ประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดระบบองค์กรของผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร
: สําหรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ ได้ มี ป ระกาศสํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ าเกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ เรื่อ ง กํ า หนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดระบบองค์กรของผู้ขอรับใบอนุญ าต เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
เกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร : สําหรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไปแล้ว นั้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑ (๑) ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงให้เพิ่มเติมภาคผนวกสําหรับ
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ดังต่อไปนี้ เป็นภาคผนวกแนบท้ายหลักเกณฑ์
การรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ตามประกาศสํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร
และอาหารแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขการจั ด ระบบองค์ ก รของผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร :
สําหรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑. หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขิง (มกษ. ๓๕๐๑-๒๕๕๘)
๒. หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสําหรับถั่วเมล็ดแห้ง
(มกษ. ๔๙๐๒-๒๕๕๘)
๓. หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ ฟาร์ ม ห่ า น
(มกษ. ๖๙๑๑-๒๕๕๘)
๔. หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ าหรั บ เมล็ ด พั น ธ์ ข้ า ว
(มกษ. ๔๔๐๖-๒๕๕๗)
๕ หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ สั บ ปะรด
(มกษ. ๒๕๐๘-๒๕๕๗)
๖. หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
(มกษ. ๗๔๐๑-๒๕๕๗)
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

(ร่าง)
ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ี
(Certification Scheme for Good Agricultural Practices)
ภาคผนวก ...: หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ีสาํ หรับขิง

1. ขอบข่าย
ภาคผนวกนี้ กํา หนดหลั ก เกณฑ์ เพิ่ ม เติ ม สํา หรั บ การตรวจประเมิ น และให้ การรั บ รองตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับขิง (มกษ. 3501-2558)

2. ระดับของข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับขิง แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ข้ อ กําหนดหลั ก (major requirements) หมายถึ ง ข้ อ กําหนดที่ต้ อ งปฏิบั ติ หากบกพร่ อ งจะส่ งผล
กระทบทางตรงหรือรุนแรงต่อคุณภาพของขิงจนทําให้ ไม่เหมาะสมต่อการนําไปบริโภคสดและการแปรรูป
ในอุตสาหกรรม และ/หรือเป็ นข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ข้ อกําหนดรอง(minor requirements) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ทางอ้ อมต่อคุณภาพของขิง และ/หรือ อาจทําให้ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือทําให้ ผ้ ูปฏิบัติงาน
อาจได้ รับอันตรายในการทํางานหรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2.3 ข้ อ แนะนํา (recommendations) หมายถึง ข้ อ กําหนดที่แนะนําให้ ป ฏิบั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับขิง

3. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้
3.1 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดหลักทุกข้ อ
3.2 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดรองไม่น้อยกว่า 70% ของข้ อกําหนดรองทั้งหมดกรณี
การตรวจประเมิ น เพื่ อ ต่ อ อายุ ใ บรั บ รองมาตรฐานในรอบต่ อ ไป ต้ องแสดงให้ เห็ น ว่ า มี ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง
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4. ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดและระดับของข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับขิง ให้ เป็ นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้ อกําหนดและระดับของข้ อกําหนด
รายการ

ข้อกําหนด

1. นํา้
(1) นํา้ ที่ใช้ ในแปลงปลูก 1.1 นํา้ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ต้ องมาจากแหล่งนํา้ ที่ไม่อยู่
ในสภาพแวดล้ อมซึ่งก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่
เป็ นอัน ตรายต่ อ ผลิ ต ผลที่ก ระทบต่ อ ความปลอดภั ย ของ
ผู้บริโภค
กรณี ที่ แ หล่ ง นํ้ า มี ส ภาพแวดล้ อมที่ เ สี่ ย งต่ อการ
ปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตรายให้ วิเคราะห์นาํ้ โดย
ส่ งห้ องปฏิบั ติ ก ารของทางราชการหรื อ ห้ องปฏิบั ติ ก ารที่
ได้ รับการรับรองระบบคุ ณภาพเพื่ อวิเคราะห์การปนเปื้ อน
จากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตรายและเก็บผลการวิเคราะห์นาํ้ ไว้
เป็ นหลักฐาน
1.2ไม่ใช้ นาํ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ
เช่ นแหล่ งชุมชนโรงพยาบาลที่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็ นอันตรายกรณีจาํ เป็ นต้ องใช้ ต้องมีหลักฐานหรือ
ข้ อพิสูจน์ท่ีชัดเจนว่ านํา้ นั้นได้ ผ่านการบําบัดนํา้ เสียมาแล้ ว
และสามารถนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตได้
1.3เก็บตัวอย่ างนํ้าอย่ างน้ อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบ
การผลิ ต และให้ เก็บ ตั ว อย่ า งนํ้า เพิ่ ม ทุ ก ครั้ ง ในช่ ว งเวลา
ที่สภาพแวดล้ อมเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนส่งห้ องปฏิบัติการของ
ทางราชการหรื อ ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารที่ได้ รับ การรั บ รองระบบ
คุ ณ ภาพเพื่ อวิเคราะห์ การปนเปื้ อนจากวัต ถุห รือสิ่งที่เป็ น
อันตรายและเก็บใบแจ้ งผลการวิเคราะห์นาํ้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
1.4นํา้ สําหรับละลายปุ๋ ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรมี
คุณภาพที่ไม่ ทาํ ให้ ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ ยและวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรลดลง
1.5มีวิธีการให้ นาํ้ ที่เหมาะสมกับความต้ องการของพืชและ
ความชื้นของดิน

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา
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1.6มีการจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ งานเช่ น นํ้าจาก
ห้ องสุขา นํ้าทิ้งต่ างๆเพื่ อลดความเสี่ยงที่มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ
1.7มีการอนุรักษ์แหล่งนํา้ และสภาพแวดล้ อม
(2) นํา้ ที่ใช้ ในการจัดการ 1.8 กรณี ท่ีมี ก ารใช้ นํ้า ล้ า งขิงหลั ง การเก็บ เกี่ย ว ให้ ใ ช้ นํ้า
หลังการเก็บเกี่ยว
สะอาดหรื อ นํ้า ที่มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานนํ้า บริ โภคหรื อ
เทียบเท่าขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์การนําขิงไปใช้
2. พื้นที่ปลูก
2.1พื้นที่ปลูกต้ องไม่อยู่ในสภาพแวดล้ อมซึ่งก่อให้ เกิดการ
ปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตรายต่อผลิตผลที่กระทบต่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
กรณี ท่ีพ้ ื นที่มีส ภาพแวดล้ อมที่เสี่ยงต่ อการปนเปื้ อน
จากวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ที่ เป็ นอั น ตรายให้ วิ เคราะห์ ดิ น โดยส่ ง
ห้ องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับ
การรับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้ อนจากวัตถุ
หรื อสิ่งที่เป็ นอัน ตรายและเก็บ ผลการวิเคราะห์ ดิ น ไว้ เป็ น
หลักฐาน
2.2 กรณี จํา เป็ นต้ องใช้ พ้ ื นที่ ป ลู ก ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
ปนเปื้ อนต้ องมีข้อพิสูจน์ท่ชี ัดเจนว่ามีวิธีการบําบัดที่ลดการ
ปนเปื้ อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้
2.3 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้ อย 1 ครั้งในระยะเริ่มจัดระบบ
การผลิ ต และเก็บ ตั วอย่ างดิ น เพิ่ ม ทุ ก ครั้ ง ในช่ วงเวลาที่มี
สภาพแวดล้ อมเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนส่งห้ องปฏิบัติการของ
ทางราชการหรื อ ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารที่ได้ รับ การรั บ รองระบบ
คุ ณ ภาพเพื่ อวิเคราะห์ การปนเปื้ อนจากวัต ถุห รือสิ่งที่เป็ น
อันตรายและเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้ เป็ นหลักฐาน
2.4 หากใช้ สารเคมีท่ใี ช้ รมหรือราดดินเพื่อฆ่าเชื้อในดินหรือ
วัสดุปลูกให้ บันทึกข้ อมูล ชนิดสารเคมีวันที่ใช้ อตั ราส่วนและ
วิธใี ช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้ อมทั้งเก็บบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน
2.5 พื้นที่ปลูกใหม่ไม่เป็ นพื้นที่ท่จี ะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม หากมีผลกระทบให้ มีมาตรการในการลดหรือ
ป้ องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
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2.6 วางผั งแปลงจั ด ทําแปลงหรื อ ปรั บ ปรุงผั งแปลง โดย
คํานึ งถึงผลกระทบต่ อ ความปลอดภั ยอาหารสิ่งแวดล้ อ ม
คุณภาพผลิตผลและสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน
2.7 ดู แลรักษาพื้ นที่ท่ีป ลูกขิง เพื่ อป้ องกัน การเสื่อมโทรม
ของดิน
2.8 จัดทํารหัสแปลงปลูกและข้ อมูลประจําแปลงปลูกโดย
ระบุ ช่ื อ เจ้ า ของพื้ นที่ ป ลู ก สถานที่ ติ ด ต่ อ ชื่ อ ผู้ ดู แ ลแปลง
(ถ้ ามี) สถานที่ติดต่อ ที่ต้ังแปลงปลูกแผนผังที่ต้ังแปลงปลูก
แผนผังแปลงปลูกชนิดพืช และพันธุท์ ่ปี ลูก
2.9 จัดทําประวัติการใช้ ท่ดี ินย้ อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี
2.10 พื้นที่ท่ใี ช้ ในการเพาะปลูกต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3 . วั ต ถุ อั น ต รายท าง 3.1 หากใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรให้ ใช้ ตามคําแนะนํา
การเกษตร
หรื อ อ้ า งอิ ง คํา แนะนํา ของกรมวิ ช าการเกษตรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรื อ ตามคํ า แนะนํ า ในฉลากที่ ข้ ึ น
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
หยุดใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว
ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในฉลากกํากับการใช้ วัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตรแต่ละชนิด หรือให้ เป็ นไปตามคําแนะนําของทาง
ราชการ
กรณีท่มี ีหลักฐานหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า มีการใช้
วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรไม่ ต รงตามคํ า แนะนํ า ให้
วิเคราะห์สารพิ ษตกค้ างในผลิตผลโดยห้ องปฏิบัติการของ
ทางราชการหรื อ ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารที่ได้ รับ การรั บ รองระบบ
คุ ณ ภาพเพื่ อวิ เ คราะห์ ส ารพิ ษ ตกค้ างและเก็บ ผลการ
วิเคราะห์ไว้ เป็ นหลักฐาน
กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้ าง มีปริมาณตกค้ างสูงสุด
เกินค่ ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ ตรวจสอบหา
สาเหตุของปัญหา และดําเนินการแก้ ไขหรือป้ องกันการเกิด
ซํา้ รวมทั้งบันทึกข้ อมูลดังกล่าวไว้
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3.2 ห้ ามใช้ ห รื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตร ที่ห้ ามผลิ ต นําเข้ าส่งออกหรื อมีไว้ ครอบครอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อัน ตรายพ.ศ. 2535 และฉบั บ
แก้ ไขเพิ่มเติม
3.3 กรณี ผลิ ต เพื่ อส่ ง ออกห้ ามใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ ามใช้ หรือให้ ใช้ ตามข้ อกําหนด
ของประเทศคู่ค้า
3.4 มีเอกสารข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
ใช้ ได้ หรือห้ ามใช้ ในประเทศและประเทศคู่ค้า
3.5 เลือกใช้ เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์รวมทั้งวิธกี ารพ่น
สารเคมีท่ีถูกต้ องโดยตรวจสอบเครื่องพ่ นสารเคมีให้ อยู่ใน
สภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ไม่ใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรมากกว่าสองชนิดผสม
กัน เว้ น แต่ จะเป็ นคําแนะนําของหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้ อ ง
หรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง
3.7 ใช้ ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสม
เพื่อลดการใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
3.8 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะ
บรรจุ ซ่ึงใช้ ไม่ หมดในคราวเดียวให้ ปิดให้ สนิทและเก็บ ใน
สถานที่เก็บวัตถุ อัน ตรายทางการเกษตรหากมีการเปลี่ยน
ถ่ายภาชนะบรรจุต้องระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
3.9 จั ด เก็บ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรชนิ ด ต่ า งๆเป็ น
สัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของ
สารแต่ ละชนิดและสามารถควบคุมการหยิบใช้ ได้ ไม่ ทาํ ให้
เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผลและไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล
3.10 จัด เก็บ สารเคมี อ่ืน เช่ น นํ้ามั น เชื้ อเพลิ งสารทําความ
สะอาดสารอื่นๆที่ไม่ได้ ใช้ ทางการเกษตรให้ เป็ นสัดส่วนเพื่อ
ป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้ อม
3.11 ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งพ่ นสารเคมี แ ละอุ ป กรณ์
ภายหลังการใช้ ทุกครั้งและกําจัดนํา้ ล้ างด้ วยวิธที ่ไี ม่ทาํ ให้ เกิด
การปนเปื้ อนสู่ส่งิ แวดล้ อม
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3.12 ทํา ลายหรื อ กํา จั ด ภาชนะบรรจุ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ หมดแล้ ว ด้ วยวิธที ่ถี ูกต้ องเพื่อป้ องกันการนํา
กลับมาใช้
3.13 เก็บ วัต ถุ อัน ตรายทางการเกษตรที่เสื่อ มสภาพหรื อ
หมดอายุในสถานที่เฉพาะ หรือทําลายด้ วยวิธที ่ถี ูกต้ อง เพื่อ
ป้ องกันการนํากลับมาใช้
3.14 บั น ทึ ก หรื อ จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อวั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรที่เก็บไว้ ในสถานที่เก็บ
3.15 ผู้ปฏิบัติงานและ/หรือผู้ควบคุม ต้ องมีความรู้ในการ
ใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ถูกต้ องโดยต้ องรู้จักศัตรูพืช
การเลือกชนิดและอัตราการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร
การเลือกใช้ เครื่องพ่นและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
3.16 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการป้ องกัน
ตนเองจากการใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้ น
3.17 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรสวม
เสื้อผ้ าให้ มิดชิดมีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษได้ แก่หน้ ากากหรือ
ผ้ าปิ ดจมู ก ถุ ง มื อ หมวกและสวมรองเท้ าเพื่ อป้ องกั น
อันตรายจากสารพิษ
3.18 ผู้ พ่ นวั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรอยู่ เ หนื อ ลม
ตลอดเวลารวมถึงต้ องระวังละอองฟุ้ งกระจายไปปนเปื้ อน
แปลงใกล้ เคียงและสิ่งแวดล้ อม
3.19 ผู้พ่นวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร อาบนํา้ สระผมและ
เปลี่ยนเสื้อผ้ าทันทีหลังการพ่ นเสื้อผ้ าที่สวมใส่ขณะพ่ นต้ อง
นําไปซักให้ สะอาดทุกครั้งโดยซักแยกจากเสื้อผ้ าที่ใช้ ปกติ
3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
อย่างครบถ้ วนเช่นนํา้ ยาล้ างตานํา้ สะอาดทรายฯลฯ
3.21มีเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติ กรณีท่ีมีอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินแสดงไว้ ให้ เห็นชัดเจนในบริเวณที่เก็บสารเคมี
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4. การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อน
การเก็บเกี่ยว
(1) แผนควบคุมการ
4.1มี แ ผนควบคุ ม การผลิ ต เพื่ อให้ ได้ ผลิ ต ผลตรงตาม
ผลิต
วัตถุประสงค์โดยใช้ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดหี รือใช้
ข้ อ มู ลจากงานวิจัย ที่ได้ รับ การยอมรั บ หรื อข้ อ มู ล จากทาง
ราชการหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นพื ช หรื อ ข้ อ มู ล จากคู่ ค้ า เพื่ อ
กํา หนดมาตรการควบคุ ม ในแต่ ล ะขั้ น ตอนที่ อ าจส่ ง ผล
กระทบต่ อความปลอดภัยของผู้บริโภคและ/หรือคุณภาพ
ของผลิตผลและ/หรือสิ่งแวดล้ อมและ/หรือสุขภาพความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
(2) ปัจจัยการผลิต
4.2 จั ด ทํ า รายการปั จจั ย การผลิ ต แห ล่ งที่ ม า และ
รายละเอียดเฉพาะของปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญ ได้ แก่ ส่วน
ขยายพั นธุ์ ปุ๋ ย ธาตุ อ าห ารเสริ ม วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตร ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต พร้ อมทั้งระบุรายการ
ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัดซื้อ และบันทึกข้ อมูล
- ส่วนขยายพันธุ์
4.3 ส่วนขยายพันธุ์มาจากแหล่ งที่เชื่อถือได้ ตรงตามพั นธุ์
สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและประวัติของส่วนขยายพันธุไ์ ด้
4.4 ส่วนขยายพันธุค์ วรมีอายุ 10-12 เดือน และแต่ละส่วน
ขยายพันธุม์ ี 2-3 ตา ปราศจากโรคและแมลง
- ปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน 4.5 มีการจัดการที่ดีในการใช้ ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินเพื่ อ
ป้ องกันไม่ ให้ เกิดการปนเปื้ อนทั้งในด้ านจุ ลินทรีย์เคมีและ
กายภาพสู่ผ ลิ ต ผลในระดั บ ที่จะทําให้ ไม่ ป ลอดภั ยต่ อการ
บริโภคและใช้ ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินที่ข้ ึนทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.6 หากเกษตรกรผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ เองในฟาร์มปุ๋ ยอินทรีย์
ต้ องผ่ านกระบวนการหมักหรือย่ อยสลายโดยสมบูรณ์หรือ
ผ่านกระบวนการอื่นอย่างเพียงพอที่จะไม่ทาํ ให้ เกิดโรคสู่คน
ทั้งนี้ ให้ บันทึกข้ อมู ลที่ระบุ วิธีการ วันที่และช่ วงเวลาทําปุ๋ ย
อินทรีย์
4.7 ไม่ใช้ ส่งิ ขับถ่ายของคนมาเป็ นปุ๋ ย
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4.8 พื้นที่เก็บรักษาผสมและขนย้ ายปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน
หรือพื้นที่สาํ หรับหมักปุ๋ ยอินทรีย์แยกเป็ นสัดส่วนและอยู่ใน
บริเวณที่ไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่พ้ ืนที่ปลูกขิงและแหล่ ง
นํา้
4.9 ใช้ ปุ๋ยให้ สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
และความต้ องการของพืช
- เครื่องมือและอุปกรณ์ 4.10 จัดให้ มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสม
การเกษตร
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4.11 จั ด ให้ มี ส ถานที่ เก็บ รั ก ษาเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
การเกษตรเป็ นสัดส่วน ปลอดภัย และง่ายต่อการนําไปใช้ งาน
4.12 ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตรอย่ า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
4.13 ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตรที่ต้ อ ง
อาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงานอย่ างน้ อยปี ละครั้ ง
หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อน ต้ องปรับปรุงซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนใหม่ให้ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใช้ งาน
4.14 ทํา ความสะอาดเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตร
รวมทั้งภาชนะที่ใช้ ในการบรรจุ แ ละขนส่ งผลิ ต ผลทุ ก ครั้ ง
ก่อนการใช้ งานและหลังใช้ งานเสร็จแล้ ว
- การจัดการในขั้นตอน 4.15 ดินที่ปลูกควรเป็ นดินที่ระบายนํา้ ได้ ดี
การผลิต
4.16 ใช้ ระยะปลู ก ให้ เหมาะสมตามอายุ ก ารเก็บ เกี่ ย ว
(ขิงอ่อน หรือขิงดอกแดงหรือขิงแก่) ที่ต้องการ เพื่อให้ ได้
ขิงที่มีคุณภาพ
4.17 มีการป้ องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ทั้งนี้
ต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ บ ริ โภคและ
คุณภาพของขิงและสิ่งแวดล้ อม
4.18 คลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นในดิน
4.19 กลบโคน เพื่อให้ ขิงแตกหน่ อดี แง่งขิงเจริญเติบโตดี
ป้ องกันการเกิดขิงหัวเขียว และเป็ นการกําจัดวัชพืช
4.20 ป้ องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เมื่อสํารวจพบใน
ปริมาณที่มีความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ
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4.21 ควบคุมและกําจัดวัชพืช ให้ อยู่ในระดับที่ไม่เสียหาย
ต่อการเจริญเติบโตของขิง
4.22 มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น การ
ปลูกพืชหมุนเวียน
- การกําจัดของเสียและ 4.23 เผาทําลายส่วนของพื ชที่มีโรคเข้ าทําลายนอกแปลง
สิ่งของที่ไม่ใช้ หรือ
ปลูก โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ไม่เกี่ยวข้ องกับการผลิต 4.24 แยกประเภทของเสี ย และสิ่ ง ของที่ ไ ม่ ใ ช้ หรื อ ไม่
เกี่ยวข้ องกับการผลิตให้ ชัดเจนรวมทั้งมีท่ที ้ งิ ขยะให้ เพียงพอ
หรื อ ระบุ จุ ด ทิ้ง ขยะให้ ชั ด เจน รวมถึ ง มี ก ารลดของเสี ย ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
5. การเก็บเกี่ยวและการ 5.1 เก็บเกี่ยวขิงที่มีอายุเก็บเกี่ยวเหมาะสม โดยมีคุณภาพ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ตามความต้ องการของตลาด หรือตามข้ อกําหนดของคู่ค้า
5.2 คัดแยกขิงที่ไม่ได้ คุณภาพออกจากขิงที่มีคุณภาพ หาก
มีการคัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดก่อนจําหน่าย ให้ เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดใน มกษ.3002มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง
ขิง หรือตามข้ อกําหนดของคู่ค้า
5.3 เก็บ เกี่ยวด้ วยวิธีการที่เหมาะสมและระมัด ระวัง เพื่ อ
ป้ องกันขิงเป็ นรอยตําหนิ
5.4 แยกภาชนะในการบรรจุ ของเสียและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและ
การขนย้ าย เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน
5.5 จัดให้ มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวและ
การปฏิ บั ติ ห ลั ง การเก็บ เกี่ ย ว และภาชนะบรรจุ ให้ เป็ น
สัดส่วน โดยแยกออกจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือ
สารเคมีอ่นื ๆ ปุ๋ ย และสารปรับปรุงดิน และให้ มีการป้ องกัน
การปนเปื้ อนจากสัตว์พาหะนําโรค
5.6 ป้ องกั น สั ต ว์ เ ลี้ ยงไม่ ใ ห้ อยู่ ใ นบริ เ วณ ปฏิ บั ติ ง าน
โดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ และเก็บรักษา หากมี
ความเสี่ยงในการเป็ นพาหะนําโรค ให้ มีมาตรการป้ องกัน
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5.7 จัดวางเหยื่อหรือกับดัก เพื่อกําจัดสัตว์พาหะนําโรค ใน
บริเวณที่ไม่ มีความเสี่ยงต่ อการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล ภาชนะ
บรรจุและวัสดุ รวมถึงให้ มีการบันทึกข้ อมูล
6. การพักผลิตผล
6.1 มีการจัดการด้ านสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขน
การขนย้ ายในแปลงปลูก ย้ าย พักผลิตผล และ/หรือเก็บรักษาผลิตผล เพื่ อป้ องกัน
การเก็บรักษาและ
การปนเปื้ อนจากอัน ตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มี ผ ลต่ อ
การขนส่ง
ความปลอดภัยในการบริโภคและคุณภาพของผลิตผล
6.2 การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวใน
แปลงปลูกต้ องเหมาะสม สามารถป้ องกันการเสื่อมสภาพ
ของผลิตผลอันเนื่องจากความร้ อนและแสงแดด
6.3 ใช้ วัสดุปูรองพื้ นในบริเวณพั กผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ ว
เพื่ อป้ องกั น การปนเปื้ อนจากสิ่ ง ปฏิ กู ล และสิ่ ง ที่ เ ป็ น
อันตรายอื่นๆ จากพื้นดิน
6.4 ไม่ ใ ช้ พ าหนะที่ ข นย้ า ยหรื อ ขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตร หรือปุ๋ ย หรือสารปรับปรุงบํารุงดิน ในการขน
ย้ า ยหรื อ ขนส่ ง ผลิ ต ผล เพื่ อ ป้ องกั น การปนเปื้ อนที่ เป็ น
อันตรายต่อการบริโภค ในกรณีท่ไี ม่สามารถแยกพาหนะใน
การขนย้ ายหรือขนส่งได้ ต้ องทําความสะอาดพาหนะ เพื่ อ
ป้ องกัน การปนเปื้ อนดั งกล่ าว รวมถึ งมี ก ารบั น ทึก การใช้
พาหนะขนส่ง
6.5 เลือกใช้ ภาชนะที่เหมาะสมในการบรรจุข้ันต้ น เพื่อการ
ขนถ่ ายผลิ ต ผลจากภายในพื้ นที่แ ปลงปลู ก ไปยังพื้ นที่คั ด
แยกบรรจุท่เี หมาะสม
6.6 การขนย้ ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ ป ฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวังและป้ องกันการปนเปื้ อนที่เป็ นอันตรายต่ อการ
บริโภคได้
6.7 ขนส่งผลิตผลที่บรรจุ ภาชนะแล้ วด้ วยความระมัดระวัง
ไปยังจุ ดรวบรวมสินค้ าทันทีท่ีเก็บเกี่ยว และ/หรือหลังการ
ตัดแต่งคัดคุณภาพหรือคัดขนาดแล้ ว
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 7.1 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหรื อ ได้ รั บ การฝึ ก
อบรมสุขลักษณะส่วนบุ คคลเพื่ อให้ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกสุขลักษณะ
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7.2 ต้ องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ท่ีสัมผัสกับ
ผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล
7.3 มีส่ิงอํานวยความสะดวกด้ านสุขลักษณะส่วนบุ คคลที่
เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานสามารถป้ องกันของ
เสียต่างๆ ไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่แปลงปลูกและผลิตผล
7.4 รายงานให้ ผ้ ู ดูแลการผลิตทราบ ในกรณี ผ้ ู ปฏิบัติงาน
เจ็บ ป่ วยเพื่ อ ตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ ใ ห้ เกิ ด การ
ปนเปื้ อนสู่ผลิตผล
7.5 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร ได้ รับ
การตรวจสุขภาพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
7.6 จัดให้ มีส่ิงอํานวยความสะดวกพื้ นฐานที่เหมาะสมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
7.7 จัดการอบรมให้ ความรู้แก่ผ้ ูปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ตามหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ
7.8 เจ้ า ของและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ ห รื อ ได้ รั บ การฝึ ก
อบรมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ข้ อกําหนดหลัก

