ/เปลี่ยนแปลง
หน่วยรับรอง 
  2.3) การรับรู้และความเข้าใจของโรงงาน เกี่ยวกับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจฯ และการขึ้น
ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 
   - บางโรงงานยังคงไม่เข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจฯและการตรวจติดตามการขึ้น
ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช บางส่วนเกิดความสับสนระหว่างใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรอง กับ
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หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชของกรมวิชาการเกษตร บางส่วนมีความต้องการ
ให้กรมวิชาการเกษตรกลับมาตรวจรับรองเหมือนเดิม  
   - บางโรงงานมองว่าการตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่เป็นการท างานซ้ าซ้อนกับ CB โดย
โรงงานต้องถูกตรวจประเมินจากทั้งหน่วยรับรองเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีผลกระทบต่อการ
ผลิต เจ้าหน้าที่เข้าตรวจโรงงานบ่อย เสนอแนะให้ตรวจติดตามตามรอบอายุของหนังสือส าคัญแสดงการ
ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  
  2.4) วิธีการและรูปแบบของการตรวจติดตาม  
   - Checklist ที่ใช้ในการตรวจติดตามควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน
การตรวจติดตามภายหลังการถ่ายโอนภารกิจและสามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกประเภทผลิตภัณฑ์ของ
โรงงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
  2.5) ประเด็นที่เจ้าหน้าที่พบข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   - ในการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช ผู้ประกอบการมักจะเลือก
ผลิตพืชหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยให้เจ้าหน้าที่ดูในวันที่เข้าตรวจติดตาม ทั้งนี้บางครั้งอาจไม่เห็น
กระบวนการผลิตที่ส าคัญ เช่น กระบวนการแช่แข็ง ดังนั้นในแต่ละรอบของการตรวจติดตาม ควรมีการ
ก าหนดหรือเวียนชนิดผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตร 
 3) การด าเนินงานหลังการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
  เจ้าหน้าที่พบปัญหาของการส่งเอกสารแก้ไขข้อปรับปรุงโรงงานล่าช้า และเอกสารชี้แจงแนว
ทางการแก้ไขไม่ครบถ้วนตามข้อปรับปรุงที่โรงงานได้รับ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของโรงงาน
และไม่เข้าใจในระบบมาตรฐาน ซึ่งอาจท าให้ไม่ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดให้
โรงงานส่งเอกสารแก้ไขข้อปรับปรุงภายในก าหนดเวลา 60 วัน และสามารถท าหนังสือขยายเวลาการแก้ไข
อีก 30 วัน ก่อนจะครบก าหนด แต่บางโรงงานไม่ได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในก าหนดท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามติดต่อประสานกับโรงงานหลายครั้ง เพ่ือให้ท าหนังสือขยายเวลาการแก้ไขก่อนจะ
ครบก าหนด ซ่ึงมักจะพบปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 
 
8.3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
 1) จากข้อมลูผลการด าเนินงานตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชภายหลังการถ่ายโอนภารกิจจะเห็น
ได้ว่าผลการรักษามาตรฐานการผลิตของโรงงานส่วนใหญ่มีการพัฒนาดีขึ้น แต่ยังมีโรงงานบางส่วนที่ยังคง
พบข้อปรับปรุงในข้อก าหนดเดิม มกษ.9023-2550 ข้อก าหนดที่ 6 การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล และ
มกษ.9024-2550 ข้อก าหนดที่ 11 การทวนสอบ แสดงให้เห็นว่าโรงงานอาจมีการละเลยและขาดความ
ตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในการผลิต รวมทั้งขาดการทวนสอบระบบมาตรฐานการผลิตเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภายในหรือที่ปรึกษาโรงงานส่งผลให้ไมส่ามารถ
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คงไว้ซึ่งระบบมาตรฐานการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบมาตรฐานและสร้างความตระหนักในการควบคุมทางด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่โรงงานบาง
ประเภทซึ่งพบปัญหา รวมทั้งในการด าเนินการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชยังคงต้องให้ความส าคัญ
ในข้อก าหนดเหล่านี้  
 2) ผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชจากโรงคัดบรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 
การสุ่มตรวจสินค้าพืชทางด้านสารตกค้าง ผักบุ้งจีน ในปีงบประมาณ 2562 มีการตรวจพบสารไซเพอร์เมทริน
จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งปีงบประมาณ 2560-2561 ผลผ่านมาตรฐานทั้งหมด จึงอาจต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้น 
และจากข้อมูลผลการตรวจพบสารตกค้างโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน ส่วนใหญ่ตรวจพบสาร
ที่ประเทศปลายทางไม่อนุญาตให้ใช้ จึงควรมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลแก่โรงงานผลิตสินค้าพืชเพ่ือให้มี
มาตรการในการควบคุมดูแลเกษตรกรและท าความเข้าใจแก่เกษตรกรให้รับทราบข้อมูลในการใช้สารเคมีที่
ถูกต้องและไม่ใช้สารเคมีที่ประเทศผู้ซื้อไม่อนุญาตให้ใช้ นอกจากนี้สารตกค้างที่ถูกตรวจพบบางชนิดไม่มี
การก าหนดค่า MRL ในชนิดพืชนั้น จึงอาจมีการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาก าหนดค่า 
MRL ให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชที่มีประวัติการตรวจพบความไม่ปลอดภัย นอกจากนี้มีการตรวจพบสาร
ตกค้าง เอนโดซัลแฟนในผักกรีนคอส ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) ในปีงบประมาณ 2562 ดังนั้น
จึงควรมีการพิจารณาสุ่มเก็บตัวอย่างผักกลุ่มนี้มากขึ้น ผลการสุ่มตรวจสินค้าพืชทางด้านเชื้อจุลินทรีย์  
ชนิดพืชที่มีจ านวนการถูกสุ่มตรวจมากและยังคงพบปัญหาความไม่ปลอดภัยจึงยังต้องมีการเฝ้าระวัง คือ
ผักบุ้งจีนและข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งอาจมาจากการจัดการหลังเก็บเกี่ยววัตถุดิบก่อนเข้าสู่    
โรงคัดบรรจุไม่ดีพอ ดังนั้นในการด าเนินการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชจึงควรพิจารณาให้
ความส าคัญในส่วนของการจัดการและมาตรการในการควบคุมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่โรงคัดบรรจุด้วยเช่นกัน 
และควรมีการน าผลการสุ่มตรวจสินค้าพืชที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนเข้าตรวจติดตาม
โรงงานผลิตสินค้าพืชและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืชตามความเสี่ยงในการพบปัญหาความไม่ปลอดภัย      
ในส่วนผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชจากโรงงานแปรรูปที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย เนื่องจากการผลิตที่
ไม่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม จึง
ควรมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและความปลอดภัยอาหาร 
รวมทั้งในการด าเนินการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชต้องให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้  
 3) จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่จากการด าเนินงานตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้า
พืช ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ ปัญหาเกี่ยวกับการไม่ได้รับเอกสารและข้อมูลเพ่ือใช้วางแผนก่อนเข้า
ตรวจติดตาม ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการแสดงถึงการควบคุมระบบมาตรฐานการผลิตของโรงงาน ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนโดยไม่ได้แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบ เช่น การลด/ขยาย
ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ การต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงหน่วยรับรอง และปัญหาการส่งเอกสารแก้ไขข้อปรับปรุง
ล่าช้า ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการด าเนินการแก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
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เงื่อนไขการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559 จึงเสนอให้มีการน าประเด็นปัญหาเหล่านี้ก าหนด
เป็นหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในประกาศฉบับใหม่ โดยระบุในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอและการปฏิบัติของ
โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช ดังนี้ 1) ในการเข้า
ตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช หากพบข้อบกพร่องต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งจาก
กรมวิชาการเกษตร ภายในระยะเวลา 90 วัน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าระยะเวลาของการด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องไม่เพียงพอและโรงงานส่วนใหญ่ต้องยื่นขอขยายเวลาในการแก้ไข (จากเดิมภายในก าหนดเวลา 
60 วัน และขยายเวลาการแก้ไขอีก 30 วัน) รวมทั้งเพ่ิมเติมเงื่อนไขดังกล่าวในใบปิดประชุมการตรวจ
ติดตามโดยให้โรงงานลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 2) โรงงานผลิตสินค้าพืชจะต้องรักษา
สถานภาพการรับรองมาตรฐานที่ได้ขอขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร ตาม
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอที่ก าหนดไว้ 3) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้กรมวิชาการเกษตรทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 4) ก าหนดให้
โรงงานส่งเอกสารแสดงกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนในการยื่นค าขอ    
 4) ความเข้าใจของโรงงานเกี่ยวกับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจฯ และการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิต
สินค้าพืช ควรมีการสื่อสารและประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
และสามารถชี้แจงให้โรงงานมีความเข้าใจมากขึ้นได ้ 
 5) ความถี่ของการเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช จากข้อมูลผลการรักษามาตรฐานการผลิต
ของโรงงานผลิตสินค้าพืชภายหลังการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองให้หน่วยรับรองเอกชน จะเห็นได้ว่า
ผลการรักษามาตรฐานการผลิตของโรงงานส่วนใหญ่ยังคงมีการพัฒนารักษาระบบมาตรฐานไว้ได้ จึง
สามารถปรับความถี่ในการตรวจติดตามโรงงานเป็น 1 ครั้ง/รอบใบรับรอง (จากเดิมปีละ 1 ครั้ง) แต่ทั้งนี้
หากเป็นโรงงานที่กรมวิชาการเกษตรยังไม่เคยให้การรับรองมาก่อน ควรจัดท าแผนเข้าตรวจติดตามภายใน
ปีแรกหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน  
 
