Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 1 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

AF
AF. 1
AF. 1.1
AF. 1.1.1

พืน้ ฐานด้านฟาร์ม (AF)
ประวัติพนื้ ที่และการจัดการพืน้ ที่
ประวัติพนื้ ที่
สำหรับแปลง สวน หรือโรงเรือน หรือพืน้ ทีท่ ่ี
ใช้สำหรับกำรผลิตมีระบบอ้ำงอิงทีน่ ำไปอ้ำง
ไว้ในแผนทีฟ่ ำร์ม หรือไม่
AF. 1.1.2 มีระบบกำรบันทึกทีเ่ กีย่ วกับกำรผลิตสำหรับ
ทุกหน่วยกำรผลิต หรือไม่
AF. 1.2 การจัดการพืน้ ที่
AF. 1.2.1 มีกำรประเมินควำมเสีย่ งสำหรับพืน้ ทีไ่ ด้ขน้ึ
ทะเบียนขอกำรรับรองก่อนจะเริม่ ใช้ผลิตใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ อำหำรปลอดภัย
สิง่ แวดล้อม หรือไม่

AF.1.2.2

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

มีระบบกำรอ้ำงอิงของแต่ละแปลงผลิตและนำไป
อ้ำงอิงในแผนผังแปลง

Minor Must

ต้องจัดเก็บบันทึกต่ำงๆไว้เป็ นหลักฐำนใน
ระยะเวลำทีเ่ หมำะสม

Major Must

ก่อนปลูกพืชในแปลงทีไ่ ม่เคยทำกำรเกษตรมำ
Major Must
ก่อนต้องตรวจสอบชนิดของดิน กำรปนเปื้ อนของ
สำรอำรักขำพืชและควำมเสีย่ งอันเกิดจำกแมลง
ศัตรูพชื และโรคพืช ถ้ำพบว่ำมีโอกำสเสีย่ ง
อันตรำยจำเป็ นต้องมีแผนเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ งที่
จะเกิดขึน้ ด้วย
แผนกำรจัดกำรทีเ่ ตรียมขึน้ เพื่อทีจ่ ะลดควำม มีแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีจ่ ำแนกไว้ใน
Minor Must
เสีย่ งทีพ่ บจำกกำรประเมินควำมเสีย่ ง
ข้อกำหนด AF 1.2.1 โดยอธิบำยกลยุทธ์ ทีจ่ ะทำ
หรือไม่
ให้พน้ื ทีต่ อ้ งสงสัยมีควำมเหมำะสมในกำรผลิต

as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 2 จาก 39

ข้อ
AF. 2
AF. 2.1

AF. 2.2

AF. 2.3
AF. 3
AF. 3.1

จุดควบคุม

เกณฑ์การพิ จารณา

การเก็บรักษาบันทึกและการตรวจสอบ
ภายใน
สำมำรถเรียกหำเอกสำรบันทึกได้ในระหว่ำง มีกำรแสดงบันทึกต่ำงๆเช่น รำยกำรปั จจัยกำร
กำรตรวจสอบและมีกำรเก็บรักษำบันทึกไว้ ผลิตทีม่ กี ำรจัดซือ้ เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก ปุ๋ ยสำร
หรือไม่
อำรักขำพืช ประกอบด้วย ชื่อกำรค้ำของ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ ชนิดของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ปริมำณที่
ซือ้ มำ ชื่อผูจ้ ำหน่ำย/ขำยผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ (รวมถึง
ใบส่งของและข้อมูลทีส่ ำเนำจำกภำชนะบรรจุ)
รวมทัง้ บันทึกกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นต้น
ผูข้ อรับรองได้ผ่ำนกำรตรวจประเมินภำยใน ต้องมีเอกสำรหลักฐำนแสดงสำหรับทำงเลือกที่ 1:
อย่ำงน้อย 1 ครัง้
มีกำรตรวจประเมินเป็ นกำรภำยในด้วยตนเอง
ของผูผ้ ลิตและสำหรับทำงเลือกที่ 2: มีกำร
ตรวจสอบเป็ นกำรภำยในของสมำชิกกลุ่มทุกคน
และได้มกี ำรตรวจสอบระบบกำรบริหำรงำนกลุ่ม
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกลุม่ ผูผ้ ลิต
มีแผนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทีม่ กี ำรตรวจพบ มีเอกสำรกำรแสดงว่ำได้มกี ำรดำเนินกำรแก้ไข
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบภำยในหรือไม่
ข้อบกพร่องทีจ่ ำเป็ นแล้ว
สุขภาพคนงานความปลอดภัยและ
สวัสดิ การในการทางาน
สุขภาพและความปลอดภัย

as 11 Jan 19

ระดับ

Minor Must

Major Must

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 3 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

เกณฑ์การพิ จารณา

AF. 3.1.1 ระบบกำรประเมินควำมเสีย่ งทีไ่ ด้จดั ทำมีกำร มีเอกสำรกำรประเมินควำมเสีย่ งแบบทัวไปที
่ ่
ตรวจสอบถึงอันตรำยทีม่ ผี ลต่อสุขภำพของ เหมำะสมกับกำรทำงำนของคนงำนและควำม
คนงำนและควำมปลอดภัยในฟำร์ม
ปลอดภัยภำยในฟำร์มกำรประเมินควำมเสีย่ งต้อง
ได้รบั กำรทบทวนให้เป็ นปั จจุบนั เมื่อมีกำร
เปลีย่ นแปลงในแปลง (เช่น เครือ่ งจักรใหม่,
รับคนงำนใหม่, สำรเคมีชนิดใหม่, กำรปรับปรุง
ระบบกำรเพำะปลูกใหม่ เป็ นต้น)
AF. 3.1.2 ในสถำนทีท่ ำงำนได้มรี ะเบียบปฏิบตั ทิ ่ี
มีระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขภำพ ควำมปลอดภัยต้อง
เกีย่ วกับสุขภำพและควำมปลอดภัยที่
ครอบคลุมถึง ควำมเสีย่ งทีม่ กี ำรระบุไว้ในกำร
เกีย่ วข้องกับกำรประเมินควำมเสีย่ งไว้
ประเมินควำมเสีย่ ง (AF.3.1.1) และเหมำะสมกับ
หรือไม่
กำรดำเนินงำนของฟำร์มระเบียบปฏิบตั นิ ้ตี อ้ ง
รวมถึงระเบียบปฏิบตั ใิ นกรณีอุบตั เิ หตุ. กรณี
ฉุกเฉินและระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขอนำมัย,
กำรจัดกำรกับควำมเสีย่ งใดๆต่อสภำพกำรทำงำน
AF. 3.1.3 ผูท้ ำงำนในบริเวณทำงำนได้รบั กำรอบรม
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนต้องได้รบั กำรอบรมเบือ้ งต้นด้ำน
เรื่องสุขภำพและควำมปลอดภัยหรือไม่
สุขภำพ และควำมปลอดภัย
AF. 3.2 สุขอนามัย
AF. 3.2.1 สถำนทีท่ ำงำนได้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ ง กำรประเมินควำมเสีย่ งต้องครอบคลุมถึง
เกีย่ วกับสุขอนำมัย หรือไม่
สภำพแวดล้อมของกำรผลิตควำมเสีย่ งต่อผลิตผล
และหรือผูส้ ง่ มอบ/ผูจ้ ำหน่ำยกำรประเมินควำม
เสีย่ งต้องเหมำะสมกับสภำพของฟำร์มและจะต้อง

as 11 Jan 19

ระดับ
Minor Must

Minor Must

Minor Must

Minor Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 4 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