8. บันทึกข้ อมู ลและการ
ตามสอบ
(1) เอกสารและบั น ทึก 8.1 กรณี แ หล่ ง นํ้ า และพื้ นที่ ป ลู ก อยู่ ใ นสภาวะเสี่ ย งที่ มี
ข้ อมูล
ผลกระทบต่ อความปลอดภัยของผู้ บริโภค ให้ มีบันทึกผล
การวิเคราะห์ นํ้าและดิน (ข้ อกําหนด 1.1 และข้ อกําหนด
2.1)
8.2 มีบันทึกผลการวิเคราะห์นาํ้ และดินในระยะเริ่มจัดระบบ
การผลิ ต และในช่ ว งเวลาที่มี สภาพแวดล้ อมเสี่ยงต่ อการ
ปนเปื้ อน (ข้ อกําหนด 1.3 และข้ อกําหนด 3.3)
8.3 มี บั น ทึ ก ข้ อมู ล การใช้ สารเคมี ท่ี ใ ช้ รมหรื อ ราดดิ น
(ข้ อกําหนด 2.4)
8.4 มีบันทึกข้ อมูลรหั สแปลงปลูกและข้ อมูลประจําแปลง
ปลูก (ข้ อกําหนด 2.8)

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดรอง

12
รายการ

(2) การตามสอบ

ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

8.5 มี ป ระวั ติ ก ารใช้ ที่ ดิ น ย้ อ น ห ลั งอ ย่ างน้ อ ย 2 ปี
(ข้ อกําหนด 2.9)
8.6 มีบั น ทึกข้ อมูลการใช้ วัต ถุอัน ตรายทางการเกษตรทุ ก
ค รั้ งที่ ใช้ อ ย่ างน้ อ ย ให้ ระบุ ชนิ ด พื ช ชนิ ด ส ารเค มี
วัตถุ ประสงค์ การใช้ วั นที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ วันที่เก็บ
เกี่ยว และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้ อกําหนด 3.1)
8.7 มีเอกสารข้ อมูลเกี่ยวกับ วัตถุอัน ตรายทางการเกษตร
(ข้ อกําหนด 3.4)
8.8 มีบันทึกหรือบัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่
จัดเก็บ (ข้ อกําหนด 3.14)
8.9 มีแผนควบคุมการผลิต (ข้ อกําหนด 4.1)
8.10 มี บั น ทึ ก รายการปั จ จั ย การผลิ ต แหล่ ง ที่ ม า และ
รายละเอียดเฉพาะของปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญ ได้ แก่ ส่วน
ขยายพั นธุ์ ปุ๋ ย ธาตุ อ าห ารเสริ ม วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ ในกระบวนการผลิต พร้ อมทั้งระบุรายการ
ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัดซื้อ (ข้ อกําหนด 4.2 และ 4.3)
8.11 มีบันทึกการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ (ข้ อกําหนด 4.6)
8.12 มี บัน ทึกการจัดวางเหยื่อหรือกับดัก เพื่ อกําจัด สัต ว์
พาหะนําโรค (ข้ อกําหนด 5.7)
8.13 มี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ พ าหนะขนส่ ง กรณี มี ก ารใช้
พาหนะร่ วมกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือ
ปุ๋ ย หรือสารปรับปรุงบํารุงดิน (ข้ อกําหนด 6.4)
8.14 มี บั นทึ ก การฝึ กอบ รมสุ ข ลั ก ษ ณ ะส่ ว นบุ คคล
(ข้ อกําหนด 7.1)
8.15 มี ห ลั ก ฐานผลการตรวจสุ ข ภาพของผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
(ข้ อกําหนด 7.5)
8.16 ขิงที่อยู่ ระหว่ างการเก็บ รักษาและขนย้ ายหรื อบรรจุ
เพื่อจําหน่ายให้ ระบุร่นุ ผลิตผลหรือติดรหัสหรือเครื่องหมาย
แสดงแหล่ งผลิ ต หรื อ วั น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วเพื่ อให้ สามารถ
ตรวจสอบที่มาของขิงได้

ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง
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8.17 ในกรณี มี ก ารจําหน่ า ยขิงบั น ทึก ข้ อ มู ล ผู้ รับ ซื้ อหรื อ
แหล่งที่นาํ ขิงไปจําหน่ายรวมถึงปริมาณที่จาํ หน่าย
8.18 เก็บ รั ก ษาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การปฏิบั ติ ง านและเอกสาร
สําคั ญ ที่เกี่ยวข้ องกับ การปฏิบั ติงานไว้ อย่ างน้ อย 2 ปี ของ
การผลิตติดต่อกัน หรือตามที่ผ้ ูประกอบการหรือประเทศคู่
ค้ าต้ องการเพื่อให้ สามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้ าเมื่อ
เกิดปัญหาได้
8.19 กรณีท่ีพบปั ญ หาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผล
ต่อความปลอดภัยให้ สบื หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ ปัญหา
เพื่อป้ องกันไม่ให้ เกิดขึ้นอีกและให้ มีการบันทึกข้ อมูล

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ี
(Certification Scheme for Good Agricultural Practices)
ภาคผนวก.... : หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ีสาํ หรับ
ถัวเมล็
่ ดแห้ง

1. ขอบข่าย
ภาคผนวกนี้กาํ หนดหลักเกณฑ์เพิ่ มเติมสําหรับการตรวจประเมินและให้ การรับรองตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับถั่วเมล็ดแห้ ง (มกษ. 4902 – 2558)

2. ระดับของข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับถั่วเมล็ดแห้ ง แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ข้ อ กําหนดหลั ก (major requirements) หมายถึ ง ข้ อ กําหนดที่ต้ อ งปฏิบั ติ หากบกพร่ อ งจะส่ งผล
กระทบทางตรงหรือรุนแรงผลิตผล ทําให้ ผลิตผลไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ/หรือคุณภาพไม่เหมาะสม
ต่อการบริโภค และ/หรือทําให้ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือ ทําให้ ผ้ ูปฏิบัติงานได้ รับอันตรายจาก
การทํางานหรือสุขภาพ และ/หรือเป็ นข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ข้ อ กําหนดรอง (minor requirements) หมายถึ ง ข้ อ กํา หนดที่ค วรปฏิบั ติ หากบกพร่ อ งจะส่ งผล
กระทบต่อผลิตผล ทําให้ ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยอาหาร และ/หรืออาจทําให้ คุณภาพไม่
เหมาะสมในการบริโภค และ/หรืออาจทําให้ เกิดผลเสียต่ อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือผู้ปฏิบัติงานอาจได้ รับ
อันตรายในการทํางานหรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2.3 ข้ อ แนะนํา (recommendations) หมายถึง ข้ อกําหนดที่แ นะนําให้ ป ฏิบั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับการผลิตถั่วเมล็ดแห้ ง

3. เกณฑ์การตัดสิน
3.1 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดหลักทุกข้ อ
3.2 ผลการตรวจประเมิน ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดรอง ไม่ น้อยกว่ า 70% ของจํานวนข้ อกําหนดรอง
ทั้งหมด กรณีการตรวจประเมินเพื่ อต่ ออายุ ใบรับรองมาตรฐานในรอบต่ อไป ต้ องแสดงให้ เห็นว่ ามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4. ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดและระดับของข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับถั่วเมล็ดแห้ ง ให้ เป็ นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อกําหนดและระดับของข้อกําหนด
รายการ
ข้อกําหนด
ระดับข้อกําหนด
1. นํา้
นํา้ ที่ใช้ ในแปลงปลูก 1.1 นํา้ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ต้ องมาจากแหล่ งนํา้ ที่ไม่ อยู่ในสภาพแวดล้ อม ซึ่ง ข้ อกําหนดหลัก
ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตรายต่อผลิตผล
กรณีท่ีแหล่ งนํ้ามีสภาพแวดล้ อมที่ความเสี่ยงต่ อการปนเปื้ อนจากวัตถุ
หรือ สิ่งที่เป็ นอันตราย ให้ วิเคราะห์นาํ้ โดยส่งห้ องปฏิบัติการของทางราชการ
หรื อ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ เพื่ อ วิ เคราะห์ ก าร
ปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์นํ้าไว้ เป็ น
หลักฐาน
ข้ อกําหนดหลัก
1.2 ไม่ใช้ นาํ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น แหล่ง
ชุมชน โรงพยาบาล ที่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย กรณี
จําเป็ นต้ องใช้ ต้ องมีหลักฐานหรือข้ อพิสจู น์ท่ชี ัดเจนว่านํา้ นั้นได้ ผ่านการบําบัด
นํา้ เสียมาแล้ ว และสามารถนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตได้
1.3 เก็บตัวอย่ างนํา้ อย่างน้ อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และให้ ข้ อกําหนดรอง
เก็บตัวอย่างนํา้ เพิ่มทุกครั้งในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้ อมเสี่ยงต่อการปนเปื้ อน
ส่งห้ องปฏิบัติการของทางราชการหรือส่งห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย และ
เก็บใบแจ้ งผลวิเคราะห์นาํ้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
1.4 นํา้ สําหรับละลายปุ๋ ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้ องมีคุณภาพที่ไม่ทาํ ให้
ข้ อแนะนํา
ประสิทธิภาพของปุ๋ ยและวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรลดลง
1.5 มีวิธกี ารให้ นาํ้ ที่เหมาะสมกับความต้ องการของพืช และความชื้นของดิน
ข้ อกําหนดรอง
1.6 มี วิ ธี ก ารให้ นํ้า ที่ เหมาะสมเพื่ อ ลดการสู ญ เสีย นํ้า และลดความเสี่ ย ง ข้ อกําหนดรอง
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ
1.7 มีการจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ งาน เช่ น นํ้าจากห้ องสุขา นํ้าทิ้ง ข้ อกําหนดรอง
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของพื้นที่ปลูก และพื้นที่
โดยรอบ
1.8 บํารุงรักษาระบบการให้ นา้ํ และดูแลให้ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ข้ อแนะนํา
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1.9 แหล่ งนํ้าสําหรั บ การเกษตร ไม่ ค วรเป็ นแหล่ งนํ้าที่เกิดจากการทําลาย
ข้ อแนะนํา
สิ่งแวดล้ อม
1.10 มีการอนุรักษ์แหล่งนํา้ และสภาพแวดล้ อม

ข้ อแนะนํา

2. พื้นที่ปลูก
2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้ อมซึ่งก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่ ข้ อกําหนดหลัก
เป็ นอันตรายต่อผลิตผลที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
กรณีพ้ ืนที่มีสภาพแวดล้ อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ น
อั น ตรายให้ วิ เ คราะห์ ดิ น โดยส่ ง ห้ องปฏิ บั ติ ก ารของทางราชการหรื อ
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้ อน
วัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้ เป็ นหลักฐาน
2.2 กรณีจาํ เป็ นต้ องใช้ พ้ ืนที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนต้ องมีข้อพิสจู น์
ข้ อกําหนดรอง
ที่ชัดเจนว่ามีวิธกี ารบําบัดที่ลดการปนเปื้ อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้
2.3 เก็บ ตั วอย่ างดิน อย่ างน้ อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัด ระบบการผลิ ต และ ข้ อกําหนดรอง
เก็บ ตั ว อย่ า งดิ น เพิ่ ม ทุ ก ครั้ ง ในช่ ว งเวลาที่ มี ส ภาพแวดล้ อมเสี่ ย งต่ อ การ
ปนเปื้ อน ส่งห้ องปฏิบัติการของทางราชการ หรือห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการ
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพ เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารปนเปื้ อนจากวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ที่ เป็ น
อันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้ เป็ นหลักฐาน
2.4 พื้นที่ปลูกใหม่ไม่เป็ นพื้นที่ท่จี ะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หากมี ข้ อกําหนดรอง
ผลกระทบให้ มีมาตรการในการลด หรือป้ องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
2.5 วางผังแปลง จัดทําแปลง หรือปรับปรุงผังแปลง โดยคํานึงถึงผลกระทบ ข้ อกําหนดรอง
ต่ อความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้ อม คุ ณ ภาพผลิ ต ผล และสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
2.6 ดูแลรักษาพื้นที่ท่ปี ลูกถั่ว เพื่อป้ องกันการเสื่อมโทรมของดิน
ข้ อแนะนํา
2.7 จัดทํารหัสแปลงปลูกและข้ อมูลประจําแปลงปลูก โดยระบุช่ ือเจ้ าของพื้นที่ ข้ อกําหนดหลัก
ปลูก สถานที่ติดต่ อ ชื่อผู้ ดูแลแปลง (ถ้ ามี) สถานที่ติดต่ อ ที่ต้ังแปลงปลู ก
แผนที่ต้งั แปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืชและพันธุท์ ่ปี ลูก
2.8 มีประวัติการใช้ ท่ดี ินย้ อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี
ข้ อกําหนดหลัก
2.9 พื้นที่ท่ใี ช้ ในการเพาะปลูกต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. วัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตร

3.1 หากใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร ให้ ใช้ ตามคําแนะนํา หรืออ้ างอิงคําแนะนํา ข้ อกําหนดหลัก
ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อตามคําแนะนําใน
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รายการ

ข้อกําหนด
ระดับข้อกําหนด
ฉลากที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
หยุดใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาที่ระบุ
ไว้ ในฉลากกํากับการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรแต่ละชนิดหรือให้ เป็ นไป
ตามคําแนะนําของทางราชการ
กรณีที ่ม ีห ลัก ฐานหรือ มีเ หตุอ ัน ควรสงสัย ว่า มีก ารใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรไม่ ต รงตามคํา แนะนํ า ให้ วิ เคราะห์ ส ารพิ ษ ตกค้ างในผลิ ต ผล
โดยห้ อ งปฏิบัติ ก ารของทางราชการหรือห้ องปฏิบัติ การที่ได้ รับ การรั บ รอง
ระบบคุ ณภาพเพื่ อวิเคราะห์สารพิ ษตกค้ าง และเก็บผลการวิเคราะห์ไว้ เป็ น
หลักฐาน
กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้ างมีปริมาณตกค้ างสูงสุดเกินค่ ามาตรฐานหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ ตรวจสอบหาสาเหตุของปั ญหา และดําเนินการแก้ ไข
หรือป้ องกันการเกิดซํา้ รวมทั้งบันทึกข้ อมูลดังกล่าวไว้
3.2 ห้ ามใช้ หรือมีไว้ ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต ข้ อกําหนดหลัก
นําเข้ า ส่งออก หรือมีไว้ ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
3.3 กรณีผลิตเพื่อส่งออก ห้ ามใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้า ข้ อกําหนดหลัก
ห้ ามใช้ หรือให้ ใช้ ตามข้ อกําหนดของประเทศคู่ค้า

