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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
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ฉบับประกาศและงานทั่วไป เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2556 น้ัน เพ่ือเป็นการปรับปรุงให้มาตรฐานมีเน้ือหา

สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อกาํหนดของมาตรฐานระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ

มาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไข มกษ. 9001-2556 เพ่ือให้ผลิตผลการเกษตร 

ของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยกระบวนการผลิตที่คํานึงถึง

สิ่งแวดล้อม  รวมถงึสขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้ปฏบัิตงิาน 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

มกษ. 9001-2556. การปฏบัิติทางการเกษตรที่ดสีาํหรับพืชอาหาร. 

ASEAN. 2006. Good Agricultural Practices for Production of Fresh Fruits and Vegetables in the 

ASEAN region.  

Codex. 2019. Procedural Manual. 27
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 ed.  
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่สาํหรบัพืชอาหาร 

1. ขอบข่าย  

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับการผลิตพืช 

เพ่ือใช้เป็นอาหาร เช่น พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเคร่ืองเทศ พืชสมุนไพร ทุกข้ันตอนของการผลิต

และการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยวในระดับฟาร์มเพ่ือจาํหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ผลิตผล

ที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดยคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพ  

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏบัิตงิาน 

2. นิยาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 อันตราย (hazard) หมายถึง สารชีวภาพ สารเคมี หรือสิ่งทางกายภาพในอาหาร หรือสภาวะ

ของอาหารที่มีโอกาสก่อให้เกดิผลเสยีต่อสขุภาพ  

2.2 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพ่ือป้องกัน ทาํลาย 

ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุม ศัตรูพืชและสัตว์ รวมถึงพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น 

การใช้ระหว่างการเพาะปลูก การเกบ็รักษา การขนส่ง การจาํหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิต

สินค้าเกษตร อาหาร หรืออาหารสัตว์ หรือเป็นสารที่อาจใช้กับสัตว์เพ่ือควบคุมปรสิตภายนอก 

(ectoparasites) และให้หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทาํให้ใบร่วง

สารทาํให้ผลร่วง สารยับย้ังการแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังการเกบ็เกี่ยว

เพ่ือป้องกันการเสื่อมเสียระหว่างการเกบ็รักษาและการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ย สารอาหารของ 

พืชและสตัว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เติมในอาหารสตัว์ (feed additive) และยาสาํหรับสตัว์ 

2.3 สารพิษตกค้าง (pesticide residue) หมายถึง สารตกค้างในสินค้าเกษตรที่เกิดจากการใช้ 

วัตถุอนัตรายทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร

น้ัน ได้แก่ สารจากกระบวนการเปล่ียนแปลง (conversion products) สารจากกระบวนการสร้าง

และสลาย (metabolites) สารจากการทาํปฏิกิริยา (reaction products) และสารที่ปนอยู่ใน 

วัตถุอนัตรายทางการเกษตร (impurities) ที่มีความเป็นพิษอย่างมีนัยสาํคญั 

2.4 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง สิ่งมีชีวิตซ่ึงเป็นอันตรายแก่พืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ 

โรคพืช แมลง สตัว์ และวัชพืช 
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2.5 ปุ๋ย (fertilizer) หมายถึง สารอินทรีย์ อินทรีย์สังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดข้ึน

โดยธรรมชาติหรือทาํข้ึนกต็าม สาํหรับใช้เป็นธาตุอาหารพืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือทาํให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางเคม ีกายภาพ หรือชีวภาพในดนิ เพ่ือบาํรุงความเตบิโตแก่พืช 

2.6 สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จําเป็นที่จะทําให้ ม่ันใจ 

ในความปลอดภัยของสนิค้าเกษตรและอาหารในทุกขั้นตอนการผลิตและเหมาะสมต่อการบริโภค 

2.7 การตามสอบ (traceability/product tracing) หมายถึง การติดตามที่มา และที่หมายต่อไป 

ของสินค้าเกษตรและอาหาร ตามขั้นตอนการผลิต การจัดการ การแปรรูป และการจาํหน่าย 

ที่กาํหนดหน่ึงหรือหลายข้ันตอนที่ต่อเน่ืองกนั 

3. ขอ้กําหนด 

 ข้อกาํหนดการปฏบัิติทางการเกษตรที่ดสีาํหรับพืชอาหาร มีดงัน้ี 

3.1 นํ้า 

หลกัการ 

นํ้าที่ใช้ในการผลิตมาจากแหล่งที่ไม่ทาํให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนในอาหาร และไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีวิธกีารจดัการเพ่ือให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

3.1.1 นํา้ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งนํา้ที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซ่ึงก่อให้เกิดการปนเป้ือน

อนัตรายต่อผลิตผล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 ประเมินความเสี่ยงของนํา้ที่ใช้ หากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคให้มีมาตรการ

ป้องกัน ทั้งน้ี ให้มีการสุ่มเกบ็นํา้เพ่ือวิเคราะห์การปนเป้ือนจากอันตรายทางเคมีหรือชีวภาพ

หรือวิเคราะห์การปนเป้ือนจากทั้งอนัตรายทางเคมีและชีวภาพ โดยห้องปฏบัิตกิารของทางราชการ

หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ และเกบ็ใบแจ้งผลการวิเคราะห์ไว้เป็น

