
รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 1/18 

รายการการตรวจประเมิน  (Check List)  
มำตรฐำน          กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP)             มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (Organic) 
 

ชื่อผู้ขอรับกำรตรวจประเมิน……………..……..........................................……………………………………................. 
ขอบข่ำยที่ขอรับกำรตรวจประเมิน……………กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร……………….……. 
มำตรฐำน ………………………………………………มกษ. 9001-2556…………………………………………...............…… 
ผู้ตรวจประเมิน 1. ….................................................................................หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิน………… 

2. ……..............................................................................ผู้ตรวจประเมิน..................…… 
3. ……..............................................................................ผู้ตรวจประเมิน................….… 

 

วันที่ตรวจประเมิน  ………...............................…………… 
 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
1. น  า   
    (1) น  าที่ใช้ในแปลงปลูก   
         1.1 น  ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตต้องมำ
จำกแหล่งน  ำที่ไม่มีสภำพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิด
กำรปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่ งที่ เป็นอันตรำยต่อ
ผลิตผล 

         กรณีท่ีแหล่งน  ำมีสภำพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ
กำรปนเปื้อนจำกวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรำยให้
วิ เครำะห์น  ำ โดยส่งห้องปฏิบัติกำรของทำง
รำชกำรหรือห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง
ระบบคุณภำพเพ่ือวิเครำะห์กำรปนเปื้อนจำกวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็นอันตรำย และเก็บผลกำรวิเครำะห์
น  ำไว้เป็นหลักฐำน 

ข้อก ำหนดหลัก  

         1.2 ไม่ใช้น  ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น แหล่งชุมชน โรงพยำบำล 
ที่ ก่อให้ เกิดกำรปนเปื้ อนวัตถุหรือสิ่ งที่ เป็น
อันตรำย กรณีจ ำเป็นต้องใช้ ต้องมีหลักฐำนหรือ
ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ำน  ำนั นได้ผ่ำนกำรบ ำบัดน  ำ
เสียมำแล้ว และสำมำรถน ำมำใช้ในกระบวนกำร
ผลิตได้ 
 
 

ข้อก ำหนดหลัก  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 2/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         1.3 เก็บตัวอย่ำงน  ำอย่ำงน้อย 1 ครั งใน
ระยะเริ่มจัดระบบกำรผลิต และในช่วงเวลำที่มี
สภำพแวดล้อมเสี่ยงต่อกำรน ำ ไปใช้ในกำรผลิต
ส่ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ขอ ง ท ำ ง ร ำ ช ก ำ รห รื อ
ห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ 
เพ่ือวิเครำะห์กำรปนเปื้อนจำกวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตรำย และเก็บใบแจ้งผลกำรวิเครำะห์น  ำไว้
เป็นหลักฐำน 

ข้อก ำหนดรอง  

         1 . 4  น  ำ ส ำหรั บละลำยปุ๋ ยและวั ตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร ต้องมีคุณภำพที่ไม่ท ำให้
ประสิทธิภำพในกำรละลำยปุ๋ยและวัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตรลดลง 

ข้อแนะน ำ  

         1.5 มีวิธีกำรให้น  ำที่เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของพืช และควำมชื นของดิน 

ข้อแนะน ำ  

         1.6 มีวิธีกำรให้น  ำที่เหมำะสมเพ่ือลดกำร
สูญเสียน  ำ และลดควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของพื นที่ปลูกและพื นที่โดยรอบ 

ข้อแนะน ำ  

         1.7 มีกำรจัดกำรน  ำเสียที่เกิดขึ นจำกกำร
ใช้งำน เช่น น  ำจำกห้องสุขำ น  ำทิ งต่ำงๆ เพ่ือลด
ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื นที่
ปลูก และพื นที่โดยรอบ 

ข้อก ำหนดรอง  

         1.8 บ ำรุงรักษำระบบกำรให้น  ำและดูแล
ให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 
 

ข้อแนะน ำ  

         1.9 แหล่งน  ำส ำหรับกำรเกษตร ไม่ควร
เป็นแหล่งน  ำที่เกิดขึ นจำกกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อแนะน ำ  

         1.10 มีกำรอนุรักษ์แหล่งน  ำและ 
สภำพแวดล้อม 
 

ข้อแนะน ำ  

         1.11 เลือกแหล่งปลูกที่มีปริมำณน  ำเพียง
พอที่จะใช้ในกำรผลิตพืชให้มีคุณภำพ 
 

ข้อแนะน ำ  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 3/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
    (2) น  าที่ใช้ในแปลงปลูกระบบไฮโดรโพนิก (hydroponic) 
         1.12 เปลี่ยนน  ำอย่ำงสม่ ำเสมอส ำหรับพืช
ที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิก หรือถ้ำมีกำรน ำน  ำ
กลับมำใช้ใหม่ ให้มีระบบกำรลดปริมำณกำร
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และ/หรือสำรเคมี 

ข้อก ำหนดหลัก  

         1.13 บ ำรุงรักษำระบบกำรให้น  ำ ให้
สะอำดตำมควำมเหมำะสมเพ่ือป้องกันกำร
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 