AF. 3.2.2 สถำนทีท่ ำงำนได้มเี อกสำร/ คูม่ อื สุขอนำมัย
สำหรับผูท้ ำงำนทุกท่ำนหรือไม่

AF. 3.2.3 ผูท้ ำงำนในบริเวณทำงำนได้รบั กำรอบรม
เรื่องสุขอนำมัยทีก่ ล่ำวไว้ในคู่มอื สุขอนำมัย
หรือไม่

AF. 3.2.4 ระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขอนำมัยทีเ่ ตรียมไว้ได้
มีกำรนำไปปฏิบตั หิ รือไม่
AF. 3.3 การอบรม
AF. 3.3.1 มีระบบกำรเก็บรักษำข้อมูลกำรฝึกอบรม
หรือกำรเข้ำร่วมของผูท้ ำงำนหรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

มีกำรตำมสอบปี ละครัง้ และมีกำรปรับปรุงให้เป็ น
ปั จจุบนั เมื่อมีควำมเปลีย่ นแปลง
ควรมีวธิ กี ำรในกำรทำควำมสะอำดกำรฆ่ำเชือ้
Minor Must
และกำรดูแลรักษำ ปรำกฏให้เห็นในบริเวณ
ดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรทำควำมสะอำดและ
กำรดูแลรักษำเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม
ควรมีวธิ กี ำรในกำรทำควำมสะอำดกำรฆ่ำเชือ้
Minor Must
และกำรดูแลรักษำ ปรำกฏให้เห็นในบริเวณ
ดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรทำควำมสะอำดและ
กำรดูแลรักษำเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม
คนงำนทีท่ ำงำนเกีย่ วข้องกับข้อปฏิบตั ดิ ำ้ น
Major Must
สุขอนำมัยฟำร์มต้องแสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมสำมำรถในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนต้องได้รบั กำรอบรมเบือ้ งต้นด้ำน
สุขอนำมัยมีกำรจัดฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ ำนในเรื่อง
ต่ำงๆเช่น กำรล้ำงมือและกำรปฏิบตั ใิ ห้ถูก
สุขอนำมัยกำรจัดกำรสำรเคมีให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย เป็ นต้นรำยละเอียดของกำรฝึกอบรม
ต้องจัดทำเป็ นเอกสำรทัง้ หัวข้อฝึกอบรม ผู้

Minor Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 5 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

ฝึกอบรมวันทีจ่ ดั และผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมบันทึก
ทัง้ หมดต้องสำมำรถแสดงให้เห็นเมื่อมีกำรร้องขอ
เช่นบันทึกหรือเอกสำรกำรอบรม ใบรับรองทีอ่ อก
ให้ผเู้ ข้ำรับกำรอบรม เป็ นต้น
AF. 3.3.2 ผูท้ ท่ี ำงำนเกีย่ วข้องกับสำรเคมี สำรฆ่ำเชือ้
เกษตรกรหรือผูค้ วบคุมกำรใช้สำรอำรักขำพืชและ Major Must
สำรกำจัดศัตรูพชื สำรชีวภำพ หรือสำรอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สำหรับกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ ว
ทีม่ อี นั ตรำยหรือผูท้ ต่ี อ้ งดำเนินกำรเกีย่ วกับ จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรแนะนำกำรใช้ และมี
สิง่ อันตรำยจะต้องมีควำมสำมำรถซึง่ ได้ผ่ำน ควำมรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์อย่ำงเหมำะสมรวมทัง้ ผู้
กำรรับรองหรือกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมที่
ทีต่ อ้ งใช้เครื่องมือทีม่ อี นั ตรำยหรือซับซ้อนต้อง
เกีย่ วข้องหรือไม่
แสดงให้เห็นว่ำมีควำมสำมำรถทีจ่ ะปฏิบตั งิ ำน
ดังกล่ำวได้
ต้องปฏิบตั ิ หำกไม่เกีย่ วข้องต้องแสดงหลักฐำน
AF. 3.4 อันตรายและการปฐมพยาบาล
AF. 3.4.1 ระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นอุบตั เิ หตุหรือเหตุรำ้ ยมี มีระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับอุบตั เิ หตุในแปลงและมี
Minor Must
อยู่ในพืน้ ทีด่ ำเนินกำรและสำมำรถสือ่ สำรได้ รำยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถใช้ในกำรติดต่อ
กับผูท้ ำงำนอื่นๆ หรือไม่
รวมทัง้ แจ้งสถำนทีท่ ม่ี โี ทรศัพท์ และสถำนพยำบำล
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ และอุปกรณ์ปฐมพยำบำลทีต่ ดิ ไว้อยูใ่ น
บริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจนระเบียบปฏิบตั คิ วรมีวธิ ี
จัดกำรเกีย่ วกับวิธดี แู ลเบือ้ งต้นเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ
โดยเฉพำะเกีย่ วกับสำรอำรักขำพืช

as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 6 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

AF. 3.4.2 ในบริเวณทีม่ โี อกำสเกิดอันตรำยได้มกี ำร
แสดงกำรเตือนด้วยป้ ำยหรือสัญลักษณ์
หรือไม่

AF. 3.4.3 มีกำรให้คำแนะนำเกีย่ วกับควำมปลอดภัย
สำหรับสำรเคมีทเ่ี ป็ นอันตรำยสำหรับ
สุขภำพของผูท้ ำงำน หรือไม่

AF. 3.4.4 มีชุดปฐมพยำบำลในบริเวณดำเนินกำรหรือ
พืน้ ทีท่ ำงำน หรือไม่
AF. 3.5 ชุดป้ องกัน
AF. 3.5.1 ผูท้ ำงำน ผูเ้ ยีย่ มชม และผูร้ บั เหมำช่วง
สำมำรถทีจ่ ะเข้ำถึงชุดป้ องกันทีเ่ หมำะสม
ตำมทีม่ รี ะบุไว้ในกฎหมำยหรือตำมฉลำก
คำแนะนำกำรใช้ของหน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