หลักฐาน 

 กรณีผลการวิเคราะห์มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ

ของปัญหา และดาํเนินการแก้ไขหรือป้องกันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบันทกึข้อมูลสาเหตุของ

ปัญหา และวิธกีารแก้ไขหรือป้องกนัไว้ 

3.1.2 ไม่ใช้นํา้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น แหล่งชุมชน สถานที่ที่ก่อให้เกิด 

การปนเป้ือนอนัตราย กรณจีาํเป็นต้องใช้ ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสจูน์ที่ชัดเจนว่านํา้น้ันได้ผ่าน

การบาํบัดนํา้เสยีมาแล้ว และสามารถนาํมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 

3.1.3 นํ้าที่ใช้สาํหรับละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่สัมผัสกับผักและผลไม้บริโภคสด  

ไม่ควรมีเช้ือจุลินทรีย์ปนเป้ือนในระดับที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริโภค ทั้งน้ี 

นํา้ควรมีคุณภาพที่ไม่ทาํให้ประสทิธภิาพในการละลายปุ๋ยและวัตถุอนัตรายทางการเกษตรลดลง 



 มกษ. 9001-2564 

 

3

3.1.4 มีวิธกีารให้นํา้ที่เหมาะสมกบัความต้องการของพืชและความช้ืนของดนิ 

3.1.5 มีวิธีการให้นํ้าที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดการสูญเสียนํ้าและลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ  

3.1.6 มีการจัดการนํา้เสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เช่น นํา้จากห้องสุขา นํา้ทิ้ งต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง 

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 

3.1.7 บาํรุงรักษาระบบการให้นํา้และดูแลให้มีประสทิธภิาพอยู่เสมอ 

3.1.8 นํา้ที่ใช้ไม่มาจากแหล่งนํา้ที่เกดิขึ้นจากการทาํลายสิ่งแวดล้อม 

3.1.9 มีการอนุรักษ์แหล่งนํา้และสภาพแวดล้อม 

3.1.10 เลือกแหล่งปลูกที่มีปริมาณนํา้เพียงพอที่จะใช้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพ 

3.1.11 กรณีผลิตพืชไฮโดรโพนิกสต้์องเปล่ียนนํา้อย่างสมํ่าเสมอหรือถ้ามีการนาํนํา้กลับมาใช้ใหม่ ให้มี

ระบบการลดปริมาณการปนเป้ือนของจุลินทรีย์และสารเคมี 

3.1.12 บาํรุงรักษาระบบการให้นํา้ของการผลิตพืชไฮโดรโพนิกสใ์ห้สะอาดตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกนั

การปนเป้ือนของจุลินทรีย์ 

3.1.13 นํ้าที่ใช้ในการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าบริโภคหรือเทียบเท่า 

โดยให้ความสาํคัญกบัปัญหาการปนเป้ือนเป็นพิเศษในกรณ ีดงัต่อไปน้ี 

1) นํา้ซ่ึงใช้เป็นนํา้ล้างสดุท้ายที่จะไปสมัผสัส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้ 

 2) นํ้าที่ใช้กับผลิตผลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ทาํให้นํ้าตกค้างอยู่ที่ผลิตผล เช่น ใบ 

และพ้ืนผวิที่ไม่เรียบ 

3.2 พื้ นที่ปลูก 

หลกัการ 

เลือกพ้ืนที่ปลูกที่ไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนในอาหารและไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม และมีวิธีจัดการพ้ืนที่ปลูกให้เหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้

ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

3.2.1 พ้ืนที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซ่ึงก่อให้เกดิการปนเป้ือนอนัตรายต่อผลิตผล ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 ประเมินความเสี่ยงของดินที่ใช้ปลูก หากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้มี

มาตรการป้องกัน ทั้งน้ี ให้มีการสุ่มเกบ็ดินเพ่ือวิเคราะห์การปนเป้ือนจากอันตรายทางเคมีหรือ

ชีวภาพ หรือวิเคราะห์การปนเป้ือนจากทั้งอนัตรายทางเคมีและชีวภาพ โดยห้องปฏบิัติการของ

ทางราชการหรือห้องปฏบัิติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพและเกบ็ใบแจ้งผลการวิเคราะห์

ไว้เป็นหลักฐาน 
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  กรณีผลการวิเคราะห์มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ

ของปัญหาและดาํเนินการแก้ไขหรือป้องกันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบันทึกข้อมูลสาเหตุของ

ปัญหาและวิธกีารแก้ไขหรือป้องกนัไว้ 

3.2.2 กรณีจาํเป็นต้องใช้พ้ืนที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน ต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามีวิธีการ

บาํบัดที่ลดการปนเป้ือนสู่ระดบัที่ปลอดภัยได้ 

3.2.3 หากใช้สารเคมีที่ใช้รมหรือราดดินเพ่ือฆ่าเช้ือในดินหรือวัสดุปลูก ให้บันทกึข้อมูลชนิดสารเคมี 

วันที่ใช้ อตัราส่วนและวิธใีช้ และช่ือผู้ปฏบัิติงาน พร้อมทั้งเกบ็บันทกึไว้เป็นหลักฐาน 

3.2.4 พ้ืนที่ปลูกใหม่ไม่เป็นพ้ืนที่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีผลกระทบต้องมี