ข้อก ำหนดหลัก  

    (3) น  าที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
         1.14 น  ำส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรหลังกำร
เก็บเกี่ยวต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนน  ำบริโภค
หรือเทียบเท่ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับปัญหำกำร
ปนเปื้อนเป็นพิเศษในกรณี ดังต่อไปนี  
       - น  ำที่จะไปสัมผัสส่วนของผลิตผลที่บริโภค
ได ้
       - ผลิตผลที่มีคุณลักษณะทำงกำยภำพที่ท ำ
ให้น  ำตกค้ำงอยู่ที่ผลิตผล เช่น ใบและพื นผิวที่ไม่
เรียบ 

ข้อก ำหนดหลัก  

2. พื นที่ปลูก  
         2.1 พื นที่ปลูกไม่อยู่ในสภำพแวดล้อมซึ่ง
ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรำย
ต่อผลิตผล 

        กรณีที่พื นที่มีสภำพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อกำร
ปนเปื้อนจำกวัตถุหรือสิ่ งที่ เป็นอันตรำย ให้
วิ เครำะห์ดิน โดยส่งห้องปฏิบัติกำรของทำง
รำชกำรหรือห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง
ระบบคุณภำพ เพ่ือวิเครำะห์กำรปนเปื้อนจำก
วัตถุหรือสิ่ งที่ เป็นอันตรำย และเก็บผลกำร
วิเครำะห์ดินไว้เป็นหลักฐำน 

ข้อก ำหนดหลัก  

         2.2 กรณีจ ำเป็นต้องใช้พื นที่ปลูกที่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรปนเปื้อน ต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ำ 
มีวิ ธีกำรบ ำบัดที่ ลดกำรปนเปื้ อนสู่ ร ะดับที่
ปลอดภัยได ้

ข้อก ำหนดหลัก  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 4/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         2.3 เก็บตัวอย่ำงดินอย่ำงน้อย 1 ครั ง ใน
ระยะเริ่มจัดระบบกำรผลิต และในช่วงเวลำที่มี
สภำพแวดล้ อม เสี่ ย งต่ อกำรปน เปื้ อน  ส่ ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ข อ ง ท ำ ง ร ำ ช ก ำ ร  ห รื อ
ห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ
เพ่ือวิเครำะห์กำรปนเปื้อนจำกวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตรำย และเก็บผลกำรวิเครำะห์ดินไว้เป็น
หลักฐำน 

ข้อก ำหนดรอง  

         2.4 หำกใช้สำรเคมีที่ใช้รมหรือรำดดิน 
เพ่ือฆ่ำเชื อในดินหรือวัสดุปลูก ให้บันทึกข้อมูล
ชนิดสำรเคมี วันที่ใช้ อัตรำส่วนและวิธีใช้ และชื่อ
ผู้ปฏิบัติงำน พร้อมทั งเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐำน 

ข้อก ำหนดหลัก  

         2 .5  พื นที่ ปลู ก ใหม่ ไม่ เป็น พื นที่ ที่ จะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม  หำกมี
ผลกระทบต้องมีมำตรกำรในกำรลด หรือป้องกัน
ผลเสียที่จะเกิดขึ น 

ข้อก ำหนดรอง  

         2.6 วำงผังแปลง จัดท ำ แปลง หรือ
ปรับปรุงผังแปลงโดยค ำ นึงถึงผลกระทบต่อ
ควำมปลอดภัยอำหำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพ
ผลิตผล และสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสวัสดิ
ภำพของผู้ปฏิบัติงำน 

ข้อก ำหนดรอง  

         2.7 ดูแลรักษำพื นที่ที่ปลูกพืชเพ่ือป้องกัน
กำรเสื่อมโทรมของดิน 

ข้อแนะน ำ  

         2.8 ปลูกพืชให้เหมำะสมกับชนิดของดิน 
และไม่มีควำมเสี่ยงที่ท ำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
 

ข้อแนะน ำ  

         2.9 จัดท ำรหัสแปลงปลูกและข้อมูล
ประจ ำแปลงปลูก โดยระบุชื่อเจ้ำของพื นที่ปลูก 
สถำนที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ำมี) สถำนที่
ติดต่อที่ตั งแปลงปลูก แผนผังที่ตั งแปลงปลูก 
แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืชและพันธุ์ที่ปลูก 

ข้อก ำหนดรอง  

         2.10 จัดท ำประวัติกำรใช้ที่ดินย้อนหลัง
อย่ำงน้อย 2 ปี 

ข้อแนะน ำ  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 5/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         2.11 พื นที่ที่ ใช้ ในกำรเพำะปลูกต้อง
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก ำหนดหลัก  

3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
         3.1 หำกใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร 
ให้ใช้ตำมค ำแนะน ำ หรืออ้ำงอิงค ำแนะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือตำมค ำแนะน ำในฉลำกที่ขึ นทะเบียนกับกรม
วิชำกำรเกษตร 
        หยุดใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรก่อน
กำรเก็บเกี่ยวตำมช่วงเวลำที่ระบุไว้ในฉลำกก ำกับ
กำรใช้วัตถุอันตรำยทำงกำร เกษตรแต่ละชนิด 
หรือใหเ้ป็นไปตำมค ำแนะน ำของทำงรำชกำร 

        กรณีท่ีมีหลักฐำนหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ 
มีกำรใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรไม่ตรงตำม
ค ำแนะน ำ ให้วิเครำะห์สำรพิษตกค้ำงในผลิตผล 
โดยห้ องปฏิบั ติ ก ำ รของทำ งรำชกำรห รื อ
ห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ 
เพ่ือวิเครำะห์สำรพิษตกค้ำง และเก็บผลกำร
วิเครำะห์ไว้เป็นหลักฐำน 