8.4 การพัฒนาแบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist)  
 1) รวบรวมข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจติดตามหลังการน าแบบบันทึกการตรวจติดตาม
โรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) ไปใช้งาน และจัดประชุมระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตาม 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุง Checklist ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริงและมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามมีความเห็นให้จัดท า Checklist ที่มีความแตกต่างจากการตรวจประเมินของ
หน่วยรับรองเอกชน เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจแล้วในการตรวจติดตามจึง
ควรเน้นในจุดที่มีความส าคัญซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยอาหาร จัดท า Checklist แยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถน าไปใช้ได้ครอบคลุมทุกขอบข่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตร เนื่องจากแต่ละผลิตภัณฑ์มีกขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน และให้พิจารณาตาม
กระบวนการผลิตเน้นที่การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ  
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 2) น า  Checklist ที่ ได้ปรับปรุ งแล้ ว เสนอต่อหัวหน้าผู้ ตรวจติดตาม (Lead Auditor) ซึ่ งมี
ประสบการณ์ตรวจประเมินโรงงาน ตามขอบข่ายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) และหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(index of item - objective congruence: IOC) และพิจารณาค่าดัชนี IOC โดยเลือกข้อค าถามซึ่งมีค่า
ดัชนี IOC มากกว่า 0.5 ถือว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม ในส่วนข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนี IOC น้อยกว่า 0.50 น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของหัวหน้าผู้ตรวจติดตาม 
  3) จัดท า Checklist ฉบับสมบูรณ์ โดยมีจ านวนทั้งหมด 4 ฉบับ ดังนี้ 
   - แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับโรงคัดบรรจุ (FM-02-03) 
   - แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับโรงงานแปรรูป (FM-02-06) 
   - แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับโรงงานแปรรูป ประเภทผลิตภัณฑ์
น้ าตาล (FM-02-07) 
   - แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับโรงงานแปรรูป ประเภทผลิตภัณฑ์
แป้ง/น้ าเชื่อม (FM-02-08) 
(ตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 
 