มาตรการในการลดหรือป้องกนัผลเสยีที่จะเกดิขึ้น 

3.2.5 วางผังแปลง จัดทาํแปลงหรือปรับปรุงผังแปลง โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย 

ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตผล และสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ

ผู้ปฏบัิติงาน 

3.2.6 ดูแลรักษาพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเพ่ือป้องกนัการเสื่อมโทรมของดิน 

3.2.7 ปลูกพืชให้เหมาะสมกบัชนิดของดิน 

3.2.8 วิธปีฏบัิตใินการปลูกพืชไม่มีความเสี่ยงที่ทาํให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

3.2.9 จัดทาํรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจําแปลงปลูก โดยระบุช่ือเจ้าของฟาร์ม สถานที่ติดต่อ  

ช่ือผู้ดูแลแปลง (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก 

ชนิดพืช และพันธุท์ี่ปลูก 

3.2.10 จัดทาํประวัตกิารใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี 

3.2.11 พ้ืนที่ปลูกต้องไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และสอดคล้อง

กบัข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑเ์ง่ือนไขที่ส่วนราชการกาํหนด 

3.3 วตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

 หลกัการ 

 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องมีวิธีการใช้ที่ ถูกต้องเพ่ือให้ม่ันใจว่าผลิตผลที่ ได้ 

มีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง

สิ่งแวดล้อม 

3.3.1 หากใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรต้องใช้ตามคาํแนะนาํหรืออ้างองิคาํแนะนาํของกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หรือตามคาํแนะนาํบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร 

 หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการเกบ็เกี่ยวตามช่วงเวลาที่ระบุไว้บนฉลากกาํกับ 

การใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรแต่ละชนิดหรือให้เป็นไปตามคาํแนะนาํของหน่วยงานราชการ 
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 กรณีที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ตรง 

ตามคําแนะนํา ให้วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลโดยห้องปฏิบัติการของทางราชการ 

หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และเก็บ 

ผลการวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน 

 กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างมีค่าเกินมาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดหรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและดาํเนินการแก้ไขหรือป้องกัน รวมทั้งบันทกึ

ข้อมูลสาเหตุของปัญหาและวิธกีารแก้ไขหรือป้องกนัไว้  

3.3.2 ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอนัตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต นาํเข้า ส่งออก หรือมีไว้

ในครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

3.3.3 กรณีผลิตเพ่ือส่งออก ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้หรือให้ใช้ 

ตามชนิดวัตถุอนัตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้ามีข้อกาํหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสดุ 

3.3.4 มีเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้หรือห้ามใช้ในประเทศ 

และประเทศคู่ค้า รวมถงึข้อกาํหนดปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุของประเทศคู่ค้า 

3.3.5 เลือกใช้เคร่ืองพ่นสารเคมีและอุปกรณ์รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบ 

เคร่ืองพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ปฏิบัติ 

ตามคาํแนะนาํของกรมวิชาการเกษตร 

3.3.6 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีอื่นมากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็น

คาํแนะนาํของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรองที่เป็นที่ยอมรับ 

3.3.7 ใช้ระบบการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมเพ่ือลดการใช้วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร 

3.3.8 วัตถุอนัตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุซ่ึงใช้ไม่หมดในคราวเดียว ให้ปิดให้สนิท

และเกบ็ในสถานที่เกบ็วัตถุอันตรายทางการเกษตร หากมีการเปล่ียนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุ

ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

3.3.9 จัดเกบ็วัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารเคมีชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บที่มี

โครงสร้างเหมาะสมและมิดชิดเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของสารแต่ละชนิดและสามารถควบคุม

การหยิบใช้ได้ ไม่ทาํให้เกดิการปนเป้ือนสู่ผลิตผลและไม่เกดิอนัตรายต่อบุคคล 

3.3.10 ไม่เกบ็สารเคมีชนิดเหลวอยู่บนช้ันที่เหนือกว่าสารเคมีชนิดผงหรือมีลักษณะเป็นผง 

3.3.11 กาํจัดสารเคมีที่เหลือจากการผสมหรือไม่ใช้แล้วในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนสู่ผลิตผล

และสิ่งแวดล้อม 

3.3.12 สารเคมีอื่น เช่น นํ้ามันเช้ือเพลิง สารทาํความสะอาด สารอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร ให้ใช้  

เกบ็ และกาํจัดด้วยวิธทีี่ถูกต้อง เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม 
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3.3.13 ทาํความสะอาดเคร่ืองพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลังการใช้ทุกคร้ังและกาํจัดนํ้าล้างด้วย 

วิธทีี่ไม่ทาํให้เกดิการปนเป้ือนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม 

3.3.14 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดหรือไม่ใช้แล้ว  

ควรทาํลายเพ่ือป้องกนัการนาํกลับมาใช้หรือกาํจัดด้วยวิธทีี่ถูกต้องตามข้อกาํหนดหรือข้อแนะนาํ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3.15 วัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารเคมีที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ควรเกบ็ในสถานที่เฉพาะ

และทําลายเพ่ือป้องกันการนํากลับมาใช้ หรือกําจัดด้วยวิธีที่ ถูกต้องตามข้อกําหนดหรือ

