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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สาหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2552) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นั้ น เพื่อเป็ นการปรั บปรุงให้มาตรฐาน
มีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้กรอบงานพิมพ์เขียวของ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC Blueprint) คณะกรรมการมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรจึ งเห็ นสมควรให้
ปรับปรุงแก้ไข มกษ. 9001-2552 เพื่อให้ผลิตผลการเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับ ด้านความปลอดภัย
อาหารและคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดยการผลิตที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กาหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
ASEAN. 2006. Good Agricultural Practices for Production of Fresh Fruits and Vegetables in the
ASEAN region. ASEAN Secretariat.
CAC/RCP 53-2003. Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables. Joint FAO/WHO
Food Standards Programme, FAO, Rome.
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร
1. ขอบข่าย
มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรนี้ ครอบคลุ ม ข้ อ กํ า หนดการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ การผลิ ต พื ช
เพื่ อ เก็ บ เกี่ ย วผลิ ต ผลสํ า หรั บ ใช้ เ ป็ น อาหาร เช่ น พื ช ผั ก ไม้ ผ ล พื ช ไร่ พื ช เครื่ อ งเทศ พื ช สมุ น ไพร
ทุกขั้นตอนของการผลิตในระดับฟาร์มและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการบรรจุ และ/หรือรวบรวม
ผลิตผลเพื่อจําหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 วั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น อั น ตราย (hazardous substances) หมายถึ ง วั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง อื่ น ใด ไม่ ว่ า จะเป็ น
เคมีภัณฑ์ เชื้อจุลินทรีย์ สารพิษจากจุลินทรีย์ ที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ
สิ่งแวดล้อม
2.2 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides) หมายถึง วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางเกษตรตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
2.3 สารพิษตกค้าง (pesticides residue) หมายถึง สารตกค้างใดในสินค้าที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ได้แก่ สารที่เกิด
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลง (conversion) สารที่เกิดจากกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites)
สารที่เกิดจากเกิดจากการทําปฏิกิริยา (reaction) หรือสิ่งปลอมปนในวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีความ
เป็นพิษ
2.4 ศัตรูพืช (pests) หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นอันตรายแก่พืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ โรคพืช
แมลง สัตว์ และวัชพืช
2.5 ปุ๋ย (fertilizers) หมายถึง สารอินทรีย์ อินทรีย์สังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ ห รื อ ทํ า ขึ้ น ก็ ต าม สํ า หรั บ ใช้ เ ป็ น ธาตุ อ าหารพื ช ได้ ไ ม่ ว่ า โดยวิ ธี ใ ด หรื อ ทํ า ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดิน เพื่อบํารุงความเติบโตแก่พืช

มกษ.9001-2556

2

2.6 สุข ลั ก ษณะ (hygiene) หมายถึ ง สภาวะและมาตรการต่ า งๆ ที่ จํ า เป็ น ที่ จ ะทํ า ให้ มั่น ใจในความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตรในทุกขั้นตอนการผลิตและเหมาะสมต่อการบริโภค
2.7 การตามสอบ (traceability) หมายถึง ความสามารถในการติดตามที่มาที่ไปของสินค้าเกษตรผ่าน
ขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนที่ดําเนินการในระดับฟาร์ม

3. ข้อกาหนด
ข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหารให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายการและข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร
รายการ
1. น้ํา
(1) น้ําที่ใช้ในแปลงปลูก

ข้อกาหนด
1.1 น้ํ า ที่ ใ ช้ ใ นกร ะบ วนการผลิ ต ต้ อ งมาจากแหล่ งน้ํ า ที่ ไ ม่ มี
สภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ
ผลิตผล
กรณีที่แหล่งน้ํามีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือ
สิ่งที่เป็นอันตราย ให้วิเคราะห์น้ํา โดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเปือ้ นจาก
วัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์น้ําไว้เป็นหลักฐาน
1.2 ไม่ใช้น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น แหล่ง
ชุมชน โรงพยาบาล ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย กรณี
จํ าเป็ นต้ องใช้ ต้ องมี หลั กฐานหรื อข้ อพิ สู จน์ ที่ ชั ดเจนว่ าน้ํ านั้ น
ได้ผ่านการบําบัดน้ําเสียมาแล้ว และสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตได้
1.3 เก็บตัวอย่ างน้ําอย่ างน้อย 1 ครั้งในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และ
ในช่ วงเวลาที่ มี สภาพแวดล้ อมเสี่ ยงต่ อการนํ าไปใช้ ในการผลิ ต
ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บ
ใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้ําไว้เป็นหลักฐาน
1.4 น้ํ า สํ า หรั บ ละลายปุ๋ ย และวั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร ต้ อ งมี
คุณภาพที่ไม่ทําให้ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรลดลง
1.5 มีวิธีการให้น้ําที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช และความชื้น
ของดิน
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รายการ