        กรณีผลกำรวิเครำะห์สำรพิษตกค้ำงมี
ปริมำณตกค้ำงสูงสุดเกินค่ำมำตรฐำนหรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบหำสำเหตุของ
ปัญหำ และด ำเนินกำรแก้ไขหรือป้องกันกำรเกิด
ซ  ำ รวมทั งบันทึกข้อมูลดังกล่ำวไว้ 

ข้อก ำหนดหลัก  

         3.2 ห้ำมใช้หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรที่ห้ำมผลิต น ำ เข้ำ 
ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองตำมพระรำชบัญญัติ
วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อก ำหนดหลัก  

         3.3 กรณีผลิตเพ่ือส่งออก ห้ำมใช้วัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร ที่ประเทศคู่ค้ำห้ำมใช้ 
หรือให้ใช้ตำมข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 
 
 

ข้อก ำหนดหลัก  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 6/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         3.4 มีเอกสำรข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตรที่ใช้ได้ หรือห้ำมใช้ในประเทศและ
ประเทศคู่คำ้ 

ข้อแนะน ำ  

         3 .5 เลือกใช้ เครื่ อง พ่นสำร เคมีและ
อุปกรณ์ รวมทั งวิธีกำรพ่นสำรเคมีที่ถูกต้อง โดย
ตรวจสอบเครื่องพ่นสำรเคมีให้อยู่ในสภำพพร้อม
ที่จะใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ข้อก ำหนดรอง  

         3.6 ไม่ใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร
มำกกว่ ำสองชนิ ดผสมกั น  เ ว้ นแต่ จะ เป็ น
ค ำแนะน ำของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องหรือมี
ข้อมูลทำงวิชำกำรรับรอง 

ข้อแนะน ำ  

         3.7 ใช้ระบบกำรจัดกำรศัตรู พืชแบบ
ผสมผสำนที่เหมำะสมเพ่ือลดกำรใช้วัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตร 

ข้อแนะน ำ  

         3.8 วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรที่ยังคง
เหลืออยู่ในภำชนะบรรจุซึ่งใช้ไม่หมดในครำว
เดียวให้ปิดให้สนิทและเก็บในสถำนที่เก็บวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร หำกมีกำรเปลี่ยนถ่ำย
ภำชนะบรรจุต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ข้อก ำหนดรอง  

         3.9 จัดเก็บวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร
ชนิดต่ำงๆ เป็นสัดส่วนในสถำนที่เก็บเฉพำะ เพ่ือ
ป้องกันกำรปนเปื้อนของสำรแต่ละชนิด และ
สำมำรถควบคุมกำรหยิบใช้ได้ ไม่ท ำให้เกิดกำร
ปนเปื้อนสู่ผลิตผล และไม่เกิดอันตรำยต่อบุคคล 

ข้อก ำหนดรอง  

         3.10 จัดเก็บสำรเคมี อ่ืน เช่น น  ำมัน
เชื อเพลิง สำรท ำควำมสะอำด สำรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้
ทำงกำรเกษตร ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันกำร
ปนเปื้อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม 

ข้อแนะน ำ  

         3.11 ท ำควำมสะอำดเครื่องพ่นสำรเคมี
และอุปกรณ์ภำยหลังกำรใช้ทุกครั ง และก ำจัดน  ำ
ล้ ำ งด้ ว ย วิ ธี ที่ ไ ม่ ท ำ ให้ เ กิ ดก ำ รปน เปื้ อ นสู่
สิ่งแวดล้อม 

ข้อก ำหนดหลัก  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 7/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         3.12 ภำชนะบรรจุวัตถุ อันตรำยทำง
กำรเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท ำลำย เพ่ือป้องกัน
กำรน ำกลับมำใช้ หรือก ำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

ข้อก ำหนดรอง  

         3.13 ภำชนะบรรจุวัตถุ อันตรำยทำง
กำรเกษตรที่เสื่อมสภำพหรือหมดอำยุ ต้องเก็บใน
สถำนที่เฉพำะและท ำลำยเพ่ือป้องกันกำรน ำ
กลับมำใช้ หรือก ำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

ข้อก ำหนดรอง  

         3.14 บันทึกหรือจัดท ำบัญชีรำยชื่อวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรที่เก็บไว้ในสถำนที่เก็บ 

ข้อแนะน ำ  

         3.15 ผู้ปฏิบัติงำน และ/หรือผู้ควบคุม
ต้ อ งมี ค ว ำมรู้ ใ น กำร ใช้ วั ต ถุ อั นตร ำย ทำ ง
กำรเกษตรที่ถูกต้อง โดยต้องรู้จักศัตรูพืช กำร
เลือกชนิดและอัตรำกำรใช้วัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร กำรเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อก ำหนดหลัก  

         3.16 ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันตนเองจำกกำรใช้วัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร และกำรปฐมพยำบำล
เบื องต้น 

ข้อก ำหนดรอง  

         3.17 ขณะปฏิบัติงำนผู้ใช้วัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตร ต้องสวมเสื อผ้ำให้มิดชิด มี
อุปกรณ์ป้องกันสำรพิษ ได้แก่ หน้ำกำกหรือผ้ำ
ปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้ำ เพ่ือ
ป้องกันอันตรำยจำกสำรพิษ 