ข้อแนะนาํของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3.16 บันทกึหรือจัดทาํบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารเคมีที่เกบ็ไว้ในสถานที่เกบ็ 

โดยอาจมีข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี ช่ือสารเคมี วันเดือนปีและจาํนวนที่เกบ็รักษา วันเดือนปีที่ผลิต

หรือหมดอายุ วันเดอืนปีที่ใช้หมด กาํจัด หรือทาํลาย 

3.3.17 ผู้ปฏบัิติงานและผู้ควบคุมต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง โดยต้อง

รู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เคร่ืองพ่น

สารเคมีและอปุกรณ ์และต้องมีคุณสมบัตติามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

3.3.18 ผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตรหรือสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

3.3.19 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องสวมเสื้ อผ้าและรองเท้าอย่างมิดชิด  

และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดป้องกันสารเคมี หน้ากาก ถุงมือ หมวก  

และแว่นตาป้องกนั 

3.3.20 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้อยู่เหนือลมตลอดเวลา ระวังละอองฟุ้งกระจายสู่ตนเอง 

และไปปนเป้ือนแปลงใกล้เคียง และสิ่งแวดล้อม 

3.3.21 ผู้พ่นวัตถุอนัตรายทางการเกษตรต้องอาบนํา้สระผมและเปล่ียนเสื้อผ้าทนัทหีลังการพ่น เสื้อผ้า

ที่สวมใส่ขณะพ่นต้องนาํไปซักให้สะอาดทุกคร้ัง โดยซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ 

3.3.22 มีอปุกรณป์ฐมพยาบาลและอปุกรณ์ป้องกันอบุัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น นํา้ยาล้างตา นํา้สะอาด 

ทราย 

3.3.23 มีเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติกรณีที่ มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

ในบริเวณเกบ็วัตถุอนัตรายทางการเกษตรและสารเคม ี

3.4 การจดัการกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกีย่ว 

หลกัการ 

มีการจัดการที่ดีในพ้ืนที่ปลูก รวมถึงปัจจัยการผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และการกาํจัด 

ของเสยี เพ่ือให้การปฏบัิติงานภายในแปลงปลูกมีประสทิธภิาพ ส่งผลให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย 
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และมีคุณภาพเหมาะสมกับการบริโภค ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความปลอดภัย 

และสวัสดภิาพผู้ปฏบัิติงาน 

3.4.1 มีแผนควบคุมการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้หลักการปฏิบัติทาง 

การเกษตรที่ดี หรือใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับหรือข้อมูลจากทางราชการ  

หรือผู้เช่ียวชาญด้านพืชน้ันๆ หรือข้อมูลจากคู่ค้า เพ่ือกาํหนดมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอน 

ที่อาจส่งผลกระทบคุณภาพของผลิตผล 

3.4.2 จัดทาํบัญชีรายช่ือและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจัย

การผลิตที่สาํคญั เช่น เมลด็พันธุห์รือต้นพันธุ ์ปุ๋ย ธาตอุาหารเสริม วัตถุอนัตรายทางการเกษตร

ที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งระบุรายการ.ปริมาณ วันเดอืนปีที่จัดซ้ือ 

3.4.3 เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ มาจากแหล่งที่ เช่ือถือได้  ตรงตามพันธุ์   

ตามความต้องการของตลาด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและประวัติของเมลด็พันธุ ์หรือต้นพันธุ ์

หรือส่วนขยายพันธุไ์ด้  

3.4.4 ไม่ปลูกพืชชนิดที่เป็นพิษต่อการบริโภค ยกเว้นมีข้อมูลในการบริโภคที่ถูกต้องของพืชน้ัน 

3.4.5 หากมีการคลุกหรือเคลือบเมลด็พันธุด้์วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตามวิธีการและอตัรา

ตามคาํแนะนาํบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร และบันทกึข้อมูลไว้ 

3.4.6 มีการจัดการที่ดี ในการใช้ ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือน 

ทั้งในด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดับที่จะทาํให้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

และใช้ปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

3.4.7 หากเกษตรกรทาํปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการหมักหรือย่อยสลาย

โดยสมบูรณ ์และบันทกึข้อมูลที่ระบุวิธกีาร วันที่ และระยะเวลาที่ใช้ในการหมักปุ๋ย 

3.4.8 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย  

3.4.9 พ้ืนที่เกบ็รักษา ผสม หรือการขนย้าย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพ้ืนที่สาํหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ 

ต้องแยกเป็นสดัส่วนและอยู่ในบริเวณที่ไม่เกดิการปนเป้ือนสู่พ้ืนที่ปลูกและแหล่งนํา้ 

3.4.10 ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูก ในอัตราตามคําแนะนําบนฉลาก หรือตามผลวิเคราะห์ดิน  

หรือคาํแนะนาํของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

3.4.11 กรณีผลิตพืชไฮโดรโพนิกส์ ต้องมีการเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลการผสม การใช้ และกาํจัด

สารละลายธาตุอาหารพืช หากประเทศคู่ค้ามีข้อกําหนดปริมาณไนเตรตในผลิตผล ให้มี 

การควบคุมปริมาณสารตกค้างไม่ให้เกนิค่ามาตรฐานของประเทศคู่ค้า 

3.4.12 จัดให้มีเคร่ืองมือและอปุกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏบัิติงาน 