มีกำรแสดงสัญลักษณ์และ/หรือป้ ำยเตือนอันตรำย Minor Must
และคู่มอื กำรปฏิบตั เิ พื่อควำมปลอดภัยติดตัง้ ไว้ท่ี
บำนประตูก่อนทีจ่ ะเข้ำถึงบริเวณอันตรำยมีกุญแจ
และกำรเข้ำถึงควรมีกำรจำกัดเฉพำะผูไ้ ด้รบั มอบ
อำนำจ
มีคำแนะนำและรำยละเอียดด้ำนควำมปลอดภัย
Recom.
ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ใิ นกรณีทม่ี กี ำรใช้สำรเคมีอนั ตรำย
ในบริเวณทีใ่ ช้ พืน้ ทีเ่ ก็บรักษำหรือในบริเวณผสม
กำรเตรียมกำรหว่ำนหรือกำรฉีดพ่น โดยข้อมูลทีม่ ี
อยู่น้อี ำจนำมำจำกคำแนะนำบนฉลำกหรือใน
เอกสำรทีเ่ กีย่ วกับกำรใช้สำรเคมีอย่ำงปลอดภัย
ของทำงรำชกำร เป็ นต้น
ควรมีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบือ้ งต้นหรืออุปกรณ์ Minor Must
ปฐมพยำบำลฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในระหว่ำงกำรฉีดพ่นสำรอำรักขำพืชเกษตรกร
หรือผูป้ ฏิบตั งิ ำนต้องมีสงิ่ ปกป้ องส่วนต่ำงๆ ได้แก่
ศีรษะ ปำก จมูก มือและเท้ำ รวมทัง้ กำรสวมใส่
เสือ้ ผ้ำทีป่ ้ องกันร่ำงกำยได้อย่ำงดีตำมคำแนะนำ
ของทำงรำชกำร

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 7 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

AF. 3.5.2 ชุดป้ องกันมีกำรทำควำมสะอำดหลังกำรใช้
และมีกำรเก็บทีส่ ำมำรถป้ องกันกำรปนเปื้ อน
จำกชุดป้ องกันและอุปกรณ์ หรือไม่
AF. 3.6 สวัสดิ การสาหรับผูท้ างาน
AF 3.6.1 มีผทู้ ำงำนทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับสุขภำพ
ควำมปลอดภัยและสวัสดิกำร หรือไม่

การจัดการขยะ มลพิ ษ และการนา
กลับมาใช้ใหม่
AF. 4.1 การจาแนกขยะและมลพิษ
AF. 4.1.1 มีกำรจำแนกขยะและแหล่งทีม่ ำของขยะใน
พืน้ ทีด่ ำเนินกำรหรือไม่

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

เสือ้ ผ้ำหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรป้ องกันอันตรำยใน
ระหว่ำงกำรใช้สำรอำรักขำพืชต้องเก็บให้ห่ำงจำก
แหล่งเก็บสำรอำรักขำพืช

Major Must

มีเอกสำรระบุตวั แทนจำกผูบ้ ริหำร/กลุ่มผูผ้ ลิต ที่
ดูแลรับผิดชอบในเรื่องควำมปลอดภัย สุขอนำมัย
และสวัสดิกำรโดยระบุชดั เจนถึงตัวบุคคลและ
หน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยในกำรดูแลให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพ
และสวัสดิกำรของผูป้ ฏิบตั งิ ำน และกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนด กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง

Minor Must

ต้องมีกำรจัดทำรำยกำรของเสียเช่น เศษกระดำษ
พลำสติก น้ำมัน และแหล่งก่อมลพิษ เช่น ปุ๋ ย
ส่วนเกิน สำรเคมีบริเวณล้ำงอุปกรณ์ฉีดพ่น
สำรเคมี เศษอำหำรเลีย้ งสัตว์เศษพืชทีเ่ หลือจำก
กำรคัดตัดแต่ง เป็ นต้น ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำง
กระบวนกำรผลิตไว้อย่ำงชัดเจนในแต่ละพืน้ ทีก่ ำร
ผลิตของฟำร์ม

Minor Must

AF. 4

as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 8 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

การสอบกลับและการแยกสิ นค้าใช้
สาหรับพืน้ ที่ที่มีการจัดการผลิตผลทัง้
สองรูปแบบ (ผลผลิตทีม่ มี ำจำกแปลงทีผ่ ่ำน
กำรรับรองและแปลงทีไ่ ม่ผ่ำนกำรรับรอง)
AF.5.1.1 มีระบบทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรแยกผลผลิตที่
มีมำจำกแปลงทีผ่ ่ำนกำรรับรองและแปลงที่
ไม่ผ่ำนกำรรับรอง ตลอดกำรเคลื่อนทีข่ อง
ผลผลิต หรือไม่
AF.5.1.2 มีขนั ้ ตอนกำรจำแนกและกำรบันทึกสินค้ำ
ทีม่ ำจำกแหล่งต่ำงๆหรือไม่

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

AF. 5

as 11 Jan 19

ในระหว่ำงกำรจัดกำรผลิตมีกำรคัดแยกผลิตภัณฑ์ Major Must
ทีไ่ ด้และไม่ได้กำรรับรองออกจำกกันทำงกำยภำพ
หรือกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำงเวลำกัน
ต้องปฏิบตั ิ หำกไม่เกีย่ วข้องต้องแสดงหลักฐำน
มีระเบียบปฏิบตั ทิ จ่ี ดั ทำเป็ นเอกสำร และรักษำไว้ Major Must
อย่ำงเหมำะสมกับขนำดของกำรปฏิบตั งิ ำน
สำหรับกำรชีบ้ ง่ ผลิตภัณฑ์ทร่ี บั เข้ำมำจำกแหล่ง
ต่ำงๆ (แหล่งผูผ้ ลิตอื่นหรือจำกหน่วยจัดกำรผลิต
ทัง้ สองรูปแบบ) โดยบันทึกต้องมีรำยกำรดังนี้ :
-กำรอธิบำยผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ำรรับเข้ำ และจำหน่ำย
ออกซึง่ รวมถึง รหัสผลิตภัณฑ์ชอ่ื หรือมีกำรระบุ
อื่นๆ ไว้อย่ำงชัดเจนสถำนะกำรรับรอง ThaiGAP
-ปริมำณทีร่ บั เข้ำมำ

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 9 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

AF.5.1.3 เอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตทีไ่ ด้รบั กำร
รับรองและไม่ได้รบั กำรรับรองมีกำรบันทึก
หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