ข้อก ำหนดรอง  

         3.18 ผู้พ่นวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร
ต้องอยู่ เหนือลมตลอดเวลำ รวมถึงต้องระวัง
ละอองฟุ้งกระจำยไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและ
สิ่งแวดล้อม 

ข้อแนะน ำ  

         3.19 ผู้พ่นวัตถุอันตรำยทำงกำร เกษตร
ต้องอำบน  ำ สระผม และเปลี่ยนเสื อผ้ำทันทีหลัง
กำรพ่น เสื อผ้ำที่สวมใส่ขณะพ่น ต้องน ำไปซักให้
สะอำดทุกครั ง โดยซักแยกจำกเสื อผ้ำที่ใช้ปกติ 
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 8/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลและอุปกรณ์
ป้องกันอุบัติเหตุอย่ำงครบถ้วน เช่น น  ำยำล้ำงตำ 
น  ำสะอำด ทรำย ฯลฯ 

ข้อแนะน ำ  

         3.21 มีเอกสำรค ำแนะน ำกำรปฏิบัติกรณี
ที่มี อุบัติ เหตุหรือเหตุฉุกเฉิน แสดงไว้ให้ เห็น
ชัดเจนในบริเวณเก็บสำรเคมี 

ข้อแนะน ำ  

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 
   (1) แผนควบคุมการผลิต  
         4.1 มีแผนควบคุมกำรผลิตเ พ่ือให้ ได้
ผลิตผลตรงตำมวัตถุประสงค์ โดยใช้หลักกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี  หรือใช้ข้อมูลจำก
งำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับ หรือข้อมูลจำกทำง
รำชกำร หรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนพืชนั นๆ หรือข้อมูล
จำกคู่ค้ำ เพ่ือก ำหนดมำตรกำรควบคุมในแต่ละ
ขั นตอนที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย 
และ /หรื อคุณภำพของผลิ ตผล  และ /หรื อ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือสุขภำพ ควำมปลอดภัย
และสวัสดิภำพของผู้ปฏิบัติงำน 

ข้อแนะน ำ  

   (2) ปัจจัยการผลิต  
         4.2 จัดท ำรำยกำรและบันทึกข้อมูลปัจจัย
กำรผลิต แหล่งที่มำ และรำยละเอียดเฉพำะของ
ปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญ เช่น เมล็ดพันธุ์ หรือต้น
พันธุ์  ปุ๋ย ธำตุอำหำรเสริม วัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตรที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต พร้อมทั งระบุ
รำยกำร ปริมำณ วัน/เดือน/ปีที่จัดซื อ 
 

ข้อแนะน ำ  

   - เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยำยพันธุ์ 
         4.3 เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วน
ขยำยพันธุ์ต้องมำจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรงตำม
พันธุ์  ตำมควำมต้องกำรของตลำด สำมำรถ
ตรวจสอบแหล่งที่มำและประวัติของเมล็ดพันธุ์
หรือต้นพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์ได้ 
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 9/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         4.4 ไม่ปลูกพืชชนิดที่มำจำกเมล็ดพันธุ์ 
หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยำยพันธุ์ ที่เป็นพิษต่อ
กำรบริโภค ยกเว้นมีข้อแนะน ำในกำรบริโภคที่
ถูกต้อง 

ข้อแนะน ำ  

         4.5 หำกมีกำรคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์
ด้วยวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรให้ใช้ตำมวิธีกำร
และอัตรำตำมค ำแนะน ำบนฉลำกที่ขึ นทะเบียน
ตำมกฎหมำยและบันทึกข้อมูลไว้ 

ข้อก ำหนดรอง  

   - ปุ๋ยและสำรปรับปรุงดิน  
         4.6 มีกำรจัดกำรที่ดีในกำรใช้ปุ๋ยและสำร
ปรับปรุงดิน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนทั ง
ในด้ำนจุลินทรีย์ เคมี และกำยภำพสู่ผลิตผลใน
ระดับท่ีจะท ำให้ไม่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค โดยใช้
ปุ๋ยหรือสำรปรับปรุงดินที่ขึ นทะเบียนกับกรม
วิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก ำหนดรอง  

         4.7 หำกเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
ในฟำร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่ำนกระบวนกำรหมัก
หรือย่อยสลำยโดยสมบูรณ์ หรือผ่ำนกระบวนกำร
อ่ืนอย่ำงเพียงพอที่จะไม่ท ำให้เกิดโรคสู่คน ทั งนี  
ให้บันทึกข้อมูลที่ระบุวิธีกำร วันที่ และช่วงเวลำ
ท ำปุ๋ยอินทรีย์ 

ข้อก ำหนดรอง  

         4.8 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ำยของคนมำเป็นปุ๋ย ข้อก ำหนดหลัก  
         4.9 พื นที่เก็บรักษำ ผสม และขนย้ำย ปุ๋ย
และสำรปรับปรุงดิน หรือพื นที่ส ำหรับหมักปุ๋ย
อินทรีย์ ต้องแยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณที่
ไม่เกิดกำรปนเปื้อนสู่พื นที่ปลูกพืชอำหำรและ
แหล่งน  ำ 

