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มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ีสาํ หรับพืชอาหาร
1.

ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรั บการผลิตพืช
เพื่อใช้ เป็ นอาหาร เช่น พืชผัก ไม้ ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของการผลิต
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในระดับฟาร์มเพื่อจําหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ผลิตผล
ที่ ป ลอดภั ย มี คุ ณภาพเหมาะสมในการบริ โ ภค โดยคํา นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อม รวมถึ ง สุ ข ภาพ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัตงิ าน

2.

นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีดงั ต่อไปนี้

2.1

อันตราย (hazard) หมายถึง สารชีวภาพ สารเคมี หรือสิ่งทางกายภาพในอาหาร หรือสภาวะ
ของอาหารที่มโี อกาสก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

2.2

วัตถุ อันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้ เพื่ อป้ องกัน ทําลาย
ดึงดู ด ขับไล่ หรือควบคุม ศัตรูพืชและสัตว์ รวมถึงพืชและสัตว์ท่ีไม่ พึงประสงค์ ไม่ ว่าจะเป็ น
การใช้ ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนส่ง การจําหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิต
สินค้ าเกษตร อาหาร หรืออาหารสัตว์ หรือเป็ นสารที่อาจใช้ กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก
(ectoparasites) และให้ หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทําให้ ใบร่ วง
สารทําให้ ผลร่วง สารยับยั้งการแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้ กับพืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อป้ องกันการเสื่อมเสียระหว่ างการเก็บรักษาและการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ ย สารอาหารของ
พืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุท่เี ติมในอาหารสัตว์ (feed additive) และยาสําหรับสัตว์

2.3

สารพิ ษ ตกค้ า ง (pesticide residue) หมายถึง สารตกค้ า งในสิน ค้ า เกษตรที่เ กิด จากการใช้
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร และให้ หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
นั้น ได้ แก่ สารจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง (conversion products) สารจากกระบวนการสร้ าง
และสลาย (metabolites) สารจากการทําปฏิกิริย า (reaction products) และสารที่ป นอยู่ ใ น
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร (impurities) ที่มคี วามเป็ นพิษอย่างมีนัยสําคัญ

2.4

ศัตรูพืช (pest) หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็ นอันตรายแก่พืชที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย ได้ แก่
โรคพืช แมลง สัตว์ และวัชพืช
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2.5

ปุ๋ ย (fertilizer) หมายถึง สารอินทรีย์ อินทรีย์สังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติหรือทําขึ้นก็ตาม สําหรับใช้ เป็ นธาตุอาหารพืชได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือทําให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดิน เพื่อบํารุงความเติบโตแก่พืช

2.6

สุ ข ลั ก ษณะ (hygiene) หมายถึ ง สภาวะและมาตรการต่ า งๆ ที่ จํา เป็ นที่ จ ะทํา ให้ มั่ น ใจ
ในความปลอดภัยของสินค้ าเกษตรและอาหารในทุกขั้นตอนการผลิตและเหมาะสมต่อการบริโภค

2.7

การตามสอบ (traceability/product tracing) หมายถึง การติดตามที่มา และที่หมายต่ อไป
ของสินค้ าเกษตรและอาหาร ตามขั้นตอนการผลิต การจัดการ การแปรรูป และการจําหน่ าย
ที่กาํ หนดหนึ่งหรือหลายขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน

3.

ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี าํ หรับพืชอาหาร มีดงั นี้

3.1

นํ้า
หลักการ
นํ้าที่ใช้ ในการผลิตมาจากแหล่ งที่ไม่ ทาํ ให้ เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนในอาหาร และไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และมีวิธกี ารจัดการเพื่อให้ ได้ ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

3.1.1

นํา้ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ต้ องมาจากแหล่งนํา้ ที่ไม่มีสภาพแวดล้ อมซึ่งก่อให้ เกิดการปนเปื้ อน
อันตรายต่อผลิตผล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ประเมินความเสี่ยงของนํา้ ที่ใช้ หากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ มีมาตรการ
ป้ องกัน ทั้งนี้ ให้ มีการสุ่มเก็บนํา้ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้ อนจากอันตรายทางเคมีหรือชีวภาพ
หรือวิเคราะห์การปนเปื้ อนจากทั้งอันตรายทางเคมีและชีวภาพ โดยห้ องปฏิบัตกิ ารของทางราชการ
หรือห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ และเก็บใบแจ้ งผลการวิเคราะห์ไว้ เป็ น
หลักฐาน
กรณีผลการวิเคราะห์มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ตรวจสอบหาสาเหตุ
ของปั ญหา และดําเนินการแก้ ไขหรือป้ องกันให้ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบันทึกข้ อมูลสาเหตุของ
ปัญหา และวิธกี ารแก้ ไขหรือป้ องกันไว้

3.1.2

ไม่ใช้ นาํ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น แหล่ งชุมชน สถานที่ท่กี ่อให้ เกิด
การปนเปื้ อนอันตราย กรณีจาํ เป็ นต้ องใช้ ต้ องมีหลักฐานหรือข้ อพิสจู น์ท่ชี ัดเจนว่านํา้ นั้นได้ ผ่าน
การบําบัดนํา้ เสียมาแล้ ว และสามารถนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตได้

3.1.3

นํ้าที่ใช้ สาํ หรับละลายปุ๋ ยและวัตถุ อันตรายทางการเกษตรที่สัมผัสกับผักและผลไม้ บริโภคสด
ไม่ ควรมีเชื้อจุ ลินทรี ย์ปนเปื้ อนในระดับที่มีผลกระทบต่ อความปลอดภั ยในการบริ โภค ทั้งนี้
นํา้ ควรมีคุณภาพที่ไม่ทาํ ให้ ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ ยและวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรลดลง
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3.1.4