มีบนั ทึกแสดงรำยละเอียดกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รบั กำรรับรองและไม่ได้รบั กำรรับรองโดย
ThaiGAP โดยเฉพำะข้อมูลเกีย่ วกับปริมำณที่
ขำยเอกสำรต้องแสดงให้เห็นควำมสมดุลระหว่ำง
กำรรับเข้ำและจ่ำยออกของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั กำร
รับรองและไม่ได้รบั กำรรับรอง

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 10 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

CB
CB.1
CB. 1.1

พืน้ ฐานด้านพืช
การตามสอบ
สินค้ำทีข่ น้ึ ทะเบียนสำมำรถสอบกลับไป
จนถึงฟำร์มทีผ่ ลิตได้หรือไม่
CB. 2
ส่วนขยายพันธุ์
CB. 2.1 คุณภาพและสุขภาพส่วนขยายพันธุ์
CB. 2.1.1 มีเอกสำรทีร่ บั รองคุณภำพเมล็ดพันธุท์ ่ี
เกีย่ วกับกำรตรวจสอบร่องรอยของศัตรูพชื
หรือไม่
CB. 2.1.2 สำหรับท่อนพันธุห์ รือเมล็ดพันธุท์ ซ่ี อ้ื มำได้มี
เอกสำรประกันคุณภำพออกให้ หรือไม่

CB. 2.1.3 กำรเตรียมต้นกล้ำพืชใช้เองได้มกี ำรนำ
ระบบควบคุมสุขภำพพืชไปปฏิบตั ใิ นแปลง
หรือไม่
CB. 2.2 การชุบหรือผสมสารเคมี

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

ผลิตผลทีล่ งทะเบียนขอกำรรับรองต้องสำมำรถสอบ Major Must
กลับไปยังแปลงทีป่ ลูกได้

เกษตรกรควรคำนึงถึงกำรใช้เมล็ดพันธุท์ ม่ี คี ุณภำพ
ดีซง่ึ จะมีผลต่อปริมำณและคุณภำพของผลิตผล

Recom.

เกษตรกรควรใช้เมล็ดพันธุท์ ไ่ี ด้รบั กำรรับรองเลือก Minor Must
พันธุท์ ไ่ี ด้ทดสอบว่ำเหมำะสมกับสภำพพืน้ ทีห่ ำก
เป็ นไปได้ควรเก็บข้อมูลใบรับรองเมล็ดพันธุแ์ ละ
ฉลำกภำชนะบรรจุเมล็ดพันธุไ์ ว้ก่อนจนกว่ำจะมีกำร
เก็บเกีย่ วผลิตผล
ส่วนขยำยพันธุพ์ ชื ทีจ่ ดั หำมำต้องปรำศจำกโรคและ Minor Must
แมลงศัตรูพชื

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 11 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

CB. 2.2.1 กำรจัดกำรทีม่ ผี ลต่อเมล็ดพันธุไ์ ด้และมีกำร
บันทึกไว้หรือไม่

CB. 2.2.2 ได้มบี นั ทึกกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ใน
วัสดุเพำะกล้ำหรือวัสดุขยำยพันธุท์ ใ่ี ช้ใน
โรงเรือนเพำะหรือไม่

CB. 3
CB 3.1
CB. 3.2
CB. 4
CB. 4.1

ประวัติพนื้ ที่และการจัดการพืน้ ที่
ผูผ้ ลิตมีกำรเก็บบันทึกวันทีป่ ลูกอัตรำกำร
ปลูก หรือไม่
ผูผ้ ลิตมีกำรคำนึงถึงกำรปลูกพืชหมุนเวียน
หรือไม่
การจัดการดิ น
มีแผนทีด่ นิ ในบริเวณทีใ่ ช้ผลิตหรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

หำกมีกำรใช้สำรเคมีในท่อนพันธุห์ รือเมล็ดพันธุ์
Minor Must
ต้องมีกำรบันทึกข้อมูลของสำรเคมีทใ่ี ช้ ระบุ
วัตถุประสงค์ทใ่ี ช้ ศัตรูพชื เช่นแมลงหรือโรค หำกมี
กำรใช้สำรเคมีเพื่อกำรเก็บรักษำก็ตอ้ งมีหลักฐำน
เป็ นบันทึกชื่อสำรเคมีทใ่ี ช้ หรือเก็บฉลำก หรือ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของเมล็ดพันธุน์ นั ้ ไว้
หำกมีกำรขยำยพันธุเ์ องในพืน้ ทีแ่ ละมีกำรใช้
Minor Must
สำรเคมีในท่อนพันธุห์ รือเมล็ดพันธุ์ ต้องจัดทำ
บันทึกข้อมูลวันทีช่ ่อื สำรเคมีทใ่ี ช้ ปริมำณกำรใช้
ผูร้ บั ผิดชอบ รวมทัง้ ระบุวตั ถุประสงค์ทใ่ี ช้เป็ นต้น
ให้ครอบคลุมตำมเนื้อหำในข้อกำหนดที่ CB 8.1,
CB 8.2 และ CB 8.3
เกษตรกรต้องจัดเก็บบันทึกกำรเพำะปลูก

Minor Must

ในกำรปลูกพืชอำยุสนั ้ และพืชล้มลุกเกษตรกรต้องมี Minor Must
กำรปลูกพืชหมุนเวียนในแปลง
ควรมีกำรจัดทำรำยละเอียดของดินในแต่ละแปลง
ผลิต

Recom.

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 12 จาก 39

ข้อ
CB. 4.2

จุดควบคุม
ในระหว่ำงกำรเพำะปลูกมีกำรคำนึงถึง
โครงสร้ำงของดิน หรือไม่

CB. 5
การใช้ป๋ ยุ
CB. 5.1 ความต้องการธาตุอาหาร
CB. 5.1.1 กำรใช้ปยมี
ุ๋ กำรคำนึงถึงควำมต้องกำร
เฉพำะของพืชหรือสภำพของดินหรือไม่
คาแนะนาเกี่ยวกับปริมาณปุ๋ยที่ให้และ
ชนิ ดของปุ๋ย
CB. 5.2.1 ผูใ้ ห้คำแนะนำเกีย่ วกับกำรใช้ปยทั
ุ๋ ง้ ปุ๋ ย
อินทรียแ์ ละปุ๋ ยเคมีมคี วำมสำมำรถในกำรให้
คำแนะนำ หรือไม่
CB. 5.3 บันทึกการให้ป๋ ยุ
บันทึกจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