(2) น้ําที่ใช้ในแปลงปลูก
ระบบไฮโดรโพนิก
(hydroponic)

(3) น้ําที่ใช้ในการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว

2. พื้นที่ปลูก
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ข้อกาหนด
1.6 มีวิธีการให้น้ําที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียน้ํา และลดความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ
1.7 มีการจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เช่น น้ําจากห้องสุขา
น้ําทิ้งต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูก
และพื้นที่โดยรอบ
1.8 บํารุงรักษาระบบการให้น้ําและดูแลให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1.9 แหล่ ง น้ํ า สํ า หรั บ การเกษตร ไม่ ค วรเป็ น แหล่ ง น้ํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การทําลายสิ่งแวดล้อม
1.10 มีการอนุรักษ์แหล่งน้ําและสภาพแวดล้อม
1.11 เลือกแหล่งปลูกที่มีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตพืชให้มี
คุณภาพ
1.12 เปลี่ยนน้ําอย่างสม่ําเสมอสําหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิก หรือ
ถ้ามีการนํ าน้ํ ากลับมาใช้ใหม่ ให้มีระบบการลดปริมาณการปนเปื้ อนของ
จุลินทรีย์ และ/หรือสารเคมี
1.13 บํ า รุ งรั กษาระบบการให้ น้ํ า ให้ ส ะอาดตามความเหมาะสมเพื่ อ
ป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
1.14 น้ํา สํา หรับ ใช้ในการจั ดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานน้ํ า บริ โ ภคหรื อ เที ย บเท่ า โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ปั ญ หาการ
ปนเปื้อนเป็นพิเศษในกรณี ดังต่อไปนี้
- น้ําที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้
- ผลิตผลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ทําให้น้ําตกค้างอยู่ที่ผลิตผล
เช่น ใบและพื้นผิวทีไ่ ม่เรียบ
2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือ
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล
กรณีที่พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่
เป็ นอั นตราย ให้วิเคราะห์ดิน โดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน
จากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดนิ ไว้เป็นหลักฐาน
2.2 กรณีจําเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีข้อ
พิสูจน์ที่ชัดเจนว่า มีวิธีการบําบัดที่ลดการปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้
2.3 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต
และในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ส่งห้องปฏิบัติการ
ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
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3. วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร
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เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารปนเปื้ อ นจากวั ตถุ หรื อสิ่ งที่เป็ นอั นตราย และเก็ บ ผล
การวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน
2.4 หากใช้สารเคมีที่ใช้รมหรือราดดิน เพื่อฆ่าเชื้อในดินหรือวัสดุปลูก
ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ชนิ ด สารเคมี วั น ที่ ใ ช้ อั ต ราส่ ว นและวิ ธี ใ ช้ และชื่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2.5 พื้นที่ปลูกใหม่ไม่เป็นพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หากมีผลกระทบต้องมีมาตรการในการลด หรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
2.6 วางผั ง แปลง จั ด ทํ า แปลง หรื อ ปรั บ ปรุ ง ผั ง แปลงโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่ อความปลอดภั ยอาหาร สิ่ งแวดล้อม คุ ณภาพผลิตผล และ
สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
2.7 ดูแลรักษาพื้นที่ที่ปลูกพืชเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน
2.8 ปลูกพืชให้เหมาะสมกับชนิดของดิ น และไม่มีความเสี่ยงที่ทําให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
2.9 จั ด ทํ า รหั ส แปลงปลู ก และข้ อ มู ล ประจํ า แปลงปลู ก โดยระบุ ชื่ อ
เจ้าของพื้นที่ปลูก สถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ
ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืชและ
พันธุท์ ี่ปลูก
2.10 จัดทําประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
2.11 พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.1 หากใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร ให้ ใ ช้ ต ามคํ า แนะนํ า หรื อ
อ้างอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
ตามคําแนะนําในฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามช่ว งเวลา
ที่ระบุไว้ในฉลากกํากับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือ
ให้เป็นไปตามคําแนะนําของทางราชการ
กรณีที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรไม่ ตรงตามคํ าแนะนํ า ให้ วิ เคราะห์ สารพิ ษตกค้ างในผลิ ตผล
โดยห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และเก็บผลการวิเคราะห์ไว้เป็น
หลักฐาน
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กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างมีปริมาณตกค้างสูงสุดเกินค่า
มาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา และ
ดําเนินการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดซ้ํา รวมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้
3.2 ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ าม
ผลิ ต นํ า เข้ า ส่ ง ออก หรื อ มี ไ ว้ ค รอบครองตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3.3 กรณี ผ ลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก ห้ า มใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร ที่
ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ หรือให้ใช้ตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า
3.4 มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือห้าม
ใช้ในประเทศและประเทศคู่ค้า
3.5 เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่
ถูกต้อง โดยตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่
จะเป็น คําแนะนําของหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลทางวิชาการ
รับรอง
3.7 ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมเพื่อลดการ
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
3.8 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุซึ่งใช้
ไม่หมดในคราวเดียวให้ ปิดให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร หากมี ก ารเปลี่ ย นถ่ า ยภาชนะบรรจุ ต้ อ งระบุ ข้ อ มู ล ให้
ครบถ้วนถูกต้อง
3.9 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่
เก็บเฉพาะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารแต่ละชนิด และสามารถควบคุม
การหยิบใช้ได้ ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล และไม่เกิดอันตรายต่อ
บุคคล
3.10 จัดเก็บสารเคมีอื่น เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง สารทําความสะอาด สาร
อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตร ให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่
ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม
3.11 ทําความสะอาดเครื่องพ่ นสารเคมีและอุปกรณ์ ภายหลังการใช้ทุก
ครั้ง และกําจัดน้ําล้างด้วยวิธีที่ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
3.12 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ หมดแล้วต้องทําลาย
เพื่อป้องกันการนํากลับมาใช้ หรือกําจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง
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4. การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการ
เก็บเกี่ยว
(1) แผนควบคุมการผลิต
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3.13 ภาชนะบรรจุ วั ตถุ อั นตรายทางการเกษตรที่ เสื่ อมสภาพหรื อหมดอายุ
ต้องเก็บในสถานที่เฉพาะและทําลายเพื่อป้องกันการนํากลับมาใช้ หรือกําจัดด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง
3.14 บันทึกหรือจัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เก็บไว้
ในสถานที่เก็บ
3.15 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุมต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ถูกต้อง โดยต้องรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.16 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.17 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องสวมเสื้อผ้ า
ให้มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ
หมวก และสวมรองเท้า เพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ
3.18 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา รวมถึง
ต้องระวังละอองฟุ้งกระจายไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม
3.19 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้ องอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยน
เสื้อผ้าทันทีหลังการพ่น เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะพ่น ต้องนําไปซักให้สะอาด
ทุกครั้ง โดยซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ
3.20 มี อุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลและอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ อ ย่ า ง
ครบถ้วน เช่น น้ํายาล้างตา น้ําสะอาด ทราย ฯลฯ
3.21 มีเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
แสดงไว้ให้เห็นชัดเจนในบริเวณเก็บสารเคมี