รายการ

ระดับข้ อกําหนด
ข้อกําหนด
3.4 มีเอกสารข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ใช้ ได้ หรือห้ ามใช้
ข้ อแนะนํา
ในประเทศและประเทศคู่ค้า
3.5 เลื อ กใช้ เครื่ อ งพ่ น สารเคมี แ ละอุ ป กรณ์ รวมทั้ ง วิ ธี ก ารพ่ น สารเคมี ท่ี ข้ อกําหนดรอง
ถูกต้ องโดยตรวจสอบเครื่องพ่ นสารเคมีให้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
3.6 ไม่ใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรมากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้ นแต่จะเป็ น ข้ อกําหนดรอง
คําแนะนําของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องหรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง
3.7 ใช้ ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสม เพื่อลดการใช้ วัตถุ
ข้ อแนะนํา
อันตรายทางการเกษตร
3.8 วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุ ซึ่งใช้ ไม่หมด ข้ อกําหนดรอง
ในคราวเดียวให้ ปิดให้ สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุต้องระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
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3.9 จั ดเก็บวั ตถุ อันตรายทางการเกษตรชนิ ดต่ างๆเป็ นสัดส่ วนในสถานที่เก็บ
เฉพาะ เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของสารแต่ละชนิดและสามารถควบคุมการ
หยิบใช้ ได้ ไม่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล
3.10 จัดเก็บสารเคมีอ่นื เช่น นํา้ มันเชื้อเพลิง สารทําความสะอาด สารอื่นๆที่
ไม่ได้ ใช้ ทางการเกษตรให้ เป็ นสัดส่วน เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ผลิตผลและ
สิ่งแวดล้ อม
3.11 ทําความสะอาดเครื่องพ่ นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลังการใช้ ทุกครั้ง
และกําจัดนํา้ ล้ างด้ วยวิธีท่ีไม่ ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ส่ิงแวดล้ อม
3.12 ทํา ลาย หรื อ กํา จั ด ภาชนะบรรจุ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรที่ ใ ช้
หมดแล้ ว ด้ วยวิธที ่ถี ูกต้ อง เพื่อป้ องกันการนํากลับมาใช้
3.13 ให้ เก็บ วั ต ถุ อัน ตรายทางการเกษตรที่เสื่อ มสภาพหรื อ หมดอายุ ใน
สถานที่เฉพาะ หรือทําลายด้ วยวิธที ่ถี ูกต้ อง เพื่อป้ องกันการนํากลับมาใช้
3.14 บันทึก หรือจัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เก็บไว้ ใน
สถานที่เก็บ
3.15 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุมต้ องมีความรู้ในการใช้ วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ถูกต้ องโดยต้ องรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร การเลือกใช้ เครื่องพ่นและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
3.16 ผู้ปฏิบัติงานต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการป้ องกันตนเองจากการ
ใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น
รายการ

ข้อกําหนด
3.17 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร สวมเสื้อผ้ าให้ มิดชิด
มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้ แก่ หน้ ากากหรือผ้ าปิ ดจมูก ถุงมือ หมวก และ
สวมรองเท้ า เพื่อป้ องกันอันตรายจากสารพิษ
3.18 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยู่ เหนือลมตลอดเวลา รวมถึงต้ อง
ระวังละอองฟุ้ งกระจายไปปนเปื้ อนแปลงใกล้ เคียงและสิ่งแวดล้ อม
3.19 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร อาบนํ้า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้ า
ทันทีหลังการพ่ น เสื้อผ้ าที่สวมใส่ขณะพ่ นต้ องนําไปซักให้ สะอาดทุกครั้ง โดย
ซักแยกจากเสื้อผ้ าที่ใช้ ปกติ
3.20 มีอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่ างครบถ้ วน
เช่นนํา้ ยาล้ างตา นํา้ สะอาด ทราย ฯลฯ
3.21 มีเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติ กรณีท่มี ีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดง
ไว้ ให้ เห็นชัดเจนในบริเวณเก็บสารเคมี

4. การจัดการ
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คุณภาพใน
กระบวนการผลิต
ก่อนการเก็บเกี่ยว
(1) แผนควบคุม 4.1 จัดทําแผนควบคุมการผลิตเพื่อให้ ได้ ผลิตผลตรงตามวัตถุประสงค์ โดย
การผลิต
ใช้ หลักการปฏิบั ติทางการเกษตรที่ดี หรือใช้ ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้ รับ การ
ยอมรับ หรือข้ อมูลจากทางราชการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้ านพืชนั้นๆ หรือข้ อมูล
จากคู่ ค้า เพื่ อกําหนดมาตรการควบคุมในแต่ ละขั้นตอนที่อาจส่งผลเสียต่ อ
ความปลอดภัย และ/หรือคุณภาพของผลิตผล และ/หรือสิ่งแวดล้ อม และ/หรือ
สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
4.2 จัดทํารายการและบันทึกข้ อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา และรายละเอียด
(2) ปัจจัยการ
เฉพาะของปั จ จั ย การผลิ ต ที่ ส ําคั ญ เช่ น เมล็ ด พั น ธุ์ ปุ๋ ย ธาตุ อ าหารเสริ ม
ผลิต
วัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต พร้ อมทั้งระบุรายการ
ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัดซื้อ
4.3 เมล็ดพั น ธุ์ต้ องมาจากแหล่ งที่เชื่อถือได้ ตรงตามพั น ธุ์ มี คุ ณ ภาพตาม
-เมล็ดพันธุ์
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและประวัติของเมล็ดพันธุไ์ ด้
4.4 ทดสอบการงอกของเมล็ด พั น ธุ์ ก่ อ นปลู ก โดยควรมี ค วามงอกตาม
มาตรฐานเมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุจ์ าํ หน่าย
4.5 หากมีการคลุกหรือเคลือบเมล็ดพั นธุ์ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ให้ ใช้ ตามวิธีการและอัตราตามคําแนะนําบนฉลากที่ข้ นึ ทะเบียนตามกฎหมาย
และบันทึกข้ อมูลไว้
รายการ
ข้อกําหนด
4.6 มีการจัดการที่ดีในการใช้ ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน เพื่อป้ องกันไม่ให้ เกิด
-ปุ๋ ยและสาร
การปนเปื้ อนทั้งในด้ านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพ สู่ผลิตผลในระดับที่จะทําให้
ปรับปรุงดิน
ไม่ ป ลอดภั ยต่ อการบริ โภค และใช้ ปุ๋ ยที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกั บ กรมวิ ชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.7 หากเกษตรกรผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ใ ช้ เองในฟาร์ ม ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ต้ องผ่ า น
กระบวนการหมั ก หรื อ ย่ อ ยสลายโดยสมบู ร ณ์ หรื อ ผ่ า นกระบวนการอื่ น
อย่ างเพี ยงพอที่จะไม่ ทาํ ให้ เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ ให้ บันทึกข้ อมู ลที่ระบุ วิธีการ
วันที่ และช่วงเวลาทําปุ๋ ยอินทรีย์
4.8 ไม่ใช้ ส่งิ ขับถ่ายของคนมาเป็ นปุ๋ ย
4.9 พื้ นที่เก็บ รั ก ษา ผสม และขนย้ าย ปุ๋ ยและสารปรั บ ปรุงดิ น หรื อ พื้ นที่
สําหรั บ หมั ก ปุ๋ ยอิน ทรี ย์ แยกเป็ นสัด ส่ วนและอยู่ ใ นบริ เวณที่ไม่ ก่ อ ให้ เกิด
การปนเปื้ อนสู่พ้ ืนที่ปลูกถั่วและแหล่งนํา้
4.10 ใช้ ปุ๋ยอย่างเหมาะสม และใช้ ในอัตราตามคําแนะนําบนฉลาก
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ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดหลัก

ระดับข้ อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

7
ข้ อแนะนํา
(3) เครื่องมือและ 4.11 จัด ให้ มีเครื่ อ งมือ และอุป กรณ์ก ารเกษตรที่เ หมาะสม และเพี ย งพอ
อุปกรณ์การเกษตร ต่ อการปฏิบัติงาน
4.12 จั ดให้ มี สถานที่ เก็บรั กษาเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ การเกษตรเป็ นสั ดส่ วน ข้ อกําหนดรอง
ปลอดภัย และง่ายต่อการนําไปใช้ งาน
4.13 ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตร อย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ข้ อกําหนดรอง
ป้ องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
4.14 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรง ข้ อกําหนดรอง
ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งน้ อยปี ละครั้ ง หากพบว่ า มี ค วามคลาดเคลื่ อ น
ต้ องปรับปรุงซ่ อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ให้ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อ
นํามาใช้ งาน
4.15 ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรรวมทั้งภาชนะที่ใช้ ใน
ข้ อแนะนํา
การบรรจุ และขนส่งผลิตผลทุกครั้งก่อนการใช้ งาน และหลังใช้ งานเสร็จแล้ ว
(4)การจัด การใน 4.16 ใช้ วิธีการปลูกที่เหมาะสมกับถั่วแต่ละชนิดตามคําแนะนําในการปลูกของ ข้ อกําหนดรอง
ขั้นตอนการผลิต ทางราชการ
4.17 คลุกเมล็ดพันธุถ์ ่วั ด้ วยปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมตามชนิดของถั่วก่อนปลูก
ข้ อกําหนดรอง
4.18 ควรใช้ ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) ในการผลิตถั่วเมล็ดแห้ ง
ข้ อแนะนํา
4.19 ตรวจสอบการเข้ าทําลายของโรค และแมลงศัตรูพืช ในแปลงปลูกอย่ าง ข้ อกําหนดหลัก
สมํ่าเสมอ หากพบในปริมาณที่เกิดความเสียหายในระดับเศรษฐกิจให้ ใช้ วิธีท่ี
เหมาะสมในการป้ องกันกําจัด
รายการ

(5) การกําจัดของ
เสี ย แ ล ะสิ่ งข อ ง
ไ ม่ ใ ช้ ห รื อ ไ ม่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กระบวนการผลิต
5.การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบตั ิการ
หลังการเก็บเกี่ยว

ข้อกําหนด
4.20 ควบคุมและกําจัดวัชพืช ให้ อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโต
ของต้ นถั่ว
4.21 เผาทําลายส่วนของพืชที่มีโรคเข้ าทําลายนอกแปลงปลูก โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
4.22 แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ ใช้ หรื อไม่ เกี่ยวข้ องกับการผลิ ต
ให้ ชัดเจน รวมทั้งมีท่ีท้ ิงขยะให้ เพี ยงพอ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ ชัดเจน และ
รวมถึงมีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
5.1 เก็บเกี่ยวฝัก/ต้ นถั่วในระยะที่เหมาะสม โดยพิจารณาความแห้ งของฝัก
และสีข องฝั ก ถั่วที่เปลี่ ย นไปซึ่ งอาจพิ จ ารณาร่ วมกับ อายุ ก ารเก็บ เกี่ย วของ
ถั่วชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ ขึ้นกับพันธุ์ แหล่งปลูก ฤดูปลูก และ/หรือสภาพภูมิอากาศ
5.2 การเก็บเกี่ยวต้ องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนที่มี
ผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค หากมีการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บเกี่ยว ต้ องเป็ นไปตามข้ อ 3.

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชและผลิตภัณฑ์ 15 สิงหาคม 2557

ระดับข้ อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก
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รายการ

6. การพักผลิตผล
การขนย้ ายใน
แปลงปลูกการเก็บ
รักษา และการ
ขนส่ง

5.3 เลื อ กเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ เกี่ ย ว/เกี่ ย ว-นวด และตั้ งความเร็ว รอบ
ให้ เหมาะสมกับชนิดถั่ว
5.4 ใช้ วิธกี ารและเครื่องมือในการลดความชื้นที่เหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดผลเสีย
ต่อคุณภาพของเมล็ดถั่ว
5.5 ลดความชื้นเมล็ดถั่ว ให้ มีความชื้นตามมาตรฐานทางการค้ าของถั่วชนิ ด
นั้นๆ หรือตามข้ อกําหนดของประเทศคู่ค้า ก่อนบรรจุ เพื่อเตรียมจําหน่าย เช่น
ถั่วเขียวต้ องมีความชื้นไม่เกิน 14%
5.6 มีการคัดแยกถั่วเมล็ดแห้ งที่ไม่ได้ คุณภาพออกจากถั่วที่มีคุณภาพ
5.7 กรณีท่มี ีการแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดก่อนจําหน่าย ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวข้ อง หรือตามข้ อกําหนดของประเทศคู่ค้า
5.8 มีการป้ องกันการปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตรายสู่ผลิตผลที่มีการ
คัดเลือกหรือมีการเก็บรวบรวมในแปลงแล้ ว และไม่วางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ ว
สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
5.9 แยกภาชนะที่ใช้ ในการบรรจุ ของเสียและวัต ถุ อัน ตรายทางการเกษตร
อย่ างชัดเจนจากภาชนะบรรจุ ในการเก็บเกี่ยว และการขนย้ าย เพื่ อป้ องกันการ
ปนเปื้ อน
5.10 วัสดุท่ีใช้ ผลิต อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ ที่สัมผัสกับถั่วเมล็ดแห้ งโดยตรง
ต้ องสะอาดไม่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อน
5.11 ดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ ให้ สะอาด และมีสภาพ
พร้ อมใช้ งาน
ข้อกําหนด
5.12 จัดให้ มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว และภาชนะบรรจุ ให้ เป็ นสัดส่วน โดยแยกออกจากวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรหรือสารเคมีอ่ืนๆ ปุ๋ ย และสารปรับปรุงดิน และให้ มีการป้ องกัน
การปนเปื้ อนจากสัตว์พาหะนําโรค
5.13 สถานที่ท่ใี ช้ ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้ องสามารถป้ องกันความเสี่ยง
จากการปนเปื้ อนต่อถั่วเมล็ดแห้ งได้
5.14 จัดทํามาตรการป้ องกันหากพบความเสี่ยงในการปนเปื้ อนอันตรายทาง
กายภาพจากอุปกรณ์และเครื่องมือ

ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดหลัก
ระดับข้ อกําหนด
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อแนะนํา

6.1 มีการจัดการด้ านสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนย้ าย พั กผลิตผล ข้ อกําหนดหลัก
และ/หรื อ เก็บ รั ก ษาผลิ ต ผล เพื่ อ ป้ องกั น การปนเปื้ อนจากอั น ตรายและ
สิ่งแปลกปลอมที่มีผลเสียต่ อความปลอดภัยในการบริโภคและคุณภาพของ
ผลิตผล

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชและผลิตภัณฑ์ 15 สิงหาคม 2557
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6.2 ใช้ วั ส ดุ ปู ร องพื้ นในบริ เวณพั ก ผลิ ต ผลที่ เก็บ เกี่ ย วแล้ ว เพื่ อ ป้ องกั น
การปนเปื้ อนจากสิ่งปฏิกูล เศษดินและสิ่งสกปรก และสิ่งที่เป็ นอันตรายอื่นๆ
จากพื้นด◌ิ น
6.3 ไม่ ใช้ พาหนะที่ขนย้ ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือปุ๋ ย
หรื อ สารปรั บ ปรุงบํารุงดิ น ในการขนย้ า ยหรื อ ขนส่ งผลิ ต ผล เพื่ อ ป้ องกั น
การปนเปื้ อนที่เป็ นอันตรายต่อการบริโภค ในกรณีท่ไี ม่สามารถแยกพาหนะใน
การขนย้ ายหรื อ ขนส่ ง ได้ ต้ องทํา ความสะอาดพาหนะ เพื่ อป้ องกั น การ
ปนเปื้ อนดังกล่าว รวมถึงมีการบันทึกการใช้ พาหนะขนส่ง
6.4 เลือกใช้ ภาชนะที่ใช้ ในการบรรจุข้ันต้ น ที่สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนจาก
อันตราย และผลเสียต่อคุณภาพของถั่วเมล็ดแห้ ง เพื่อการขนถ่ายผลิตผลภายใน
พื้นที่แปลงปลูกไปยังพื้นที่คัดแยกบรรจุท่เี หมาะสม
6.5 การขนย้ ายผลิ ต ผลในแปลงปลู ก ให้ ป ฏิบั ติ ด้ วยความระมั ด ระวังและ
ป้ องกันการปนเปื้ อนที่เป็ นอันตรายต่อการบริโภคได้
6.6 มีมาตรการป้ องกันกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ หากมีการใช้ วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร ต้ องเป็ นไปตามข้ อ 3
7. สุขลักษณะส่วน 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ หรือได้ รับการฝึ กอบรมสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกสุขลักษณะ
บุคคล

รายการ

8. การบันทึก
ข้ อมูล
(1) เอกสารและ
บันทึกข้ อมูล

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดหลัก

7.2 กรณี ผ้ ู ป ฏิ บั ติ ง านเจ็บ ป่ วยต้ อ งรายงานให้ ผู้ ดู แ ลการผลิ ต ทราบเพื่ อ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล

ข้ อแนะนํา

ข้อกําหนด
7.3 ผู้ ป ฏิบั ติ งานเกี่ยวกับ วัต ถุ อัน ตรายทางการเกษตรควรได้ รับ การตรวจ
สุขภาพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
7.4 จัดให้ มีส่งิ อํานวยความสะดวกพื้นฐานที่เหมาะสมแก่ผ้ ูปฏิบัติงาน
7.5 จั ด การอบรมให้ ความรู้ แก่ ผ้ ู ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเหมาะสมตามหน้ าที่
ที่รับผิดชอบ

ระดับข้ อกําหนด
ข้ อกําหนดรอง

8.1 มีบันทึกข้ อมูลการใช้ นาํ้ ที่มีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชนิดพืช วันที่ สถานที่
และปริมาณนํา้ ที่ใช้ หรือระยะเวลาการให้ นาํ้ (ข้ อกําหนดข้ อ 1.1 และ 1.5)

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อแนะนํา

8.2 มีบันทึกข้ อมูลผลการวิเคราะห์นาํ้ (ข้ อกําหนดข้ อ 1.3)
ข้ อแนะนํา
8.3 มี บั น ทึกข้ อมู ลของดิน ที่มีรายละเอีย ดต่ างๆ เช่ น ผลการวิเคราะห์ ดิ น
ข้ อแนะนํา
ประวัติการใช้ ท่ดี ิน (ข้ อกําหนดข้ อ 2.1, 2.3 และ 2.8)
8.4 มีบันทึกข้ อมูลรหัสแปลงปลูกและข้ อมูลประจําแปลงปลูก (ข้ อกําหนดข้ อ 2.7) ข้ อกําหนดหลัก
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชและผลิตภัณฑ์ 15 สิงหาคม 2557
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8.5 มีบันทึกข้ อมูลการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้ อย่างน้ อย
ให้ ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้ วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้
วันที่เก็บเกี่ยว และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้ อกําหนดข้ อ 3.1, 4.5, 5.2 และ 6.6)
8.6 มีบันทึกข้ อมูล/หลักฐานการได้ มาของวัตถุอันตรายทางการเกษตร และ
มีบัน ทึก รายชื่ อ วัต ถุอ ัน ตรายทางการเกษตรที่จัด เก็บ (ข้ อ กํา หนดข้ อ 3.4
และ 3.14)
8.7 มีบันทึกแผนควบคุมการผลิต (ข้ อกําหนดข้ อ 4.1)
8.8 มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการได้ มาและการใช้ ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน
เช่ น วันที่ ชนิด ปริมาณ อัตราที่ใช้ วิธีการใช้ ช่วงระยะของการปลูกพืชที่มีการ
ใช้ ปุ๋ย และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้ อกําหนดข้ อ 4.2, 4.6 และ 4.10)
8.9 มีบันทึกข้ อมูลแหล่ งที่มาของเมล็ดพันธุ์(ข้ อกําหนดข้ อ 4.2 และ 4.3)
8.10 มีบันทึกข้ อมูลวิธีการ วันที่ และช่ วงเวลาการทําปุ๋ ยอินทรีย์ หากมีการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ เอง (ข้ อกําหนดข้ อ 4.7)
8.11 มี บั น ทึก ข้ อมู ล การปฏิบั ติ ก่ อนและหลั งการเก็บ เกี่ยวในขั้น ตอนการ
ปฏิบัติท่สี าํ คัญที่มีผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตผล (ข้ อกําหนดข้ อ
5.1,5.3, 5.4, 5.6, 5.7)
8.12 มีบันทึกข้ อมูลการใช้ พาหนะขนส่ง (ข้ อกําหนดข้ อ 6.3)
8.13 มีการบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึ กอบรม และ/หรือเก็บหลักฐาน
ผลการตรวจสุ ข ภาพ และ/หรื อ การจั ด การด้ านสุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
(ข้ อกําหนดข้ อ 7.1, 7.2 และ 7.4)
ข้อกําหนด
8.14 จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึกให้ เป็ นปัจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาล
นั้นๆ รวมทั้งมีการบันทึกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน และลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มี
การบันทึกข้ อมูล
8.15 มี ก ารจั ด เก็บ เอกสารและ/หรื อ บั น ทึก ข้ อ มู ล เป็ นหมวดหมู่ แ ยกเป็ น
ฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาลเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและการนํามาใช้

(2) การตามสอบ
และการทบทวนวิธี
ปฏิบัติ
-การตามสอบ
8.16 ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้ ายหรือบรรจุ เพื่อจําหน่ าย
ให้ ระบุรุ่นถั่วเมล็ดแห้ งหรือติดรหั สหรือเครื่องหมายแสดงแหล่ งผลิตหรือวันที่
เก็บเกี่ยวให้ สามารถตรวจสอบที่มาของถั่วเมล็ดแห้ งได้
8.17 ในกรณี ท่ีมี ก ารจําหน่ ายถั่วเมล็ด แห้ ง ต้ องบั น ทึก ข้ อ มู ล ผู้ รับ ซื้ อหรื อ
แหล่งที่นาํ ถั่วเมล็ดแห้ งในแต่ละรุ่นไปจําหน่าย รวมถึงปริมาณที่จาํ หน่าย
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชและผลิตภัณฑ์ 15 สิงหาคม 2557

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดหลัก

ระดับข้ อกําหนด
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง
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-การทบทวนวิธี
ปฏิบัติ