3.4.13 จัดให้มีสถานที่เกบ็รักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วน ปลอดภัยและง่าย 

ต่อการนาํไปใช้งาน 
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3.4.14 ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนั

อบุัติเหตุและอนัตรายต่อผู้ปฏบิัติงาน 

3.4.15 ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ ต้องอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน 

ตามความเหมาะสม หากพบว่ามีความคลาดเคล่ือนต้องปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ 

ให้มีประสทิธภิาพตามมาตรฐานเมื่อนาํมาใช้งาน  

3.4.16 ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกคร้ังก่อนการใช้งานและหลังใช้งาน 

เสร็จแล้ว โดยวิธีที่เหมาะสม หากมีการใช้สารเคมีทาํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือ ให้มีวิธีป้องกัน

การปนเป้ือนสู่ผลิตผล 

3.4.17 มีการจัดการการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลตรงตามข้อกาํหนดของคู่ค้า 

3.4.18 ส่วนของพืชที่มีศัตรูพืชเข้าทาํลายให้กาํจัดด้วยวิธแีละในสถานที่ที่เหมาะสมหรือตามคาํแนะนาํ

ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.4.19 แยกของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจน รวมทั้งมีที่ทิ้ งขยะ 

ให้เพียงพอ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน รวมถงึมีการลดของเสยีที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิต 

เช่น การนาํไปใช้ซํา้ รีไซเคลิ หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

3.5 การเก็บเกีย่วและการปฏิบติัหลงัการเก็บเกีย่ว 

หลกัการ 

มีวิธีการเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย 

และมีคุณภาพเหมาะสมกบัการบริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.5.1 ต้องเกบ็เกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม โดยผลิตผลมีคุณภาพตามความต้องการ 

ของตลาดหรือตามข้อกาํหนดของคู่ค้า  

3.5.2 การเกบ็เกี่ยวต้องปฏบัิติอย่างถูกสขุลักษณะ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภค  

3.5.3 หากวิธีเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวทําให้เกิดกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ ควัน ฝุ่ น  

และเสยีงรบกวน ให้มีมาตรการเพ่ือลดผลกระทบต่อบริเวณข้างเคยีง  

3.5.4 ใช้เคร่ืองมือหรือวิธีการเฉพาะ เพ่ือป้องกันการชํ้าหรือเป็นรอยตําหนิของผลิตผลเน่ืองจาก 

การเกบ็เกี่ยว  

3.5.5 ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือบรรจุในแปลงปลูกแล้ว ให้มีการป้องกนัการปนเป้ือนจากอนัตราย 

และไม่วางผลิตผลสมัผัสกบัพ้ืนดินโดยตรง หากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

3.5.6 คัดแยกผลิตผลด้อยคุณภาพกบัผลิตผลที่มีคุณภาพ รวมถงึมีวิธกีารใช้ประโยชน์หรือการจัดการ

ผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ และตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ 
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3.5.7 หากมีการจัดช้ันคุณภาพและขนาดก่อนจาํหน่าย ให้คัดแยกช้ันคุณภาพและขนาดของผลิตผล

ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กาํหนดสาํหรับผลิตผลแต่ละชนิด หรือตามข้อกาํหนด

ของคู่ค้า 

3.5.8 ต้องแยกภาชนะบรรจุของเสีย สารเคมี และวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจนจาก 

ภาชนะบรรจุผลิตผลในการเกบ็เกี่ยวและการขนย้าย เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน  

3.5.9 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องทาํจากวัสดุที่ไม่ทาํให้เกิด 

การปนเป้ือน  

3.5.10 ดูแลรักษาอปุกรณแ์ละภาชนะบรรจุให้สะอาด และให้มีสภาพใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

3.5.11 จัดให้มีสถานที่เกบ็รักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ ให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจาก 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีอื่นๆ ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน 

หากพบความเสี่ยงในการปนเป้ือนอนัตรายจากเคร่ืองมือและอปุกรณ์การเกษตร ให้มีมาตรการ

ป้องกนั  

3.5.12 อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการปลูก เกบ็เกี่ยว คัดบรรจุ ขนย้าย และเกบ็รักษาผลิตผล มีโครงสร้าง 

ที่สามารถป้องกนัความเสี่ยงจากการปนเป้ือนในผลิตผล  

3.5.13 ป้องกนัสตัว์เล้ียงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏบัิติงานโดยเฉพาะสถานที่เกบ็เกี่ยว คัดบรรจุ และเกบ็รักษา 

หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะนาํเช้ือ ให้มีมาตรการป้องกนั 

3.5.14 กรณีมีความเสี่ยงจากศัตรูพืชและสตัว์พาหะนาํเช้ือ ให้มีมาตรการป้องกนั โดยเฉพาะในบริเวณ

ปฏบัิตงิาน คัดบรรจุ และเกบ็รักษา  

3.5.15 กรณีมีการใช้เหย่ือหรือกับดักเพ่ือกาํจัดสัตว์พาหะนาํเช้ือ ให้จัดวางในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยง

ต่อการปนเป้ือนสู่ผลิตผล ภาชนะบรรจุ และวัสดุ รวมถงึให้มีการบันทกึข้อมูล 

3.6 การพกัผลิตผล การขนยา้ย และการเก็บรกัษา 

 หลกัการ 

 มีการจัดการ การพักผลิตผล การขนย้าย และการเกบ็รักษาที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลิตผล 