เกษตรกรมีกำรใช้เทคนิคในกำรเพำะปลูกให้เหมำะ Minor Must
กับสภำพดินเช่น ขนำดของรถไถหรือเครื่องจักร
อื่นๆ เป็ นต้นเพื่อปรับปรุงและรักษำโครงสร้ำงของ
ดินและหลีกเลีย่ งกำรทำให้เกิดกำรอัดแน่นของดิน
ในแปลงปลูก และลดกำรชะล้ำงของดิน

เกษตรกรต้องคำนึงถึงกำรใช้ปยในอั
ุ๋
ตรำทีถ่ ูกต้อง Minor Must
ตำมควำมต้องกำรของพืชและปริมำณธำตุอำหำรที่
มีอยู่ในดิน

CB. 5.2

CB. 5.3.1 แปลงหรือสวนทีอ่ ำ้ งอิงได้ตำมแผนทีแ่ ปลง
หรือไม่

as 11 Jan 19

ต้องใช้ปยตำมค
ุ๋
ำแนะนำในระยะเวลำและควำมถีท่ ่ี
ให้ได้ผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและลดควำม
สูญเสียจำกกำรใช้ปยเกิ
ุ๋ นควำมจำเป็ น

Minor Must

ต้องมีบนั ทึกกำรใช้ปยทุ
ุ๋ กชนิด (ทัง้ ปุ๋ ยทีใ่ ห้ทำงดิน
และให้ทำงใบ)
เมื่อใช้กบั พืชปลูกทุกประเภท (พืชปลูกในแปลง
Minor Must
หรือในโรงเรือน รวมถึงพืชไร้ดนิ ทีม่ กี ำรให้ปยุ๋
พร้อมน้ำ) รวมทัง้ รำยละเอียดของพืชและแปลงที่
ปลูกไว้อย่ำงชัดเจน

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 13 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

CB. 5.3.2 วันทีใ่ ห้ปยหรื
ุ๋ อไม่

ต้องบันทึกวันเดือน ปี ทีม่ กี ำรใช้ปยุ๋

Minor Must

CB. 5.3.3 ชนิดของปุ๋ ยทีใ่ ห้หรือไม่

ต้องบันทึกชนิดของปุ๋ ยทุกประเภททีม่ กี ำรใช้ปยุ๋

Minor Must

CB. 5.3.4 ปริมำณของปุ๋ ยทีใ่ ห้หรือไม่
CB. 5.3.5 วิธกี ำรให้ปยหรื
ุ๋ อไม่

ต้องบันทึกปริมำณทีใ่ ช้
วิธกี ำรให้ปยขึ
ุ๋ น้ อยู่กบั ชนิดอัตรำกำรใช้ และ
วิธกี ำรใช้ของปุ๋ ยนัน้ ๆ
ต้องบันทึกชื่อผูป้ ฏิบตั งิ ำน

Minor Must
Minor Must

CB. 5.3.6 ผูท้ ใ่ี ห้ปยหรื
ุ๋ อไม่
CB. 5.4 บริเวณที่จดั เก็บปุ๋ย
ปุ๋ยเคมีมีการจัดเก็บแบบ
CB. 5.4.1 แยกออกจำกสำรกำจัดศัตรูพชื หรือไม่
CB. 5.4.2
CB. 5.4.3
CB. 5.4.4
CB. 5.4.5
CB. 5.4.6
CB. 5.5

กำรจัดเก็บปุ๋ ยในพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะ
ต้องเก็บแยกออกจำกทีเ่ ก็บเมล็ดพันธุแ์ ละสำร
อำรักขำพืช
อยู่ในทีร่ ม่ หรือบริเวณทีป่ ้ องกันควำมชืน้
พืน้ ทีท่ ม่ี วี สั ดุปกคลุมเพื่อป้ องกันกำรเข้ำถึงของสัตว์
หรือไม่
และเด็ก
บริเวณทีส่ ะอำดหรือไม่
จัดเก็บต้องเป็ นพืน้ ทีท่ ส่ี ะอำด
บริเวณทีแ่ ห้งหรือไม่
ทีท่ ใ่ี ช้จดั เก็บต้องแห้ง
บริเวณทีไ่ ม่เสีย่ งต่อกำรปนเปื้ อนไปสูแ่ หล่ง กำรเก็บปุ๋ ยต้องไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อนต่อ
น้ำหรือไม่
สิง่ แวดล้อมหรือแหล่งน้ำ
ไม่รวมหรืออยู่ดว้ ยกันกับผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ ว พืน้ ทีต่ อ้ งแยกจำกผลิตผลทีเ่ ก็บเกีย่ วหรือบริเวณที่
หรือไม่
เก็บอำหำร
ปุ๋ยอิ นทรีย์

as 11 Jan 19

Minor Must

Minor Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must
Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 14 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

CB. 5.5.1 ไม่มกี ำรใช้สงิ่ ปฏิกลู ทีม่ ำจำกมนุษย์ในกำร
เพำะปลูก
CB. 5.6 ปริมาณธาตุอาหาร
CB. 5.6.1 ปุ๋ ยทีซ่ อ้ื มำได้มเี อกสำรทีบ่ ่งถึงปริมำณธำตุ
อำหำร (N,P,K) หรือไม่
CB. 6
ระบบการให้น้าและการให้ป๋ ยทางน
ุ
้า
CB. 6.1 คุณภาพของน้าที่ใช้ในระบบชลประทาน
CB. 6.1.1 มีกำรห้ำมไม่ให้ใช้น้ำทิง้ มำใช้สำหรับกำรรด
น้ำหรือกำรใช้ปยผสมน
ุ๋
้ำหรือไม่
CB. 6.1.2 มีกำรประเมินควำมเสีย่ งสำหรับน้ำทีใ่ ช้และ
กำรใช้ปยผสมน
ุ๋
้ำเกีย่ วกับมลภำวะของน้ำ
หรือไม่

CB. 6.1.3 มีกำรตรวจสอบน้ำทีใ่ ช้รดมีควำมถีท่ ่ี
สอดคล้องกับควำมเสีย่ งทีต่ รวจพบ หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

น้ำเสียหรือของเสียจำกคนจะต้องไม่นำมำใช้เป็ น
ปุ๋ ยอินทรียส์ ำหรับพืช

Major Must

ต้องมีเอกสำรระบุปริมำณของไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียม ( N P K) ของปุ๋ ยทุก
ชนิดทีใ่ ช้กบั พืชทีข่ อรับรอง ThaiGAP