8.5 การจัดท าเอกสารขั้นตอนระเบียบการปฏิบัติงานของการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  
 ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามเพ่ือพิจารณาปรับแก้ไขร่างและจัดท าระเบียบการปฏิบัติงาน 
(SOP) เรื่อง การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจติดตาม
โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เพ่ือให้สามารถด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) 
เอกสารอ้างอิง 4) ค านิยาม 5) ความรับผิดชอบ 6) ขั้นตอนการด าเนินงาน 7) เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
(ตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 1) ผลการรักษามาตรฐานการผลิตของโรงงานผลิตสินค้าพืช ภายหลังการถ่ายโอน โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานซึ่งแยกตามประเภทของโรงงานและมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)   
ที่ขึ้นทะเบียน จ านวนทั้งหมด 148 โรงงาน ได้แก่ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9023-2550 (หลักการทั่วไป
เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร) มกษ.9024-2550 (ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และ
แนวทางการน าไปใช้) มกษ.9035-2553 (การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด) พบว่า โรงงาน
ประเภทโรงคัดบรรจุ ที่ขึ้นทะเบียน มกษ.9023-2550, มกษ.9024-2550, มกษ.9035-2553 และโรงงาน  
แปรรูปที่ขึ้นทะเบียน มกษ.9024-2550 ภายหลังการถ่ายโอน สัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐาน
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ในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนภารกิจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) โดยหลังถ่ายโอนมีสัดส่วน
จ านวนข้อก าหนดที่ผ่านตามมาตรฐานมากกว่าก่อนถ่ายโอน ส่วนโรงงานแปรรูปที่ขึ้นทะเบียน มกษ.9023-
2550 สัดส่วนจ านวนข้อก าหนดที่ผ่านมาตรฐานในช่วงก่อนและหลังถ่ายโอนภารกิจไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 2) ผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านความปลอดภัยอาหารในภาพรวมตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 2562 การสุ่มตรวจสินค้าพืชจากโรงคัดบรรจุทางด้าน GMO พืช
มะละกอและข้าวสารผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ผลการสุ่มตรวจสินค้าพืชทางด้านสารตกค้างและ
เชื้อจุลินทรีย์ มีแนวโน้มของร้อยละตัวอย่างสินค้าพืชที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 
จนถึงปีงบประมาณ 2562 แสดงให้เห็นว่าการควบคุมระบบการผลิตของโรงคัดบรรจุก่อนและหลังการ  
ถ่ายโอนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ชนิดพืชที่มีจ านวนการสุ่มตรวจมากในแต่ละปี ได้แก่ ตะไคร้และผักบุ้งจีน 
ตะไคร้มีแนวโน้มร้อยละตัวอย่างที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานดีขึ้น แต่ผักบุ้งจีนในปีงบประมาณ 2562 มีการ
ตรวจพบสารไซเพอร์เมทริน ข้อมูลการตรวจพบสารตกค้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสิน ส่วนใหญ่ตรวจพบสารที่ประเทศปลายทางไม่อนุญาตให้ใช้ รวมทั้งสารตกค้างที่ถูก
ตรวจพบไม่มีการก าหนดค่า MRL ในชนิดพืชนั้น นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2562 มีการตรวจพบสาร
ตกค้างเอนโดซัลแฟนในผักกรีนคอส ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ในส่วนผลการสุ่มตรวจสินค้าพืช
ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ ผักบุ้งจีนยังคงพบปัญหา Salmonella spp. นอกจากนี้ชนิดพืชที่มีจ านวนการสุ่ม
มากและยังคงพบปัญหาทางด้านเชื้อจุลินทรีย์คือข้าวโพดฝักอ่อน จากการพิจารณาข้อมูลการตรวจพบ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงเวลาฤดูกาล พบปัญหามากในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. ในส่วน
ผลการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชจากโรงงานแปรรูปที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต แนวโน้ม
ของร้อยละตัวอย่างสินค้าพืชที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ 
2562 แสดงให้เห็นว่าการควบคุมระบบการผลิตของโรงงานแปรรูปก่อนและหลังการถ่ายโอนไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์และราเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย 
เนื่องจากการปฏิบัตทิี่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
 3) ผลการด าเนินการตรวจติดตามและปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่จากการด าเนินงานตรวจติดตาม
โรงงานผลิตสินค้าพืชภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ พบปัญหาเกี่ยวกับการไม่ได้รับเอกสารและข้อมูลเพ่ือใช้
วางแผนก่อนเข้าตรวจติดตาม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนโดยไม่ได้แจ้งให้กรมวิชาการ
เกษตรทราบ และการส่งเอกสารแก้ไขข้อปรับปรุงไม่ทันภายในก าหนดเวลา รวมทั้งโรงงานมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารภายในหรือที่ปรึกษาโรงงานส่งผลให้ขาดการทวนสอบระบบและไม่สามารถ
คงไว้ซึ่งระบบมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพบปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบายการถ่าย
โอนภารกิจและการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช ซึ่งควรมีการสื่อสารท าความเข้าใจมากขึ้นและ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน  
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 4) ปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) และจัดท าระเบียบการ
ปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช  โดยแบบบันทึกการตรวจติดตาม
โรงงานผลิตสินค้าพืช (Checklist) มีจ านวนทั้งหมด 4 ฉบับ ดังนี้ 
  - แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับโรงคัดบรรจุ (FM-02-03) 
  - แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับโรงงานแปรรูป (FM-02-06) 
  - แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับโรงงานแปรรูป ประเภทผลิตภัณฑ์
น้ าตาล (FM-02-07) 
  - แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ส าหรับโรงงานแปรรูป ประเภทผลิตภัณฑ์
แป้ง/น้ าเชื่อม (FM-02-08) 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. ได้คู่มือในการควบคุม ก ากับดูแล หน่วยรับรอง/โรงงานผลิตสินค้าพืช ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ของกรมวิชาการเกษตร 
 2. ได้ระบบการควบคุม ก ากับ ดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้าพืชที่มีความน่าเชื่อถือ สินค้ามีคุณภาพและ
ความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า 
 3. สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart Agricultural Curve; S-
Curve) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและความปลอดภัย 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในด้านสังคมและชุมชน โดยคาดว่าจะมีการน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2564 
กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ดูแล มาตรฐานการผลิตสินค้าพืช ของกองพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   
 ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ได้เล็งเห็นความส าคัญของงานวิจัยการพัฒนา
ระบบการควบคุม ก ากับ ดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้าพืช ภายใต้นโยบายการถ่ายโอนภารกิจของกรมวิชาการ
เกษตร รวมทั้งที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรนางบุษรา จันทร์แก้วมณี ปรึกษากรมวิชาการเกษตรนางพุฒนา รุ่ง
ระวี คณะผู้ร่วมวิจัยกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าพืช และผู้ให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่ท าให้โครงการวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วง 
 
12. เอกสารอ้างอิง  

กรมวิชาการเกษตร. 2558. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2558. ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558.  
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กรมวิชาการเกษตร. 2559. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนพิเศษ 40 ง. หน้า 9-11. 

คณาพจน์ วิชัยศิริพันธ์ พิชัย ทองดีเลิศ และสาวิตรี รังสิภัทร์. 2556. ความเห็นต่อความพร้อมในการถ่าย
โอนภารกิจตรวจรับรองของหน่วยงานตรวจรับรองในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต, ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 8 หน้า. 

ธีรวุฒิ เอกะกุล.2543.ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี. 250 หน้า. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2553. มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556.เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปี 2553. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 5 
มิถุนายน 2559 จาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=2&content_id=3087 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. จับตาปัจจัยเสี่ยงทาง ศก.การเกษตรปี 58 ศูนย์ติดตามฯ แจงบท
วิเคราะห์-มาตรการรองรับที่ต้องเผชิญ. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2559 จาก
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=19507&filename=index 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2553. มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 . 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2559 จากhttp://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=223712&key_word=%B6%E8%D2%C2%E2%CD%B9&owner_dep=&me
et_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date
_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . 2559. การด าเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วน
ราชการ :  การถ่ าย โอนภารกิ จภ าครั ฐ . (ออนไลน์ ) สืบค้น เมื่ อ  5 มิ ถุ น ายน  2559 จาก 
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99318821 

 
13. ภาคผนวก (ตามเอกสารแนบ)   
 



 

FM-02-03 / Rev.02 / update 01102562                                                                                                                                   หน้า 1 จาก 3 

 แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับโรงคัดบรรจุ 

ชื่อสถานประกอบการ                                                                                        จังหวัด                                   .      

หนังสือสำคัญแสดงการข้ึนทะเบียนโรงงานผลติสินคา้พืช ทะเบียนเลขที่                                                                                 .                             