ข้อก ำหนดรอง  

         4.10 ใช้ปุ๋ยให้เหมำะสมต่อพืชที่ปลูกใน
อัตรำตำมค ำแนะน ำบนฉลำก 
 

ข้อแนะน ำ  

         4.11 กรณีปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิก 
ต้องมีกำรเฝ้ำระวังและบันทึกข้อมูลกำรใช้
สำรละลำยธำตุอำหำรพืช 

ข้อก ำหนดหลัก  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 10/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
   (3) เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร  
         4 . 12  จั ด ให้ มี อุปกรณ์กำร เกษตรที่
เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

ข้อแนะน ำ  

         4.13 จัดให้มีสถำนที่เก็บรักษำเครื่องมือ
และอุปกรณ์กำรเกษตรเป็นสัดส่วน ปลอดภัย 
และง่ำยต่อกำรน ำไปใช้งำน 

ข้อแนะน ำ  

         4.14 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุและอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำน 

ข้อแนะน ำ  

         4.15 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
กำรเกษตรที่ต้องอำศัยควำมเที่ยงตรงในกำร
ปฏิบัติงำน เช่น หัวฉีดพ่นวัตถุ อันตรำยทำง
กำรเกษตรอย่ำงน้อยปีละครั ง หำกพบว่ำมีควำม
คลำดเคลื่อนต้องปรับปรุงซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ใหม่ให้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนเมื่อน ำมำใช้
งำน 

ข้อก ำหนดรอง  

         4.16 ท ำควำมสะอำดเครื่องมือและ
อุปกรณ์กำรเกษตร รวมทั งภำชนะที่ใช้ในกำร
บรรจุและขนส่งผลิตผลทุกครั งก่อนกำรใช้งำน
และหลังใช้งำนเสร็จแล้ว 

ข้อแนะน ำ  

   (4) การจัดการในขั นตอนการผลิต  
         4.17 มีกำรจัดกำรระบบกำรผลิตเพ่ือให้
ได้ผลิตผลตรงตำมข้อก ำหนดของคู่ค้ำ 
 

ข้อก ำหนดรอง  

   (5) การก าจัดของเสียและสิ่งของท่ีไม่ใช้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
         4.18 ส่วนของพืชที่มีโรคเข้ำท ำลำยต้อง
เผำท ำลำยนอกแปลงปลูก โดยค ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อแนะน ำ  

         4.19 แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่
ไม่ ใช้หรือไม่ เกี่ยวข้องกับกำรผลิตให้ชัดเจน 
รวมทั งมีที่ทิ งขยะให้เพียงพอ หรือระบุจุดทิ งขยะ
ให้ชัดเจน รวมถึงมีกำรลดของเสียที่เกิดขึ นใน
กระบวนกำรผลิต 
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 11/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
         5.1 ต้องเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอำยุเก็บเกี่ยว
ที่ เหมำะสม โดยผลิตผลมีคุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของตลำด หรือตำมข้อก ำหนดของคู่ค้ำ 
 

ข้อก ำหนดหลัก  

         5.2 กำรเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่ำงถูก
สุขลักษณะ เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนที่มีผลต่อ
ควำมปลอดภัยในกำรบริโภค 
 

ข้อก ำหนดหลัก  

         5.3 คัดแยกผลิตผลที่ไม่ได้คุณภำพออก 
หำกมีกำรคัดแยกชั นคุณภำพและขนำดก่อน
จ ำหน่ำย ให้คัดแยกชั นคุณภำพและขนำดของ
ผลิตผลตำม ข้อก ำหนดในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
ที่ก ำหนดส ำหรับผลิตผลแต่ละชนิดหรือตำม
ข้อก ำหนดของคู่ค้ำ 

ข้อก ำหนดรอง  

         5.4 ใช้เครื่องมือหรือวิธีกำรเฉพำะเพ่ือ
ป้องกันกำรช  ำหรือเป็นรอยต ำหนิของผลิตผล
เนื่องจำกกำรเก็บเก่ียว 
 

ข้อแนะน ำ  

         5.5 ป้องกันกำรปนเปื้อนจำกวัตถุหรือสิ่ง
ที่เป็นอันตรำยสู่ผลิตผลที่มีกำรคัดเลือกหรือบรรจุ
ในแปลงปลูกแล้ว และไม่วำงผลิตผลที่เก็บเกี่ยว
แล้วสัมผัสกับพื นดินโดยตรง 

ข้อก ำหนดรอง  

         5.6 แยกภำชนะบรรจุของเสียและวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรอย่ำงชัดเจนจำกภำชนะ
บรรจุในกำรเก็บเกี่ยวและกำรขนย้ำย เ พ่ือ
ป้องกันกำรปนเปื้อน 

ข้อก ำหนดรอง  

         5.7 อุปกรณ์ ภำชนะบรรจุ และวัสดุที่
สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องท ำจำกวัสดุที่ไม่ท ำ
ให้เกิดกำรปนเปื้อน 

ข้อก ำหนดหลัก  

         5.8 ดูแลรักษำอุปกรณ์และภำชนะบรรจุ
ให้สะอำด เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนสู่ผลิตผล และ
ตรวจสอบให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 

ข้อแนะน ำ  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 12/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         5.9 จัดให้มีสถำนที่ เก็บรักษำอุปกรณ์ 
ภำชนะบรรจุ และวัสดุ ให้เป็นสัดส่วน โดยแยก
ออกจำกวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรหรือสำรเคมี
อ่ืนๆ ปุ๋ย และสำรปรับปรุงดิน และให้มีกำร
ป้องกันกำรปนเปื้อนจำกสัตว์พำหะน ำโรค 