มีวิธกี ารให้ นาํ้ ที่เหมาะสมกับความต้ องการของพืชและความชื้นของดิน

3.1.5

มี วิ ธีก ารให้ นํ้า ที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อ ลดการสูญ เสีย นํ้า และลดความเสี่ย งที่มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ

3.1.6

มีการจัดการนํา้ เสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ งาน เช่น นํา้ จากห้ องสุขา นํา้ ทิ้งต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง
ที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ

3.1.7

บํารุงรักษาระบบการให้ นาํ้ และดูแลให้ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

3.1.8

นํา้ ที่ใช้ ไม่มาจากแหล่งนํา้ ที่เกิดขึ้นจากการทําลายสิ่งแวดล้ อม

3.1.9

มีการอนุรักษ์แหล่งนํา้ และสภาพแวดล้ อม

3.1.10

เลือกแหล่งปลูกที่มีปริมาณนํา้ เพียงพอที่จะใช้ ในการผลิตพืชให้ มีคุณภาพ

3.1.11

กรณีผลิตพืชไฮโดรโพนิกส์ต้องเปลี่ยนนํา้ อย่างสมํ่าเสมอหรือถ้ ามีการนํานํา้ กลับมาใช้ ใหม่ ให้ มี
ระบบการลดปริมาณการปนเปื้ อนของจุลินทรีย์และสารเคมี

3.1.12

บํารุงรักษาระบบการให้ นาํ้ ของการผลิตพืชไฮโดรโพนิกส์ให้ สะอาดตามความเหมาะสม เพื่อป้ องกัน
การปนเปื้ อนของจุลินทรีย์

3.1.13

นํ้าที่ใช้ ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้ องมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าบริ โภคหรือเทียบเท่า
โดยให้ ความสําคัญกับปัญหาการปนเปื้ อนเป็ นพิเศษในกรณี ดังต่อไปนี้
1) นํา้ ซึ่งใช้ เป็ นนํา้ ล้ างสุดท้ ายที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้
2) นํ้าที่ใช้ กับผลิ ตผลที่มี คุ ณลั กษณะทางกายภาพที่ท าํ ให้ นํ้าตกค้ างอยู่ ท่ีผลิ ตผล เช่ น ใบ
และพื้นผิวที่ไม่เรียบ

3.2

พื้ นที่ปลูก
หลักการ
เลื อ กพื้ นที่ป ลู ก ที่ไ ม่ ท ํา ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อนในอาหารและไม่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ อสิ่งแวดล้ อม และมีวิธีจัดการพื้ นที่ปลูกให้ เหมาะสม สะดวกต่ อการปฏิบัติงานเพื่ อให้ ได้
ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

3.2.1

พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้ อมซึ่งก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนอันตรายต่อผลิตผล ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ประเมินความเสี่ยงของดิ นที่ใช้ ปลู ก หากมีความเสี่ยงต่ อความปลอดภั ยของผู้ บริ โภค ให้ มี
มาตรการป้ องกัน ทั้งนี้ ให้ มีการสุ่มเก็บดินเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้ อนจากอันตรายทางเคมีหรือ
ชีวภาพ หรือวิเคราะห์การปนเปื้ อนจากทั้งอันตรายทางเคมีและชีวภาพ โดยห้ องปฏิบัติการของ
ทางราชการหรือห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพและเก็บใบแจ้ งผลการวิเคราะห์
ไว้ เป็ นหลักฐาน
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กรณีผลการวิเคราะห์มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ตรวจสอบหาสาเหตุ
ของปั ญหาและดําเนินการแก้ ไขหรือป้ องกันให้ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบันทึกข้ อมูลสาเหตุของ
ปัญหาและวิธกี ารแก้ ไขหรือป้ องกันไว้
3.2.2

กรณีจาํ เป็ นต้ องใช้ พ้ ืนที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อน ต้ องมีข้อพิสูจน์ท่ชี ัดเจนว่ามีวิธีการ
บําบัดที่ลดการปนเปื้ อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้

3.2.3

หากใช้ สารเคมีท่ใี ช้ รมหรือราดดินเพื่อฆ่าเชื้อในดินหรือวัสดุปลูก ให้ บันทึกข้ อมูลชนิดสารเคมี
วันที่ใช้ อัตราส่วนและวิธใี ช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้ อมทั้งเก็บบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน

3.2.4

พื้ นที่ปลู กใหม่ ไม่ เป็ นพื้ นที่ท่ีจะก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม หากมีผลกระทบต้ องมี
มาตรการในการลดหรือป้ องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น

3.2.5

วางผั งแปลง จั ดทําแปลงหรื อปรั บปรุ งผังแปลง โดยคํานึ งถึ งผลกระทบต่ อความปลอดภั ย
ด้ านอาหาร สิ่งแวดล้ อม คุ ณภาพผลิ ตผล และสุขภาพ ความปลอดภั ย และสวั สดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน

3.2.6

ดูแลรักษาพื้นที่ท่ปี ลูกพืชเพื่อป้ องกันการเสื่อมโทรมของดิน

3.2.7

ปลูกพืชให้ เหมาะสมกับชนิดของดิน

3.2.8

วิธปี ฏิบัตใิ นการปลูกพืชไม่มีความเสี่ยงที่ทาํ ให้ ส่งิ แวดล้ อมเสื่อมโทรม

3.2.9

จั ดทํารหั สแปลงปลู ก และข้ อมู ลประจําแปลงปลู ก โดยระบุ ช่ื อเจ้ าของฟาร์ ม สถานที่ติ ดต่ อ
ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ ามี) สถานที่ติดต่อ ที่ต้ังแปลงปลูก แผนผังที่ต้ังแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก
ชนิดพืช และพันธุท์ ่ปี ลูก