8.18 เก็บรักษาบันทึกข้ อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับ ข้ อกําหนดหลัก
การปฏิบัติงานไว้ อย่างน้ อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกัน หรือตามที่ผ้ ูประกอบการ
หรื อประเทศคู่ ค้าต้ องการเพื่ อให้ สามารถตามสอบ และเรียกคื นสินค้ าเมื่อ
เกิดปัญหาได้
8.19 กรณีพบปั ญ หาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่ อความปลอดภัย ข้ อกําหนดรอง
ต้ องแยกถั่วเมล็ดแห้ งและป้ องกันไม่ให้ มีการนําไปจําหน่าย หากพบหลังจาก
จําหน่ายแล้ วให้ รีบแจ้ งผู้ซ้ ือผลิตผลทันที
8.20 กรณีท่พี บปั ญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย
ข้ อแนะนํา
ให้ สบื หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ ปัญหาเพื่อป้ องกันไม่ให้ เกิดขึ้นอีกและให้ มี
การบันทึกข้ อมูล
ข้ อแนะนํา
8.21 ทบทวนการปฏิบัติงานด้ านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือทบทวนบันทึก
ข้ อมูลอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้งเพื่อให้ ม่ันใจในกระบวนการผลิต และปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บบันทึกข้ อมูล
การทบทวนและแก้ ไขไว้
ข้ อแนะนํา
8.22 มีการแก้ ไขข้ อร้ องเรียนที่เกี่ยวข้ อง และเก็บบันทึกข้ อมูลการแก้ ปัญหา
ข้ อร้ องเรียนไว้
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ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ี
(Certification Scheme for Good Agricultural Practices)
ภาคผนวก.. : หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ีสาํ หรับฟาร์มห่าน
1. ขอบข่าย
ภาคผนวกนี้กาํ หนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการตรวจประเมินและให้ การรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับฟาร์มห่าน (มกษ. 6911-2558)

2. ระดับของข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับฟาร์มห่าน แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ข้ อกําหนดหลัก (major requirements) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ทางตรงหรือรุนแรงผลิตผล ทําให้ ผลิตผลไม่ ปลอดภัยต่ อผู้ บริโภค และ/หรือคุณภาพไม่ เหมาะสมต่ อการ
บริโภค และ/หรือทําให้ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือ ทําให้ ผ้ ูปฏิบัติงานได้ รับอันตรายจากการทํางาน
หรือสุขภาพ และ/หรือเป็ นข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ข้ อกําหนดรอง (minor requirements) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ต่อผลิตผล ทําให้ ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยอาหาร และ/หรืออาจทําให้ คุณภาพไม่เหมาะสมใน
การบริโภค และ/หรืออาจทําให้ เกิดผลเสียต่ อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือผู้ปฏิบัติงานอาจได้ รับอันตรายในการ
ทํางานหรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2.3 ข้ อ แนะนํา (recommendations) หมายถึ ง ข้ อ กํา หนดที่แ นะนํา ให้ ปฏิบั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับการผลิตฟาร์มห่าน

3. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้
3.1 ผลการตรวจประเมินต้ องผ่านตามเกณฑ์ข้อกําหนดหลักทุกข้ อ และ
3.2 ผลการตรวจประเมินข้ อกําหนดรองต้ องผ่านเกณฑ์ทุกข้ อ ทั้งนี้ หากไม่ผ่านในการตรวจประเมินครั้งแรก
ต้ องมีการแก้ ไขหรือเสนอแผนการแก้ ไข พร้ อมทั้งดําเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จตามที่ระบุในแผนการแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
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4. ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดและระดับของข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับฟาร์มห่าน ให้ เป็ นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อกําหนดและระดับของข้อกําหนด
รายการ

เกณฑ์กําหนด

ระดับ

1.1.1 อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายทางกายภาพ
ทางเคมี และชีวภาพ มีแหล่งนํา้ ที่เหมาะสมเพียงพอ

ข้ อกําหนดหลัก

1. องค์ประกอบฟาร์ม
1.1 สถานที่ต้งั

1.1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง

ข้ อแนะนํา

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 1.2.1 มี ก ารวางผั งฟาร์ ม ที่เอื้อ ต่ อ การปฏิบั ติ งานอย่ างถู ก ข้ อกําหนดหลัก
สุขลักษณะ และแยกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็ นสัดส่วน

1.3 โรงเรือน

1.2.2 มีพ้ ืนที่เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้ อม

ข้ อกําหนดหลัก

1.2.3 มีร้ัวรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยงอย่างเหมาะสม

ข้ อกําหนดรอง

1.2.4 มีพ้ ืนที่การเลี้ยงแยกเป็ นสัดส่วนจากที่พักอาศัย

ข้ อแนะนํา

1.3.1 มีโครงสร้ างแข็งแรง ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อห่านและ ข้ อกําหนดหลัก
บุคลากร ง่ ายต่ อการทําความสะอาดและบํารุงรักษา มีการ
ระบายอากาศได้ ดี
1.3.2 มีพ้ ืนที่ในโรงเรือนเพียงพอในการเลี้ยง

2. อาหารสําหรับห่าน

ข้ อกําหนดหลัก

2.1 ต้ องมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมคุณภาพ ข้ อกําหนดหลัก
อาหารสัตว์
2.2 ในกรณีท่ผี สมอาหารเองในฟาร์ม ห้ ามใช้ สารต้ องห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

ข้ อกําหนดหลัก

2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารข้ นทางกายภาพเบื้องต้ น และ
เก็บตัวอย่างเพื่อใช้ วิเคราะห์กรณีมีปัญหาหรือข้ อสงสัย

ข้ อกําหนดรอง

2.4 มีสถานที่เก็บอาหาร แยกเป็ นสัดส่วน และเก็บในสภาพ ข้ อกําหนดหลัก
ที่ป้องกันการปนเปื้ อนและการเสื่อมสภาพ
2.5 ห่านทุกตัวได้ รับอาหารหยาบและอาหารข้ นที่มีคุณภาพดี ข้ อกําหนดหลัก
เพียงพอและเหมาะสมตามช่วงวัยของห่าน
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รายการ
3. นํา้

เกณฑ์กําหนด

ระดับ

3.1 นํ้าที่ใช้ เลี้ ยง และใช้ ในฟาร์ ม มี คุ ณ ภาพเหมาะสมตาม ข้ อกําหนดหลัก
วัตถุประสงค์ในการใช้
3.2 ห่านได้ รับนํา้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง

ข้ อกําหนดหลัก

3.3 แหล่งนํา้ ในฟาร์มอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้ อน ข้ อกําหนดหลัก
จากสิ่งที่เป็ นอันตราย และมีการจัดการดูแลแหล่งนํา้ อย่างเหมาะสม
3.4 กรณีใช้ แหล่งนํา้ สาธารณะ ให้ มีแนวทางป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคผ่านแหล่งนํา้

ข้ อกําหนดหลัก

4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม มีคู่ มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่
สําคัญภายในฟาร์ม ได้ แก่ ระบบการเลี้ยง อาหาร นํา้ การจัดการฟาร์ม
การจัดการด้ านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้ านสวัสดิภาพสัตว์
และสิ่งแวดล้ อม

ข้ อกําหนดรอง

4.2.1 มี จํา นวนบุ ค ลากรพอเหมาะกับ จํานวนห่ า นที่เลี้ ยง
จัดแบ่งหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ข้ อกําหนดรอง

4.2.2 บุคลากรที่ทาํ หน้ าที่เลี้ยงห่านต้ องมีความรู้ และได้ รับการ
ฝึ กอบรมในการเลี้ยงเพื่อให้ จัดการฟาร์มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้ อกําหนดรอง

4.2.3 มีผ้ ูควบคุมดูแลการเลี้ยงที่เป็ นสัตวบาล หรือผู้ท่ไี ด้ รับ
การฝึ กอบรมหลักสูตรด้ านสัตวบาล หรือผู้ท่มี ีประสบการณ์

ข้ อกําหนดรอง

4. การจัดการฟาร์ม

4.2 บุคลากร

4.2.4 มี สัตวแพทย์ ท่ีมี ใบอนุ ญ าตเป็ นสัตวแพทย์ ผ้ ู ควบคุ ม ข้ อกําหนดหลัก
ฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้ านสุขภาพห่าน
4.2.5 บุ ค ลากรต้ องมี สุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ ดี และมี ข้ อกําหนดหลัก
ใบรับรองการตรวจสุขภาพเป็ นประจํา อย่างน้ อยปี ละครั้ง
4.3 การทํา ความสะอาด 4.3.1 โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบในฟาร์ม สะอาด ข้ อกําหนดหลัก
และบํารุงรักษา
ถู ก สุข ลั ก ษณะ มี ก ารบํารุงรั ก ษาให้ อยู่ ในสภาพดี มี ค วาม
ปลอดภัยต่อห่านและบุคลากร
4.3.2 หลังจากย้ ายห่านชุดเก่าออก ให้ ทาํ ความสะอาด ฆ่าเชื้อ ข้ อกําหนดหลัก
โรงเรือนและอุปกรณ์ และปิ ดพั กโรงเรือนเป็ นเวลาอย่างน้ อย
14 วั น ก่ อนนํ าห่ านชุ ดใหม่ เข้ าเลี้ ยง เว้ นแต่ ก รมปศุ สั ต ว์
ประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น
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เกณฑ์กําหนด

ระดับ

4.3.3 กรณีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ วัสดุรองรังต้ องสะอาดและแห้ ง

ข้ อกําหนดรอง

4.4 การจัดการไข่ฟัก

เก็บไข่และทําความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ รวบรวมไข่ไว้
ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนําไปฟัก

ข้ อกําหนดหลัก

5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้ องกันและ
ควบคุมโรค

5.1.1 ระบุแหล่งที่มาของห่านที่นาํ มาเลี้ยง

ข้ อกําหนดหลัก

5.1.2 มีแผนการป้ องกันโรคโดยสัตวแพทย์ผ้ ูควบคุมฟาร์ม

ข้ อกําหนดหลัก

5.1.3 มี ม าตรการป้ องกัน และควบคุ ม โรคเข้ าสู่ฟ าร์ ม จาก ข้ อกําหนดหลัก
บุคคล ยานพาหนะ และอุปกรณ์
5.1.4 ตรวจติดตามสุขภาพห่านเป็ นประจํา

ข้ อกําหนดหลัก

5.1.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้
ปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้ วยโรคระบาดสัตว์

ข้ อกําหนดหลัก

5.2 การบําบัดโรค

อยู่ภายใต้ ความดูแลของสัตวแพทย์ผ้ ูควบคุมฟาร์ม โดยปฏิบัติ ข้ อกําหนดหลัก
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 และ
ตามข้ อกําหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง
ข้ อปฏิบัติการควบคุมการใช้ ยาสัตว์

6. สวัสดิภาพสัตว์

ดูแลห่านให้ มีการเจริญเติบโตตามลักษณะของสายพันธุ์ และ ข้ อกําหนดหลัก
มีพฤติกรรมตามธรรมชาติ หากบาดเจ็บ ป่ วย หรือพิการ ต้ อง
ได้ รับการปฏิบัติท่เี หมาะสม เพื่อไม่ให้ ทุกข์ทรมาน

7. การจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

7.1 กรณีปล่อยนํา้ เสียออกสู่แหล่งนํา้ สาธารณะให้ บาํ บัดนํา้
เสียจากฟาร์มก่อน

ข้ อกําหนดหลัก

7.2 การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ ในภาชนะที่ปิด
มิดชิด และนําไปกําจัดด้ วยวิธที ่เี หมาะสม

ข้ อกําหนดรอง

7.3 กําจัดมูลห่ านด้ วยวิธีท่ีเหมาะสม เช่ น นําไปทําปุ๋ ย เพื่อ
ไม่ให้ เป็ นแหล่งของกลิ่นและเชื้อโรค

ข้ อแนะนํา

7.4 ก่อนนํามูลห่ านและวัสดุรองพื้ นออกจากโรงเรือน ให้ พ่น
นํ้ายาฆ่ าเชื้อเพื่ อป้ องกันการฟุ้ งกระจาย และระหว่ างการขน
ย้ ายให้ ใช้ ผ้าใบคลุมเพื่อป้ องกันการตกหล่น

ข้ อแนะนํา
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8. การบันทึกข้ อมูล

เกณฑ์กําหนด

ระดับ

8.1 จั ดทําบั นทึกผลปฏิบั ติ งานในขั้นตอนสําคั ญในการจั ดการ
ฟาร์ม ทั้งนี้ควรครอบคลุม
8.1.1 ข้ อมู ลเกี่ยวกับการบริ หารงานฟาร์ ม เช่ น การจัดแบ่ ง
โครงสร้ างการดําเนิ นงาน จํา นวนบุ ค ลากร การแบ่ งหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ข้ อมูลด้ านสุขภาพประวัติและการฝึ กอบรม
ของบุคลากรในฟาร์ม

ข้ อกําหนดรอง

8.1.2 ข้ อมูลด้ านการจัดการฟาร์ม เช่ น การจัดการฝูงห่ าน ข้ อกําหนดหลัก
การจัด การโรงเรื อ น อาหาร สุขภาพสัต ว์ การป้ องกัน และ
ควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้ อม
8.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ ให้ ตรวจสอบอย่างน้ อย 3 ปี

ข้ อกําหนดรอง

ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ี
(Certification Scheme for Good Agricultural Practices)
ภาคผนวก...: หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ีสาํ หรับเมล็ดพันธุข์ า้ ว

1. ขอบข่าย
ภาคผนวกนี้ กํา หนดหลั ก เกณฑ์ เพิ่ ม เติ ม สํา หรั บ การตรวจประเมิ น และให้ การรั บ รองตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับเมล็ดพันธุข์ ้ าว (มกษ. 4406-2557)

2. ระดับของข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับเมล็ดพันธุข์ ้ าว แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ข้ อ กําหนดหลั ก (major requirements) หมายถึง ข้ อ กําหนดที่ต้ อ งปฏิบั ติ หากบกพร่ อ งจะส่ งผล
กระทบทางตรงหรือรุนแรงต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุข์ ้ าวจนทําให้ ไม่เหมาะสมต่อการนําไปปลูกและ/หรือ
เป็ นข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ข้ อกําหนดรอง (minor requirements) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่ องจะส่งผลกระทบ
ทางอ้ อ มต่ อคุ ณ ภาพเมล็ด พั น ธุ์ข้าว และ/หรื อ อาจทําให้ เกิด ผลเสียต่ อสิ่งแวดล้ อม และ/หรื อ ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานอาจได้ รับอันตรายในการทํางานหรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2.3 ข้ อ แนะนํา (recommendations)หมายถึง ข้ อ กําหนดที่แ นะนําให้ ป ฏิบั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับการผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าว

3. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้
3.1 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดหลักทุกข้ อ
3.2 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดรองไม่น้อยกว่า 70% ของข้ อกําหนดรองทั้งหมด กรณี
การตรวจประเมิ น เพื่ อ ต่ อ อายุ ใ บรั บ รองมาตรฐานในรอบต่ อ ไป ต้ องแสดงให้ เห็ น ว่ า มี ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง
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4. ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดและระดับของข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ เป็ นไปตามตาราง
ที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อกําหนดและระดับของข้อกําหนด
รายการ
1. นํา้

ข้อกําหนด
1.1 มีปริมาณนํา้ เพียงพอต่อการเจริญของต้ น
ข้ าว เพื่อให้ ได้ เมล็ดพันธุข์ ้ าวที่มีคุณภาพ
1.2 ไม่ เป็ นแหล่ งนํ้าที่เกิด ขึ้น จากการทําลาย
สิ่ ง แวดล้ อม และมี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง นํ้ า และ
สภาพแวดล้ อม
1.3 มี ก ารจั ด การนํ้า ในแปลงนาที่ เหมาะสม
เพื่อลดการสูญเสียนํา้ และความเสี่ยงที่มีผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้ อมของแปลงนาและพื้นที่โดยรอบ
1.4 บํารุงรั กษาระบบการให้ นํ้าและดู แลให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1.5 แหล่ งนํ้ า ไม่ อยู่ ใ นสภาพ แวดล้ อมซึ่ ง
ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย
และไม่ ใช้ นํ้าเสี ยจากโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ
กิจกรรมอื่นๆ เช่น แหล่งชุมชน โรงพยาบาล ที่ทาํ
ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อการเจริ ญ ของต้ นข้ าวและ
ผู้ปฏิบัติงาน
กรณีจาํ เป็ นต้ องใช้ นาํ้ นั้น ให้ ผ่านการบําบัด
นํ้าเสียมาแล้ วและให้ ส่งตัวอย่ างนํ้าอย่ างน้ อย 1
ครั้ ง ไปห้ องปฏิ บั ติ ก ารของทางราชการหรื อ
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ
เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารปนเปื้ อนวั ต ถุ ห รื อ สิ่ง ที่ เป็ น
อั น ตราย และเก็บ ผลการวิ เคราะห์ นํ้า ไว้ เป็ น
หลักฐาน

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา
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2. พื้นที่ปลูก

ข้อกําหนด
2.1 เป็ นพื้นที่ท่มี ีความเหมาะสมเพียงพอที่จะ
ใช้ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ มีคุณภาพ โดย
พิจารณาจากข้ อมูลประวัติแปลงนา เช่ น ประวัติ
การระบาดของโรค แมลงและวัชพื ชการจัดการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ข้ าวที่ผลิตได้ ในรุ่นที่ผ่านมา
2.2 เป็ นพื้นที่ท่ีใช้ ปลูกข้ าวพันธุ์เดียวกันกับที่
ปลูกในฤดูก่อน หากไม่ใช่ต้องปลูกข้ าวโดยวิธี
ปักดําและบันทึกข้ อมูลการกําจัดข้ าวเรื้อ
2.3 เป็ นพื้นที่ท่มี ีเส้ นทางคมนาคมสะดวก
2.4 กรณีท่ผี ลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวมกันเป็ น
กลุ่ ม ให้ เลื อกใช้ พ้ ื นที่ท่ีมี บริ เวณติ ดต่ อกันหรื อ
ใกล้ เคียงกัน
2.5 พื้ นที่ ป ลู ก ใหม่ ไ ม่ เป็ นพื้ นที่ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลเสี ย ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม หากมี ผ ลเสี ย ต้ องมี
มาตรการในการลดหรื อ ป้ องกั น ผลเสี ย ที่ จ ะ
เกิดขึ้น
2.6 เป็ นพื้นที่ท่สี ามารถควบคุมนํา้ เข้ าและออก
จากแปลงนาได้
2.7 วางผั ง แปลง โดยคํ า นึ งถึ ง ผลเสี ย ต่ อ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวและจัดทํารหัสแปลง
นาและข้ อมูลประจําแปลงนา โดยระบุช่ ือเจ้ าของ
แปลงนาสถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแลแปลงนา (ถ้ ามี)
ที่ต้ังแปลงนา แผนผังแปลงนา แหล่ งนํา้ ใช้ และ
พันธุข์ ้ าวที่ปลูก
2.8 จัดทําประวัติแปลงนาย้ อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี
สําหรับนาปี หรือ 3 ฤดูปลูกสําหรับนาปรัง
2.9 เป็ นพื้ นที่ท่ีมีดินอุดมสมบูรณ์สมํ่าเสมอทั่ว
ทั้ งแปลงนา และอุ้ มนํ้าดี มี การดู แลรั กษาและ
ปรับปรุงบํารุงดินเพื่อป้ องกันการเสื่อมโทรมของ
ดิน และมีการแก้ ไขหรือลดปัญหาของดิน
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3. วัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร

ข้อกําหนด
2.10 พื้ นที่ ป ลู ก ไม่ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อม ซึ่ ง
ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย
ที่ท าํ ให้ เกิดผลเสียต่ อการเจริ ญ ของต้ นข้ าวและ
ผู้ปฏิบัติงาน
กรณี จํา เป็ นต้ องใช้ พื้ นที่ ป ลู ก ที่ มี ค วาม
เสี่ยงต่อการปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย
ให้ มีวิธีการที่ลดการปนเปื้ อนสู่ระดับที่ปลอดภัย
ได้ และเก็บ ตั วอย่ างดิ น อย่ างน้ อย1 ครั้ ง ส่ ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร ห รื อ
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ
เพื่ อวิ เคราะห์ ก ารปนเปื้ อนวั ต ถุ ห รื อ สิ่ งที่ เป็ น
อั น ตราย และเก็บ ผลการวิ เคราะห์ ดิ น ไว้ เป็ น
หลักฐาน
3.1 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุมมีความรู้
ในการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้ อง
โดยรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้ เครื่อง
พ่นและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
3.2 การใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรต้ องให้
ถูกต้ องตามคําแนะนํา หรืออ้ างอิงคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือตามคําแนะนําในฉลากที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตรและให้ บันทึกข้ อมูล
3.3 มีเอกสารข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ ได้ หรือห้ ามใช้ ในประเทศ
3.4 ให้ ใช้ ระบบการจั ด การศั ตรู พื ชแบบ
ผสมผสานที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้ วัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตร และไม่ ใ ช้ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรมากกว่ าสองชนิ ดผสมกัน เว้ นแต่ จะ
เป็ นคําแนะนําของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องหรือมี
ข้ อมูลทางวิชาการรับรอง
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3.5 เลื อ กใช้ เครื่ อ งพ่ น สารเคมี แ ละอุ ป กรณ์
รวมทั้งวิธกี ารพ่ นสารเคมีท่ถี ูกต้ องโดยตรวจสอบ
เครื่องพ่นสารเคมีให้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้
งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ทํา ความสะอาดเครื่ อ งพ่ น สารเคมี แ ละ
อุปกรณ์ภายหลังการใช้ ทุกครั้ง และกําจัดนํา้ ล้ าง
ด้ วยวิธที ่ไี ม่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ส่งิ แวดล้ อม
3.7 กรณี ท่ีวัตถุอันตรายทางการเกษตรยังคง
เหลื อ อยู่ ในภาชนะบรรจุ ซ่ึ งใช้ ไม่ ห มดในคราว
เดียวให้ ปิดให้ สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุ
อัน ตรายทางการเกษตร หากมี การเปลี่ ยนถ่ าย
ภาชนะบรรจุ ให้ ระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
3.8 จั ดเก็บวั ตถุ อั นตรายทางการเกษตรชนิ ด
ต่างๆ เป็ นสัดส่วนในสถานที่เก็บที่เฉพาะไม่ทาํ ให้
เกิ ด การปนเปื้ อนสู่ ส่ิ ง แวดล้ อม และไม่ เกิ ด
อันตรายต่อบุคคล
3.9 ให้ เก็บ ภาชนะบรรจุ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรที่เสื่อมสภาพหรื อหมดอายุ หรือใช้
หมดแล้ วในสถานที่ เ ฉพาะและทํ า ลายเพื่ อ
ป้ องกัน การนํา กลั บ มาใช้ หรื อ กํา จั ด ด้ ว ยวิ ธี ท่ี
ถูกต้ อง
3.10 ให้ จั ด ทํา บั ญ ชี ร ายชื่ อ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรที่เก็บไว้ ในสถานที่เก็บ
3.11 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การป้ องกันตนเองจากการใช้ วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรและการปฐมพยาบาล
3.12 ขณะปฏิ บั ติ ง านผู้ ใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรสวมเสื้อผ้ าที่มิดชิด มีอปุ กรณ์ป้องกัน
สารพิ ษ ได้ แก่ หน้ ากากหรือผ้ าปิ ดจมู ก ถุ งมือ
หมวก และสวมรองเท้ า
3.13 พ่ น วั ต ถุ อั น ต รายท างการเกษ ต รใน
ตําแหน่งที่อยู่เหนือลมตลอดเวลา
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3.14 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรอาบนํ้า
สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้ าทันทีหลังการพ่ นและ
นําเสื้อผ้ าที่สวมใส่ขณะพ่นไปซักให้ สะอาดทุกครั้ง
โดยซักแยกจากเสื้อผ้ าที่ใช้ ปกติ
3.15 มี อุ ป กรณ์ ปฐมพยาบาลและอุ ป กรณ์
ป้ องกันอุบัติเหตุอย่ างครบถ้ วน เช่ น นํ้ายาล้ าง
ตา นํา้ สะอาด ทราย เป็ นต้ น
3.16 มี เอกสารคํา แนะนํา การปฏิ บั ติ ก รณี ท่ี มี
อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ ให้ เห็นชัดเจน
ในบริเวณเก็บสารเคมี

4. การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการ
เก็บเกี่ยว
(1) แผนควบคุมการผลิต 4.1 จัดทําแผนควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน
การผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมข้ าวพันธุ์
อื่ น มาปะปน ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นจาก
ศัตรูพืช และให้ ได้ เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้ าที่มี
คุณภาพไม่ด้อยกว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชั้นพันธุ์จาํ หน่าย (ตาราง ก1 ภาคผนวก ก ของ
มกษ. 4406-2557) และมีการจัดการตามแผน
(2) ปัจจัยการผลิต
- เมล็ดพันธุ์
4.2 ใช้ เม ล็ ด พั น ธุ์ ข้ าวชั้ น พั น ธุ์ ห ลั กห รื อ
ชั้นพันธุข์ ยาย หรือเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือ
ได้ ห รื อ ทราบแหล่ งที่ม าที่มี คุ ณ ภาพเทีย บเท่ า
เมล็ด พั น ธุ์ข้าวชั้ น พั น ธุ์ห ลั ก หรื อชั้ น พั น ธุ์ขยาย
(ตาราง ก1 ภาคผนวก ก ของ มกษ. 44062557) และมีหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพ
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4.3 จัดทํารายการและบันทึกข้ อมูลแหล่ งที่มา
และรายละเอีย ดเฉพาะของเมล็ด พั น ธุ์ท่ีใช้ ใน
การผลิต ได้ แก่ ชื่อพันธุข์ ้ าว ปริมาณวันเดือนปี ที่
จั ด ซื้ อเป็ นต้ น กรณี เป็ นเมล็ด พั น ธุ์ส่ิงบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ ให้ ระบุแหล่งผลิตของเมล็ดพันธุท์ ่ใี ช้
4.4 เลือกใช้ พันธุข์ ้ าวที่เหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่ปลูก
-ปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน 4.5 ให้ จ ด บั น ทึ ก ข้ อ มู ลแ ห ล่ งที่ ม าแ ล ะ
รายละเอียดเฉพาะของปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน
ที่ มี ก ารระบุ ร ายการปริ ม าณและวั น เดื อ นปี ที่
จัดซื้อ
4.6 หากเกษตรกรผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ใช้ เองใน
ฟาร์ม ปุ๋ ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการหมักหรือ
ย่อยสลายโดยสมบูรณ์ หรือผ่านกระบวนการอื่น
อย่างเพียงพอที่จะไม่ ทาํ ให้ เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ให้
บันทึกข้ อมู ลที่ระบุ วิธีการ วันเดือนปี ที่ผ ลิต ปุ๋ ย
อินทรีย์
4.7 ให้ แยกพื้นที่เก็บรักษา ผสม และขนย้ ายปุ๋ ย
และสารปรั บปรุงดิ น หรื อพื้ นที่ส ําหรั บหมั กปุ๋ ย
อินทรีย์เป็ นสัดส่วนและให้ อยู่ ในบริ เวณที่ไม่ เกิด
การปนเปื้ อนสู่พ้ ืนที่ปลูกและแหล่งนํา้
(3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 4.8 จัดให้ มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและ
การเกษตร
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4.9 จั ด ให้ มี ส ถานที่เก็บ รั ก ษาเครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์การเกษตรเป็ นสัดส่วน ปลอดภัย และง่าย
ต่อการนําไปใช้ งาน
4.10 ตรวจสอบอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ รวมถึ ง
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าอย่ า งสมํ่ า เสมอเพื่ อป้ องกั น
อุบัติเหตุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
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4.11 ต ร ว จ ส อ บ เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
การเกษตรที่ต้ อ งอาศั ย ความเที่ย งตรงในการ
ปฏิบ ัต ิง าน อย่า งน้ อ ยปี ละครั้ ง หากพบว่า มี
ความคลาดเคลื่ อ นต้ อ งปรั บ ซ่ อ มหรื อ เปลี่ ย น
ใหม่ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามมาตรฐานเมื่ อ
นํามาใช้ งาน
4.12 ทํ าความสะอาดเครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์
การเกษตรทุกครั้งก่อนการใช้ งานและหลังใช้ งาน
เสร็จแล้ ว
( 4 ) ก า ร จั ด ก า ร ใ น 4.13 เลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมกับพันธุข์ ้ าว
ขั้นตอนการผลิต
และบันทึกวันที่ปลูก
4.14 กรณีแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์อยู่ติดกับแปลง
ข้ า วพั น ธุ์อ่ื น ต้ อ งเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งแปลง
ปลูกและแปลงข้ าวพันธุ์อ่ืนตามมาตรฐานแปลง
ขยายพั นธุ์ ข้ าวของกรมการข้ าว (ตาราง ข1
ภาคผนวก ข ของ มกษ. 4406-2557) เพื่อไม่ ให้
เกิดการปะปนของข้ าวพันธุอ์ ่นื
4.15 เตรียมดินดีหรือมีวิธีการปลูกที่เหมาะสม
เพื่อลดปริมาณวัชพืชและข้ าวเรื้อ และให้ บันทึก
ข้ อมูล
4.16 ปรับปรุงกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินก่อนปลูกให้ เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก
4.17 ใช้ เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และวิธกี ารปลูก และบันทึกการปฏิบัติงาน
4.18 กรณีใช้ เมล็ดพั นธุ์ท่ีมีการคลุกหรือเคลือบ
ด้ วยวัตถุ อันตรายทางการเกษตรให้ ใช้ ตามวิธีการ
และคําแนะนําบนฉลาก
4.19 ไม่ ปลูกซ่ อมข้ าวโดยใช้ ต้นกล้ าจากแหล่ ง
อื่น
4.20 ควบคุมนํา้ ในแปลงนาให้ เหมาะสมต่อการ
เจริ ญ ของต้ น ข้ าว เพื่ อ ให้ ได้ เมล็ด พั น ธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ
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(5) การกําจัดของเสีย
และสิ่งของที่ไม่ใช้ หรือ
ไม่เกี่ยวข้ องกับการผลิต

ข้อกําหนด
4.21 ตรวจ และถอนหรือตัดต้ นข้ าวพันธุอ์ ่นื และ
ข้ าววัชพื ชที่ปะปนในแปลงนา ให้ มีต้ นข้ าวพั นธุ์
อื่น ไม่ เกิน 1 ต้ น ต่ อ 10,000 ต้ น และต้ น ข้ าว
วัชพื ชไม่ เกิน 1 ต้ นต่ อ 100,000 ต้ น และเมื่อ
พบ ต้ องนําออกไปกําจัดและทําลายให้ หมดนอก
แปลงนา
4.22 สํา รวจ ควบคุม และกํา จัด ศัต รูพ ืช ที ่ดี
หากมีก ารใช้ วัต ถุอ ัน ตรายทางการเกษตรเพื่ อ
กําจัดศัตรูพืชต้ องเป็ นไปตามข้ อ 3
4.23 ใส่ปุ๋ยเคมีอย่ างถูกต้ องตามคําแนะนําบน
ฉลากที่ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้ องกับกรมวิชาการ
เกษตร และมีการใส่ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงบํารุงดิน
ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับ พื้ นที่ป ลู กและการ
เจริญของต้ นข้ าว
4.24 จั ด การการใช้ ปุ๋ ยและสารปรั บ ปรุ ง ดิ น
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนทั้ง
ในด้ านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ส่งิ แวดล้ อม
ในระดับที่ทาํ ให้ ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
4.25 จั ดการนํ้าที่ปล่ อยออกจากแปลงนาอย่ าง
เหมาะสม ไม่ให้ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม
4.26 กําจัดและทําลายต้ นข้ าวและส่วนของข้ าวที่
มี โรคอย่ างเหมาะสมภายนอกแปลงนาไม่ ใ ห้
เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม
4.27 จั ดเก็ บ และกํ าจั ดของเสี ยที่ ไม่ ใช้ หรื อไม่
เกี่ยวข้ องกับการผลิ ตให้ เหมาะสมเช่ น ระบุ จุ ดทิ้ง
ขยะให้ ชัดเจน และมีวิธีการกําจัดที่ไม่ เกิดผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้ อม
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5. การเก็บ เกี่ยวและการ 5.1 จั ดทําแผนควบคุ มการผลิ ตในทุ กขั้นตอน
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมข้ าวพันธุอ์ ่นื
มาปะปน ความชื้ น ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
ศั ตรู พื ช และการเสื่ อมของเมล็ดพั นธุ์ เนื่ องจาก
สภาพแวดล้ อม เพื่อให้ ได้ เมล็ดพันธุข์ ้ าวเพื่อการค้ า
ที่ มี คุ ณ ภ าพ ไม่ ด้ อ ย ก ว่ าคุ ณ ภ าพ ข อ ง
เมล็ ดพั นธุ์ ข้ าวชั้ น พั น ธุ์ จํา หน่ า ย (ตาราง ก1
ภาคผนวก ก ของ มกษ. 4406-2557) และมี
การจัดการตามแผน
(1) การเก็บเกี่ยว
5.2 เกี่ ย วข้ าวในระยะเก็บ เกี่ ย วที่ เหมาะสม
(harvesting maturity) (ดู นิ ย ามข้ อ 2.12 ของ
มกษ. 4406-2557) และให้ บั นทึกข้ อมู ลการ
เก็บเกี่ยวและปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้ ในแต่ละรุ่น
5.3 ต้ องทํ า ความสะอาดเครื่ องเก็ บ เกี่ ย ว
เครื่ อ งนวดหรื อ เครื่ อ งเกี่ ย ว-นวด อุ ป กรณ์
ภาชนะบรรจุ และภาชนะขนย้ ายก่ อ นและ
ภายหลังการเก็บเกี่ยว และบันทึกการปฏิบัติงาน
5.4 กรณีแปลงปลูกเมล็ดพันธุอ์ ยู่ติดกับแปลง
ข้ าวพันธุอ์ ่นื ต้ องไม่เกี่ยวข้ าวในขอบแปลงด้ านที่
ติ ด กับ แปลงนาที่ป ลู ก ข้ าวพั น ธุ์อ่ ืน (แถวคุ ม )
อย่ างน้ อย 1m (เมตร) (ตาราง ข1 ภาคผนวก
ข ม ก ษ . 4406-2557) และบั น ทึ ก ก าร
ปฏิบัติงาน
5.5 การใช้ เครื่ อ งเก็บ เกี่ย ว เครื่ อ งนวดหรือ
เครื่ อ งเกี่ย ว-นวด อุป กรณ์ ภาชนะบรรจุ แ ละ
ภาชนะขนย้ ายขณะเก็บ เกี่ยวและภายหลังการ
เก็บ เกี่ย ว ต้ องไม่ ก่ อให้ เกิดผลเสียต่ อคุ ณ ภาพ
ของเมล็ดพั นธุ์ข้าว และการปะปนของข้ าวพั นธุ์
อื่น และบันทึกการปฏิบัติงาน
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(2) การลดความชื้น

ข้อกําหนด
5.6 ต้ องทําความสะอาดลานตากและวัสดุ รอง
พื้ น หรื อ เครื่ อ งอบและทางลําเลี ย งเมล็ด พั น ธุ์
ข้ าว สถานที่ท่ีใช้ ในการลดความชื้น เครื่องมื อ
และอุปกรณ์ ไม่ ให้ เกิดการปะปนของข้ าวพั นธุ์
อื่น
5.7 ต้ องลดความชื้ นทั น ที ห รื อ ภายใน 24
ชั่วโมงภายหลังการเก็บเกี่ยว และให้ เมล็ดพันธุ์
ข้ า วมี ค วามชื้ นไม่ เกิ น 12% ภายหลั ง การลด
ความชื้น
5.8 วิธีการลดความชื้นต้ องไม่ ก่อให้ เกิดผลเสีย
ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุข์ ้ าว
5.9 การลดความชื้นโดยการตาก ให้ ตากเมล็ด
พั น ธุ์ ข้ าวบนลานตากหรื อ วั ส ดุ ร องพื้ นที่ แ ห้ ง
และสะอาด รวมทั้งหมั่นกลับกองเมล็ดพันธุข์ ้ าว
5.10 การลดความชื้นโดยการอบ ควรใช้ อุณหภูมิ
ไม่เกิน 42 °C (องศาเซลเซียส)
(3) การคัดแยกสิ่งเจือปน 5.11 ต้ อ งทําความสะอาดเครื่ องคั ด แยกและ
และเมล็ดข้ าวแตกหัก
ทางลําเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว อุปกรณ์ และภาชนะ
บรรจุ ไม่ให้ มีการปะปนของข้ าวพันธุอ์ ่นื
5.12 ต้ องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้ าว
5.13 การใช้ เครื่องคัดแยกและทางลําเลียงเมล็ด
พั น ธุ์ข้าว ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิด ผลเสียต่ อคุ ณ ภาพ
ของเมล็ดพันธุข์ ้ าว
(4) การคลุ ก เมล็ด พั น ธุ์ 5.14 กรณี ท่ี ใช้ สารป้ องกั น กําจั ด ศั ต รู พื ชคลุ ก
ข้ าวด้ วยสารเคมี
เมล็ดพันธุข์ ้ าว ต้ องเป็ นไปตามข้ อ 3
(5) การบรรจุ
5.15 บรรจุ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วในภาชนะบรรจุ ท่ี
สะอาดและเหมาะสม
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6. การรวบรวม การเก็บ 6.1 สถานที่เก็บ รวบรวมเมล็ด พัน ธุ ์ข้ าวต้ อ ง
รักษา และการขนย้ าย
สะอาด ถูก สุข ลัก ษณะ มีก ารระบายอากาศดี
ม ิด ช ิด ส า ม า ร ถ ป้ อ ง ก นั อ นั ต ร า ย จ า ก
สภาพแวดล้ อ ม เช่ น ความชื้ น อุ ณ หภูมิ และ
สามารถป้ องกันการเข้ าทําลายของศัตรูพืชที่ทาํ
ให้ คุณภาพเมล็ดพันธุข์ ้ าวเสื่อมหรือเสียหาย
6.2 จั ด พื้ นที่แ ละสถานที่เก็บ เมล็ด พั น ธุ์ ข้ า ว
แยกจากสถานที่ เ ก็ บ ปุ๋ ย วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตร หรือสารเคมีอ่นื ๆ
6.3 เก็บหรือจัดวางเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็ นสัดส่วน
และต้ องติดรหัสหรือเครื่องหมายกํากับรุ่นที่เก็บ
เกี่ ย วหรื อ แหล่ ง เก็บ เกี่ ย ว เพื่ อไม่ ใ ห้ เกิ ด การ
ปะปนของข้ าวพันธุอ์ ่นื และสามารถตามสอบได้
6.4 จัด วางกองเมล็ด พั น ธุ์ข้าวให้ มี ช่อ งว่ างที่
สามารถเข้ าสุ่มตัวอย่างได้ รอบกอง
6.5 สุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ข้ าว ทุกเดือน และก่อนจําหน่าย ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์
ข้ าวเพื่อการค้ าที่จาํ หน่ ายได้ ต้องมีคุณภาพไม่ ด้อย
กว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จาํ หน่ าย
(ตาราง ก1 ภาคผนวก ก ของ มกษ. 44062557) และเก็บผลวิเคราะห์ไว้ เป็ นหลักฐาน
6.6 สํารวจและซ่ อมแซมสถานที่รวบรวมและ
เก็บ รั ก ษาให้ อยู่ ใ นสภาพพร้ อมใช้ งานอย่ า ง
สมํ่าเสมอ
6.7 หมั่นตรวจสอบและป้ องกันกําจัดศัตรูใน
โรงเก็บที่จะเข้ าทําลายเมล็ดพันธุ์ข้าวระหว่างการ
เก็บกรณีจาํ เป็ นต้ องมีการรมสารเคมีต้องปฏิบัติ
ตามข้ อ 3
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ข้อกําหนด
6.8 ขนย้ ายเมล็ ด พั นธุ์ ข้ าวด้ วยพ าหนะที่
สะอาดและเหมาะสม สามารถป้ องกัน หรื อไม่
ก่อให้ เกิดผลเสียต่อคุณภาพและการปะปนของ
ข้ าวพันธุอ์ ่นื และให้ บันทึกข้ อมูลการขนย้ ายจาก
แปลงนาถึงสถานที่รวบรวม
6.9 การขนย้ ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้ องระมัดระวัง
ไม่ ให้ เกิดความเสียหายต่ อคุ ณ ภาพ ความงอก
และการปะปนของข้ าวพันธุอ์ ่นื
7. บุคคลและการฝึ กอบรม 7.1 ผู้ ปฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ หรื อ
ได้ รับการฝึ กอบรม ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ ดี ส ํา หรั บ เมล็ด พั น ธุ์ ข้ า ว รวมทั้ ง
วิธีการสํารวจตรวจแปลงนา และการกําจัด ต้ น
ข้ าวพันธุอ์ ่นื ข้ าววัชพืชและศัตรูพืช
7.2 ให้ ความรู้ แก่ ผ้ ู ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ าที่ ท่ี
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
7.3 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรต้ องได้ รับการตรวจสุขภาพอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครั้ง
8. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และการ
ตามสอบ
(1) เอกสารและบั น ทึ ก 8.1 มี บั น ทึ ก ข้ อมู ล รหั ส แปลงนาและข้ อมู ล
ข้ อมูล
ประจําแปลงนา และประวั ติ แปลงนา ย้ อนหลั ง
อย่ างน้ อย 2 ปี สํา หรั บ นาปี หรื อ 3 ฤดู ป ลู ก
สําหรับนาปรัง
ทั้งนี้ ประวัติ แ ปลงนาให้ ระบุ ป ระวั ติ พั น ธุ์ข้าวที่
ปลู ก ในแปลงนานั้ น ประวั ติ ช นิ ด และความ
รุ น แรงของศั ต รู พื ช และการป้ องกั น กํ า จั ด
ศัต รูพืชที่สาํ คัญ และมีผลการวิเคราะห์ คุณภาพ
ของเมล็ ด พั นธุ์ ข้ าวที่ ผลิ ต ได้ ในรุ่ น ที่ ผ่ านมา
(ข้ อกําหนดข้ อ 2.1, 2.7 และ 2.8)