วันที่ตรวจติดตาม                                       ขอบข่ายการปฏิบัติงาน   มกษ. 9023      มกษ. 9024     มกษ. 9035            

คณะผู้ตรวจติดตาม 1. ตำแหน่ง  

    2. ตำแหน่ง   

    3. ตำแหน่ง  

                             4. ตำแหน่ง  

กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด มกษ. ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ 

9023 9024 9035 

1. การรับ 
   วัตถุดิบ 
 

1) มีเกณฑ์การคดัเลือกวัตถุดิบกอ่น
การรับเข้า เช่น การขึ้นทะเบียน
ผู้ขาย (AVL) มีบันทึกการรับเข้า 
รวมทั้งการรับวัตถุดิบเป็นไปตาม
เกณฑ์ทีโ่รงงานกำหนดไว้ 

5.3 9 
10 
11 

2.1 
2.7 

  

 2) มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
และความปลอดภัยของวัตถุดิบ
ตามแผนที่กำหนด  
(กรณีส่งออกสหภาพยุโรป ควรมี
แผนและผลการตรวจวิเคราะห์
เชื้อจุลินทรีย์) 

5.3  2.3.2 
 

 
 

 

 3) พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ สะอาด 
สามารถป้องกันการปนเปื้ อน 
และความเสียหายต่อวัตถุดิบ 
 

4.2  1.4.8 
2.1.2 
3.3 

  

 4) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
ควรมีการช้ีบ่งและแบ่งแยกการ
จัดเก็บอย่างเหมาะสม 
 

4.3.3 
4.4.8 

 

 1.4.8   

2. การควบคุม
การปฏิบัติงาน 
 

1) พื้ น ที่ ผ ลิ ต  แ บ่ งแ ย ก เป็ น
สัดส่วนชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนข้าม  

4.2.1  2.3.1   
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กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด มกษ. ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ 

9023 9024 9035 

2. การควบคุม
การปฏิบัติงาน 
 

2) มีการควบคุมการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการ
ผ ลิ ต เป็ น ไป ต าม ขั้ น ต อน วิ ธี
ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งมี
บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

5.1 
5.2 
5.7 

9 
10 
11 

2.3 
2.7 

  

 3) มีการตรวจสอบยืนยันความ
ถู กต้ อ งใช้ ได้  (Validation) ใน
ขั้นตอน ณ จุด CCP เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว ้
 

5.1 
 

11    

 4) มีผลการสอบเทียบเครื่องมือที่
ใช้ในขั้นตอนสำคัญซึ่งส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของอาหาร 
 
 

4.3.2 
5.1 

 

11    

 5) มีการควบคุมคุณภาพน้ำที่ ใช้
สัมผัสกับอาหาร ตามมาตรฐานน้ำ
บริโภคที่สอดคล้องตามที่โรงงาน
กำหนด โดยมีผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.5  2.4   

 6) ภาชนะบรรจุและวัสดุที่ ใช้  
ส ะอาดส าม ารถป้ อ งกั นก าร
ปนเปื้อนและความเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ 

4.3.1 
5.4 

 2.2   

3. การเก็บ 
   รักษา   
   และขนส่ง   
   ผลิตภัณฑ์  
 

1) มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ตามแผนที่กำหนด หรืออย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยห้องปฏิบัติการ
ภายนอก 

5.2.3 
5.2.4 

 2.3   

 2) มี ก ารควบ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ใน
ระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการ
เสื่ อมคุณ ภาพของผลิ ตภั ณฑ์  
รวมทั้งตรวจสอบให้เป็นไปตามที่
กำหนด  

8.2 11 5   
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กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน ข้อกำหนด มกษ. ผลการตรวจ 
(C/OB/NC) 

สิ่งที่พบ/ไม่พบ 
9023 9024 9035 

3. การเก็บ 
   รักษา   
   และขนส่ง   
   ผลิตภัณฑ์  
 

3) มีการแสดงรุ่นการผลิตและ
สามารถตามสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

9.1 
 

 2.6   

4. ผู้ปฏิบัติงาน 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้
ความเข้ าใจ สามารถเฝ้ าระวั ง
อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น และ
ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ 

5.6 
10.1 

 2.5 
4 
7 

  

   เพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลการตรวจประเมิน                       ผ่าน                               ต้องแก้ไขตามข้อปรับปรุง 

หมายเหตุ  แนบเอกสารขั้นตอนการผลิตและ HACCP PLAN 
 

 

                                                                                          

                                                                                                                    ลงนาม ……………………………………... 

                                                                                                                            (……………………………………...) 

                                                                                           หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม/ วนัที่…………………………………… 
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แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับโรงงานแปรรูป  

ชื่อสถานประกอบการ                                                                                       จังหวัด                                   .      

หนังสือสำคัญแสดงการข้ึนทะเบียนโรงงานผลติสินคา้พืช ทะเบียนเลขที่                                                                               . 

วันที่ตรวจติดตาม                                        ขอบข่ายการปฏิบัติงาน   มกษ. 9023      มกษ. 9024          

คณะผู้ตรวจติดตาม 1. ตำแหน่ง  

    2. ตำแหน่ง    3. ตำแหน่ง ลงนาม                                             . 

    3. ตำแหน่ง  

                             4. ตำแหน่ง  

 กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

 1. การรับ 
    วัตถุดิบ 
 

1) มีการกำหนดเกณฑ์การรับวัตถุดิบ 
ตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบเป็นไป
ตามที่กำหนดไว ้
 
 

5.3    
 

2) มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบและสารเคมีที่
เกี่ ยวข้องในกระบวนการผลิต  เช่น 
ใบรับรอง Certificate of Analysis (COA) 
หากมีการใช้สารเคมี ต้องเป็นสารเคมีที่
อนุญาตให้ใช้กับอาหาร 

5.3    

3) พื้นที่รับวัตถุดิบ สะอาด ไม่มีน้ำขัง    
ไม่มีการสะสมของสิ่งปนเปื้อน 
 
 

6.1 
6.4 

 

   

4) หากมีการจัดเก็บวัตถุดิบ/สารเคมีที่ใช้
ในกระบวนการผลิต พื้นที่จัดเก็บต้อง
สะอาด แบ่งแยกเป็นสัดส่วน มีการช้ีบ่ง
ชัดเจน สามารถป้องกันการปนเปื้อน    
มีมาตรการควบคุมคุณภาพความปลอดภัย 
มีการตรวจสอบการหมุน เวียนของ
วัตถุดิบ/สารเคมี และมีการเบิกจ่ายอย่าง
เหมาะสม 

4.4.8 
6.1 
6.2 
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กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

2. การควบคุม
การปฏิบัติงาน 
 

1) พื้นที่ผลิต แบ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน 
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม  

4.2.1     

2) เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งาน สะอาด   
ไม่มีการสะสมของสิ่งปนเปื้อน มีการ
ควบคุม และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

6.1 
6.2 

 

   

 3) มี ก ารควบ คุ ม การปฏิ บั ติ งาน ใน
ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการผลิต 
เป็ น ไป ต าม ขั้ น ต อน วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน         
ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีบันทึกเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 

5.1 
5.2 
5.7 

9 
10 
11 

  

4) มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
ใช้ได้  (Validation) ในขั้นตอน ณ  จุด 
CCP เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
 
 

5.1 
 

11   

5) มีแผนและผลการสอบเทียบเครื่องมือ
ที่ใช้ในขั้นตอนสำคัญซึ่งส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของอาหาร 
 
 

4.3.2 
 

11   

 
 

6) เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detector) 
หรือแท่งแม่เหล็กดูดจับโลหะ ต้องมีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ 
และมีการสอบเทียบตามแผนที่กำหนด 

5.1 11   

7) มีการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้สัมผัสกับ
อาหาร ตามมาตรฐานน้ำบริโภคที่สอดคล้อง
ตามที่ โรงงานกำหนด โดยมีผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.5    