3.2.10

จัดทําประวัตกิ ารใช้ ท่ดี ินย้ อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี

3.2.11

พื้นที่ปลูกต้ องไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะพื้นที่ท่มี ีความลาดชัน และสอดคล้ อง
กับข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส่วนราชการกําหนด

3.3

วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
หลักการ
การใช้ วั ตถุ อั นตรายทางการเกษตร ต้ องมี วิ ธี การใช้ ที่ ถู กต้ องเพื่ อให้ มั่ นใจว่ าผลิ ตผลที่ ได้
มีความปลอดภั ย และไม่ ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพและความปลอดภั ยของผู้ ป ฏิบั ติงาน รวมถึ ง
สิ่งแวดล้ อม

3.3.1

หากใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรต้ องใช้ ตามคําแนะนําหรืออ้ างอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามคําแนะนําบนฉลากที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
หยุ ดใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามช่ วงเวลาที่ระบุ ไว้ บนฉลากกํากับ
การใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรแต่ละชนิดหรือให้ เป็ นไปตามคําแนะนําของหน่วยงานราชการ
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กรณี ท่ีมี ห ลั ก ฐานหรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารใช้ วั ต ถุ อัน ตรายทางการเกษตรไม่ ต รง
ตามคํา แนะนํา ให้ วิ เ คราะห์ ส ารพิ ษ ตกค้ า งในผลิ ต ผลโดยห้ อ งปฏิบั ติก ารของทางราชการ
หรื อ ห้ องปฏิบั ติ การที่ได้ รั บการรั บรองระบบคุ ณภาพเพื่ อวิ เคราะห์ สารพิ ษตกค้ าง และเก็บ
ผลการวิเคราะห์ไว้ เป็ นหลักฐาน
กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้ างมีค่าเกินมาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุดหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง ให้ ตรวจสอบหาสาเหตุของปั ญหาและดําเนินการแก้ ไขหรือป้ องกัน รวมทั้งบันทึก
ข้ อมูลสาเหตุของปัญหาและวิธกี ารแก้ ไขหรือป้ องกันไว้
3.3.2

ห้ ามใช้ หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต นําเข้ า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม

3.3.3

กรณีผลิ ตเพื่ อส่ งออก ห้ ามใช้ วั ตถุ อันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ ค้ าห้ ามใช้ หรื อ ให้ ใ ช้
ตามชนิดวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้ามีข้อกําหนดปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุด

3.3.4

มี เ อกสารหรื อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรที่ ใ ช้ ไ ด้ ห รื อ ห้ า มใช้ ใ นประเทศ
และประเทศคู่ค้า รวมถึงข้ อกําหนดปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุดของประเทศคู่ค้า

3.3.5

เลื อ กใช้ เครื่ องพ่ น สารเคมี แ ละอุ ป กรณ์รวมทั้งวิ ธีก ารพ่ น สารเคมี ท่ีถู กต้ อ ง โดยตรวจสอบ
เครื่ อ งพ่ น สารเคมี ใ ห้ อยู่ ใ นสภาพพร้ อ มที่จ ะใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให้ ปฏิ บั ติ
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร

3.3.6

ไม่ ใช้ วั ตถุ อันตรายทางการเกษตรหรื อสารเคมี อ่ืนมากกว่ าสองชนิ ด ผสมกัน เว้ นแต่ จะเป็ น
คําแนะนําของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องหรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรองที่เป็ นที่ยอมรับ

3.3.7

ใช้ ระบบการบริ ห ารจั ดการศั ตรู พื ชแบบผสมผสานที่เหมาะสมเพื่ อลดการใช้ วั ตถุ อั น ตราย
ทางการเกษตร

3.3.8

วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุซ่ึงใช้ ไม่หมดในคราวเดียว ให้ ปิดให้ สนิท
และเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้ องระบุ
ข้ อมูลให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง

3.3.9

จัด เก็บวั ตถุ อันตรายทางการเกษตรและสารเคมี ช นิด ต่ างๆ เป็ นสัดส่ วนในสถานที่เ ก็บ ที่มี
โครงสร้ างเหมาะสมและมิดชิดเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของสารแต่ละชนิดและสามารถควบคุม
การหยิบใช้ ได้ ไม่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผลและไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล

3.3.10

ไม่เก็บสารเคมีชนิดเหลวอยู่บนชั้นที่เหนือกว่าสารเคมีชนิดผงหรือมีลักษณะเป็ นผง

3.3.11

กําจัดสารเคมีท่เี หลือจากการผสมหรือไม่ใช้ แล้ วในลักษณะที่ไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล
และสิ่งแวดล้ อม

3.3.12

สารเคมีอ่ืน เช่ น นํ้ามันเชื้ อเพลิ ง สารทําความสะอาด สารอื่นๆ ที่ไม่ ได้ ใช้ ทางการเกษตร ให้ ใช้
เก็บ และกําจัดด้ วยวิธที ่ถี ูกต้ อง เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้ อม
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3.3.13

ทําความสะอาดเครื่ องพ่ นสารเคมี และอุปกรณ์ภายหลั งการใช้ ทุกครั้ งและกําจั ดนํ้าล้ างด้ วย
วิธที ่ไี ม่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้ อม

3.3.14

ภาชนะบรรจุ วัตถุ อันตรายทางการเกษตรหรื อภาชนะบรรจุ สารเคมีท่ีใช้ หมดหรื อไม่ ใ ช้ แล้ ว
ควรทําลายเพื่อป้ องกันการนํากลับมาใช้ หรือกําจัดด้ วยวิธที ่ถี ูกต้ องตามข้ อกําหนดหรือข้ อแนะนํา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