Minor Must

ต้องไม่นำน้ำเสียทีเ่ กิดจำกขยะและสิง่ ปฏิกลู มำใช้ Major Must
กับพืช
ต้องมีกำรประเมินควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรใช้น้ำทุก Minor Must
ปี โดยพิจำรณำถึงเชือ้ โรคทีก่ ่อให้เกิดอันตรำย
สำรเคมีหรือมลพิษของแหล่งน้ำทีใ่ ช้/น้ำทีใ่ ช้สำหรับ
กำรให้ปยทำงน
ุ๋
้ำพิจำรณำเกีย่ วกับวิธกี ำรให้น้ำและ
พืชทีป่ ลูก
ควำมถีก่ ำรวิเครำะห์น้ำทีใ่ ช้ตอ้ งเป็ นไปตำมผลกำร Minor Must
ประเมินควำมเสีย่ งและลักษณะของพืชทีป่ ลูกกำร
เก็บตัวอย่ำงน้ำให้เก็บตรงจุดทีป่ ล่อยน้ำจำกระบบ
กำรให้น้ำหรือบริเวณทีใ่ กล้เคียงทีส่ ะดวกในกำรเก็บ
ตัวอย่ำง

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 15 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

CB. 6.1.4 ผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับน้ำ
ทีใ่ ช้เพำะปลูกห้องปฏิบตั กิ ำรทีต่ รวจสอบน้ำ
ได้มกี ำรวิเครำะห์เกีย่ วกับจุลนิ ทรีย์ หรือไม่
CB. 6.1.5 มีกำรใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ำรทีเ่ หมำะสมหรือไม่

CB. 6.2 แหล่งที่มาของน้าที่ใช้
CB. 6.2.1 มีกำรใช้น้ำจำกแหล่งน้ำทีใ่ ห้น้ำได้อย่ำง
เพียงพอหรือไม่
CB. 7
CB. 7.1

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งถ้ำพบว่ำมีควำมเสีย่ ง
ในกำรปนเปื้ อนจุลนิ ทรียก์ ่อโรคต้องมีผลวิเครำะห์
จำกห้องปฏิบตั กิ ำรซึง่ มีกำรเก็บบันทึกไว้
ควรตรวจวิเครำะห์น้ำจำกห้องปฏิบตั กิ ำรของทำง
รำชกำรหรือเอกชนทีไ่ ด้รบั กำรรับรองมำตรฐำน
ระบบคุณภำพ

Minor Must

ต้องใช้น้ำทีม่ ำจำกแหล่งน้ำทีม่ ปี ริมำณพอเพียงใน
สภำวะปกติน้ำใช้ควรได้มำจำกแหล่งน้ำทีไ่ ม่มี
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม

Minor Must

Recom.

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
กำรนำกำรจัดกำรศัตรูพชื แบบผสมผสำนไป ผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรจัดกำรศัตรูพชื แบบ
Minor Must
ปฏิบตั เิ ป็ นควำมรูท้ ไ่ี ด้จำกกำรอบรมหรือ
ผสมผสำนในฟำร์มต้องได้รบั กำรอบรมในเรื่องกำร
คำแนะนำ หรือไม่
ป้ องกันกำจัดศัตรูพชื แบบผสมผสำนหรือมีทป่ี รึกษำ
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือว่ำจ้ำงผูท้ ำหน้ำที่ ทีม่ ี
สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำมีควำมรู/้ ชำนำญ ในกรณีท่ี
ผูใ้ ห้คำแนะนำเป็ นเกษตรกรต้องมีประสบกำรณ์
สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำมีควำมรูด้ ำ้ นวิชำกำรหรือ
ได้มกี ำรเข้ำอบรมเป็ นกำรเฉพำะในเรื่องดังกล่ำว
เป็ นต้น

as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 16 จาก 39

ข้อ
CB. 7.2

CB. 7.3

CB. 7.4

CB. 7.5

CB. 8

จุดควบคุม
ผูผ้ ลิตสำมำรถทีจ่ ะบ่งบอกกิจกรรมอย่ำง
น้อยหนึ่งอย่ำงทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรป้ องกัน
ศัตรูพชื หรือไม่

เกณฑ์การพิ จารณา

ผูผ้ ลิตต้องมีกจิ กรรมทีม่ กี ำรปฏิบตั ใิ นฟำร์มอย่ำง
น้อย 1 วิธี ทีแ่ สดงถึงกำรป้ องกัน กำรระบำดของ
ศัตรูพชื เช่น กำรปลูกพืชหมุนเวียน กำรจัดกำรดิน
กำรเลือกพันธุต์ ำ้ นทำนหรือกำรดูแลในเรื่องควำม
สะอำดสำมำรถดูรำยละเอียดในเอกสำรว่ำด้วย
เรื่อง แนวทำงกำรป้ องกันกำจัดศัตรูพชื แบบ
ผสมผสำน
ผูผ้ ลิตสำมำรถทีจ่ ะบ่งบอกกิจกรรมอย่ำง
กำรใช้สำรกำจัดแมลงศัตรูพชื จะทำได้หลังจำกทีม่ ี
น้อยหนึ่งอย่ำงทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรสังเกตและ กำรตรวจนับแมลงและมีกำรประเมินปริมำณแมลง
กำรตรวจสอบ ศัตรูพชื หรือไม่
ศัตรูพชื ในแปลงพร้อมกับกำรลงบันทึก
ผูผ้ ลิตสำมำรถทีจ่ ะบ่งบอกกิจกรรมอย่ำง
ต้องบันทึกวิธกี ำรกำจัดศัตรูพชื ทีน่ ำมำใช้อย่ำง
น้อยหนึ่งอย่ำงทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรรบกวน
ได้ผลในกรณีทม่ี กี ำรระบำดของแมลงศัตรูพชื โรค
ศัตรูพชื หรือไม่
พืช หรือวัชพืชซึง่ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยเชิง
เศรษฐกิจหำกทำได้ ให้เลือกใช้วธิ กี ำรอื่นทีไ่ ม่ใช้
สำรเคมีให้ดรู ำยละเอียดในเอกสำรว่ำด้วย เรื่อง
แนวทำงกำรป้ องกันกำจัดศัตรูพชื แบบผสมผสำน
มีกำรคำนึงถึงกำรจัดกำรควำมต้ำนทำนของ เมื่อปริมำณของโรคแมลง หรือวัชพืชอยู่ในระดับที่
ศัตรูพชื ตำมคำแนะนำหรือตำมฉลำก เพื่อ ต้องมีกำรกำจัดซ้ำผูผ้ ลิตต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้มี
กำรรักษำประสิทธิภำพของสำรกำจัด
กำรใช้สำรอย่ำงระมัดระวังเพื่อลดกำรดือ้ ยำของ
ศัตรูพชื หรือไม่
ศัตรูพชื นัน้ ๆตำมคำแนะนำบนฉลำกผลิตภัณฑ์
อำรักขำพืช (หำกมี)
สารกาจัดศัตรูพืช

as 11 Jan 19

ระดับ
Major Must

Major Must

Major Must

Minor Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 17 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