8) ภาชนะบรรจุและวัสดุที่ ใช้ สะอาด
สามารถป้องกันการปนเปื้อนและความ
เสียหายของผลิตภัณฑ์ ได้  รวมทั้ งไม่
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ 

4.3.1 
5.4 
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กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

3. การเก็บ 
   รักษา   
   และขนส่ง   
   ผลิตภัณฑ์  

1) พื้ น ที่ จั ด เก็ บ และขนส่ ง  สะอาด      
ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
ต่อผลิตภัณฑ์ และมีมาตรการป้องกัน
สัตว์พาหะ 

6.3 
8 

   

2) มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการจัดเก็บและขนส่งอย่าง
เหมาะสมเป็นไปตามที่กำหนด และมี
การหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ 

5.1 
8.2 

 

   

3) มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามแผนที่
กำหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

5.1  11  

4) มีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป
ตามกำหนด มีการระบุ ช้ีบ่ง และมีวิธี
จัดการอย่างเหมาะสม 
 

6.4 
5.1 

   

5) มีการแสดงรุ่นการผลิตและสามารถ
ตามสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งมี
การระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปลอดภัย
ของผู้บริโภค  
 

9.1    

4. ผู้ปฏิบัติงาน 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถเฝ้าระวังอันตรายที่มี
โอกาสเกิดขึ้น และปฏิบัติตามขั้นตอนได้
อย่างถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ 
 

5.6 
10.1 
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แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับโรงงานแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์: น้ำตาล 

ชื่อสถานประกอบการ                                                                                       จังหวัด                                   .      

หนังสือสำคัญแสดงการข้ึนทะเบียนโรงงานผลติสินคา้พืช ทะเบียนเลขที่                                                                               . 

วันที่ตรวจติดตาม                                        ขอบข่ายการปฏิบัติงาน   มกษ. 9023      มกษ. 9024          

คณะผู้ตรวจติดตาม 1. ตำแหน่ง  

    2. ตำแหน่ง    3. ตำแหน่ง ลงนาม                                             . 

    3. ตำแหน่ง  

                             4. ตำแหน่ง  

กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

  1. การรับ  
     วัตถุดิบ 

 

1) มีการกำหนดเกณฑ์การรับวัตถุดิบ 
ตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบเป็นไป
ตามที่กำหนดไว ้

5.3    

2) มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบและสารเคมีที่
เกี่ ยวข้องในกระบวนการผลิต  เช่น 
ใบรับรอง Certificate of Analysis (COA) 
หากมีการใช้สารเคมี ต้องเป็นสารเคมีที่
อนุญาตให้ใช้กับอาหาร 

5.3    

3) พื้นที่รับวัตถุดิบ สะอาด ไม่มีน้ำขัง  
ไม่มีการสะสมของสิ่งปนเปื้อน 
 

6.1 
6.4 

   

2. การเตรียม 
   อ้อย และ 
   หีบสกัด   
    

1) บริ เวณ พื้ นที่ ผลิ ต รางระบายน้ ำ 
เครื่องมือเครื่องจักร เช่น เครื่องสับ/ย่อย
อ้อย ลูกหีบ สะอาด ไม่มีน้ำขัง ไม่มีการ
สะสมของสิ่งปนเปื้อนและกลิ่นไม่พึง
ประสงค์  

4.4.2 
6.1 
6.4 

 

   

 2) รางลำเลียงและถังพักน้ำอ้อย หากมี
ความ เสี่ ย งในการปน เปื้ อน  ต้ องมี
มาตรการป้องกัน 

4.2 
4.3 

   

 3) หากมีการใช้สารเคมีหรือจุลินทรีย์ 
เช่น สาร biocide ควรมีการควบคุม
ปริมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด 

 

5.2    
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กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

2. การเตรียม 
   อ้อย และ 
   หีบสกัด   
 

4) มีการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้สัมผัสกับ
อาหาร ตามมาตรฐานน้ำบริโภคทีส่อดคล้อง
ตามที่โรงงานกำหนด โดยมีผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.5    

3. การทำใส 
   น้ำอ้อย  

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิต และ
ควบคุมการใช้สารเคมี เช่น ปูนขาว สาร
ช่วยตกตะกอน สารป้องกันฟอง ให้
เป็นไปตามที่กำหนด 

5.2    

2) มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผ้า
กรอง/ตะแกรงกรอง และมีมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อน 

6.1 9 
10 
11 

  

4. การต้มและ  
   กรองน้ำเชื่อม 

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามที่กำหนด เช่น อุณหภูมิ ค่า
pH  

4.3.2 
5.2 

9 
10 
11 

  

2) บริเวณหม้อต้มน้ำอ้อยต้องสะอาด ไม่
มีการสะสมของสิ่งปนเปื้อน 
 

6.1    

5. การละลาย
น้ำตาลทรายดิบ 
(กรณีผลิตน้ำตาล
ทรายขาว, น้ำตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์) 

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามที่ กำหนด เช่น อุณหภูมิ  
ปริมาณน้ำร้อน ค่า oBrix 

    

6. การฟอกสี/  
ลดค่าสีน้ำเชื่อม  
(กรณีผลิตน้ำตาล
ทรายขาว, น้ำตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์) 

1) กระบวนการผลิต เป็ นระบบปิ ด 
สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทำงานได้ และมีการควบคุมค่าต่างๆ 
เช่น ค่าpH อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น 
ให้เป็นไปตามที่กำหนด  
 

    

7. การเค่ียว 
   น้ำเชื่อม  

1) กระบวนการผลิตเป็นระบบปิด มีการ
ควบคุมค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน 
ให้เป็นไปตามที่กำหนด 

5.2    

2) บริเวณ เตรียมและจัดเก็บหัวเช้ือ
น้ำตาลต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 

6.1    
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กระบวนการผลิต กจิกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

8. การปั่นแยก 
   ผลึกน้ำตาล  

1) หม้อปั่นตลอดจนสายพานลำเลียงเป็น
ระบบปิด สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ 
และมีการควบคุมค่าต่างๆ เช่น ความเร็ว
รอบการปั่น เวลา อัตราการให้น้ำ (feed) 
ให้เป็นไปตามที่กำหนด 

5.2    

9. การอบ 
   น้ำตาล  

1) กระบวนการผลิต เป็ นระบบปิ ด   
แผ่นกรองลมเข้าหม้ออบอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ มีการทำความสะอาด 

4.4.6 
6.1 

   

2) มีการควบคุมกระบวนการผลิตและ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ เช่ น  อุ ณ ห ภู มิ  
ความช้ืน ให้เป็นไปตามที่กำหนด  
 

4.3.2 
5.2 

9 
10 
11 

  

10. การบรรจุ 
   และปิดผนึก 

1) เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detector) 
หรือแท่งแม่เหล็กดูดจับโลหะ ต้องมีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ 
และมีการสอบเทียบตามแผนที่กำหนด 

5.1 9 
10 
11 

  

2) อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สัมผัสน้ำตาล ต้อง
เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่วางสัมผัสพื้น
โดยตรง และไม่มีการสะสมของสิ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิต 