3.3.15

วัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารเคมีท่เี สื่อมสภาพหรือหมดอายุ ควรเก็บในสถานที่เฉพาะ
และทํา ลายเพื่ อ ป้ องกัน การนํา กลั บ มาใช้ หรื อ กํา จั ด ด้ ว ยวิ ธี ท่ีถู ก ต้ อ งตามข้ อ กํา หนดหรื อ
ข้ อแนะนําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

3.3.16

บันทึกหรือจัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารเคมีท่เี ก็บไว้ ในสถานที่เก็บ
โดยอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ชื่อสารเคมี วันเดือนปี และจํานวนที่เก็บรักษา วันเดือนปี ที่ผลิต
หรือหมดอายุ วันเดือนปี ที่ใช้ หมด กําจัด หรือทําลาย

3.3.17

ผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมต้ องมีความรู้ในการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้ อง โดยต้ อง
รู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้ เครื่องพ่ น
สารเคมีและอุปกรณ์ และต้ องมีคุณสมบัตติ ามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่เี กี่ยวข้ อง

3.3.18

ผู้ ปฏิบัติงานและผู้ ควบคุ มต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับการป้ องกันตนเองจากการใช้ วัตถุ อันตราย
ทางการเกษตรหรือสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น

3.3.19

ขณะปฏิบั ติ งานผู้ ใ ช้ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร ต้ อ งสวมเสื้อ ผ้ า และรองเท้ า อย่ า งมิ ด ชิ ด
และใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุ คคล เช่ น ชุดป้ องกันสารเคมี หน้ ากาก ถุงมือ หมวก
และแว่นตาป้ องกัน

3.3.20

ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ อยู่ เหนือลมตลอดเวลา ระวังละอองฟุ้ งกระจายสู่ตนเอง
และไปปนเปื้ อนแปลงใกล้ เคียง และสิ่งแวดล้ อม

3.3.21

ผู้พ่นวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรต้ องอาบนํา้ สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้ าทันทีหลังการพ่น เสื้อผ้ า
ที่สวมใส่ขณะพ่นต้ องนําไปซักให้ สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยกจากเสื้อผ้ าที่ใช้ ปกติ

3.3.22

มีอปุ กรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้ วน เช่น นํา้ ยาล้ างตา นํา้ สะอาด
ทราย

3.3.23

มี เ อกสารคํา แนะนํา การปฏิ บั ติ ก รณี ท่ีมี อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น แสดงไว้ ใ ห้ เห็ น ชั ด เจน
ในบริเวณเก็บวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรและสารเคมี

3.4

การจัดการกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกีย่ ว
หลักการ
มีการจัดการที่ดีในพื้ นที่ปลู ก รวมถึงปั จ จัยการผลิ ต เครื่ อ งมือ และอุปกรณ์ และการกําจั ด
ของเสีย เพื่อให้ การปฏิบัติงานภายในแปลงปลูกมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ได้ ผลิตผลที่ปลอดภัย
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และมีคุณภาพเหมาะสมกับการบริโภค ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และสุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติงาน
3.4.1

มีแผนควบคุ มการผลิ ตเพื่ อให้ ได้ ผลิ ตผลตรงตามวั ตถุ ประสงค์ โดยใช้ หลั กการปฏิบั ติท าง
การเกษตรที่ดี หรื อ ใช้ ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย ที่ไ ด้ รั บ การยอมรั บ หรื อ ข้ อ มู ล จากทางราชการ
หรือผู้เชี่ยวชาญด้ านพืชนั้นๆ หรือข้ อมูลจากคู่ค้า เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอน
ที่อาจส่งผลกระทบคุณภาพของผลิตผล

3.4.2

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อมูลปั จจัยการผลิต แหล่ งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของปั จจัย
การผลิตที่สาํ คัญ เช่น เมล็ดพันธุห์ รือต้ นพันธุ์ ปุ๋ ย ธาตุอาหารเสริม วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต พร้ อมทั้งระบุรายการ.ปริมาณ วันเดือนปี ที่จดั ซื้อ

3.4.3

เมล็ ด พั น ธุ์ หรื อ ต้ นพั น ธุ์ หรื อ ส่ ว นขยายพั น ธุ์ มาจากแหล่ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ตรงตามพั น ธุ์
ตามความต้ องการของตลาด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและประวัติของเมล็ดพันธุ์ หรือต้ นพันธุ์
หรือส่วนขยายพันธุไ์ ด้

3.4.4

ไม่ปลูกพืชชนิดที่เป็ นพิษต่อการบริโภค ยกเว้ นมีข้อมูลในการบริโภคที่ถูกต้ องของพืชนั้น

3.4.5

หากมีการคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุด์ ้ วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ ใช้ ตามวิธีการและอัตรา
ตามคําแนะนําบนฉลากที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และบันทึกข้ อมูลไว้

3.4.6

มี ก ารจั ด การที่ ดี ใ นการใช้ ปุ๋ ยและสารปรั บ ปรุ ง ดิ น เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด การปนเปื้ อน
ทั้งในด้ านจุ ลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดับที่จะทําให้ ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
และใช้ ปุ๋ยที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.4.7

หากเกษตรกรทําปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ เองในฟาร์ม ปุ๋ ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการหมักหรือย่อยสลาย
โดยสมบูรณ์ และบันทึกข้ อมูลที่ระบุวิธกี าร วันที่ และระยะเวลาที่ใช้ ในการหมักปุ๋ ย

3.4.8

ไม่ใช้ ส่งิ ขับถ่ายของคนมาเป็ นปุ๋ ย

3.4.9

พื้นที่เก็บรักษา ผสม หรือการขนย้ าย ปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน หรือพื้นที่สาํ หรับหมักปุ๋ ยอินทรีย์
ต้ องแยกเป็ นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณที่ไม่เกิดการปนเปื้ อนสู่พ้ ืนที่ปลูกและแหล่งนํา้