4.1 มีแผนควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลตรงตามวัตถุประสงค์ โดย
ใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือข้อมูลจากทางราชการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพืชนั้นๆ หรือ
ข้อมูลจากคู่ค้า เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอนที่อาจส่ งผล
กระทบต่ อ ความปลอดภั ย และ/หรื อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ผล และ/หรื อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และ/หรื อ สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย และสวั ส ดิ ภ าพของ
ผู้ปฏิบัติงาน
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(2) ปัจจัยการผลิต

- เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์
หรือส่วนขยายพันธุ์

- ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน

(3) เครื่องมือและอุปกรณ์
การเกษตร
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4.2 จั ด ทํ า รายการและบั น ทึก ข้ อ มูลปั จจั ย การผลิ ต แหล่ ง ที่ ม า และ
รายละเอียดเฉพาะของปัจจัยการผลิตที่สําคัญ เช่น เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์
ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริม วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
พร้อมทั้งระบุรายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปีที่จัดซื้อ
4.3 เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือ
ได้ ตรงตามพันธุ์ ตามความต้องการของตลาด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและ
ประวัติของเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ได้
4.4 ไม่ ป ลู ก พื ช ชนิ ด ที่ ม าจากเมล็ ด พั น ธุ์ หรื อ ต้ น พั น ธุ์ หรื อ ส่ ว น
ขยายพันธุ์ ที่เป็นพิษต่อการบริโภค ยกเว้นมีข้อแนะนําในการบริโภคที่
ถูกต้อง
4.5 หากมีการคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามคําแนะนําบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
และบันทึกข้อมูลไว้
4.6 มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการปนเปื้อนทั้งในด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดับ
ที่จะทําให้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยใช้ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.7 หากเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ ต้องผ่าน
กระบวนการหมักหรือย่อยสลายโดยสมบูรณ์ หรือ ผ่า นกระบวนการอื่น
อย่างเพียงพอที่จะไม่ทําให้เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลที่ระบุวิธีการ
วันที่ และช่วงเวลาทําปุ๋ยอินทรีย์
4.8 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย
4.9 พื้น ที่เก็บ รักษา ผสม และขนย้า ย ปุ๋ ยและสารปรับ ปรุงดิน หรือ
พื้นที่สําหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณที่ไม่
เกิดการปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูกพืชอาหารและแหล่งน้ํา
4.10 ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกในอัตราตามคําแนะนําบนฉลาก
4.11 กรณีปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิก ต้องมีการเฝ้าระวังและบันทึก
ข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช
4.12 จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ก ารเกษตรที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบัติงาน
4.13 จัดให้มีสถานที่เก็บ รักษาเครื่องมือและอุ ปกรณ์ การเกษตรเป็ น
สัดส่วน ปลอดภัย และง่ายต่อการนําไปใช้งาน
4.14 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
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(4) การจัดการในขั้นตอน
การผลิต
(5) การกําจัดของเสีย
และสิ่งของที่ไม่ใช้ หรือ
ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
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4.15 ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตรที่ ต้ อ งอาศั ย ความ
เที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน เช่น หัวฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร
อย่างน้อยปีละครั้ง หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนต้องปรับปรุงซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใช้งาน
4.16 ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใช้ใน
การบรรจุและขนส่งผลิตผลทุกครั้งก่อนการใช้งานและหลังใช้งานเสร็จแล้ว
4.17 มีการจัดการระบบการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลตรงตามข้อกําหนด
ของคู่ค้า
4.18 ส่วนของพืชที่มีโรคเข้าทําลายต้องเผาทําลายนอกแปลงปลูก โดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.19 แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ให้ชั ดเจน รวมทั้ งมีที่ ทิ้ง ขยะให้ เพี ยงพอ หรือ ระบุจุ ดทิ้ง ขยะให้ ชัด เจน
รวมถึงมีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