4.3.1 
5.4 

 

   

3) พื้นที่ ในการปฏิบั ติ งาน แบ่ งเป็น
สัดส่วนชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
ข้าม 

5.2.4    

11. การเก็บ 
    รักษา  
    และขนส่ง 
    ผลิตภัณฑ์ 
 

1) พื้ นที่ จั ด เก็บ และขนส่ ง  สะอาด      
ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
ต่อผลิตภัณฑ์ และมีมาตรการป้องกัน
สัตว์พาหะ 

6.3 
8 

   

2) มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการจัดเก็บและขนส่งอย่าง
เหมาะสมเป็นไปตามที่กำหนด และ     
มีการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์  

8.2    

3) มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามแผนที่
กำหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

5.3    
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กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

11. การเก็บ 
    รักษา  
    และขนส่ง 
    ผลิตภัณฑ์ 

4) มีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป
ตามกำหนด มีการระบุ ช้ีบ่ง และมีวิธี
จัดการอย่างเหมาะสม 

4.3.3 
6.4 

   

 5) มีการแสดงรุ่นการผลิตและสามารถ
ตามสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้ 

9.1 
 

   

  12. ผู้ปฏิบัติงาน 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถเฝ้าระวังอันตรายที่มี
โอกาสเกิดขึ้น และปฏิบัติตามขั้นตอนได้
อย่างถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ 

5.6 
10.1 

   

เพิ่มเตมิ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

ผลการตรวจประเมิน                       ผ่าน                               ต้องแก้ไขตามข้อปรับปรุง 

หมายเหตุ  แนบเอกสารขั้นตอนการผลิตและ HACCP PLAN 

 
                                                                                                                    ลงนาม ……………………………………... 

                                                                                                                            (……………………………………...) 

                                                                                           หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม/ วนัที่…………………………………… 
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แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับโรงงานแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์: แป้ง/น้ำเชื่อม 

ชื่อสถานประกอบการ                                                                                       จังหวัด                                   .        

หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลติสินคา้พืช ทะเบียนเลขที่                                                                               . 

วันที่ตรวจติดตาม                                        ขอบข่ายการปฏิบัติงาน   มกษ. 9023      มกษ. 9024          

คณะผู้ตรวจติดตาม 1. ตำแหน่ง  

    2. ตำแหน่ง    3. ตำแหน่ง ลงนาม                                             . 

    3. ตำแหน่ง  

                             4. ตำแหน่ง  

 กระบวนการผลิตแป้ง 

กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

 1. การรับวัตถุดิบ 
 

1) มีการกำหนดเกณฑ์ การรับวัตถุดิ บ 
ตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบเป็นไปตามที่
กำหนดไว ้

5.3    

2) มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพความ
ปลอดภั ยของวัตถุดิ บและสารเคมีที่
เกี่ ย วข้ อ งในกระบวน การผลิ ต  เช่ น 
ใบรับรอง Certificate of Analysis (COA) 
หากมีการใช้สารเคมี ต้องเป็นสารเคมีที่
อนุญาตให้ใช้กับอาหาร 

5.3    

3) พื ้นที ่ร ับว ัตถ ุด ิบ  สะอาด ไม ่ม ีการ
สะสมของสิ่งปนเปื้อน 
 

6.1 
6.4 

   

 4) หากมีการจัดเก็บวัตถุดิบ/สารเคมีที่ใช้
ในกระบวนการผลิต พื้นที่จัดเก็บต้อง
สะอาด แบ่งแยกเป็นสัดส่วน มีการช้ีบ่ง
ชัดเจน สามารถป้องกันการปนเปื้อน     
มีมาตรการควบคุมคุณภาพความปลอดภัย   
มีการตรวจสอบการหมุนเวียนของวัตถุดิบ/
สารเคมี และมีการเบิกจ่ายอย่างเหมาะสม 

4.4.8 
5.3 
6.1 
6.2 

   

2. การทำความ 
    สะอาด/ 
   เตรียมวัตถุดิบ  

1) บริเวณพื้นที่ผลิต ไม่มีการสะสมของสิ่ง
ปนเปื้อนและกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน  

6.1 

6.4 
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กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

3. การบด/โม่  
    และสกัด 
    แยกกาก 
 

1) เครื่อ งโม่  เครื่ องแยกกาก สะอาด      
ไม่มีการสะสมของสิ่งปนเปื้อนและกลิ่นไม่
พึงประสงค์ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 

6.1 
6.4 

   

2) มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำแป้ง เช่น  
โบเม่ ค่าpH ปริมาณSO2 ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้  

5.2 
5.3 

   

 3) มีการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้สัมผัสกับ
อาหาร ตามมาตรฐานน้ำบริโภคที่สอดคล้อง
ตามที่ โรงงานกำหนด โดยมีผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.5    

 4. การเพ่ิมความ 

    เข้มข้นน้ำแป้ง  

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิตและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำแป้งให้เป็นไปตามที่
กำหนด  

5.2    

2) เครื่องมือเครื่องจักร เช่น เครื่องไฮโดร
ไซโคลน สะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  

6.1 
6.2 

   

  5. การทำปฏิกิริยา   

  (กรณีผลิตแป้งดัดแปร) 

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิต เช่น 
อุณหภูมิ เวลา ค่าpH และการใช้สารเคมีให้
เป็นไปตามที่กำหนด มีมาตรการแก้ไข  
หากค่าควบคุมเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้  

4.3.2 
5.2 

9 
10 
11 

  

6. การล้าง  

  (กรณีผลิตแป้งดัดแปร) 

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิตและ
ตรวจสอบคุณภาพ เช่น ค่า Conductivity 
ค่า pH ของน้ำแป้งหลังผ่านการล้าง  

4.3.2 
5.2 

9 
10 
11 

  

7. การทำ 
   แป้งหมาด 
 

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิ ตและ
ตรวจสอบคุณภาพของแป้ง เช่น ความช้ืน 
ให้เป็นไปตามที่กำหนด 

4.3.2 
5.2 

9 
10 
11 

  

2) บริเวณผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ สะอาด 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่เป็นแหล่งสะสม
ของสิ่งปนเปื้อนและกลิ่นไม่พึงประสงค ์

6.1    

8. การอบแห้ง 

 

1) มีการควบคุมอุณหภูมิของลมร้อนที่ใช้
ในการอบแป้ง และควบคุมคุณภาพของ
แป้ง ให้เป็นไปตามที่กำหนด 

4.3.2 
5.1 
5.2 

   

2) กระบวนการผลิต เป็นระบบปิ ด      
แผ่นกรองลมเข้าหม้ออบอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์  และมีการทำความสะอาด 

4.4.6 
6.1 
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กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

9. การร่อน 

   คัดขนาด     

   และบรรจุ 

   ปิดผนึก 

 

1) ตะแกรงร่อนแป้งมีขนาดตามเกณฑ์ที่
กำหนด และมีการตรวจสอบสภาพความ
สมบูรณ์ของตะแกรงตามที่กำหนด 