3.4.10

ใช้ ปุ๋ยให้ เหมาะสมต่ อพื ชที่ปลูก ในอัตราตามคําแนะนําบนฉลาก หรื อตามผลวิเคราะห์ ดิ น
หรือคําแนะนําของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง

3.4.11

กรณีผลิ ตพื ชไฮโดรโพนิกส์ ต้ องมีการเฝ้ าระวั งและบั นทึกข้ อมู ลการผสม การใช้ และกําจั ด
สารละลายธาตุ อ าหารพื ช หากประเทศคู่ ค้ า มี ข้ อ กํา หนดปริ ม าณไนเตรตในผลิ ต ผล ให้ มี
การควบคุมปริมาณสารตกค้ างไม่ให้ เกินค่ามาตรฐานของประเทศคู่ค้า

3.4.12

จัดให้ มเี ครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

3.4.13

จั ด ให้ มีส ถานที่เ ก็บ รั ก ษาเครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ก ารเกษตรเป็ นสัด ส่ ว น ปลอดภั ย และง่ าย
ต่อการนําไปใช้ งาน
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3.4.14

ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเครื่องใช้ ไฟฟ้ าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกัน
อุบัตเิ หตุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

3.4.15

ตรวจสอบเครื่ องมื อ และอุ ปกรณ์ การเกษตรที่ ต้ องอาศั ยความเที่ ยงตรงในการปฏิ บั ติ งาน
ตามความเหมาะสม หากพบว่ ามี ค วามคลาดเคลื่ อ นต้ อ งปรั บปรุ งซ่ อ มแซมหรื อ เปลี่ ย นใหม่
ให้ มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใช้ งาน

3.4.16

ทํา ความสะอาดเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตรทุ ก ครั้ ง ก่ อ นการใช้ ง านและหลั ง ใช้ ง าน
เสร็จแล้ ว โดยวิธีท่เี หมาะสม หากมีการใช้ สารเคมีทาํ ความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ ให้ มีวิธีป้องกัน
การปนเปื้ อนสู่ผลิตผล

3.4.17

มีการจัดการการผลิตเพื่อให้ ได้ ผลิตผลตรงตามข้ อกําหนดของคู่ค้า

3.4.18

ส่วนของพืชที่มีศัตรูพืชเข้ าทําลายให้ กาํ จัดด้ วยวิธแี ละในสถานที่ท่เี หมาะสมหรือตามคําแนะนํา
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม

3.4.19

แยกของเสี ย และสิ่ง ของที่ไ ม่ ใ ช้ ห รื อ ไม่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การผลิ ต ให้ ชัด เจน รวมทั้ง มี ท่ีท้ ิง ขยะ
ให้ เพียงพอ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ ชัดเจน รวมถึงมีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
เช่น การนําไปใช้ ซาํ้ รีไซเคิล หรือใช้ ประโยชน์อย่างอื่น

3.5

การเก็บเกีย่ วและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกีย่ ว
หลักการ
มีวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ ได้ ผลิตผลที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพเหมาะสมกับการบริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม

3.5.1

ต้ องเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยผลิตผลมีคุณภาพตามความต้ องการ
ของตลาดหรือตามข้ อกําหนดของคู่ค้า

3.5.2

การเก็บเกี่ยวต้ องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนที่มีผลต่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

3.5.3

หากวิ ธี เ ก็บ เกี่ ย วและการปฏิ บั ติ ห ลั ง เก็บ เกี่ ย วทํา ให้ เกิ ด กลิ่ น ที่ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ควั น ฝุ่ น
และเสียงรบกวน ให้ มมี าตรการเพื่อลดผลกระทบต่อบริเวณข้ างเคียง

3.5.4

ใช้ เครื่ องมือหรือวิธีการเฉพาะ เพื่อป้ องกันการชํ้าหรื อเป็ นรอยตําหนิของผลิ ตผลเนื่อ งจาก
การเก็บเกี่ยว

3.5.5

ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือบรรจุในแปลงปลูกแล้ ว ให้ มีการป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตราย
และไม่วางผลิตผลสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง หากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

3.5.6

คัดแยกผลิตผลด้ อยคุณภาพกับผลิตผลที่มีคุณภาพ รวมถึงมีวิธกี ารใช้ ประโยชน์หรือการจัดการ
ผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ และตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ
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3.5.7

หากมีการจัดชั้นคุณภาพและขนาดก่อนจําหน่าย ให้ คัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดของผลิตผล
ตามข้ อกําหนดในมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่กาํ หนดสําหรับผลิตผลแต่ละชนิด หรือตามข้ อกําหนด
ของคู่ค้า

3.5.8

ต้ องแยกภาชนะบรรจุ ของเสีย สารเคมี และวั ตถุ อันตรายทางการเกษตรอย่ า งชั ด เจนจาก
ภาชนะบรรจุผลิตผลในการเก็บเกี่ยวและการขนย้ าย เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน

3.5.9

อุป กรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ ท่ีสัมผัสกับผลิ ตผลโดยตรง ต้ องทํา จากวัสดุ ท่ีไม่ ทาํ ให้ เ กิด
การปนเปื้ อน

3.5.10

ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุให้ สะอาด และให้ มสี ภาพใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์

3.5.11

จัดให้ มีสถานที่เก็บรั กษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ ให้ เป็ นสัดส่วน โดยแยกออกจาก
วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีอ่นื ๆ ปุ๋ ย และสารปรับปรุงดิน เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน
หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้ อนอันตรายจากเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ให้ มีมาตรการ
ป้ องกัน