5. การเก็บเกี่ยวและ
5.1 ต้องเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยผลิตผลมี
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อกําหนดของคู่ค้า
5.2 การเก็ บ เกี่ ย วต้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
5.3 คัดแยกผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพออก หากมีการคัดแยกชั้นคุณภาพและ
ขนาดก่ อนจํ าหน่ าย ให้ คั ด แยกชั้ น คุ ณ ภาพและขนาดของผลิ ต ผลตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่กําหนดสําหรับผลิตผลแต่ ละชนิด
หรือตามข้อกําหนดของคูค่ ้า
5.4 ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะเพื่อป้องกันการช้ําหรือเป็นรอยตําหนิ
ของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
5.5 ป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่ผลิตผลที่มี
การคัดเลือกหรือบรรจุในแปลงปลูกแล้ว และไม่วางผลิตผลที่เก็บเกี่ยว
แล้วสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
5.6 แยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจน
จากภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
5.7 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องทํา
จากวัสดุที่ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อน
5.8 ดูแ ลรักษาอุป กรณ์ แ ละภาชนะบรรจุให้ สะอาด เพื่อป้ องกัน การ
ปนเปื้อนสูผ่ ลิตผล และตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
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5.9 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุ ให้เป็น
สัดส่วน โดยแยกออกจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือ สารเคมีอื่นๆ
ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะ
นําโรค
5.10 จั ด แยกผลิ ต ผลด้ อ ยคุ ณ ภาพกั บ ผลิ ต ผลที่ มี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง มี
แผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ และตรวจสอบการคละ
ปนของผลิตผลทีด่ ้อยคุณภาพ
5.11 สถานที่ ที่ใ ช้ใ นการจั ด การหลั งการเก็บ เกี่ย ว ต้ องมี โครงสร้า งที่
สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในผลิตผล
5.12 หากพบความเสี่ ย งในการปนเปื้ อ นอั น ตรายทางกายภาพจาก
อุปกรณ์และเครื่องมือ ให้มีมาตรการป้องกัน
5.13 ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่
เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะนํา
โรค ให้มีมาตรการป้องกัน
5.14 หากมี ก ารใช้ เ หยื่ อ หรื อ กั บ ดั ก เพื่ อ กํ า จั ด สั ต ว์ พ าหะนํ า เชื้ อ
ต้องจัดวางในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่ผลิตผล ภาชนะ
บรรจุ และวัสดุ รวมถึงให้มีการบันทึกข้อมูล
6.1 มี ก ารจั ด การด้ า นสุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ แ ละวิ ธี ก ารขนย้ า ย
พักผลิตผล และ/หรือ เก็บ รักษาผลิตผล เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนจาก
อันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่ อความปลอดภัยในการบริโภคและ
คุณภาพของผลิตผล
6.2 ใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล เศษดินและสิ่งสกปรก หรือสิ่ง ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
จากพื้นดิน
6.3 ไม่ใช้พาหนะที่ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือ
ปุ๋ ย หรื อ สารปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น ในการขนย้ า ยหรื อ ขนส่ ง ผลิ ต ผล เพื่ อ
ป้องกันการปนเปื้ อนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค ในกรณีที่ไม่ สามารถ
แยกพาหนะในการขนย้ายหรือขนส่งได้ ต้องทําความสะอาดพาหนะ เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนดังกล่าว รวมถึงมีการบันทึกการใช้พาหนะขนส่ง
6.4 เลือ กใช้ ภาชนะที่ใช้ ในการบรรจุขั้น ต้ น เพื่อการขนถ่ า ยผลิตผล
ภายในพื้ น ที่ แ ปลงปลู ก ไปยั ง พื้ น ที่ คั ด แยกบรรจุ ที่ เ หมาะสม มี วั ส ดุ ก รุ
ภายในภาชนะเพื่อป้องกันการกระแทกเสียดสี
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7. สุขลักษณะส่วนบุคคล
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6.5 การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในแปลงปลูก
ต้องเหมาะสม สามารถป้ องกันการเกิดรอยแผลที่ผลิตผลจากการขูดขีด
หรือการกระแทก รวมทั้งปั ญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจาก
ความร้อนและแสงแดด
6.6 การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัติด้ วยความระมัดระวัง
และป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคได้
6.7 กรณี ผ ลิ ต ผลที่ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพง่ า ยต้ อ งมี ก ารดู แ ลและป้ อ งกั น ที่
เหมาะสมก่อนการขนส่ง
6.8 พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผล
6.9 ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้วด้วยความระมัดระวัง และขนส่งไปยัง
จุดรวบรวมสินค้าทันทีที่เก็บเกี่ยว และ/หรือหลังการตัดแต่งคัดคุณภาพหรือคัด
ขนาดแล้ว
7.1 ผู้ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ หรื อ ได้ รั บ การฝึ ก อบรม
สุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ
7.2 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมี
วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล
7.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถป้ องกัน ของเสียต่ า งๆไม่ใ ห้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่แปลงปลูกและผลิตผล
7.4 กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้ผู้ดูแลการผลิตทราบ เพื่อ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล
7.5 ผู้ป ฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7.6 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
7.7 จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
7.8 เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