ข้อก ำหนดรอง  

         5.10 จัดแยกผลิตผลด้อยคุณภำพกับ
ผลิตผลที่มีคุณภำพ รวมถึงมีแผนกำรใช้ประโยชน์
จำกผลิตผลที่ด้อยคุณภำพ และตรวจสอบกำร
คละปนของผลิตผลที่ด้อยคุณภำพ 

ข้อแนะน ำ  

         5.11 สถำนที่ที่ใช้ในกำรจัดกำรหลังกำร
เก็บเก่ียว ต้องมีโครงสร้ำงที่สำมำรถป้องกันควำม
เสี่ยงจำกกำรปนเปื้อนในผลิตผล 

ข้อแนะน ำ  

         5.12 หำกพบควำมเสี่ยงในกำรปนเปื้อน
อันตรำยทำงกำยภำพจำกอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ให้มีมำตรกำรป้องกัน 

ข้อแนะน ำ  

         5.13 ป้องกันสัตว์เลี ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณ
ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะสถำนที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ 
และเก็บรักษำ หำกมีควำมเสี่ยงในกำรเป็นพำหะ
น ำโรค ให้มีมำตรกำรป้องกัน 

ข้อก ำหนดรอง  

         5.14 หำกมีกำรใช้เหยื่อหรือกับดักเพ่ือก ำ 
จัดสัตว์พำหะน ำเชื อ ต้องจัดวำงในบริเวณที่ไม่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนสู่ผลิตผล ภำชนะ
บรรจุ และวัสดุ รวมถึงให้มีกำรบันทึกข้อมูล 
 

ข้อก ำหนดรอง  

6. การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา 
         6.1 มีกำรจัดกำรด้ำนสุขลักษณะของ
สถำนที่และวิธีกำรขนย้ำย พักผลิตผล และ/หรือ
เก็บรักษำผลิตผล เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนจำก
อันตรำยและสิ่ งแปลกปลอมที่มีผลต่อควำม
ปลอดภัยในกำรบริโภคและคุณภำพของผลิตผล 

ข้อก ำหนดรอง  

         6.2 ใช้วัสดุปูรองพื นในบริเวณพักผลิตผล
ที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนจำกสิ่ง
ปฏิกูล เศษดินและสิ่ งสกปรก หรือสิ่ งที่ เป็น
อันตรำยอ่ืนๆ จำกพื นดิน 

ข้อก ำหนดรอง  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 13/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         6.3 ไม่ใช้พำหนะที่ขนย้ำยหรือขนส่งวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร หรือปุ๋ย  หรือสำร
ปรับปรุงบ ำรุงดิน ในกำรขนย้ำยหรือขนส่ง
ผลิตผล เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนที่เป็นอันตรำย
ต่อกำรบริโภค ในกรณีที่ไม่สำมำรถแยกพำหนะ
ในกำรขนย้ำยหรือขนส่งได้ ต้องท ำควำมสะอำด
พำหนะ เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนดังกล่ำว รวมถึง
มีกำรบันทึกกำรใช้พำหนะขนส่ง 

ข้อก ำหนดรอง  

         6.4 เลือกใช้ภำชนะที่ ใช้ ในกำรบรรจุ
ขั นต้น เพ่ือกำรขนถ่ำยผลิตผลภำยในพื นที่แปลง
ปลูกไปยังพื นท่ีคัดแยกบรรจุที่เหมำะสม มีวัสดุกรุ
ภำยในภำชนะเพ่ือป้องกันกำรกระแทกเสียดสี 

ข้อแนะน ำ  

         6.5 กำรจัดวำงผลิตผลในบริ เวณพัก
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในแปลงปลูกต้องเหมำะสม 
สำมำรถป้องกันกำรเกิดรอยแผลที่ผลิตผลจำก
กำรขูดขีด หรือกำรกระแทก รวมทั งปัญหำกำร
เสื่อมสภำพของผลิตผลอันเนื่องจำกควำมร้อน
และแสงแดด 

ข้อก ำหนดรอง  

         6.6 กำรขนย้ำยผลิตผลในแปลงปลูกให้
ปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวัง  และป้องกันกำร
ปนเปื้อนที่เป็นอันตรำยต่อกำรบริโภคได้ 

ข้อแนะน ำ  

         6.7 กรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภำพง่ำยต้อง
มีกำรดูแลและป้องกันที่เหมำะสมก่อนกำรขนส่ง 
 

ข้อก ำหนดรอง  

         6.8 พำหนะที่ ใ ช้ ใ นกำรขนย้ ำ ยต้ อ ง
สำมำรถรักษำคุณภำพของผลิตผล 
 

ข้อแนะน ำ  

         6.9 ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภำชนะแล้ว
ด้วยควำมระมัดระวัง และขนส่งไปยังจุดรวบรวม
สินค้ำทันทีที่เก็บเกี่ยว และ/หรือหลังกำรตัดแต่ง
คัดคุณภำพหรือคัดขนำดแล้ว 
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 14/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 
         7.1 ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
หรือได้รับกำรฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกสุขลักษณะ 