ที่ปลอดภัยและมคุีณภาพเหมาะสมกบัการบริโภค 

3.6.1 มีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนย้าย พักผลิตผล หรือเกบ็รักษาผลิตผล  

เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนจากอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภคและคุณภาพ 

ของผลิตผล  

3.6.2 ใช้วัสดุปูรองพ้ืนหรือภาชนะบรรจุผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เกบ็เกี่ยวแล้ว เพ่ือป้องกัน 

การปนเป้ือนจากสิ่งปฏกูิล เศษดิน และสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ จากพ้ืนดิน ทั้งน้ี

ขึ้นกบัชนิดพืชและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  
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3.6.3 ไม่ใช้พาหนะที่ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย หรือสารปรับปรุงดิน  

ในการขนย้ายหรือขนส่งผลิตผล เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค  

ในกรณีที่ไม่สามารถแยกพาหนะในการขนย้ายหรือขนส่งได้ ต้องทาํความสะอาดพาหนะ 

เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนดังกล่าว   

3.6.4 เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมในการบรรจุขั้นต้นเพ่ือการขนย้ายผลิตผลภายในพ้ืนที่แปลงปลูก

ไปยังพ้ืนที่คัดแยกบรรจุ หรือมีวัสดุกรภุายในภาชนะเพ่ือป้องกนัการกระแทกเสยีดส ี 

3.6.5 จัดวางผลิตผลที่เกบ็เกี่ยวแล้วในบริเวณพักผลิตผลอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันความเสียหาย

หรือตาํหนิที่จะเกดิขึ้นกบัผลิตผล และการเสื่อมสภาพของผลิตผลจากสภาพแวดล้อม  

3.6.6 การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏบัิติด้วยความระมัดระวังและป้องกนัการปนเป้ือนที่เป็น

อนัตรายต่อการบริโภคได้  

3.6.7 กรณผีลิตผลที่เสื่อมคุณภาพง่ายให้มีการดูแลและป้องกนัที่เหมาะสมก่อนการขนส่ง  

3.6.8 พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผล  

3.6.9 ให้ขนส่งผลิตผลด้วยความระมัดระวังและขนส่งไปยังจุดรวบรวมสินค้าทันทีที่เกบ็เกี่ยวหรือ 

หลังการตัดแต่ง คดัคุณภาพ หรือคัดขนาดแล้ว 

3.7 บุคลากร 

 หลกัการ 

 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตและสุขลักษณะที่ดี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

ต่อผลิตผลและผู้ปฏบิัติงาน รวมถงึมีสิ่งอาํนวยความสะดวกเพ่ือสวัสดภิาพของผู้ปฏบัิติงาน 

3.7.1 ผู้ปฏบัิติงานมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมสขุลักษณะส่วนบุคคลเพ่ือให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้อย่างถูกสขุลักษณะ  

3.7.2 ผู้ปฏบัิตงิานต้องมีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผดิชอบ  

3.7.3 เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี  

3.7.4 ผู้ที่สมัผสักบัผลิตผลโดยตรงโดยเฉพาะหลังการเกบ็เกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน

ต้องมีการดูแลสขุลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธกีารป้องกนัไม่ให้เกดิการปนเป้ือนสู่ผลิตผล  

3.7.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้งานได้ 

ตามวัตถุประสงค ์สามารถป้องกนัของเสยีต่างๆ ไม่ให้เกดิการปนเป้ือนสู่พ้ืนที่ปลูกและผลิตผล  

3.7.6 กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้หัวหน้างานทราบเพ่ือตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

ที่ไม่ให้เกดิการปนเป้ือนสู่ผลิตผล  

3.7.7 ผู้ปฏบัิตงิานเกี่ยวกบัวัตถุอนัตรายทางการเกษตรได้รับการตรวจสขุภาพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
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3.7.8 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน เช่น นํ้าด่ืม ที่พักระหว่างปฏิบัติงานที่ เหมาะสม 

แก่ผู้ปฏบัิติงาน 

3.8 เอกสาร บนัทึกขอ้มูล และการตามสอบ 

 หลกัการ 

 มีการบันทกึและการเกบ็รักษาบันทกึข้อมูลต่างๆ ที่สาํคัญ ในทุกขั้นตอนการผลิต เพ่ือใช้เป็น

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการผลิต รวมถงึมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตามสอบได้ 

3.8.1 บันทกึข้อมูลและรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสาํหรับการผลิตในฤดูกาลน้ันๆ และลงช่ือ

ผู้ปฏบัิตงิาน  

 ตวัอย่างเอกสารและบันทกึข้อมูล ได้แก่ 

1) ผลวิเคราะห์นํา้และดนิ (เม่ือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย) (ข้อ 3.1.1 และข้อ 3.2.1) 

2) บันทึกข้อมูลสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขหรือป้องกัน (กรณีผลวิเคราะห์นํ้า ดิน  

และสารพิษตกค้างเกนิค่ามาตรฐาน) (ข้อ 3.1.1 ข้อ 3.2.1 และข้อ 3.3.1) 

3) หลักฐานการบาํบัดนํา้และดนิ (ข้อ 3.1.2 และข้อ 3.2.2) 