8. บันทึกข้อมูลและการตาม
สอบ
(1) เอกสารและบันทึก
8.1 มี บั นทึ กข้ อมู ลการใช้ น้ํ าที่ มี รายละเอี ยดต่ างๆ เช่ น ชนิ ดพื ช วั นที่
ข้อมูล
สถานที่ และปริมาณน้ําใช้ หรือระยะเวลาให้น้ํา (ข้อกําหนดข้อ 1.1.5 และ 1.1.6)
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(2) การตามสอบและการ
ทบทวนวิธีปฏิบัติ
- การตามสอบ
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ข้อกาหนด
8.2 มีบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในดิน (ข้อกําหนดข้อ 2.4)
8.3 มี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล รหั ส แปลงปลู ก และข้ อ มู ล ประจํ า แปลงปลู ก
(ข้อกําหนดข้อ 2.9)
8.4 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้ อย่าง
น้อยให้ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้ วันที่ใช้ อัตราและ
วิธีการใช้ วันที่เก็บเกี่ยว และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้อกําหนดข้อ 3.1)
8.5 มีบันทึกข้อมูล/หลักฐานการได้มาของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
และมีบันทึกรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่จัดเก็บ (ข้อกําหนดข้อ 3.4
และ 3.14)
8.6 มี บั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การได้ ม าและการใช้ ปุ๋ ย และสาร
ปรับปรุงดิน เช่น วันที่ ชนิด ปริมาณ อัตราที่ใช้ วิธีการใช้ ช่วงระยะของ
การปลูกพืชที่มีการใช้ปุ๋ย และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้อกําหนดข้อ 4.2)
8.7 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่สําคัญที่มีผลต่อความปลอดภัยของผลิตผล (ข้อกําหนดข้อ 5.2)
8.8 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ที่ สํ าคั ญที่ มี ผลต่ อคุ ณภาพของผลิตผล (ข้อ กํ า หนดข้ อ 5.3 และ
5.10)
8.9 มีบันทึกข้อมูลการกําจัดสัตว์พาหะนําเชื้อ (ข้อกําหนดข้อ 5.14)
8.10 มีบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง (ข้อกําหนดข้อ 6.3)
8.11 มีก ารบั น ทึกข้อ มูลเกี่ ยวกับ ประวัติ การฝึก อบรม และ/หรือเก็ บ
หลักฐานผลการตรวจสุขภาพ และ/หรือการจัดการด้านสุขลักษณะส่วน
บุคคล (ข้อกําหนดข้อ 7.1, 7.5, 7.7 และ 7.8)
8.12 จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึกให้ เป็นปัจจุบันสํา หรับการผลิตใน
ฤดูกาลนั้นๆ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน
ทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล
8.13 มีการจัดเก็บเอกสาร และ/หรือ บันทึกข้ อมูลเป็นหมวดหมู่แยก
เป็ น ฤดู ก าลผลิ ต แต่ ล ะฤดู ก าล เพื่ อ สะดวกต่ อ การตรวจสอบและการ
นํามาใช้

8.14 ผลิ ต ผลที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาและขนย้ า ย หรื อ บรรจุ เ พื่ อ
จําหน่าย ต้องมีการระบุรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดง
แหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว ให้สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตผลได้

มกษ.9001-2556
รายการ

- การทบทวนวิธีปฏิบัติ
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ข้อกาหนด
8.15 ในกรณีมีการจํา หน่า ยผลิตผล ต้องบัน ทึกข้อมูลผู้รับ ซื้อผลิตผล
หรือแหล่งที่นําผลิตผลไปจําหน่าย รวมถึงปริมาณที่จําหน่าย
8.16 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้ อง
กั บ การปฏิบัติง านไว้ อย่า งน้ อย 2 ปี ของการผลิตติดต่ อกัน หรือตามที่
ผู้ประกอบการหรือประเทศคู่ ค้าต้ องการ เพื่อให้สามารถตามสอบและ
เรียกคืนสินค้าเมื่อเกิดปัญหาได้
8.17 กรณี พ บปั ญ หาการปฏิ บั ติ ใ นแปลงปลู ก ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ ความ
ปลอดภัย ต้องแยกผลิตผลและป้องกันไม่ให้มีการนําไปจําหน่าย หากพบ
หลังจากจําหน่ายแล้วให้รีบแจ้งผู้ซื้อผลิตผลทันที
8.18 กรณี ที่ พ บปั ญ หาการปฏิ บั ติ ใ นแปลงปลู ก ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ ความ
ปลอดภัย ให้สืบ หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปั ญ หา เพื่อป้ องกันไม่ให้
เกิดขึ้นอีก และให้มีการบันทึกข้อมูล
8.19 ทบทวนการปฏิ บั ติ งานด้ า นการปฏิ บั ติ ทางการเกษตรที่ ดี หรื อ
ทบทวนบันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต
และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บ
บันทึกข้อมูลการทบทวนและแก้ไขไว้
8.20 มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนไว้
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ภาคผนวก ก
ตารางที่ ก.1
แสดงความสัมพันธ์ข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร
กับหมวดด้านความปลอดภัยอาหาร คุณภาพของผลิตผล สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

รายการ

ข้อกาหนด

1.น้ํา

ข้อ 1.1
ข้อ 1.2
ข้อ 1.3
ข้อ 1.4
ข้อ 1.5
ข้อ 1.6
ข้อ 1.7
ข้อ 1.8
ข้อ 1.9
ข้อ 1.10
ข้อ 1.11
ข้อ 1.12
ข้อ 1.13
ข้อ 1.14

หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
(EN)
อาหาร
ผลิตผล
และสวัสดิภาพของ
(FS)
(PQ)
ผู้ปฏิบัติงาน
(WHSW)















หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

FS เป็นคําย่อของ Food Safety
PQ เป็นคําย่อของ Produce Quality
EN เป็นคําย่อของ Environmental Management
WHSW เป็นคําย่อของ Worker Health, Safety, Welfare
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หมวด

รายการ

2.พื้นที่ปลูก

3. วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร

ข้อกาหนด

ข้อ 2.1
ข้อ 2.2
ข้อ 2.3
ข้อ 2.4
ข้อ 2.5
ข้อ 2.6
ข้อ 2.7
ข้อ 2.8
ข้อ 2.9
ข้อ 2.10
ข้อ 2.11
ข้อ 3.1
ข้อ 3.2
ข้อ 3.3
ข้อ 3.4
ข้อ 3.5
ข้อ 3.6
ข้อ 3.7
ข้อ 3.8
ข้อ 3.9
ข้อ 3.10
ข้อ 3.11
ข้อ 3.12
ข้อ 3.13
ข้อ 3.14
ข้อ 3.15
ข้อ 3.16
ข้อ 3.17

ความปลอดภัย คุณภาพของ
อาหาร
ผลิตผล
(FS)
(PQ)

สิ่งแวดล้อม
(EN)

สุขภาพ ความ
ปลอดภัย
และสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน
(WHSW)
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4. การจัดการ
คุณภาพใน
กระบวนการ
ผลิตก่อนการ
เก็บเกี่ยว

ข้อกาหนด

ข้อ 3.18
ข้อ 3.19
ข้อ 3.20
ข้อ 3.21
ข้อ 4.1
ข้อ 4.2
ข้อ 4.3
ข้อ 4.4
ข้อ 4.5
ข้อ 4.6
ข้อ 4.7
ข้อ 4.8
ข้อ 4.9
ข้อ 4.10
ข้อ 4.11
ข้อ 4.12
ข้อ 4.13
ข้อ 4.14
ข้อ 4.15
ข้อ 4.16
ข้อ 4.17
ข้อ 4.18
ข้อ 4.19

มกษ.9001-2556

หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิ่งแวดล้อม
(EN)
อาหาร
ผลิตผล
(FS)
(PQ)







สุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
(WHSW)
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ข้อกาหนด

5. การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัติ
หลังการเก็บ
เกี่ยว

ข้อ 5.1
ข้อ 5.2
ข้อ 5.3
ข้อ 5.4
ข้อ 5.5
ข้อ 5.6
ข้อ 5.7
ข้อ 5.8
ข้อ 5.9
ข้อ 5.10
ข้อ 5.11
ข้อ 5.12
ข้อ 5.13
ข้อ 5.14
ข้อ 6.1
ข้อ 6.2
ข้อ 6.3
ข้อ 6.4
ข้อ 6.5
ข้อ 6.6
ข้อ 6.7
ข้อ 6.8
ข้อ 6.9
ข้อ 7.1
ข้อ 7.2
ข้อ 7.3
ข้อ 7.4
ข้อ 7.5

6. การพัก
ผลิตผล
การขนย้ายใน
แปลงปลูก และ
เก็บรักษา

7. สุขลักษณะ
ส่วนบุคคล

หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิ่งแวดล้อม
(EN)
อาหาร
ผลิตผล
(FS)
(PQ)

สุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน
(WHSW)
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8. บันทึกข้อมูล
และการตาม
สอบ

ข้อกาหนด

ข้อ 7.6
ข้อ 7.7
ข้อ 7.8
ข้อ 8.1
ข้อ 8.2
ข้อ 8.3
ข้อ 8.4
ข้อ 8.5
ข้อ 8.6
ข้อ 8.7
ข้อ 8.8
ข้อ 8.9
ข้อ 8.10
ข้อ 8.11
ข้อ 8.12
ข้อ 8.13
ข้อ 8.14
ข้อ 8.15
ข้อ 8.16
ข้อ 8.17
ข้อ 8.18
ข้อ 8.19
ข้อ 8.20
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หมวด
ความปลอดภัย คุณภาพของ สิ่งแวดล้อม
(EN)
อาหาร
ผลิตผล
(FS)
(PQ)



สุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน
(WHSW)













