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดหลัก
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ข้อกําหนด
8.2 มี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตร (ทุกครั้งที่ใช้ )
อย่ างน้ อยให้ ระบุชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้
วั นที่ ใช้ อั ตราและวิ ธี การใช้ (ข้ อกําหนดข้ อ3.2,
4.22, 5.14 และ 6.7)
8.3 มี บั น ทึ ก ข้ อมู ล หรื อ หลั ก ฐานการได้ มา
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุท์ ่ใี ช้
อย่างน้ อยให้ ระบุพันธุข์ ้ าว แหล่งที่มาและคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ท่ใี ช้ กรณีท่ใี ช้ เมล็ดพันธุ์จากแหล่ ง
ที่เชื่อถือได้ ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุในข้ อ
4.2 ต้ องมีหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ด
พันธุท์ ่ใี ช้ (ข้ อกําหนดข้ อ 4.2 และ 4.3)
8.4 มีบันทึกข้ อมูลการเตรียมดินหรือวิธกี ารที่ใช้
ป้ องกันกําจัดข้ าวเรื้อและวัชพื ช รวมถึงวันที่ปลูก
วิ ธี ก ารปลู ก และอั ต ราของเมล็ ด พั นธุ์ ท่ี ใช้
(ข้ อกําหนดข้ อ 4.13, 4.15 และ 4.17)
8.5 มี บั น ทึ กข้ อมู ลการใช้ นํ้ าที่ มี รายละเอี ยด
ต่ างๆ เช่ น พั นธุ์ข้ าว รหั สแปลงนา ระดั บนํ้าใน
แปลงนา และระยะเวลาการให้ นาํ้ กรณีผลิตในเขต
ชลประทาน (ข้ อกําหนดข้ อ 4.20)
8.6 มีบันทึกข้ อมูลการตรวจ/กําจัดข้ าวพันธุอ์ ่นื ที่
ปะปนในแปลงนา
อย่ างน้ อยให้ ระบุ วันที่ท่ีตรวจ/กําจั ดข้ าวพั นธุ์อ่ ืน
ระยะการเจริ ญ เติ บโตของข้ าว และวิ ธี การกําจั ด
(ข้ อกําหนดข้ อ 4.21)
8.7 มี บั นทึ ก ข้ อมู ลการสํ า รวจและกํ า จั ด
ศัตรูพืชในแปลงนา (ข้ อกําหนดข้ อ 4.22)

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก
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ข้อกําหนด
8.8 มีบันทึกข้ อมูลการเก็บเกี่ยวและนวด
อย่ างน้ อยให้ ระบุ วันที่ออกดอก วั นที่ระบายนํ้า
ออกจากแปลงนา วันที่เก็บเกี่ยวและนวด และ
วิธีการเก็บเกี่ยวและนวด ต้ องระบุวิธีการกําจัด
เมล็ดที่ค้างในเครื่องนวด และเครื่องเกี่ยว-นวด
(ข้ อกําหนดข้ อ 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.5)
8.9 มีบันทึกข้ อมูลปริมาณเมล็ดพันธุข์ ้ าวที่เก็บ
เกี่ยวได้ ในแต่ละรุ่น (ข้ อกําหนดข้ อ 5.2)
8.10 มีบ ัน ทึก ข้ อ มูล การขนย้ า ยจากแปลงนา
ถึงสถานที่รวบรวม
อย่า งน้ อ ยให้ ระบุ ข้ อมู ล การทํา ความสะอาด
พ าห นะขนย้ าย และวั น ที่ เวลา ที่ รั บ และ
เคลื่อนย้ ายเมล็ดพั นธุ์ข้าวลงจากพาหนะขนย้ าย
(ข้ อกําหนดข้ อ 6.8)
8.11 มีบันทึกข้ อมูลการลดความชื้น
อย่ างน้ อยให้ ระบุ การทําความสะอาดลานตาก
และวัสดุรองพื้น เครื่องมือและอุปกรณ์ วิธีการ
ลดความชื้น วันที่เริ่มและสิ้นสุดการลดความชื้น
และกรณีใช้ วิธีการอบ ให้ ระบุปริมาณเมล็ดพันธุ์
ข้ าวที่ลดความชื้น อุณหภูมิในการอบ และสภาพ
อากาศขณะที่ลดความชื้น เช่ น มีฝนตกต่อเนื่อง
มีแดดจัด (ข้ อกําหนดข้ อ 5.6, 5.7 และ 5.8)
8.12 มีบันทึกข้ อมูลการคัดแยกสิ่งเจือปนและ
เมล็ดข้ าวแตกหัก
อย่างน้ อยให้ ระบุ วันที่คัดแยก ปริมาณเมล็ดพันธุ์
ข้ าวที่คัดแยกได้ วิธีการทําความสะอาดเครื่องมือ
อุปกรณ์และภาชนะบรรจุ และชนิดเครื่องคัดแยก
ที่ใช้ (ข้ อกําหนดข้ อ 5.11, 5.12, 5.13, และ
5.15)
8.13 มีผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุข์ ้ าว
(ข้ อกําหนดข้ อ 6.5)

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก
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ข้อกําหนด
8.14 มี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเก็บรั กษาเพื่ อรอการ
จําหน่าย
โดยบันทึกพันธุ์ข้าว รหัสหรือเครื่องหมายกํากับรุ่น
ปริมาณ และสภาพการเก็บรั กษา (ข้ อกําหนดข้ อ
6.3)
8.15 มีบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติการเรียนรู้
หรื อ ฝึ กอบรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(ข้ อกําหนดข้ อ 7.1 และ 7.2)
8.16 จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึกให้ เป็ นปัจจุบัน
สําหรั บการผลิ ตเมล็ดพั นธุ์ ข้ าวในฤดู กาลนั้ นๆ
รวมทั้งมี การบั นทึกข้ อมู ลให้ ครบถ้ วน และลงชื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกข้ อมูล
8.17 จัดเก็บเอกสาร และ/หรือ บันทึกข้ อมูล
เป็ นหมวดหมู่แยกเป็ นฤดูการผลิต เพื่อสะดวก
ต่อการตรวจสอบและการนํามาใช้

(2) การตามสอบและการ
ทบทวนวิธปี ฏิบัติ
-การตามสอบ
8.18 เมล็ดพั นธุ์ข้าวที่อยู่ ระหว่ างการเก็บรั กษา
และขนย้ าย หรือบรรจุ เพื่ อจําหน่ าย ต้ องระบุ รุ่น
เมล็ดพันธุ์ข้าว หรือติดรหัส หรือติดเครื่องหมาย
ที่แสดงแหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว ให้ สามารถ
ตรวจสอบที่มาของเมล็ดพันธุข์ ้ าวได้
8.19 ในกรณีมีการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้ อง
บั น ทึกข้ อมู ลวัน ที่จําหน่ าย พั น ธุ์ข้าว รหั ส หรื อ
เครื่องหมายกํากับรุ่น ผู้รับซื้อ แหล่ งที่นาํ เมล็ด
พันธุข์ ้ าวไปจําหน่าย และปริมาณที่จาํ หน่าย
8.20 เก็บรักษาบันทึกข้ อมูลการปฏิบัติงานและ
เอกสารสําคั ญ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การปฏิบั ติ งานไว้
อย่ างน้ อย 2 ปี ของการผลิ ตติ ดต่ อกั น เพื่ อให้
สามารถตามสอบและเรี ย กคื น สิ น ค้ าเมื่ อ เกิ ด
ปัญหาได้

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง
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-การทบทวนวิธปี ฏิบัติ

ข้อกําหนด
8.21 กรณี พ บปั ญ หาคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าว
ภายหลังจากจําหน่าย ให้ แยกกองเมล็ดพันธุข์ ้ าวที่
เหลือรุ่นนั้นออก และไม่ให้ นาํ ไปจําหน่าย แล้ วรีบ
แจ้ งให้ ผ้ ูซ้ ือทราบทันทีเพื่อนํากลับ
8.22 กรณี ท่ีพ บปั ญ หาคุ ณ ภาพเมล็ดพั นธุ์ข้ าว
ก่อนหรือหลังจําหน่ าย ให้ หาสาเหตุและแนวทาง
แก้ ปั ญ หา เพื่ อป้ องกันไม่ ให้ เกิดขึ้นอีก และให้
บันทึกข้ อมูล
8.23 ทบทวนการปฏิบัติงานหรือทบทวนบันทึก
ข้ อ มู ล อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อให้ มั่ น ใจใน
กระบวนการผลิ ต และปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บ
บันทึกข้ อมูลการทบทวนและแก้ ไขไว้
8.24 มี ก ารแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ อง และ
เก็บบันทึกข้ อมูลการแก้ ปัญหาข้ อร้ องเรียนไว้

ระดับข้อกําหนด
ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ี
(Certification Scheme for Good Agricultural Practices)
ภาคผนวก.... : หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ีสาํ หรับสับปะรด
1. ขอบข่าย
ภาคผนวกนี้กาํ หนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการตรวจประเมินและให้ การรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับสับปะรด (มกษ.2508-2557)

2. ระดับของข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับสับปะรด แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ข้ อกําหนดหลัก (major requirements) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ทางตรงหรือรุนแรงผลิตผล ทําให้ ผลิตผลไม่ ปลอดภัยต่ อผู้ บริโภค และ/หรือคุณภาพไม่ เหมาะสมต่ อการ
บริโภค และ/หรือทําให้ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือ ทําให้ ผ้ ูปฏิบัติงานได้ รับอันตรายจากการทํางาน
หรือสุขภาพ และ/หรือเป็ นข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ข้ อกําหนดรอง (minor requirements) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่ องจะส่งผลกระทบ
ต่อผลิตผล ทําให้ ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยอาหาร และ/หรืออาจทําให้ คุณภาพไม่เหมาะสมใน
การบริโภค และ/หรืออาจทําให้ เกิดผลเสียต่ อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือผู้ปฏิบัติงานอาจได้ รับอันตรายในการ
ทํางานหรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2.3 ข้ อ แนะนํา (recommendations) หมายถึ ง ข้ อ กํา หนดที่แ นะนํา ให้ ปฏิ บั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับการผลิตสับปะรด

3. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าการปฏิบัติเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้
3.1 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดหลักทุกข้ อ
3.2 ผลการตรวจประเมิ น ต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ กําหนดรองไม่ น้ อ ยกว่ า 70% ของข้ อ กําหนดรองทั้งหมด
กรณีการตรวจประเมินเพื่ อต่ ออายุ ใบรับรองมาตรฐานในรอบต่ อไป ต้ องแสดงให้ เห็นว่ ามีการพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่อง
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4. ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดและระดับของข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับสับปะรด ให้ เป็ นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อกําหนดและระดับของข้อกําหนด
รายการ
1. นํา้
(1) นํา้ ที่ใช้ ในแปลงปลูก

ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

1.1 นํา้ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ต้ องมาจากแหล่ง
นํ้ า ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อม ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด การ
ปนเปื้ อนวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ที่ เป็ นอั น ตรายต่ อ ผลิ ต ผล
ซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
กรณีท่แี หล่ งนํา้ มีสภาพแวดล้ อมที่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย ให้ วิเคราะห์นาํ้
โด ยส่ งห้ องป ฏิ บั ติ การของท างราชการห รื อ
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่ อ
วิเคราะห์ การปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย
และเก็บผลการวิเคราะห์นาํ้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
1.2 ไม่ ใช้ นํ้ าเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ
กิ จ กรรมอื่ นๆ เช่ น แหล่ งชุ มชน โรงพยาบาล
ที่ก่ อให้ เกิดการปนเปื้ อนวั ตถุ หรื อสิ่งที่เป็ นอันตราย
กรณี จําเป็ นต้ องใช้ ต้ องมี หลั กฐานหรื อข้ อพิ สูจน์ ท่ี
ชั ดเจนว่ านํ้านั้ นได้ ผ่ านการบําบั ดนํ้าเสียมาแล้ ว และ
สามารถนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตได้
1.3 เก็บตั วอย่ างนํ้าอย่ างน้ อย 1 ครั้ งในระยะเริ่ ม
จัดระบบการผลิต และให้ เก็บตัวอย่างนํา้ เพิ่มทุกครั้งใน
ช่ วงเวลาที่ สภาพแวดล้ อมเสี่ ยงต่ อการปนเปื้ อน ส่ ง
ห้ องปฏิบั ติการของทางราชการหรือห้ องปฏิบัติการที่
ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ เพื่ อวิ เคราะห์ การ
ปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย และเก็บใบแจ้ ง
ผลการวิเคราะห์นาํ้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
1.4 นํ้า สํา หรั บ ละลายปุ๋ ยและวั ต ถุ อัน ตรายทาง
การเกษตร ควรมีคุณภาพที่ไม่ทาํ ให้ ประสิทธิภาพใน
การละลายปุ๋ ยและวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรลดลง
1.5 มีวิธีการให้ นํ้าที่เหมาะสมกับ ความต้ องการ
ของพืช และความชื้นของดิน

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา
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(2) นํา้ ที่ใช้ ในการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว
2. พื้นที่ปลูก

ข้อกําหนด
1.6 มีวิธีการให้ นาํ้ ที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสีย
นํา้ และลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ
1.7 มีการจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ งาน เช่ น
นํ้ าจากห้ องสุ ขา นํ้ าทิ้ งต่ างๆ เพื่ อลดความเสี่ ยงที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ
1.8 บํ า รุ ง รั ก ษาระบบการให้ นํ้ า และดู แ ลให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1.9 แหล่งนํา้ สําหรับการเกษตร ไม่ควรเป็ นแหล่ง
นํา้ ที่เกิดขึ้นจากการทําลายสิ่งแวดล้ อม
1.10 มีการอนุรักษ์แหล่งนํา้ และสภาพแวดล้ อม
1.11 เลือกแหล่ งปลูกที่มีปริมาณนํ้าเพี ยงพอที่จะ
ใช้ ในการผลิตพืชให้ มีคุณภาพ
1.12 กรณี ท่ีมี ก ารใช้ นํ้าล้ างผลสับ ปะรดหลั งการ
เก็บเกี่ยว ให้ ใช้ นาํ้ สะอาด

ระดับข้อกําหนด
ข้ อแนะนํา

2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้ อมซึ่งก่อให้ เกิด
การปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตรายต่ อผลิตผลที่
กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
กรณี ท่ี พ้ ื นที่มี สภาพแวดล้ อมที่เสี่ยงต่ อการ
ปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย ให้ วิเคราะห์
ดิ น โดยส่ ง ห้ องปฏิ บั ติ ก ารของทางราชการหรื อ
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่ อ
วิเคราะห์ การปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย
และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้ เป็ นหลักฐาน
2.2 กรณีจาํ เป็ นต้ องใช้ พ้ ืนที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้ อน ต้ องมี ข้ อพิ สู จน์ ท่ีชั ดเจนว่ า มี วิ ธีการ
บําบัดที่ลดการปนเปื้ อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้
2.3 เก็บตัวอย่ างดินอย่ างน้ อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่ม
จัดระบบการผลิ ตและเก็บตั วอย่ างดิ นเพิ่ มทุ กครั้ งใน
ช่ วงเวลาที่ มี ส ภาพแวดล้ อมเสี่ ยงต่ อการปนเปื้ อน
ส่งห้ องปฏิบัติการของทางราชการ หรือห้ องปฏิบัติการที่
ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ เพื่ อวิ เคราะห์ การ
ปนเปื้ อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ นอันตราย และเก็บผลการ
วิเคราะห์ดินไว้ เป็ นหลักฐาน

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง
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3. วัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร

ข้อกําหนด
2.4 หากใช้ สารเคมีท่ใี ช้ รมหรือราดดิน เพื่อฆ่าเชื้อ
ในดิ น หรื อวั สดุ ป ลู ก ให้ บั น ทึ กข้ อมู ลชนิ ด สารเคมี
วั น ที่ ใช้ อั ต ราส่ วนและวิ ธี ใช้ และชื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
พร้ อมทั้งเก็บบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน
2.5 พื้ นที่ ป ลู ก ใหม่ ไ ม่ เป็ นพื้ นที่ ท่ี จ ะก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม หากมีผ ลกระทบต้ องมี
มาตรการในการลด หรือป้ องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
2.6 วางผั งแปลง จั ด ทําแปลง หรื อปรั บ ปรุ งผั ง
แปลงโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร
สิ่ งแวดล้ อ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ผล และสุ ขภาพ ความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
2.7 ดู แลรักษาพื้ นที่ท่ีปลูกสับปะรดเพื่ อป้ องกัน
การเสื่อมโทรมของดิน
2.8 ปลู ก สับ ปะรดให้ เหมาะสมกับ ชนิ ด ของดิ น
และไม่มีความเสี่ยงที่ทาํ ให้ ส่งิ แวดล้ อมเสื่อมโทรม
2.9 จัดทํารหั สแปลงปลู กและข้ อมู ลประจําแปลง
ปลู ก โดยระบุ ช่ื อเจ้ าของพื้ นที่ ป ลู ก สถานที่ ติ ดต่ อ
ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ ามี) สถานที่ติดต่อ ที่ต้ังแปลงปลูก
แผนผังที่ต้ังแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก ชนิดและ
พันธุท์ ่ปี ลูก
2.10 จัดทําประวัติการใช้ ท่ดี ินย้ อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี
2.11 พื้ นที่ท่ีใช้ ในการเพาะปลู ก ต้ อ งเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก

3.1 หากใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ ใช้ ตาม
คําแนะนํา หรืออ้ างอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อตามคําแนะนําใน
ฉลากที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
หยุดใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการ
เก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในฉลากกํากับการใช้
วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรแต่ ล ะชนิ ด หรื อ ให้
เป็ นไปตามคําแนะนําของทางราชการ

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดหลัก
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ข้อกําหนด
กรณี ท่ีมี หลั กฐานหรื อมี เหตุ อันควรสงสัยว่ า
มี ก ารใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรไม่ ต รงตาม
คําแนะนํา ให้ วิเคราะห์สารพิ ษตกค้ างในผลิตผลโดย
ห้ องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้ องปฏิบัติการที่
ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้ าง และเก็บผลการวิเคราะห์ไว้ เป็ นหลักฐาน
กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้ างมีปริมาณ
ตกค้ างสู ง สุ ด เกิ น ค่ า มาตรฐานหรื อ กฎหมายที่
เกี่ย วข้ อ งให้ ตรวจสอบหาสาเหตุ ข องปั ญ หา และ
ดํา เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ป้ องกั น การเกิ ด ซํ้า รวมทั้ ง
บันทึกข้ อมูลดังกล่าวไว้
3.2 ห้ ามใช้ หรือมีไว้ ในครอบครองวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ ห้ ามผลิ ต นํ าเข้ า ส่ งออก หรื อ มี ไว้
ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
3.3 กรณี ผ ลิ ต เพื่ อส่ งออก ห้ ามใช้ วัต ถุ อัน ตราย
ทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ ามใช้ หรือให้ ใช้ ตาม
ข้ อกําหนดของประเทศคู่ค้า
3.4 มี เอกสารข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ ได้ หรือห้ ามใช้ ในประเทศและประเทศคู่ค้า
3.5 เลื อ กใช้ เครื่ องพ่ นสารเคมี แ ละอุ ป กรณ์
รวมทั้งวิธีการพ่ นสารเคมีท่ีถูกต้ อง โดยตรวจสอบ
เครื่องพ่ นสารเคมีให้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ งาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ไม่ ใช้ วัต ถุ อัน ตรายทางการเกษตรมากกว่ า
สองชนิดผสมกัน เว้ นแต่จะเป็ นคําแนะนําของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้ องหรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง
3.7 ใช้ ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่
เหมาะสม เพื่อลดการใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
3.8 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่
ในภาชนะบรรจุ ซ่ึงใช้ ไม่ หมดในคราวเดียวให้ ปิดให้
สนิ ท และเก็ บ ในสถานที่ เ ก็ บ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตร หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้อง
ระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง

ระดับข้อกําหนด

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดรอง
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ข้อกําหนด
3.9 จั ด เก็บ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรชนิ ด
ต่างๆ เป็ นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะ เพื่อป้ องกัน
การปนเปื้ อนของสารแต่ ล ะชนิ ด และสามารถ
ควบคุ มการหยิบใช้ ได้ ไม่ ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่
ผลิตผล และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล
3.10 จัดเก็บสารเคมีอ่ นื เช่น นํา้ มันเชื้อเพลิง สารทํา
ความสะอาด สารอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ ทางการเกษตร
ให้ เป็ นสัดส่วน เพื่ อป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล
และสิ่งแวดล้ อม
3.11 ทํ า ความสะอาดเครื่ องพ่ นสารเคมี แ ละ
อุปกรณ์ภายหลังการใช้ ทุกครั้ง และกําจัดนํา้ ล้ างด้ วย
วิธที ่ไี ม่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ส่งิ แวดล้ อม
3.12 ภาชนะบรรจุวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ใช้
หมดแล้ วต้ องทําลาย เพื่อป้ องกันการนํากลับมาใช้
หรือกําจัดด้ วยวิธที ่ถี ูกต้ อง
3.13 ภาชนะบรรจุ วัต ถุ อัน ตรายทางการเกษตรที่
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ต้ องเก็บในสถานที่เฉพาะ
และทําลายเพื่อป้ องกันการนํากลับมาใช้ หรือกําจัด
ด้ วยวิธที ่ถี ูกต้ อง
3.14 บั น ทึกหรื อจัด ทําบั ญ ชีรายชื่ อ วัต ถุ อัน ตราย
ทางการเกษตรที่เก็บไว้ ในสถานที่เก็บ
3.15 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุมต้ องมีความรู้
ในการใช้ วัตถุ อันตรายทางการเกษตรที่ถู กต้ อง โดย
ต้ องรู้ จั ก ศั ต รู พื ช การเลื อ กชนิ ด และอั ต ราการใช้
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร การเลือกใช้ เครื่องพ่นและ
อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
3.16 ผู้ปฏิบัติงานต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การป้ องกั น ตนเองจากการใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น
3.17 ขณ ะปฏิ บั ติ งานผู้ ใช้ วั ต ถุ อั น ต รายท าง
การเกษตรต้ องสวมเสื้อผ้ าให้ มิดชิด มีอปุ กรณ์ป้องกัน
สารพิษ ได้ แก่ หน้ ากากหรือผ้ าปิ ดจมูก ถุงมือ หมวก
และสวมรองเท้ า เพื่อป้ องกันอันตรายจากสารพิษ