ข้อก ำหนดรอง  

         7.2 ผู้ ที่ สั ม ผั ส กั บ ผ ลิ ต ผ ล โ ด ย ต ร ง 
โดยเฉพำะหลังกำรเก็บเก่ียวผลิตผลที่มีควำมเสี่ยง
ต่อกำรปนเปื้อน ต้องมีกำรดูแลสุขลักษณะส่วน
บุคคลและมีวิธีกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อน
สู่ผลิตผล 

ข้อก ำหนดหลัก  

         7.3 มี สิ่ ง อ ำ น ว ย ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก ด้ ำ น
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน สำมำรถป้องกันของเสียต่ำงๆไม่ให้
เกิดกำรปนเปื้อนสู่แปลงปลูกและผลิตผล 

ข้อก ำหนดรอง  

         7.4 ก รณี ผู้ ปฏิ บั ติ ง ำน เ จ็ บป่ ว ยต้ อ ง
รำยงำนให้ผู้ดูแลกำรผลิตทรำบ เพ่ือตัดสินใจใน
กำรปฏิบัติงำนที่ไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

ข้อแนะน ำ  

         7.5 ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตรต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

ข้อก ำหนดรอง  

         7.6 จัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพื นฐำน
ที่เหมำะสมแก่ผู้ปฏิบัติงำน 
 

ข้อแนะน ำ  

         7.7 จั ด ก ำ ร อ บ ร ม ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ แ ก่
ผู้ ปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ ง เหมำะสมตำมหน้ ำที่ ที่
รับผิดชอบ 
 

ข้อแนะน ำ  

         7.8 เจ้ำของฟำร์มและผู้ปฏิบัติงำนต้องมี
ควำมรู้หรือได้รับกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี 

ข้อแนะน ำ  

8. บันทึกข้อมูลและการตามสอบ  
   (1) เอกสารและบันทึกข้อมูล  
         8.1 มี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ก ำ ร ใ ช้ น  ำ ที่ มี
รำยละเอียดต่ำงๆ เช่น ชนิดพืช วันที่ สถำนที่ 
และปริ ม ำณน  ำ ใ ช้  ห รื อ ระยะ เ วล ำ ให้ น  ำ  
(ข้อก ำหนดข้อ 1.5 และ 1.6) 

ข้อแนะน ำ  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 15/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         8.2 มีบันทึกข้อมูลกำรใช้สำรเคมีฆ่ำเชื อ
ในดิน (ข้อก ำหนดข้อ 2.4) 
 

ข้อก ำหนดหลัก  

         8.3 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและ
ข้อมูลประจ ำ แปลงปลูก (ข้อก ำหนดข้อ 2.9) 
 

ข้อก ำหนดรอง  

         8.4 มีบันทึกข้อมูลกำรใช้วัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตรทุกครั งที่ใช้ อย่ำงน้อยให้ระบุชนิด
พืช ชนิดสำรเคมี วัตถุประสงค์กำรใช้ วันที่ใช้ 
อัตรำและวิธีกำรใช้  วันที่ เก็บเกี่ยว และชื่อ
ผู้ปฏิบัติงำน (ข้อก ำหนดข้อ 3.1) 

ข้อก ำหนดหลัก  

         8.5 มีบันทึกข้อมูล/หลักฐำนกำรได้มำ
ของวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรและมีบันทึก
รำยชื่อวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรที่จัดเก็บ 
(ข้อก ำหนดข้อ 3.4 และ 3.14) 

ข้อแนะน ำ  

         8.6 มีบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
ได้มำและกำรใช้ปุ๋ยและสำรปรับปรุงดิน เช่น 
วันที่ ชนิด ปริมำณ อัตรำที่ใช้ วิธีกำรใช้ ช่วงระยะ
ของกำรปลูกพืชที่มีกำรใช้ปุ๋ย และชื่อผู้ปฏิบัติงำน 
(ข้อก ำหนดข้อ 4.2) 

ข้อแนะน ำ  

         8.7 มีบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติก่อนและ
หลังกำรเก็บเกี่ยวในขั นตอนกำรปฏิบัติที่ส ำคัญที่
มีผลต่อควำมปลอดภัยของผลิตผล (ข้อก ำหนด
ข้อ 5.2) 

ข้อก ำหนดหลัก  

         8.8 มีบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติก่อนและ
หลังกำรเก็บเกี่ยวในขั นตอนกำรปฏิบัติที่ส ำคัญที่
มีผลต่อคุณภำพของผลิตผล (ข้อก ำหนดข้อ 5.3 
และ 5.10) 

ข้อแนะน ำ  

         8.9 มีบันทึกข้อมูลกำรก ำจัดสัตว์พำหะน ำ
เชื อ (ข้อก ำหนดข้อ 5.14) 
 

ข้อก ำหนดรอง  

         8.10 มีบันทึกข้อมูลกำรใช้พำหนะขนส่ง 
(ข้อก ำหนดข้อ 6.3) 
 

ข้อก ำหนดรอง  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 16/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         8.11 มีกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
กำรฝึกอบรม และ/หรือเก็บหลักฐำนผลกำรตรวจ
สุขภำพ และ/หรือกำรจัดกำรด้ำนสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล (ข้อก ำหนดข้อ 7.1, 7.5, 7.7 และ 
7.8) 

ข้อก ำหนดรอง  

         8.12 จัดท ำเอกสำรหรือแบบบันทึกให้
เป็นปัจจุบันส ำหรับกำรผลิตในฤดูกำลนั นๆ 
รวมทั งมีกำรบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงชื่อ
ผู้ปฏิบัติงำนทุกครั งที่มีกำรบันทึกข้อมูล 