4) บันทกึข้อมูลการใช้สารเคมีฆ่าเช้ือในดนิหรือวัสดุปลูก (ข้อ 3.2.3) 

5) บันทกึข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจาํแปลงปลูก (ข้อ 3.2.9) 

6) บันทกึข้อมูลการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตร (ข้อ 3.3.1 และข้อ 3.4.5) 

7) ผลวิเคราะห์สารพิษตกค้าง (กรณทีี่มีการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรไม่ตรงตามคาํแนะนาํ) 

(ข้อ 3.3.1) 

8) บันทกึข้อมูลปัจจัยการผลิต (ข้อ 3.4.2) 

9) บันทกึข้อมูลการทาํปุ๋ยอนิทรีย์ (ข้อ 3.4.7) 

10) บันทกึข้อมูลการผสม ใช้ และกาํจัดสารละลายธาตุอาหารพืช (กรณีผลิตพืชไฮโดรโพนิกส)์ 

(ข้อ 3.4.11) 

11) บันทกึข้อมูลการกาํจัดสตัว์พาหะนาํเช้ือ (ข้อ 3.5.15) 

12) ประวัตกิารฝึกอบรมและผลการตรวจสขุภาพ (ข้อ 3.7.1 ข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และข้อ 3.7.7) 

13) บันทกึข้อมูลการจาํหน่ายผลิตผล (ข้อ 3.8.4) 

14) บันทกึข้อมูลสาเหตแุละแนวทางแก้ปัญหา กรณีผลิตผลมกีารปนเป้ือน (ข้อ 3.8.7) 

15) บันทกึข้อมูลการทบทวนการปฏบัิติงาน (ข้อ 3.8.8) 

16) บันทกึข้อมูลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (ข้อ 3.8.9) 

3.8.2 มีการจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาล  

เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบและการนาํมาใช้ 

3.8.3 ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเกบ็รักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพ่ือจาํหน่าย มีการระบุรุ่นผลิตผล 

หรือติดรหัส หรือเคร่ืองหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่ เก็บเกี่ยว และปริมาณผลิตผล  

ให้สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตผลได้  
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3.8.4 ในกรณีมีการจําหน่ายผลิตผล ต้องบันทึกข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งที่นําผลิตผลไป

จาํหน่าย รวมถงึปริมาณที่จาํหน่าย  

3.8.5 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ 

อย่างน้อย 2 ปีติดต่อกัน หรือตามที่ผู้ประกอบการหรือประเทศคู่ค้าต้องการ เพ่ือให้สามารถ

ตามสอบและเรียกคนืสนิค้าเม่ือเกดิปัญหาได้  

3.8.6 กรณีพบผลิตผลมีการปนเป้ือนหรืออาจมีโอกาสการปนเป้ือน ให้แยกผลิตผลและป้องกนัไม่ให้

มีการนาํไปจาํหน่าย หากพบหลังจากจาํหน่ายแล้วให้รีบแจ้งผู้รับซ้ือผลิตผลทนัท ี 

3.8.7 กรณีผลิตผลมีการปนเป้ือน ให้สืบหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ปัญหา และมีมาตรการป้องกันไม่ให้

เกดิซํา้และให้มีการบันทกึข้อมูล  

3.8.8 ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือทบทวนบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 

ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจในกระบวนการผลิตและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ รวมถงึเกบ็บันทกึข้อมูลการทบทวนและแก้ไขไว้  

3.8.9 มีการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องและเกบ็บันทกึข้อมูลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 
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ภาคผนวก ก 

(ใหไ้วเ้ป็นขอ้มูล) 

ความสมัพนัธข์อ้กําหนดการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรบัพืชอาหาร 

กบัหมวดต่างๆ  

ตารางที่ ก.1  ความสมัพนัธข์อ้กําหนดกบัหมวดดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร คุณภาพของผลิตผล 

สิง่แวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน  

รายการ ขอ้กําหนด 

หมวด 

ความปลอดภยั

ดา้นอาหาร 

(FS) 

คุณภาพของ

ผลิตผล 

(PQ) 

สิง่แวดลอ้ม 

(EN) 

สุขภาพ ความปลอดภยั 

และสวสัดิภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน 

(WHSW) 

3.1 นํา้ ข้อ 3.1.1     

ข้อ 3.1.2      

ข้อ 3.1.3     

ข้อ 3.1.4     

ข้อ 3.1.5     

ข้อ 3.1.6     

ข้อ 3.1.7     

ข้อ 3.1.8     

ข้อ 3.1.9     

ข้อ 3.1.10     

ข้อ 3.1.11     

ข้อ 3.1.12     

ข้อ 3.1.13     

 

หมายเหต ุ

1. FS เป็นคําย่อของ Food Safety 

2. PQ เป็นคําย่อของ Produce Quality 

3. EN เป็นคําย่อของ Environmental Management 

4. WHSW เป็นคําย่อของ Worker Health, Safety, Welfare 
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ตารางที่ ก.1  ความสมัพนัธข์อ้กําหนดกบัหมวดดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร คุณภาพของผลิตผล 

สิง่แวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) 

รายการ ขอ้กําหนด 

หมวด 

ความปลอดภยั

ดา้นอาหาร 

(FS) 

คุณภาพของ

ผลิตผล 

(PQ) 