3.5.12

อาคารหรือสถานที่ท่ใี ช้ ในการปลูก เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ ขนย้ าย และเก็บรักษาผลิตผล มีโครงสร้ าง
ที่สามารถป้ องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้ อนในผลิตผล

3.5.13

ป้ องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ อยู่ในบริเวณปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา
หากมีความเสี่ยงในการเป็ นพาหะนําเชื้อ ให้ มมี าตรการป้ องกัน

3.5.14

กรณีมีความเสี่ยงจากศัตรูพืชและสัตว์พาหะนําเชื้อ ให้ มีมาตรการป้ องกัน โดยเฉพาะในบริเวณ
ปฏิบัตงิ าน คัดบรรจุ และเก็บรักษา

3.5.15

กรณีมีการใช้ เหยื่อหรือกับดักเพื่อกําจัดสัตว์พาหะนําเชื้อ ให้ จัดวางในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล ภาชนะบรรจุ และวัสดุ รวมถึงให้ มกี ารบันทึกข้ อมูล

3.6

การพักผลิตผล การขนย้าย และการเก็บรักษา
หลักการ
มีการจัดการ การพั กผลิตผล การขนย้ าย และการเก็บรั กษาที่เหมาะสม เพื่ อให้ ได้ ผลิ ตผล
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมกับการบริโภค

3.6.1

มีการจั ดการด้ านสุขลั กษณะของสถานที่และวิ ธีการขนย้ าย พั กผลิ ตผล หรื อเก็บรั กษาผลิ ตผล
เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตรายที่มีผลต่ อความปลอดภั ยในการบริ โภคและคุ ณ ภาพ
ของผลิตผล

3.6.2

ใช้ วัสดุปูรองพื้นหรือภาชนะบรรจุ ผลิตผลในบริ เวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ ว เพื่อป้ องกัน
การปนเปื้ อนจากสิ่งปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็ นอันตรายอื่นๆ จากพื้นดิน ทั้งนี้
ขึ้นกับชนิดพืชและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
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3.6.3

ไม่ ใ ช้ พ าหนะที่ข นย้ า ยหรื อ ขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร ปุ๋ ย หรื อ สารปรั บ ปรุ ง ดิ น
ในการขนย้ า ยหรื อ ขนส่ ง ผลิ ต ผล เพื่ อ ป้ องกัน การปนเปื้ อนที่เ ป็ นอั น ตรายต่ อ การบริ โ ภค
ในกรณีท่ีไ ม่ ส ามารถแยกพาหนะในการขนย้ า ยหรื อ ขนส่ ง ได้ ต้ อ งทํา ความสะอาดพาหนะ
เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนดังกล่าว

3.6.4

เลือกใช้ ภาชนะบรรจุท่เี หมาะสมในการบรรจุข้ันต้ นเพื่อการขนย้ ายผลิตผลภายในพื้นที่แปลงปลูก
ไปยังพื้นที่คดั แยกบรรจุ หรือมีวัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อป้ องกันการกระแทกเสียดสี

3.6.5

จัดวางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ วในบริเวณพักผลิตผลอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันความเสียหาย
หรือตําหนิท่จี ะเกิดขึ้นกับผลิตผล และการเสื่อมสภาพของผลิตผลจากสภาพแวดล้ อม

3.6.6

การขนย้ ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและป้ องกันการปนเปื้ อนที่เป็ น
อันตรายต่อการบริโภคได้

3.6.7

กรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภาพง่ายให้ มีการดูแลและป้ องกันที่เหมาะสมก่อนการขนส่ง

3.6.8

พาหนะที่ใช้ ในการขนย้ ายสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผล

3.6.9

ให้ ขนส่งผลิตผลด้ วยความระมัดระวังและขนส่งไปยังจุ ดรวบรวมสินค้ าทันทีท่ีเก็บเกี่ยวหรือ
หลังการตัดแต่ง คัดคุณภาพ หรือคัดขนาดแล้ ว

3.7

บุคลากร
หลักการ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้ าใจด้ านการผลิตและสุขลักษณะที่ดี เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย
ต่อผลิตผลและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมีส่งิ อํานวยความสะดวกเพื่อสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

3.7.1

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้ าใจ หรือได้ รับการฝึ กอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคลเพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้ อย่างถูกสุขลักษณะ

3.7.2

ผู้ปฏิบัตงิ านต้ องมีความรู้หรือได้ รับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมตามหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ

3.7.3

เจ้ าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้ องมีความรู้หรือได้ รับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี

3.7.4

ผู้ท่สี มั ผัสกับผลิตผลโดยตรงโดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อน
ต้ องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธกี ารป้ องกันไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล

3.7.5

มี ส่ิ ง อํา นวยความสะดวกด้ า นสุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่เ พี ย งพอและอยู่ ใ นสภาพใช้ ง านได้
ตามวัตถุประสงค์ สามารถป้ องกันของเสียต่างๆ ไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่พ้ ืนที่ปลูกและผลิตผล

3.7.6

กรณีผ้ ู ป ฏิบั ติงานเจ็บ ป่ วยต้ องรายงานให้ หั วหน้ า งานทราบเพื่ อ ตัดสินใจในการปฏิบั ติ งาน
ที่ไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล

3.7.7

ผู้ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรได้ รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
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3.7.8

จั ด ให้ มี ส่ิ ง อํา นวยความสะดวกพื้ นฐาน เช่ น นํ้า ดื่ ม ที่พั ก ระหว่ า งปฏิ บั ติ ง านที่เ หมาะสม
แก่ผ้ ูปฏิบัติงาน