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง
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4. การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการ
เก็บเกี่ยว
(1) แผนควบคุมการผลิต

(2) ปัจจัยการผลิต

ข้อกําหนด
3.18 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรควรอยู่เหนือ
ลมตลอดเวลา และพ่ นสารตามทิศทางลม รวมถึงต้ อง
ระวังละอองฟุ้ งกระจายไปปนเปื้ อนแปลงใกล้ เคียงและ
สิ่งแวดล้ อม
3.19 ผู้พ่นวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรต้ องอาบนํา้
สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้ าทันทีหลังการพ่น เสื้อผ้ าที่
สวมใส่ขณะพ่ นต้ องนําไปซักให้ สะอาดทุกครั้ง โดย
ซักแยกจากเสื้อผ้ าที่ใช้ ปกติ
3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกัน
อุบัติเหตุอย่างครบถ้ วน เช่น นํา้ ยาล้ างตา นํา้ สะอาด
ทราย ฯลฯ
3.21 มี เ อกสารคํ า แนะนํ า การปฏิ บั ติ ก รณี ที่ มี
อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ ให้ เห็นชัดเจนใน
บริเวณเก็บสารเคมี

ระดับข้อกําหนด
ข้ อแนะนํา

4.1 มี แ ผนควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต สั บ ปะรด
เพื่ อให้ ได้ ผลิ ต ผลตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยใช้
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือใช้ ข้อมูลจาก
งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ หรื อ ข้ อ มู ล จากทาง
ราชการ หรื อผู้ เชี่ยวชาญด้ านสับ ปะรด หรือข้ อมู ล
จากคู่ ค้ า เพื่ อ กํา หนดมาตรการควบคุ ม ในแต่ ล ะ
ขั้นตอนที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และ/
หรื อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ผล และ/หรื อ สิ่ งแวดล้ อ ม
และ/หรือสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน
4.2 จัดทํารายการและบันทึกข้ อมูลปัจจัยการผลิต
แหล่ งที่ม า และรายละเอีย ดเฉพาะของปั จ จั ย การ
ผลิต ที่สาํ คัญ เช่ น หน่ อพั น ธุ์ ปุ๋ ย ธาตุ อาหารเสริ ม
วัต ถุ อัน ตรายทางการเกษตร ที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิตพร้ อมทั้งระบุรายการ ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่
จัดซื้อ

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา
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- หน่อพันธุห์ รือจุก

- ปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน

ข้อกําหนด
4.3 หน่ อพั นธุ์หรือจุ กต้ องมาจากแหล่ งที่เชื่อถือ
ได้ ตรงตามพันธุ์ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและ
ประวัติของหน่อพันธุไ์ ด้
4.4 คั ดขนาดหน่ อพั นธุ์ ห รื อ จุ ก ให้ มี ค วาม
สมํ่ า เสมอในแต่ ล ะแปลงปลู ก เพื่ อให้ เก็บ เกี่ ย ว
ผลิตผลได้ พร้ อมกันตามกําหนดเวลา
4.5 หากมี การแช่ หรื อจุ่ ม หน่ อพั นธุ์ห รื อ จุ ก ด้ วย
วั ตถุ อั นตรายทางการเกษตร ให้ ใช้ ตามวิ ธี การและ
อัตราตามคําแนะนําบนฉลากของวัตถุ อันตรายทาง
การเกษตรที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และ
บันทึกข้ อมูลไว้
4.6 มีการจัดการที่ดีในการใช้ ปุ๋ยและสารปรับปรุง
ดิ น เพื่ อป้ องกัน ไม่ ให้ เกิด การปนเปื้ อนทั้งในด้ าน
จุ ลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดับที่จะ
ทําให้ ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยใช้ ปุ๋ยหรือสาร
ปรั บ ปรุง ดิ น ที่ข้ ึ นทะเบี ย นกับ กรมวิ ช าการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.7 หากเกษตรกรผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ เองในฟาร์ม
ปุ๋ ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการหมักหรือย่อยสลาย
โดยสมบู รณ์ หรื อผ่ านกระบวนการอื่น อย่ างเพี ย ง
พอที่จะไม่ทาํ ให้ เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ ให้ บันทึกข้ อมูลที่
ระบุวิธกี าร วันที่ และช่วงเวลาทําปุ๋ ยอินทรีย์
4.8 ไม่ใช้ ส่งิ ขับถ่ายของคนมาเป็ นปุ๋ ย
4.9 พื้นที่เก็บรักษา ผสม และขนย้ าย ปุ๋ ยและสาร
ปรับปรุงดิน หรือพื้นที่สาํ หรับหมักปุ๋ ยอินทรีย์ ต้ อง
แยกเป็ นสั ด ส่ ว นและอยู่ ใ นบริ เ วณที่ ไ ม่ เ กิ ด การ
ปนเปื้ อนสู่พ้ ืนที่ปลูกสับปะรดและแหล่งนํา้
4.10 ใช้ ปุ๋ ยให้ สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ ธาตุ
อาหารในดินและความต้ องการของสับปะรด
4.11 ใช้ ปุ๋ยให้ เหมาะสมต่ อสับปะรดในอัตราตาม
คําแนะนําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4.12 หลังการใส่ปุ๋ ยครั้งสุด ท้ าย (นั บ หลังจากวัน
บั ง คั บ ดอกไม่ เกิ น 90 วั น ) ต้ องให้ สั บ ปะรดได้
นํา้ เต็มที่ เพื่อให้ ปุ๋ยละลายจนหมด

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา
ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง
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(3) เครื่องมือและอุปกรณ์
การเกษตร

(4) การจัดการในขั้นตอน
การผลิต

ข้อกําหนด
4.13 กรณีสบั ปะรดโรงงาน ไม่ควรใช้ ปุ๋ยไนโตรเจน
หลังการบังคับดอก เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะ
ทําให้ มีปริมาณไนเตรตตกค้ างในผลสับปะรด หากมี
การใช้ ให้ มีมาตรการจัดการความเสี่ยง
4.14 จัด ให้ มีอุปกรณ์ การเกษตรที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4.15 จั ด ให้ มี ส ถานที่ เก็ บ รั ก ษาเครื่ องมื อ และ
อุปกรณ์การเกษตรเป็ นสัดส่วน ปลอดภัย และง่ายต่อ
การนําไปใช้ งาน
4.16 ต รวจสอบ อุ ป กรณ์ เค รื่ องมื อ รวม ถึ ง
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุ
และอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
4.17 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่
ต้ องอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงานอย่างน้ อย
ปี ละครั้ ง หากพบว่ า มี ค วามคลาดเคลื่ อนต้ อง
ปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานเมื่อนํามาใช้ งาน
4.18 ทํ า ความสะอาดเครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์
การเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใช้ ในการบรรจุและขนส่ง
ผลิตผลทุกครั้งก่อนการใช้ งานและหลังใช้ งานเสร็จ
แล้ ว
4.19 ใช้ ระยะปลู กหรื ออัต ราปลู กสับ ปะรดในแต่
กลุ่มพันธุใ์ ห้ เหมาะสม เพื่อให้ ได้ ผลิตผลที่มีคุณภาพ
ตามต้ องการ
4.20 ให้ นํ้าเพี ย งพอ เพื่ อไม่ ให้ สับ ปะรดมี อาการ
ขาดนํ้า โดยเฉพาะช่ วงระยะปลู กถึงก่ อ นเก็บ เกี่ยว
และหยุดให้ นาํ้ ก่อนเก็บเกี่ยว 15-30 วัน
4.21 มี ก ารจั ด การเพื่ อ ให้ ต้ น สับ ปะรดออกดอก
ตามกําหนดเวลาที่ใกล้ เคียงกัน โดยใช้ วิธีท่ีถูกต้ อง
และเหมาะสม
4.22 กรณี สั บ ปะรดโรงงาน ต้ องไม่ ท ํา ลายจุ ก
สับ ปะรด เพื่ อ ป้ องกั น การตกค้ า งของไนเตรตใน
สับปะรดเกินมาตรฐานที่กาํ หนด

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา
ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง
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(5) การกําจัดของเสีย
และสิ่งของที่ไม่ใช้ หรือ
ไม่เกี่ยวข้ องกับการผลิต

ข้อกําหนด
4.23 สํา รวจการเข้ าทํา ลายของโรคและแมลง
ศั ต รู พื ช เช่ น โรคเหี่ ย ว โรครากเน่ า หรื อ ต้ นเน่ า
เพลี้ ยแป้ ง และศั ต รูพื ช อื่น ๆ ในแปลงปลู ก อย่ า ง
สมํ่าเสมอ
4.24 ป้ องกั น กํา จั ด โรคและแมลงศั ต รู พื ช เมื่ อ
สํา รวจพบในปริ ม าณที่ มี ค วามเสี ย หายในระดั บ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ให้ ปฏิบัติตามที่ระบุในข้ อกําหนด 3
4.25 ควบคุมและกําจัดวัชพื ชในแปลงปลูกให้ อยู่
ในระดั บ ที่ ไ ม่ เ สี ย หายต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของ
สับปะรด ทั้งนี้ หากใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ให้ ปฏิบัติตามที่ระบุในข้ อกําหนด 3
4.26 ส่วนของพืชที่มีโรคเข้ าทําลายต้ องมีการกําจัด
นอกแปลงปลู ก โดยวิ ธี ท่ี เหมาะสมและคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
4.27 แยกประเภทของเสี ย และสิ่ ง ของที่ ไ ม่ ใ ช้
หรือไม่เกี่ยวข้ องกับการผลิตให้ ชัดเจน รวมทั้งมีท่ที ้ งิ
ขยะให้ เพี ย งพอ หรื อ ระบุ จุ ด ทิ้ งขยะให้ ชั ด เจน
รวมถึงมีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

5. การเก็บเกี่ยวและ
5.1 เก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่มีความแก่ท่เี หมาะสม
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว หรือตามข้ อกําหนดของคู่ค้า
5.2 การเก็บเกี่ยวต้ องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ
เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนที่มีผลต่อความปลอดภัยใน
การบริ โภค และไม่ ให้ วางผลสับ ปะรดที่เก็บ เกี่ย ว
แล้ วสัมผัสกับพื้นดิน
5.3 ใช้ เครื่ อ งมื อ หรื อ วิธีก ารเฉพาะเพื่ อ ป้ องกัน
การชํา้ หรือเป็ นรอยตําหนิของผลิตผลเนื่องจากการ
เก็บเกี่ยว
5.4 คั ด แยกสั บ ปะรดที่ ไม่ ได้ คุ ณ ภาพออกจาก
สับปะรดที่มีคุณภาพ และมีแผนการใช้ ประโยชน์จาก
สับปะรดที่ไม่ได้ คุณภาพ รวมถึงตรวจสอบการคละ
ปนของสับปะรดที่ไม่ได้ คุณภาพ

ระดับข้อกําหนด
ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดหลัก
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ข้อกําหนด
หากสั บ ปะรดบริ โภคสดมี ก ารคั ด แยกชั้ น
คุณภาพและขนาดก่อนจําหน่าย ให้ เป็ นตามข้ อกําหนด
ใน มกษ. 4 มาตรฐานสิ นค้ าเกษตร เรื่ อง สั บปะรด
หรือตามข้ อกําหนดของคู่ค้า
5.5 กรณี สับปะรดเพื่ อการแปรรูปเป็ นสับปะรด
ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ให้ มีการสุ่มตรวจไนเตรตใน
ผลสับปะรด โดยยอมให้ มีสารไนเตรตได้ ไม่เกิน 25
mg/kg (ppm)
5.6 ป้ องกัน การปนเปื้ อนจากวัต ถุ ห รื อสิ่งที่เป็ น
อันตรายสู่ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือบรรจุ ใส่ใน
ภาชนะในแปลงปลูกแล้ ว
5.7 ไม่ ใช้ ภาชนะบรรจุ ของเสียและวัตถุ อันตราย
ทางการเกษตรปะปนกับภาชนะบรรจุ ในการเก็บเกี่ยว
และการขนย้ าย เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน
5.8 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุท่สี มั ผัสกับผลิตผล
โดยตรง ต้ องทําจากวัสดุท่ไี ม่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อน
5.9 ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละภาชนะบรรจุ ใ ห้
สะอาด เพื่ อ ป้ องกั น การปนเปื้ อนสู่ผ ลิ ต ผล และ
ตรวจสอบให้ มีสภาพพร้ อมใช้ งาน
5.10 จั ด ให้ มี ส ถานที่ เก็บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ ภาชนะ
บรรจุ และวัสดุ ให้ เป็ นสัด ส่ วน โดยแยกออกจาก
วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีอ่ืนๆ ปุ๋ ย
และสารปรั บ ปรุ ง ดิ น และให้ มี ก ารป้ องกั น การ
ปนเปื้ อนจากสัตว์พาหะนําโรค
5.11 สถานที่ท่ีใช้ ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ควรมีโครงสร้ างที่สามารถป้ องกันความเสี่ยงจากการ
ปนเปื้ อนในผลิตผล
5.12 หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้ อนอันตราย
ทางกายภาพจากอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อ ให้ มี
มาตรการป้ องกัน
5.13 ป้ อ งกั น สั ต ว์ เ ลี้ ย งไม่ ให้ อ ยู่ ใน บ ริ เว ณ
ปฏิบั ติ งาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บ เกี่ยว คั ด บรรจุ
และเก็บรักษา หากสัตว์เลี้ยงมีความเสี่ยงในการเป็ น
พาหะนําโรค ให้ มีมาตรการป้ องกัน

ระดับข้อกําหนด
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ข้อกําหนด
5.14 หากมีการใช้ เหยื่อหรือกับดักเพื่อกําจัดสัตว์
พาหะนําเชื้อ ต้ องจัดวางในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยง
ต่ อ การปนเปื้ อนสู่ผ ลิ ต ผล ภาชนะบรรจุ และวัส ดุ
รวมถึงให้ มีการบันทึกข้ อมูล
5.15 มี การจัด การหน่ อ สับ ปะรด โดยสามารถไว้
หน่อได้ ไม่เกิน 2 รุ่น

6. การพักผลิตผล
6.1 มีการจัดการด้ านสุขลักษณะของสถานที่และ
การขนย้ ายในแปลงปลูก
วิ ธี ก ารขนย้ า ย พั ก ผลิ ต ผล และ/หรื อ เก็บ รั ก ษา
การเก็บรักษา และการขนส่ง ผลิตผล เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตรายและ
สิ่ ง แปลกปลอมที่ มี ผ ลต่ อ ความปลอดภั ย ในการ
บริโภคและคุณภาพของผลิตผล
6.2 การจั ด วางผลิ ต ผลในบริ เวณพั ก ผลิ ต ผลที่
เก็บ เกี่ ย วในแปลงปลู ก ต้ องเหมาะสม สามารถ
ป้ องกั น การเสื่อ มสภาพของผลิ ต ผลอัน เนื่ อ งจาก
ความร้ อนและแสงแดด
6.3 ใช้ ภาชนะที่ดีและเหมาะสมในการบรรจุ เพื่อ
การขนย้ าย และ/หรือขนส่ง
6.4 ดูแลและป้ องกันผลิตผลไม่ให้ เสื่อมคุณภาพ
ด้ วยวิธที ่เี หมาะสมก่อนการขนส่ง
6.5 ไม่ใช้ พาหนะที่ขนย้ ายหรือขนส่งวัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตร หรือปุ๋ ย หรือสารปรับปรุงบํารุงดิน ใน
การขนย้ ายหรื อ ขนส่ ง ผลิ ต ผล เพื่ อป้ องกั น การ
ปนเปื้ อนที่เป็ นอันตรายต่ อการบริโภค ในกรณีท่ีไม่
สามารถแยกพาหนะในการขนย้ ายหรือขนส่งได้ ต้ อง
ทําความสะอาดพาหนะ เพื่ อป้ องกั น การปนเปื้ อน
ดังกล่าว รวมถึงมีการบันทึกการใช้ พาหนะขนส่ง
6.6 พาหนะที่ ใ ช้ ในการขนย้ า ยหรื อ ขนส่ ง ควร
สามารถรักษาคุณภาพของผลสับปะรด
6.7 ขนส่งด้ วยความระมัดระวัง และขนส่งไปยัง
จุดรวบรวมสินค้ าหรือโรงงานหรือผู้รับซื้อโดยเร็ว
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล

7.1 ผู้ ป ฏิบัติ งานต้ องมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ หรื อ
ได้ รับ การฝึ กอบรมสุขลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล เพื่ อ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกสุขลักษณะ
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8. บันทึกข้ อมูล
และการตามสอบ
(1) เอกสารและบันทึก
ข้ อมูล

ข้อกําหนด
7.2 ผู้ท่สี มั ผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลัง
การเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อน
ต้ องมีการดู แลสุขลั กษณะส่วนบุ ค คลและมี วิธีการ
ป้ องกันไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล
7.3 มีส่งิ อํานวยความสะดวกด้ านสุขลักษณะส่วน
บุ ค คลที่ เพี ย งพอและอยู่ ใ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
สามารถป้ องกันของเสียต่างๆไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อน
สู่แปลงปลูกและผลิตผล
7.4 กรณี ผ้ ู ป ฏิ บั ติ ง านเจ็บ ป่ วยต้ อ งรายงานให้
ผู้ดูแลการผลิตทราบ เพื่อตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล
7.5 ผู้ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตรต้ องได้ รับการตรวจสุขภาพอย่างน้ อยปี ละ
1 ครั้ง
7.6 จั ด ให้ มี ส่ิ ง อํา นวยความสะดวกพื้ นฐานที่
เหมาะสมแก่ผ้ ูปฏิบัติงาน
7.7 จัดการอบรมให้ ความรู้แก่ผ้ ูปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมตามหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ
7.8 เจ้ าของและผู้ ป ฏิบั ติ งานต้ อ งมี ค วามรู้ห รื อ
ได้ รั บ การฝึ กอบรมที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ท าง
การเกษตรที่ดี

ระดับข้อกําหนด
ข้ อกําหนดหลัก

8.1 กรณี แ หล่ ง นํ้า และพื้ นที่ ป ลู ก อยู่ ใ นสภาวะ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ให้ มีบันทึกผลการวิเคราะห์นาํ้ และดิน (ข้ อกําหนด
ข้ อ 1.1 และ 2.1)
8.2 มีบันทึกผลการวิเคราะห์น้าํ และดิน ในระยะเริ่ม
จัดระบบการผลิตและในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้ อมเสี่ยง
ต่อการปนเปื้ อน (ข้ อกําหนดข้ อ 1.3 และ 2.3)
8.3 มีบันทึกข้ อมูลการใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
ทุ กครั้ งที่ ใช้ รวมถึ งสารเคมี ที่ ใช้ รมหรื อ ราดดิ น
อย่างน้ อยให้ ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์
การใช้ วันที่ใช้ อัตราและวิธกี ารใช้ วันที่เก็บเกี่ยว