ข้อแนะน ำ  

         8.13 มีกำรจัดเก็บเอกสำร และ/หรือ 
บันทึกข้อมูลเป็นหมวดหมู่แยกเป็นฤดูกำลผลิต
แต่ละฤดูกำล เพ่ือสะดวกต่อกำรตรวจสอบและ
กำรน ำมำใช้ 

ข้อแนะน ำ  

   (2) การตามสอบและการทบทวนวิธีปฏิบัติ  
   - กำรตำมสอบ  
         8.14 ผลิตผลที่อยู่ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ
และขนย้ำย หรือบรรจุเพ่ือจ ำหน่ำย ต้องมีกำร
ระบุรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมำย
แสดงแหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว ให้สำมำรถ
ตรวจสอบที่มำของผลิตผลได้ 

ข้อก ำหนดรอง  

         8.15 ในกรณีมีกำรจ ำหน่ำยผลิตผล ต้อง
บันทึกข้อมูลผู้ รับซื อผลิตผลหรือแหล่งที่น ำ
ผลิตผลไปจ ำหน่ำย รวมถึงปริมำณท่ีจ ำหน่ำย 

ข้อก ำหนดรอง  

         8.16 เ ก็ บ รั ก ษ ำ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ก ำ ร
ปฏิบัติงำนและเอกสำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติ งำนไว้อย่ ำงน้อย 2 ปี  ของกำรผลิต
ติดต่อกันหรือตำมที่ผู้ประกอบกำรหรือประเทศคู่
ค้ำต้องกำร เพ่ือให้สำมำรถตำมสอบและเรียกคืน
สินค้ำเม่ือเกิดปัญหำได้ 

ข้อก ำหนดรอง  

         8.17 กรณีพบปัญหำกำรปฏิบัติในแปลง
ปลูกที่อำจมีผลต่อควำมปลอดภัย ต้องแยก
ผลิตผลและป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปจ ำหน่ำย 
หำกพบหลังจำกจ ำหน่ำยแล้วให้รีบแจ้งผู้ซื อ
ผลิตผลทันท ี

ข้อแนะน ำ  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 17/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
         8.18 กรณีที่พบปัญหำกำรปฏิบัติในแปลง
ปลูกที่อำจมีผลต่อควำมปลอดภัย ให้สืบหำ
สำเหตุและหำแนวทำงแก้ปัญหำ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ นอีก และให้มีกำรบันทึกข้อมูล 

ข้อแนะน ำ  

   - กำรทบทวนวิธีปฏิบัติ  
         8.19 ทบทวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี หรือทบทวนบันทึก
ข้อมูลอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง เพ่ือให้มั่นใจใน
กระบวนกำรผลิตและปรับปรุงขั นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บ
บันทึกข้อมูลกำรทบทวนและแก้ไขไว้ 

ข้อแนะน ำ  

         8.20 มีกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
และเก็บบันทึกข้อมูลกำรแก้ปัญหำข้อร้องเรียนไว้ 

ข้อแนะน ำ  

9. การใช้ใบรับรอง การอ้างอิงการรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน 
9.1 วิธีการแสดงเครื่องหมายของสถาบันฯ 
- วิธีกำรแสดงเครื่องหมำยของสถำบันฯ เป็นไป
ตำมภำคผนวกหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง กำร
ตรวจประเมิน/รับรอง (RE-ICAPS-01) 

ข้อก ำหนดหลัก  

9.2 ลักษณะและแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน (ACFS) 
- วิธีกำรแสดงเครื่องหมำยรับรองระบบงำน 
(ACFS) เป็นไปตำมภำคผนวกหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข เรื่อง กำรตรวจประเมิน/รับรอง (RE-
ICAPS-01) 

ข้อก ำหนดหลัก  

9.3 วิธีการแสดงเครื่องหมาย Q 
- วิธีกำรแสดงเครื่องหมำย Q เป็นไปตำม
ภำคผนวกหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง กำรตรวจ
ประเมิน/รับรอง (RE-ICAPS-01) 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดหลัก  
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รหัสค ำขอ........................................ 

เอกสารควบคุม 
F-ICAPS-16 (02-26/05/60) หน้ำที่ 18/18 

รายการที่ตรวจประเมิน ระดับข้อก าหนด สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
9.4 วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันฯ เครื่องหมาย Q ควบคู่กับ เครื่องหมายรับรองระบบงานของส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
- วิธีกำรแสดงเครื่องหมำยรับรองของสถำบันฯ 
เครื่องหมำย Q ควบคู่กับเครื่องหมำยรับรอง
ระบบงำนของส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ  เป็นไปตำมภำคผนวก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง กำรตรวจประเมิน/
รับรอง (RE-ICAPS-01) 

ข้อก ำหนดหลัก  

 
หมายเหตุ : 

1. ผลกำรตรวจประเมินต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดหลักทุกข้อ 
2. ผลกำรตรวจประเมินต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดรองไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั งหมด  
กรณีกำรตรวจประเมินเพ่ือต่ออำยุใบรับรองมำตรฐำนในรอบต่อไป ต้องแสดงให้เห็นว่ำมีกำรพัฒนำ อย่ำงต่อเนื่อง 
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