3.8

เอกสาร บันทึกข้อมูล และการตามสอบ
หลักการ
มีการบันทึกและการเก็บรักษาบันทึกข้ อมูลต่างๆ ที่สาํ คัญ ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการผลิต รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการตามสอบได้

3.8.1

บันทึกข้ อมูลและรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ วนสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ และลงชื่อ
ผู้ปฏิบัตงิ าน
ตัวอย่างเอกสารและบันทึกข้ อมูล ได้ แก่
1) ผลวิเคราะห์นาํ้ และดิน (เมื่อมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย) (ข้ อ 3.1.1 และข้ อ 3.2.1)
2) บั นทึกข้ อมู ลสาเหตุ ของปั ญหาและวิ ธี การแก้ ไขหรื อป้ องกั น (กรณี ผลวิ เคราะห์ นํ้า ดิ น
และสารพิษตกค้ างเกินค่ามาตรฐาน) (ข้ อ 3.1.1 ข้ อ 3.2.1 และข้ อ 3.3.1)
3) หลักฐานการบําบัดนํา้ และดิน (ข้ อ 3.1.2 และข้ อ 3.2.2)
4) บันทึกข้ อมูลการใช้ สารเคมีฆ่าเชื้อในดินหรือวัสดุปลูก (ข้ อ 3.2.3)
5) บันทึกข้ อมูลรหัสแปลงปลูกและข้ อมูลประจําแปลงปลูก (ข้ อ 3.2.9)
6) บันทึกข้ อมูลการใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร (ข้ อ 3.3.1 และข้ อ 3.4.5)
7) ผลวิเคราะห์สารพิษตกค้ าง (กรณีท่มี กี ารใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรไม่ตรงตามคําแนะนํา)
(ข้ อ 3.3.1)
8) บันทึกข้ อมูลปัจจัยการผลิต (ข้ อ 3.4.2)
9) บันทึกข้ อมูลการทําปุ๋ ยอินทรีย์ (ข้ อ 3.4.7)
10) บันทึกข้ อมูลการผสม ใช้ และกําจัดสารละลายธาตุอาหารพืช (กรณีผลิตพืชไฮโดรโพนิกส์)
(ข้ อ 3.4.11)
11) บันทึกข้ อมูลการกําจัดสัตว์พาหะนําเชื้อ (ข้ อ 3.5.15)
12) ประวัตกิ ารฝึ กอบรมและผลการตรวจสุขภาพ (ข้ อ 3.7.1 ข้ อ 3.7.2 ข้ อ 3.7.3 และข้ อ 3.7.7)
13) บันทึกข้ อมูลการจําหน่ายผลิตผล (ข้ อ 3.8.4)
14) บันทึกข้ อมูลสาเหตุและแนวทางแก้ ปัญหา กรณีผลิตผลมีการปนเปื้ อน (ข้ อ 3.8.7)
15) บันทึกข้ อมูลการทบทวนการปฏิบัติงาน (ข้ อ 3.8.8)
16) บันทึกข้ อมูลการแก้ ปัญหาข้ อร้ องเรียน (ข้ อ 3.8.9)

3.8.2

มี ก ารจั ด เก็บ เอกสารและบั น ทึก ข้ อ มู ล เป็ นหมวดหมู่ แยกเป็ นฤดู ก าลผลิ ต แต่ ล ะฤดู ก าล
เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและการนํามาใช้

3.8.3

ผลิตผลที่อยู่ ระหว่ างการเก็บรักษาและขนย้ าย หรือบรรจุ เพื่อจําหน่ าย มีการระบุรุ่นผลิตผล
หรื อ ติ ด รหั ส หรื อ เครื่ อ งหมายแสดงแหล่ ง ผลิ ต หรื อ วั น ที่เ ก็บ เกี่ย ว และปริ ม าณผลิ ต ผล
ให้ สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตผลได้
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3.8.4

ในกรณีมีการจําหน่ ายผลิ ตผล ต้ องบั นทึกข้ อมูล ผู้ รับซื้ อผลิตผล หรื อแหล่ งที่นําผลิตผลไป
จําหน่าย รวมถึงปริมาณที่จาํ หน่าย

3.8.5

เก็บ รั ก ษาบั น ทึก ข้ อ มู ล การปฏิบั ติ ง านและเอกสารสํา คั ญ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิบั ติ ง านไว้
อย่างน้ อย 2 ปี ติดต่อกัน หรือตามที่ผ้ ูประกอบการหรือประเทศคู่ค้าต้ องการ เพื่อให้ สามารถ
ตามสอบและเรียกคืนสินค้ าเมื่อเกิดปัญหาได้

3.8.6

กรณีพบผลิตผลมีการปนเปื้ อนหรืออาจมีโอกาสการปนเปื้ อน ให้ แยกผลิตผลและป้ องกันไม่ให้
มีการนําไปจําหน่าย หากพบหลังจากจําหน่ายแล้ วให้ รีบแจ้ งผู้รับซื้อผลิตผลทันที

3.8.7

กรณีผลิตผลมีการปนเปื้ อน ให้ สืบหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ ปัญหา และมีมาตรการป้ องกันไม่ให้
เกิดซํา้ และให้ มกี ารบันทึกข้ อมูล

3.8.8

ทบทวนการปฏิบัติงานด้ านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือทบทวนบันทึกข้ อมูลอย่ างน้ อย
ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ ม่ันใจในกระบวนการผลิ ตและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บบันทึกข้ อมูลการทบทวนและแก้ ไขไว้

3.8.9

มีการแก้ ไขข้ อร้ องเรียนที่เกี่ยวข้ องและเก็บบันทึกข้ อมูลการแก้ ปัญหาข้ อร้ องเรียน
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ภาคผนวก ก
(ให้ไว้เป็ นข้อมูล)