ทางเลือกสาหรับการใช้สารกาจัด
ศัตรูพืช
CB. 8.1.1 สำรกำจัดศัตรูพชื ทีใ่ ช้มเี ป้ ำหมำยเพื่อ
ควบคุมศัตรูพชื ตรงตำมฉลำกทีแ่ นะนำ
หรือไม่
CB. 8.1.2 ผูผ้ ลิตมีกำรใช้สำรกำจัดศัตรูพชื ทีม่ กี ำรขึน้
ทะเบียนในประเทศทีผ่ ลิตว่ำให้ใช้สำหรับ
พืชทีแ่ นะนำไว้ หรือไม่ (CC. 3.1.1)
CB. 8.1.3 มีกำรใช้สำรเคมีอย่ำงเหมำะสม

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

CB. 8.1

คาแนะนาของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
สาหรับพืชที่เพาะปลูก
CB. 8.2.1 ผูใ้ ห้คำแนะนำเกีย่ วกับสำรกำจัดศัตรูพชื มี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสม หรือไม่

ต้องใช้สำรอำรักขำพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับกำร
จัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ วให้เหมำะสมกับ
วัตถุประสงค์ทแ่ี นะนำไว้บนฉลำกของผลิตภัณฑ์
สำรอำรักขำพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับกำรจัดกำร
หลังกำรเก็บเกีย่ วทีน่ ำมำใช้ตอ้ งผ่ำนกำรขึน้
ทะเบียนกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
มีกำรใช้สำรอำรักขำพืชเพื่อป้ องกันโรคและแมลง
ศัตรูพชื ในปริมำณทีน่ ้อยทีส่ ดุ

Minor Must

Major Must

Major Must

CB. 8.2

บันทึกสารใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
บันทึกเกี่ยวกับการใช้สารกาจัดศัตรูพืช
จะมีขอ้ มูลที่ต้องบันทึกดังนี้
CB. 8.3.1 ชื่อพืชพันธุพ์ ชื

หำกมีทป่ี รึกษำแปลงผลิตเป็ นผูเ้ ลือกใช้สำรอำรักขำ Major Must
พืชทีป่ รึกษำแปลงผลิตจะต้องมีศกั ยภำพและ
ควำมสำมำรถ

CB. 8.3

CB. 8.3.2 สถำนทีท่ ม่ี กี ำรใช้สำรกำจัดศัตรูพชื

as 11 Jan 19

ต้องมีบนั ทึกเกีย่ วกับกำรใช้สำรอำรักขำพืชทัง้ หมด
ต้องมีบนั ทึกเกีย่ วกับชื่อพืชทีม่ กี ำรใช้สำรอำรักขำ
พืช
ต้องมีบนั ทึกพืน้ ทีท่ ม่ี กี ำรใช้สำรอำรักขำพืช

Major Must
Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 18 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

CB. 8.3.3 วันทีม่ กี ำรใช้สำรกำจัดศัตรูพชื
CB. 8.3.4 ชื่อทำงกำรค้ำของสำรกำจัดศัตรูพชื และชื่อ
ของสำรออกฤทธิ ์
CB. 8.3.5 ผูฉ้ ีดพ่น
CB. 8.3.6 เหตุผลทีต่ ดั สินใจฉีดพ่น
CB. 8.3.7 เทคนิคทีใ่ ช้ฉีดพ่น
CB. 8.3.8 ปริมำณทีใ่ ช้ฉีดพ่น
CB. 8.3.9 อุปกรณ์ทใ่ี ช้ฉีดพ่น

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

ต้องมีบนั ทึกรำยละเอียดวันทีท่ ม่ี กี ำรใช้สำรอำรักขำ
พืช
ต้องมีบนั ทึกชื่อทำงกำรค้ำของสำรกำจัดศัตรูพชื
และชื่อของสำรออกฤทธิ ์
มีบนั ทึกชื่อผูใ้ ช้สำรอำรักขำพืช
มีบนั ทึกเหตุผลกำรใช้สำรอำรักขำพืช
มีบนั ทึกเกีย่ วกับเทคนิคกำรใช้สำรอำรักขำพืช
มีบนั ทึกปริมำณของสำรอำรักขำพืชทีใ่ ช้
มีบนั ทึกเกีย่ วกับอุปกรณ์กำรฉีดพ่นสำรอำรักขำพืช
ทีใ่ ช้
บันทึกกำรใช้สำรอำรักขำพืชต้องมีกำรระบุระยะ
ปลอดภัยก่อนกำรเก็บเกีย่ ว

Major Must
Major Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must

CB.
ระยะปลอดภัยก่อนกำรเก็บเกีย่ ว
Major Must
8.3.10
CB. 8.4 ระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว
CB. 8.4.1 มีกำรพิจำรณำให้เห็นว่ำมีกำรแสดงถึงระยะ ผูผ้ ลิตต้องแสดงว่ำได้ดแู ล ระมัดระวังและเข้มงวด Major Must
ปลอดภัยกำรเก็บเกีย่ วก่อนกำรดำเนินกำร ในในกำรเว้นระยะกำรฉีดพ่นก่อนเก็บเกีย่ วเมื่อมี
หรือไม่
กำรใช้ผลิตภัณฑ์อำรักขำพืชโดยแสดงให้เห็นได้
จำกบันทึกกำรใช้สำรผลิตภัณฑ์อำรักขำพืชวันทีใ่ ช้
สำร และวันเก็บเกีย่ วจัดทำเป็ นเอกสำรหรือวิธกี ำร
สนับสนุนอื่นๆ เช่นมีป้ำยเตือนให้ระวังเมื่อได้มกี ำร
ฉีดสำรหรือช่วงเวลำทีเ่ พิง่ มีกำรฉีดพ่นสำรบันทึก
กำรใช้สำรอำรักขำพืชต้องมีกำรระบุระยะปลอดภัย
ก่อนกำรเก็บเกีย่ ว
as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 19 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

CB. 8.5 การกาจัดส่วนเกิ นของสารเคมีที่ผสมแล้ว
CB. 8.5.1 สำรเคมีทผ่ี สมแล้วส่วนเกินหรือน้ำทีเ่ กิด
จำกกำรล้ำงถังได้มกี ำรกำจัดตำมข้อบังคับ
ของประเทศหำกไม่มกี ำรระบุไว้ให้
ดำเนินกำรทีส่ อดคล้องกับกำรจัดกำรเพื่อ
ระบบอำหำรปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
หรือไม่
CB. 8.6 การตรวจสอบสารตกค้าง
CB. 8.6.1 ผูผ้ ลิตสำมำรถระบุถงึ ค่ำสำรตกค้ำงสูงสุดที่
อนุญำตให้มไี ด้ในผลิตภัณฑ์ของประเทศที่
สินค้ำจะนำไปจำหน่ำยหรือตลำดเป้ ำหมำย
หรือไม่
CB. 8.6.2 มีกำรดำเนินกำรเพื่อให้ค่ำ MRL ของ
ผลผลิตเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของตลำดที่
นำไปจำหน่ำย หรือไม่