6.1    

2) เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detector) 
หรือแท่งแม่เหล็กดูดจับโลหะ ต้องมีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ 
และมีการสอบเทียบตามแผนที่กำหนด 

5.1 9 
10 
11 

  

3) อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สัมผัสแป้ง ต้อง
เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่วางสัมผัสพื้น
โดยตรง และไม่มีการสะสมของสิ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิต 

5.2.4 
5.2.5 
6.1.2 

   

4) พื้นที่ในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็นสัดส่วน
ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
 

4.2.1    

10. การเก็บ 
    รักษา  
    และขนส่ง 
    ผลิตภัณฑ์
(กรณีผลิตแป้ง/  
น้ำเชื่อม) 

 

1) พื้ นที่ จั ด เก็ บและขนส่ ง สะอาด        
ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
ต่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีมาตรการป้องกัน
สัตว์พาหะ 

6.3 
8 

   

2) มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
ระหว่างการจัด เก็บ และขนส่ งอย่ าง
เหมาะสมเป็นไปตามที่กำหนด และมีการ
หมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ 

5.1 
8.2 

 

   

3) มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามแผนท่ีกำหนด 
หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1 11   

4) มีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
กำหนด มีการระบุช้ีบ่ง และมีวิธีจัดการ
อย่างเหมาะสม 

5.1    

5) มีการแสดงรุ่นการผลิตและสามารถ
ตามสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้  
 

9.1    

11. ผู้ปฏิบัติงาน  
(กรณีผลิตแป้ง/  
น้ำเชื่อม) 

 

1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถเฝ้าระวั งอันตรายที่มี
โอกาสเกิดขึ้น และปฏิบัติตามขั้นตอนได้
อย่างถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ 

5.6 
10.1 
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  กระบวนการผลิตน้ำเชื่อม 

กระบวนการผลิต กิจกรรมที่ประเมิน 
ข้อกำหนด ผลการตรวจ 

(C/OB/NC) 
สิ่งที่พบ/ไม่พบ มกษ. 

9023 
มกษ. 
9024 

1. การทำ 

   น้ำเชื่อม 

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ 
เช่ น  ก ารต้ มน้ ำแป้ ง  (Liquefaction)    
การบ่มน้ำแป้ง (Saccharification)  Ion-
Exchanger/Extraction Isomerization 
Demineration Chromatography แ ล ะ
ตรวจสอบคุณภาพน้ ำแป้ ง/น้ ำเช่ือม       
ในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว ้
  
 

5.2 9 
10 
11 

  

2. การกรอง  

 

1) ระบบการกรองมี ป ระสิท ธิภ าพ       
มีการควบคุมคุณภาพของน้ำเช่ือมให้
เป็นไปตามที่กำหนด  
 
 

5.2 9 
10 
11 

  

3. การทำให้ 

   เข้มข้น 

 

1) มีการควบคุมกระบวนการผลิตและ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื่อมให้เป็นไป
ตามที่กำหนด 
 
 

5.2 9 
10 
11 

  

4. การบรรจุ  
    
 

1) มีการทำความสะอาดในระบบท่อ 
CIP และตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน        
ที่กำหนดไว ้
 
 

6.1 
6.2 
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ระเบียบการปฏิบัติงาน 

รหัสเอกสาร : PP 09 

แก้ไขครั้งท่ี :  00 หน้าที่ : 1/6 

วันทีอ่อกเอกสาร  :   1 ตุลาคม 2562 

เรื่อง  การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ผู้จัดทำ :  
(นางสาววรัญญา ปานเกตุ) 

ผู้ทบทวน: 
(นางสาวทรรศน์สรัล รตันทัศนีย) 

  

 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้สามารถดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต    
ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรม

วิชาการเกษตร ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืช การจัดแผนงานการตรวจติดตาม การดำเนินการ
ตรวจติดตาม การรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผล การกลั่นกรองผลการตรวจติดตาม และรับรองผลการตรวจ
ติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 

3. เอกสารอ้างองิ 
3.1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง

โรงงานผลิตสินคา้พืช พ.ศ. 2558 
3.2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้า

พืช พ.ศ. 2559   

4. คำนิยาม 
4.1 โรงงานผลิตสินค้าพืช หมายถึง โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ตาม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559 
4.2 การตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ

เกษตร โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องของโรงงานผลิตสินค้าพืชเพ่ือใช้สำหรับดำเนินการตรวจติดตาม และ
อาจมีการดำเนินการเข้าตรวจติดตาม ณ โรงงานผลิตสินค้าพืช การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชประกอบด้วย 
2 แบบ ไดแ้ก่   
 4.2.1 การตรวจติดตามระบบ หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรักษาระบบมาตรฐานของ
โรงงานผลิตสินค้าพืชตามขอบข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ณ โรงงานผลิตสินค้าพืช รวมถึง
การสุ่มเก็บตัวอย่างในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไป
ตามที่กำหนดไว้  

4.2.2 การตรวจติดตามรายกรณี หมายถึง การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชกรณีที่ได้รับการ
แจ้งเตือนจากประเทศผู้นำเข้า หรือจากการเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช หรือผลวิเคราะห์เพ่ือขอ



 

ระเบียบการปฏิบัติงาน 

รหัสเอกสาร : PP 09 

แก้ไขครั้งท่ี :  00 หน้าที่ : 2/6 

วันทีอ่อกเอกสาร  :   1 ตุลาคม 2562 

เรื่อง  การตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ผู้จัดทำ :  
(นางสาววรัญญา ปานเกตุ) 

ผู้ทบทวน: 
(นางสาวทรรศน์สรัล รตันทัศนีย) 

  

 

ใบรับรองสุขอนามัยก่อนส่งออก หรือผลสุ่มตรวจจากด่านสุวรรณภูมิ พบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารและ
ปัญหาด้านสุขอนามัยพืช รวมทั้งกรณีท่ีมีการร้องเรียนด้านคุณภาพอ่ืนๆ  

5. ความรับผิดชอบ 
5.1 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (ผอ.กตม.) มีหน้าที่มอบหมายคณะ

ผู้ตรวจติดตาม อนุมัติแผนการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช และพิจารณานับความผิดเสนอผู้อำนวยการกอง
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

5.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนตรวจติดตาม มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตร จัดแผนงานการตรวจ และนัดหมายเข้าตรวจติดตาม ณ โรงงานผลิตสินค้าพืช เพ่ือตรวจติดตามการ
รักษาระบบมาตรฐานตามขอบข่ายที่ได้รับการข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  

5.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามแจ้งเตือน มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการแจ้งเตือน
จากประเทศผู้นำเข้า หรือจากการเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช หรือผลวิเคราะห์เพ่ือขอใบรับรอง
สุขอนามัยก่อนส่งออก หรือผลสุ่มตรวจจากด่านสุวรรณภูมิ พบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารและปัญหาด้าน
สุขอนามัยพืช รวมทั้งกรณีที่มีการร้องเรียนด้านคุณภาพอ่ืนๆ รวมทั้งจัดแผนงานการตรวจติดตามรายกรณี และนัด
หมายเข้าตรวจติดตาม 