ข้ อกําหนดหลัก
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ข้อกําหนด
และชื่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงให้ มีบันทึกผลวิเคราะห์
สารพิ ษ ตกค้ างหากมี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งผลิ ต ผล
วิเคราะห์สารพิษตกค้ าง (ข้ อกําหนดข้ อ 2.4 และ 3.1)
8.4 มี บั นทึ กข้ อมู ล รหั ส แปลงปลู ก และข้ อ มู ล
ประจําแปลงปลูก (ข้ อกําหนดข้ อ 2.9)
8.5 มีบันทึกแหล่งที่มาและประวัติของหน่ อพันธุ์
หรือจุก (ข้ อกําหนดข้ อ 4.3)
8.6 กรณีมีการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรแช่ /
จุ่ ม ห น่ อพั นธุ์ ห รื อ จุ ก ให้ มี บั นทึ ก ข้ อมู ลการใช้
อย่ างน้ อยให้ ระบุ ชนิ ดสารเคมี อัตราและวิธีการใช้
และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้ อกําหนดข้ อ 4.5)
8.7 มีบันทึกการใช้ ปุ๋ย อย่างน้ อยให้ ระบุชนิดปุ๋ ย
อั ต ราและวิ ธี ก ารใช้ วั น ที่ ใ ช้ และชื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
(ข้ อกําหนดข้ อ 4.7 (ถ้ ามี), 4.8, 4.11, 4.12 และ
4.13)
8.8 มีบันทึกข้ อมูลการจัดการในขั้นตอนการผลิต
ที่สาํ คัญ เช่ น วิธีการปลูกในแต่ละกลุ่มพันธุ์ วิธีการ
บังคับ ต้ น สับ ปะรดออกดอก (ข้ อกําหนดข้ อ 4.19
และ 4.21)
8.9 มีบันทึกข้ อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยวในขั้นตอนการปฏิบัติท่ีสาํ คัญ เช่ น การเก็บเกี่ยว
การคัดคุณภาพ ผลตรวจไนเตรต ( ข้ อกําหนดข้ อ 5.1,
5.4 และ 5.5 )
8.10 มี บั น ทึก ข้ อ มู ล การกํา จั ด สัต ว์ พ าหะนํา โรค
(ข้ อกําหนดข้ อ 5.14)
8.11 มีบันทึกข้ อมูลการใช้ พาหนะขนส่ง (ข้ อกําหนด
ข้ อ 6.5)
8.12 มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ก าร
ฝึ ก อ บ รม แ ล ะมี ห ลั ก ฐาน ก ารต รวจสุ ข ภ าพ
(ข้ อกําหนดข้ อ 7.1, 7.5 และ 7.8)
8.13 มีการบันทึกข้ อมูลการตามสอบ เช่ น ข้ อมู ล
แหล่ งผลิ ต แหล่ งจําหน่ าย และปริ มาณที่จําหน่ าย
(ข้ อกําหนดข้ อ 8.14 และ 8.15)

ระดับข้อกําหนด

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดหลัก

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง
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รายการ
(2) การตามสอบและ
การทบทวนวิธปี ฏิบตั ิ
- การตามสอบ

- การทบทวนวิธปี ฏิบตั ิ

ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

8.14 ผลิ ต ผลที่อ ยู่ ระหว่ า งการเก็บ รั ก ษาและขน
ย้ าย หรื อ บรรจุ เ พื่ อจํา หน่ า ย ต้ องมี ก ารระบุ รุ่ น
ผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่ ง
ผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว ให้ สามารถตรวจสอบที่มา
ของผลิตผลได้
8.15 ในกรณี มี ก ารจําหน่ า ยผลิ ต ผล ต้ อ งบั น ทึก
ข้ อ มู ล ผู้ รั บ ซื้ อผลิ ต ผล หรื อ แหล่ งที่นํา ผลิ ต ผลไป
จําหน่าย รวมถึงปริมาณที่จาํ หน่าย
8.16 เก็บ รั ก ษาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ งานและ
เอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานไว้ อย่ าง
น้ อย 2 ปี ของการผลิ ตติ ดต่ อกั น หรื อ ตามที่
ผู้ ป ระกอบการหรื อ ประเทศคู่ ค้ าต้ องการ เพื่ อ ให้
สามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้ าเมื่อเกิดปัญหาได้
8.17 กรณีพบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจ
มี ผ ลต่ อ ความปลอดภั ย ต้ องแยกผลิ ต ผลและ
ป้ องกันไม่ ให้ มีการนําไปจําหน่ าย หากพบหลังจาก
จําหน่ายแล้ วให้ รีบแจ้ งผู้ซ้ ือผลิตผลทันที
8.18 กรณี ท่ีพบปั ญ หาการปฏิบัติ ในแปลงปลูกที่
อาจมีผลต่อความปลอดภัย ให้ สืบหาสาเหตุและหา
แนวทางแก้ ปัญหา เพื่อป้ องกันไม่ให้ เกิดขึ้นอีก และ
ให้ มีการบันทึกข้ อมูล
8.19 ทบทวนการปฏิ บั ติ งานด้ านการปฏิ บั ติ ท าง
การเกษตรที่ดี หรือทบทวนบันทึกข้ อมูลอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครั้ ง เพื่ อให้ มั่ น ใจในกระบวนการผลิ ต และ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บบันทึกข้ อมูลการทบทวนและ
แก้ ไขไว้
8.20 มีการแก้ ไขข้ อร้ องเรียนที่เกี่ยวข้ อง และเก็บ
บันทึกข้ อมูลการแก้ ปัญหาข้ อร้ องเรียนไว้

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อกําหนดรอง

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา
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ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ ทีด่ ี
(Certification Scheme for Good Aquaculture Practices)
ภาคผนวก : หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ ทีด่ ี
สําหรับฟาร์มเลี้ ยงกุง้ ทะเล
1. ขอบข่าย
ภาคผนวกนี้กาํ หนดหลักเกณฑ์เพิ่ มเติมสําหรับการตรวจประเมินและให้ การรับรองตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ที่ดีสาํ หรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557)

2. ระดับของข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ที่ดีสาํ หรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ข้ อกําหนดหลัก (major requirement) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ทางตรงหรือรุนแรงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ/หรือคุณภาพกุ้ง หรือเป็ นข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ข้ อกําหนดรอง (minor requirement) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ทําให้ ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ/หรืออาจทําให้ คุณภาพไม่เหมาะสมในการ
บริโภค และ/หรือทําให้ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือความรับผิดชอบต่อสังคม
2.3 ข้ อ แนะนํา (recommendation) หมายถึ ง ข้ อ กํา หนดที่ แ นะนํา ให้ ปฏิ บั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ที่ดีสาํ หรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

3. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้
3.1 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นตามข้ อกําหนดหลักทุกข้ อ
3.2 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดรองไม่น้อยกว่า 70% ของข้ อกําหนดรองทั้งหมด กรณี
การตรวจประเมิ นเพื่ อต่ ออายุ ใบรับ รองมาตรฐานในรอบต่ อไป ต้ องแสดงให้ เห็นว่ ามีการพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่องให้ ผ่านเกณฑ์ได้ อย่างน้ อย 90 %

มกษ. 7401-2557
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3.3 ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อแนะนําไม่ น้อยกว่ า 60% ของข้ อแนะนําทั้งหมด กรณีการ
ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานในรอบต่อไป ต้ องแสดงให้ เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้ ผ่านเกณฑ์ได้ อย่างน้ อย 75%

4. ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดและระดับของข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ที่ดีสาํ หรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ให้
เป็ นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อกําหนดและระดับของข้อกําหนด
รายการ

ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

1. สถานที่แ ละการขึ้ น
ทะเบียนฟาร์ม
1.1 ต้ องไม่ อยู่ ในสภาพแวดล้ อมที่เสี่ยงต่ อการปนเปื้ อน ที่จะมี ผลต่ อ ข้ อกําหนดหลัก
สุขภาพกุ้ งและความปลอดภั ยต่ อผู้ บริ โภค หรือมี มาตรการป้ องกันการ
ปนเปื้ อน
1.2 ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มนํา้ และเขตพื้นที่ห้ามเลี้ยง ข้ อกําหนดหลัก
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.3 อยู่ใกล้ แหล่งนํา้ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง

ข้ อแนะนํา

1.4 มี ก ารคมนาคมสะดวกทั้งภายในและภายนอกฟาร์ ม เพื่ อ ให้
สะดวกในการปฏิบัติงาน และขนส่งผลิตผลได้ อย่างรวดเร็ว

ข้ อแนะนํา

1.5 ต้ องมี ก ารขึ้ นทะเบี ย นเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ยงสั ต ว์ นํ้ า กั บ กรม ข้ อกําหนดหลัก
ประมง มีเอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้ ท่ดี ิน

รายการ

ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

2.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน และดําเนินการ
ตามที่ระบุไว้ ในคู่มือ

ข้ อกําหนดรอง

2. การจัดการฟาร์ม
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รายการ

มกษ. 7401-2557
ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

2.2 ตรวจคุณภาพนํา้ ในแหล่ งนํา้ ที่จะนํามาใช้ เลี้ยงกุ้งตามระยะเวลา
ที่ระบุไว้ ในคู่มือ

ข้ อแนะนํา

2.3 พักและ/หรือปรับปรุงบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่

ข้ อกําหนดรอง

2.4 ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสม

ข้ อกําหนดรอง

2.5 มีบันทึกหรือใบรับรองหรือใบแจ้ งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง

ข้ อกําหนดรอง

2.6 มี ก ารกรองนํ้ า ที่ เติ ม ลงในบ่ อ เพื่ อป้ องกั น สั ต ว์ นํ้ า อื่ นๆ
จากภายนอกฟาร์มเข้ าสู่ในฟาร์ม

ข้ อกําหนดรอง

2.7 มี เ ครื่ อ งเติ ม อากาศ หรื อ มี ร ะบบการให้ อากาศในนํ้ า อย่ า ง
เหมาะสม

ข้ อกําหนดรอง

2.8 อาหารสัตว์นาํ้ สําเร็จรูปที่ใช้ ต้องได้ รับการขึ้นทะเบียน มีคุณภาพดี ข้ อกําหนดหลัก
และยังไม่หมดอายุ

รายการ

2.9 อาหารสําเร็จรูปที่ผลิตใช้ เองในฟาร์ม ต้ องแสดงรายการวัตถุดิบ
และไม่ใช้ ส่วนผสมที่ห้ามใช้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อกําหนดรอง

2.10 มี วิ ธี ก ารจั ด การให้ อาหารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในปริ ม าณ
ที่พอเหมาะกับความต้ องการของกุ้ง

ข้ อกําหนดรอง

2.11 เก็บ อาหารกุ้ งในสถานที่ท่ีปลอดจากการปนเปื้ อนและรั กษา
คุณภาพของอาหารกุ้งได้

ข้ อกําหนดรอง

2.12 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา้ ในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างสมํ่าเสมอ

ข้ อกําหนดรอง

2.13 มีการป้ องกันศัตรูและพาหะนําโรคกุ้งเข้ าบ่อทั้งระหว่าง
การเตรียมบ่อ เตรียมนํา้ และระหว่างการเลี้ยง

ข้ อกําหนดรอง

2.14 ตรวจสุขภาพกุ้งในบ่ออย่างสมํ่าเสมอ

ข้ อกําหนดรอง

ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

2.15 มีการจัด การสุขภาพกุ้ งให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ของประเทศ โดยคํา นึ ง ถึ ง ข้ อ กํา หนดในการทํา การประมงอย่ า ง

ข้ อกําหนดรอง

มกษ. 7401-2557
รายการ
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ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

รับผิดชอบที่จัดทําโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ
ว่ า ด้ วยการเคลื่ อ นย้ า ยสั ต ว์ นํ้ า มี ชี วิ ต และมาตรฐานของ OIE ที่
เกี่ยวข้ อง
2.16 มี ก ารจั ด การป้ องกั น การแพร่ แ ละการติ ด ต่ อ ของโรคจาก
การเคลื่ อ นย้ ายกุ้ งมี ชีวิต และไม่ มี ชีวิต โดยปฏิบั ติ ต าม ข้ อ กําหนด
สุขภาพสัตว์นาํ้ ของ OIE

ข้ อกําหนดรอง

2.17 กรณี เกิ ด โรคระบาดกุ้ ง ให้ แจ้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่มี อ ํา นาจ
หน้ าที่โดยเร็ว

ข้ อกําหนดรอง

2.18 มีการวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ ไข กรณีท่กี ้ ุงแสดง
อาการป่ วย

ข้ อกําหนดรอง

2.19 มี ม าตรการป้ องกัน และควบคุ ม การแพร่ ระบาดของโรคกุ้ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้ อกําหนดรอง

2 .20 มี ม าต รก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ส าม ารถ ล ด โอ ก าส
การแพร่ กระจายของโรคระหว่างสัตว์นาํ้ ต่ างชนิด กรณีเลี้ยงกุ้งหลาย
ชนิดรวมกันหรือเลี้ยงกุ้งร่วมกับสัตว์นาํ้ อื่น

ข้ อกําหนดรอง

2.21 จัด ให้ มีการฝึ กอบรมผู้ ป ฏิบั ติ งานเกี่ยวกับ การปฏิบั ติ งานใน
ฟาร์ม เพื่อให้ ทราบบทบาทหน้ าที่ท่ชี ัดเจนในการดูแลด้ านสุขภาพและ
สวัสดิภาพสัตว์

ข้ อกําหนดรอง

3 . ก า ร ใ ช้ ย า สั ต ว์
สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 3.1 ไม่ใช้ ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการเลี้ยงสัตว์ ข้ อกําหนดหลัก
จุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี ใช้ ในการ นํ้า ที่ห้ามใช้ ตามกฎหมาย ในการใช้ ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์
เลี้ยงสัตว์นาํ้
จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการเลี้ยงสัตว์นาํ้ เป็ นชนิดที่กาํ หนดให้ ต้องขึ้นทะเบียน
ต้ อ งมี ก ารขึ้ นทะเบี ย นกับ หน่ ว ยงานที่มี อ ํา นาจหน้ า ที่แ ละใช้ อ ย่ า ง
ถูกต้ อง
3.2 กรณีท่จี าํ เป็ นต้ องใช้ ยาสัตว์หรือสารเคมี ก่อนการจับต้ องมีระยะ ข้ อกําหนดหลัก
หยุดการใช้ ยาสัตว์หรือสารเคมีตามที่ระบุไว้ ในฉลาก
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3.3 เก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการเลี้ยงสัตว์นาํ้
ในที่ท่ปี ้ องกันการเสื่อมสภาพและการเกิดอันตราย

ข้ อแนะนํา

4. นํา้ ทิ้งและดินเลน
4.1 นํ้าทิ้งที่ป ล่ อ ยออกสู่ภ ายนอกฟาร์ ม ต้ อ งมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ข้ อกําหนดหลัก
ที่กาํ หนดในกฎหมาย
4.2 มี ก ารป้ องกัน นํ้า เค็ม จากบ่ อ เลี้ ยงแพร่ ล งสู่พ้ ื นที่ในเขตนํ้า จื ด ข้ อกําหนดหลัก
เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
4.3 ไม่ท้ งิ หรือปล่อยดินเลนออกสู่พ้ ืนที่ท่ไี ม่ได้ รับอนุญาต
5. พลังงานและ
เชื้อเพลิง

ข้ อกําหนดหลัก

5.1 มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิง และนํา้ มันหล่อลื่นเป็ นสัดส่วนและปลอดภัย

ข้ อแนะนํา

5.2 เครื่องจักรกลที่ใช้ ภายในฟาร์มควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีเชื้อเพลิง
และนํา้ มันหล่อลื่นรั่วไหลลงสู่แหล่งนํา้

ข้ อแนะนํา

5.3 นํา้ มันหล่อลื่นที่ใช้ แล้ วให้ ท้ งิ ในภาชนะรองรับที่จัดไว้ โดยเฉพาะ
และกําจัดอย่างถูกวิธี

ข้ อแนะนํา

5.4 มี การติด ตั้ งระบบไฟฟ้ าภายในฟาร์ ม ที่ถูกต้ อง เหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

ข้ อกําหนดรอง

5.5 ควรใช้ พลังงานอย่างประหยัดและ/หรือการใช้ พลังงานทดแทน

ข้ อแนะนํา

6. สุ ข อนามั ย ภายใน
ฟาร์ม
6.1 แยกเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี เป็ นสัดส่วน
และมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล
6.2 เก็บรักษาปั จจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสมตามประเภท ไม่ให้ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อ่นื

ข้ อกําหนดรอง
ข้ อกําหนดรอง

6.3 ห้ องนํา้ และห้ องสุขาต้ องถูกสุขลักษณะ และป้ องกันการปนเปื้ อน ข้ อกําหนดหลัก
ลงสู่บ่อเลี้ยง คลองส่งนํา้ และ/หรือแหล่งนํา้
6.4 ห้ ามใช้ มูลสัตว์ในการเลี้ยงกุ้ง

ข้ อกําหนดหลัก
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6.5 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง

ข้ อกําหนดรอง

6.6 มีการฝึ กอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี
เพื่ อ ให้ ทราบบทบาทหน้ า ที่ท่ีชั ด เจน ในการป้ องกัน การปนเปื้ อน
และการเสื่อมสภาพของผลิตผล

ข้ อกําหนดรอง

7 . ก ารจั บ แ ล ะก าร
ปฏิบัติหลังการจับก่อน 7.1 ไม่ใช้ สารต้ องห้ ามในระหว่างการจับและหลังการจับ
การจําหน่าย
7.2 หากมีการใช้ สารเคมีต้องใช้ อย่างถูกต้ อง

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดรอง

7.3 เลื อกผู้ รับ ซื้อที่ได้ รับ การรับ รองมาตรฐานด้ านสุขลั กษณะการ
ดู แลรักษาสัตว์นํ้าหลั งการจับและการขนส่ ง หรือมี การขึ้นทะเบี ยน
ผู้ประกอบการกับกรมประมง

ข้ อกําหนดรอง

7.4 มีการจับอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถป้ องกันการปนเปื้ อน

ข้ อกําหนดรอง

8. แ ร ง ง า น แ ล ะ
8.1 จ้ างแรงงานที่ถูกต้ องตามกฎหมาย
สวัสดิการ
8.2 จ่ายค่าจ้ างแรงงานถูกต้ องตามกฎหมาย

ข้ อกําหนดหลัก
ข้ อกําหนดหลัก

8.3 จัดสวัสดิการแก่ผ้ ูใช้ แรงงานอย่างเหมาะสม

ข้ อแนะนํา

8.4 จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

ข้ อแนะนํา

8.5 มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ข้ อแนะนํา

9. ความรับผิดชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม 9.1 ที่ ต้ั ง ฟาร์ ม ต้ องไม่ กี ด ขวางทางสั ญ จรดั้ ง เดิ ม ก่ อ นตั้ ง ฟาร์ ม ข้ อกําหนดหลัก
กระทบการดํารงชีวิต หรือกิจกรรมของคนในท้ องถิ่น
9.2 ให้ ความสําคัญกับการจ้ างแรงงานในท้ องถิ่น

ข้ อกําหนดรอง

9.3 คํานึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชนในทุกขั้นตอนการผลิต

ข้ อกําหนดรอง

9.4 มีกจิ กรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มกับชุมชน
รายการ

ข้อกําหนด

ข้ อแนะนํา
ระดับข้อกําหนด

7

มกษ. 7401-2557

9.5 มี ก ลไกในการสื่อ สารเพื่ อ ร่ ว มกับ ชุ ม ชนในการจั ด การปั ญ หา
ที่ก่อให้ เกิดหรือมีแนวโน้ มก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ข้ อแนะนํา

9.6 เข้ าเป็ นสมาชิกและเข้ าร่ วมกิจกรรมองค์กรผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งหรือที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ

ข้ อแนะนํา

9.7 ควรใช้ ลู กพั นธุ์ ก้ ุ งจากการเพาะพั นธุ์ หลี กเลี่ ยงการจั บลู กพั นธุ์ จาก
ธรรมชาติ

ข้ อกําหนดรอง

9.8 กรณี ใ ช้ ก้ ุ ง ต่ า งถิ่ น ต้ องผ่ า นกระบวนการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง ข้ อกําหนดหลัก
และกรณีนาํ เข้ าต้ องมีมาตรการกักกันตามที่กฎหมายกําหนด
9.9 ไม่ ใ ช้ กุ้ ง ที่ ผ่ า นการดั ด แปลงทางพั น ธุ ก รรมที่ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ นใน ข้ อกําหนดหลัก
ธรรมชาติ
9.10 มีการป้ องกันการหลุดลอดของกุ้งที่เลี้ยงอย่างเหมาะสม

ข้ อกําหนดรอง

9.11 ฟื้ นฟู พ้ ื นที่ ฟ าร์ ม หรื อ พื้ นที่ รอบๆ ฟาร์ ม ที่ เสี ยหายจากการ
เพาะเลี้ยง

ข้ อแนะนํา

9.12 ในกรณีท่ีมีเหตุทาํ ให้ การเลี้ยงกุ้งส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เช่น บ่อรั่วซึม ต้ องมีวิธกี ารแก้ ไขที่มีประสิทธิภาพ

ข้ อกําหนดรอง

9.13 ให้ ชุ ม ชนร่ ว มรั บ ทราบผลการติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกฟาร์มอย่างสมํ่าเสมอ

ข้ อแนะนํา

9.14 เข้ าร่ วมประชุมหรือสัมมนา หรือรับการฝึ กอบรมทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเลี้ยงกุ้งที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม การรักษาสุขภาพ
และสวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยของอาหาร

ข้ อแนะนํา

10. เอกสารและข้ อมูล
10.1 มีเอกสารกํากับการจําหน่ ายลูกพันธุ์สัตว์นาํ้ และเอกสารกํากับ ข้ อกําหนดหลัก
บันทึก
การจําหน่ายสัตว์นาํ้ ให้ ตรวจสอบได้
10.2 มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ ยาสั ต ว์ สารเคมี และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ อกําหนดหลัก
จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้
10.3 มีการบันทึกข้ อมูลการใช้ สารเคมีในระหว่างการจับ

ข้ อกําหนดหลัก

10.4 มีการบันทึกและเก็บข้ อมูลการเลี้ยงกุ้งที่จาํ เป็ นอื่นๆ ให้ ตรวจสอบ

ข้ อกําหนดรอง
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