ความสัมพันธ์ขอ้ กําหนดการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร
กับหมวดต่างๆ
ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธ์ขอ้ กําหนดกับหมวดด้านความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพของผลิตผล
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน

รายการ

3.1 นํา้

ข้อกําหนด

ข้ อ 3.1.1
ข้ อ 3.1.2
ข้ อ 3.1.3
ข้ อ 3.1.4
ข้ อ 3.1.5
ข้ อ 3.1.6
ข้ อ 3.1.7
ข้ อ 3.1.8
ข้ อ 3.1.9
ข้ อ 3.1.10
ข้ อ 3.1.11
ข้ อ 3.1.12
ข้ อ 3.1.13

หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
(EN)
ด้านอาหาร
ผลิตผล
และสวัสดิภาพของ
(FS)
(PQ)
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(WHSW)
















หมายเหตุ
1. FS เป็ นคําย่อของ Food Safety
2. PQ เป็ นคําย่อของ Produce Quality
3. EN เป็ นคําย่อของ Environmental Management
4. WHSW เป็ นคําย่อของ Worker Health, Safety, Welfare
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ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธ์ขอ้ กําหนดกับหมวดด้านความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพของผลิตผล
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน (ต่อ)

รายการ

ข้อกําหนด

3.2 พื้นที่ปลูก

ข้ อ 3.2.1
ข้ อ 3.2.2
ข้ อ 3.2.3
ข้ อ 3.2.4
ข้ อ 3.2.5
ข้ อ 3.2.6
ข้ อ 3.2.7
ข้ อ 3.2.8
ข้ อ 3.2.9
ข้ อ 3.2.10
ข้ อ 3.2.11
ข้ อ 3.3.1
ข้ อ 3.3.2
ข้ อ 3.3.3
ข้ อ 3.3.4
ข้ อ 3.3.5
ข้ อ 3.3.6
ข้ อ 3.3.7
ข้ อ 3.3.8
ข้ อ 3.3.9
ข้ อ 3.3.10
ข้ อ 3.3.11
ข้ อ 3.3.12
ข้ อ 3.3.13
ข้ อ 3.3.14
ข้ อ 3.3.15
ข้ อ 3.3.16

3.3 วัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตร

หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
(EN)
ด้านอาหาร
ผลิตผล
และสวัสดิภาพของ
(FS)
(PQ)
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(WHSW)
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ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธ์ขอ้ กําหนดกับหมวดด้านความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพของผลิตผล
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน (ต่อ)

รายการ

3.4 การจัดการ
กระบวน
การผลิตก่อน
การเก็บเกี่ยว

ข้อกําหนด

ข้ อ 3.3.17
ข้ อ 3.3.18
ข้ อ 3.3.19
ข้ อ 3.3.20
ข้ อ 3.3.21
ข้ อ 3.3.22
ข้ อ 3.3.23
ข้ อ 3.4.1
ข้ อ 3.4.2
ข้ อ 3.4.3
ข้ อ 3.4.4
ข้ อ 3.4.5
ข้ อ3.4.6
ข้ อ 3.4.7
ข้ อ 3.4.8
ข้ อ 3.4.9
ข้ อ 3.4.10
ข้ อ 3.4.11
ข้ อ 3.4.12
ข้ อ 3.4.13
ข้ อ 3.4.14
ข้ อ 3.4.15
ข้ อ 3.4.16
ข้ อ 3.4.17
ข้ อ 3.4.18
ข้ อ 3.4.19

หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิง่ แวดล้อม
(EN)
ผลิตผล
ด้านอาหาร
(PQ)
(FS)






สุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(WHSW)
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ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธ์ขอ้ กําหนดกับหมวดด้านความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพของผลิตผล
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน (ต่อ)

รายการ

3.5 การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว

ข้อกําหนด

ข้ อ 3.5.1
ข้ อ 3.5.2
ข้ อ 3.5.3
ข้ อ 3.5.4
ข้ อ 3.5.5
ข้ อ 3.5.6
ข้ อ 3.5.7
ข้ อ 3.5.8
ข้ อ 3.5.9
ข้ อ 3.5.10
ข้ อ 3.5.11
ข้ อ 3.5.12
ข้ อ 3.5.13
ข้ อ 3.5.14
ข้ อ 3.5.15
3.6 การพัก
ข้ อ 3.6.1
ผลิตผล
ข้ อ 3.6.2
การขนย้ าย และ ข้ อ 3.6.3
การเก็บรักษา
ข้ อ 3.6.4
ข้ อ 3.6.5
ข้ อ 3.6.6
ข้ อ 3.6.7
ข้ อ 3.6.8
ข้ อ 3.6.9

หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิง่ แวดล้อม
(EN)
ผลิตผล
ด้านอาหาร
(PQ)
(FS)







































สุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(WHSW)
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ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธ์ขอ้ กําหนดกับหมวดด้านความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพของผลิตผล
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน (ต่อ)

รายการ

ข้อกําหนด

3.7 บุคลากร

ข้ อ 3.7.1
ข้ อ 3.7.2
ข้ อ 3.7.3
ข้ อ 3.7.4
ข้ อ 3.7.5
ข้ อ 3.7.6
ข้ อ 3.7.7
ข้ อ 3.7.8
ข้ อ 3.8.1
ข้ อ 3.8.2
ข้ อ 3.8.3
ข้ อ 3.8.4
ข้ อ 3.8.5
ข้ อ 3.8.6
ข้ อ 3.8.7
ข้ อ 3.8.8
ข้ อ 3.8.9

3.8 เอกสาร
บันทึกข้ อมูล
และการตามสอบ

หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิง่ แวดล้อม
(EN)
ผลิตผล
ด้านอาหาร
(PQ)
(FS)
















สุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(WHSW)


