5.4 คณะผู้ตรวจติดตาม มีหน้าที่ดำเนินงานเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินคาพืช รวบรวมข้อมูล ติดตาม
ผลการแก้ไขข้อปรับปรุง จัดทำรายงานผล และเสนอต่อคณะทำงานการกลั่นกรองผลการตรวจติดตาม 

5.5 คณะทำงานกลั่นกรองผลการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช มีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองผลการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ทบทวนและรวบรวมรายงานที่มีผลการพิจารณาผ่าน เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  

5.6 คณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดี
ในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจติดตาม การแจ้งเตือน สั่งพักใช้ หรือสั่งถอนคำสั่งพักใช้ หาก
มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
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6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 แผนภูมิข้ันตอน 
                                                   กิจกรรม  

 
  
      
      
   
      
 
 
 
  
   
        
       
       
 
 

  
       
 
                                                                                                   
      
 

  
             
                
  
   
 

6.6 ไม่ผ่าน 

6.5 ดำเนินการตรวจติดตาม ณ โรงงานผลิตสินค้าพืช  

6.8 กลั่นกรองผลการตรวจติดตาม 
 

6.9 รับรองผลการตรวจติดตาม 

6.7 รวบรวมข้อมูลและจดัทำรายงานผลการตรวจ 

โรงงานปรับปรุงแกไ้ข 

6.6.2 แจ้งเตือนครั้งท่ี 2 

6.6.1 แจ้งเตือนครั้งท่ี 1 

6.1 รวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืช 

6.3 มอบหมายคณะผูต้รวจติดตาม 
และอนุมัติแผนการตรวจติดตาม 

6.2 จัดแผนงานการตรวจตดิตามประจำเดือน 
และนัดหมายเขา้ตรวจติดตาม 

6.4 จัดทำตารางแผนการตรวจติดตามประจำเดือน 
และแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ไม่แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

แก้ไข 

ผ่าน 

ผ่าน 

6.6 ไม่ผ่าน 

ข้อมูลปัญหาความปลอดภัยอาหาร
และปัญหาสุขอนามยัพืช 

6.6 ไม่ผ่าน 

6.6.3 แจ้งเตือนครั้งท่ี 3 

ไม่แก้ไข 
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 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 รวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืช  
 6.1.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนตรวจติดตาม รวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรม

วิชาการเกษตร โดยพิจารณาการเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชอย่างน้อย 1 ครั้งต่อรอบอายุของหนังสือ
สำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 

 6.1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามแจ้งเตือน รวบรวมข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการแจ้งเตือน
จากประเทศผู้นำเข้า หรือจากการเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช หรือผลวิเคราะห์เพ่ือขอใบรับรอง
สุขอนามัยก่อนส่งออก หรือผลสุ่มตรวจจากด่านสุวรรณภูมิ พบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารและปัญหาด้าน
สุขอนามัยพืช รวมทั้งกรณีท่ีมีการร้องเรียนด้านคุณภาพอ่ืนๆ 

6.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนตรวจติดตามและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามแจ้งเตือน จัดแผนงานการตรวจ
ติดตามประจำเดือน นัดหมายการเข้าตรวจติดตามกับผู้ประกอบการ และเสนอแผนการตรวจติดตามให้ ผอ.กตม. 
พิจารณา  

6.3 ผอ.กตม. มอบหมายคณะผู้ตรวจติดตาม และอนุมัติแผนการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช  
6.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนตรวจติดตามและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามแจ้งเตือน จัดทำตารางแผนการ

ตรวจติดตามประจำเดือน และแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจติดตาม 
6.5 คณะผู้ตรวจติดตาม ดำเนินการเข้าตรวจติดตาม ณ โรงงานผลิตสินค้าพืช รวมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือ

ตรวจวิเคราะห์ตามแผนการตรวจติดตาม  
6.6 กรณีที่ผลการตรวจติดตามไม่ผ่าน โรงงานผลิตสินค้าพืชต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีได้รับแจ้ง

จากกรมวิชาการเกษตรพร้อมแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
และสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 30 วัน 

6.6.1 หากไม่ดำเนินการแก้ไขข้อปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่
ดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559 กำหนดแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน   

6.6.2 หากไม่ดำเนินการแก้ไขข้อปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือแจ้ง
เตือนครั้งที่  1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 2 ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559 มีผลพักใช้หนังสือสำคัญแสดงการ
ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช กำหนด 15 วัน 
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6.6.3 หากไม่ดำเนินการแก้ไขข้อปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือแจ้ง
เตือนครั้งที่  2 เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 3 ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559 มีผลพักใช้หนังสือสำคัญแสดงการ
ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช กำหนด 30 วัน ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
กรมวิชาการเกษตร จะพักใช้หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช จนกว่าบริษัทฯ จะ
ดำเนินการแก้ไขข้อปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 

6.7 คณะผู้ตรวจรวบรวมข้อมูลผลการตรวจติดตาม พิจารณาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงของโรงงาน และ
จัดทำรายงานการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (DOA) และรายงานการตรวจติดตาม
โรงงานผลิตสินค้าเกษตร กรณีได้รับการแจ้งเตือน 

6.8 คณะทำงานกลั่นกรองผลการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พิจารณากลั่นกรอง
ผลการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช  ทบทวน และรวบรวมรายงานที่มีผลการพิจารณาผ่านเสนอ
คณะกรรมการรับรองฯ (กรณีคณะทำงานกลั่นกรองฯ มีมติให้ไมผ่่าน ให้ดำเนินการตามข้อ 6.6) 

6.9 คณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการตรวจติดตาม แจ้งเตือน สั่งพักใช้ หรือสั่งถอนคำสั่งพักใช้ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559  (กรณี
คณะกรรมการรับรองฯ มีมติให้ไม่ผ่าน ให้ดำเนินการตามข้อ 6.6) กรณีการแจ้งเตือนจากต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่
ส่งรายงานการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าเกษตรกรณีได้รับการแจ้งเตือน ให้กลุ่ม กปพ. เพ่ือรวบรวมแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
7. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

7.1 แบบบันทึกการประชุมเพื่อตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (ใบเปิดประชุม DOA) 
7.2 แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับโรงคัดบรรจุ 
7.3 แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับโรงงานแปรรูป 
7.4 แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับโรงงานแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์: น้ำตาล 
7.5 แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับโรงงานแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์: แป้ง/

น้ำเชื่อม 
7.6 แบบบันทึกการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช สำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด ์
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ผู้ทบทวน: 
(นางสาวทรรศน์สรัล รตันทัศนีย) 

  

 

7.7 รายงานการตรวจติดตามมาตรการควบคุมศัตรู พืชของโรงคัดบรรจุ (เฉพาะโรงคัดบรรจุที่มีการ
ส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส) 

7.8 รายงานการตรวจติดตามโรงงานคัดบรรจุ กรณีการแจ้งเตือนปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยอาหาร 
7.9 รายงานการตรวจติดตาม กรณีการตรวจพบแมลงศัตรูพืช 
 

 
 
  