สิง่แวดลอ้ม 

(EN) 

สุขภาพ ความปลอดภยั 

และสวสัดิภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน 

(WHSW) 

3.2 พ้ืนที่ปลูก ข้อ 3.2.1     

ข้อ 3.2.2      

ข้อ 3.2.3     

ข้อ 3.2.4     

ข้อ 3.2.5     

ข้อ 3.2.6     

 
ข้อ 3.2.7     

ข้อ 3.2.8     

ข้อ 3.2.9     

ข้อ 3.2.10     

ข้อ 3.2.11     

3.3 วัตถุอนัตราย

ทางการเกษตร 

ข้อ 3.3.1     

ข้อ 3.3.2      

ข้อ 3.3.3     

ข้อ 3.3.4     

ข้อ 3.3.5     

ข้อ 3.3.6     

ข้อ 3.3.7     

ข้อ 3.3.8     

ข้อ 3.3.9     

ข้อ 3.3.10     

ข้อ 3.3.11     

ข้อ 3.3.12     

ข้อ 3.3.13     

ข้อ 3.3.14     

ข้อ 3.3.15     

ข้อ 3.3.16     
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ตารางที่ ก.1  ความสมัพนัธข์อ้กําหนดกบัหมวดดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร คุณภาพของผลิตผล 

สิง่แวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) 

รายการ ขอ้กําหนด 

หมวด 

ความปลอดภยั

ดา้นอาหาร 

(FS) 

คุณภาพของ

ผลิตผล 

(PQ) 

สิง่แวดลอ้ม 

(EN) 

สุขภาพ ความปลอดภยั 

และสวสัดิภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน 

(WHSW) 

 
ข้อ 3.3.17     

ข้อ 3.3.18     

ข้อ 3.3.19     

ข้อ 3.3.20     

ข้อ 3.3.21     

ข้อ 3.3.22     

ข้อ 3.3.23     

3.4 การจัดการ

กระบวน 

การผลิตก่อน

การเกบ็เกี่ยว 

ข้อ 3.4.1     

ข้อ 3.4.2      

ข้อ 3.4.3     

ข้อ 3.4.4     

ข้อ 3.4.5     

ข้อ3.4.6     

ข้อ 3.4.7     

ข้อ 3.4.8     

ข้อ 3.4.9     

ข้อ 3.4.10     

ข้อ 3.4.11     

ข้อ 3.4.12     

ข้อ 3.4.13     

ข้อ 3.4.14     

ข้อ 3.4.15     

ข้อ 3.4.16     

ข้อ 3.4.17     

ข้อ 3.4.18     

ข้อ 3.4.19     
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ตารางที่ ก.1  ความสมัพนัธข์อ้กําหนดกบัหมวดดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร คุณภาพของผลิตผล 

สิง่แวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) 

รายการ ขอ้กําหนด 

หมวด 

ความปลอดภยั

ดา้นอาหาร 

(FS) 

คุณภาพของ

ผลิตผล 

(PQ) 

สิง่แวดลอ้ม 

(EN) 

สุขภาพ ความปลอดภยั 

และสวสัดิภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน 

(WHSW) 

3.5 การเกบ็เกี่ยว

และการปฏบัิติ

หลังการเกบ็เกี่ยว 

ข้อ 3.5.1     

ข้อ 3.5.2      

ข้อ 3.5.3     

ข้อ 3.5.4     

ข้อ 3.5.5     

ข้อ 3.5.6     

ข้อ 3.5.7     

ข้อ 3.5.8     

ข้อ 3.5.9     

ข้อ 3.5.10     

ข้อ 3.5.11     

ข้อ 3.5.12     

ข้อ 3.5.13     

ข้อ 3.5.14     

ข้อ 3.5.15     

3.6 การพัก

ผลิตผล   

การขนย้าย และ

การเกบ็รักษา 

ข้อ 3.6.1     

ข้อ 3.6.2      

ข้อ 3.6.3     

ข้อ 3.6.4     

ข้อ 3.6.5     

ข้อ 3.6.6     

ข้อ 3.6.7     

ข้อ 3.6.8     

ข้อ 3.6.9     
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ตารางที่ ก.1  ความสมัพนัธข์อ้กําหนดกบัหมวดดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร คุณภาพของผลิตผล 

สิง่แวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) 

รายการ ขอ้กําหนด 

หมวด 

ความปลอดภยั

ดา้นอาหาร 

(FS) 

คุณภาพของ

ผลิตผล 

(PQ) 

สิง่แวดลอ้ม 

(EN) 

สุขภาพ ความปลอดภยั 

และสวสัดิภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน 

(WHSW) 

3.7 บุคลากร 

 

ข้อ 3.7.1     

ข้อ 3.7.2      

ข้อ 3.7.3     

ข้อ 3.7.4     

ข้อ 3.7.5     

ข้อ 3.7.6     

ข้อ 3.7.7     

ข้อ 3.7.8     

3.8 เอกสาร 

บันทกึข้อมูล 

และการตามสอบ 

ข้อ 3.8.1     

ข้อ 3.8.2      

ข้อ 3.8.3     

ข้อ 3.8.4     

ข้อ 3.8.5     

ข้อ 3.8.6     

ข้อ 3.8.7     

ข้อ 3.8.8     

ข้อ 3.8.9     
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