CB 8.6.3 ห้องปฏิบตั กิ ำรทีใ่ ช้ตรวจสอบสำรตกค้ำงใน
ผลผลิตเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรระดับชำติ หรือ
ผ่ำนกำรรับรองระบบงำน ISO 17025 หรือ
มำตรฐำนอื่นๆทีเ่ ท่ำเทียมกัน หรือไม่
CB. 8.7 การจัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

ภำยหลังจำกกำรใช้สำรอำรักขำพืชน้ำทีใ่ ช้ในกำร
Minor Must
ล้ำงอุปกรณ์และเครื่องมือสำมำรถนำไปกำจัดใน
พืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มกี ำรใช้งำนและมีกำรจัดกำรเช่นเดียวกับ
สำรเคมีทเ่ี หลือจำกกำรฉีดพ่น

ผูผ้ ลิตหรือลูกค้ำของผูผ้ ลิตต้องมีรำยกำรซึง่ เป็ น
Major Must
ข้อมูลเกีย่ วกับปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุดทีอ่ นุ ญำตให้
มีในผลิตผลหรือค่ำ MRL ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
ของประเทศและผูซ้ อ้ื ผลิตผลไปจำหน่ำย
ผูผ้ ลิตหรือลูกค้ำของผูผ้ ลิตต้องมีเอกสำรทีแ่ สดงให้
Recom.
เห็นถึงกำรดำเนินกำรเพื่อลดระดับสำรเคมีตกค้ำง
สูงสุด (MRL) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ
ประเทศ (Codex) โดยแสดงผลวิเครำะห์สำรเคมี
ตกค้ำงตำมข้อกำหนดของประเทศ
มีหลักฐำนแสดงห้องปฏิบตั กิ ำรทีท่ ำกำรตรวจสอบ
Recom.
สำรตกค้ำงได้รบั กำรรับรองหรืออยู่ระหว่ำงกำรขอ
กำรรับรองระบบงำนตำมมำตรฐำน ISO 17025
หรือเทียบเท่ำจำกหน่วยงำนทีม่ อี ำนำจกำกับดูแล

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 20 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

CB. 8.7.1 สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื มีกำรเก็บตำม
ข้อกำหนดของประเทศหรือไม่

CB. 8.7.2 มีควำมแข็งแรง
CB. 8.7.3 ป้ องกันหรือควบคุมกำรเข้ำได้
CB. 8.7.4 สภำพอำกำศเหมำะสม

CB. 8.7.5 มีควำมต้ำนทำนต่อไฟในระดับหนึ่ง

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

กำรจัดเก็บสำรเคมีตอ้ งเป็ นไปตำมระเบียบ
ข้อบังคับของท้องถิน่ หำกไม่มใี ห้นำเอำแนวทำงใน
กำรเก็บผลิตภัณฑ์อำรักขำของสมำคมอำรักขำพืช
แห่งประเทศไทยมำเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ
ต้องจัดเก็บไว้ในสถำนทีเ่ ก็บทีม่ นคงและเหมำะสม
ั่
บริเวณทีเ่ ก็บสำรเคมีตอ้ งมิดชิดป้ องกันกำรเข้ำถึง
ของเด็กและสัตว์
บริเวณทีจ่ ดั เก็บสำรเคมีตอ้ งแห้งสะอำดทีจ่ ดั เตรียม
ขึน้ ด้วยวัสดุหรือสถำนทีจ่ ดั วำงตรงตำมคำแนะนำ
บนฉลำกของผลิตภัณฑ์
สำรเคมีทเ่ี ก็บไว้ในบริเวณทีจ่ ดั เตรียมขึน้ หรือห้องที่
ใช้วำงบริเวณทีจ่ ดั เตรียมต้องทำด้วยวัสดุทท่ี นไฟ

Major Must

Minor Must
Major Must
Minor Must

Minor Must

CB. 8.7.6 ระบำยอำกำศได้ดี
CB. 8.7.7 มีแสงสว่ำง

ต้องจัดเก็บไว้ในสถำนทีอ่ ำกำศถ่ำยเทได้ดี
Minor Must
บริเวณทีจ่ ดั วำงต้องมีแสงสว่ำงทีเ่ พียงพอเพื่อควำม Minor Must
ชัดเจนในกำรอ่ำนฉลำกผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่บนชัน้ วำง

CB. 8.7.8 เก็บแยกออกจำกวัตถุอ่นื ๆ

กำรจัดเก็บสำรเคมีตอ้ งอยู่ห่ำงจำกวัสดุอ่นื ๆ หรือมี
กำรกัน้ ไว้ เช่น ผนัง หรือแผ่นพลำสติก เป็ นต้น
แยกออกจำกพืน้ ทีพ่ กั ผลิตผล
ชัน้ สำหรับวำงสำรเคมีตอ้ งทำจำกวัสดุทไ่ี ม่ดดู ซับ
สำรเมื่อสำรเคมีหกชัน้ วำงอำจใช้วสั ดุดงั ต่อไปนี้
เช่น โลหะ พลำสติกแข็ง หรือใช้แผ่นกันซึมปูรอง

CB. 8.7.9 ชัน้ วำงไม่สำมำรถดูดซับสำรเคมีได้

as 11 Jan 19

Minor Must

Minor Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 21 จาก 39

ข้อ
CB.
8.7.10

CB.
8.7.11

CB.
8.7.12

CB.
8.7.13

จุดควบคุม
กำรเก็บสำรกำจัดศัตรูพชื ป้ องกันกำรหก
หล่นได้

เกณฑ์การพิ จารณา

ต้องมีภำชนะทีส่ ำมำรถกักเก็บสำรทีห่ กหล่น หรือ
ไหลซึม อันจะก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อน บริเวณทีเ่ ก็บ
หำกเป็ นห้องเก็บสำรเคมีในปริมำณมำก ควรจะมี
กำรยกธรณีประตูให้สงู ขึน้ จำกเดิม
มีอุปกรณ์ช่วยในกำรตวงหรือผสมสำรกำจัด กำรผสมสำรอำรักขำพืชต้องมีวธิ กี ำรจัดกำรและ
ศัตรูพชื หรือไม่
กำรผสมสำรอย่ำงถูกต้อง ตำมทีร่ ะบุไว้บนฉลำก
ปริมำณของสำรผสมทีจ่ ะใช้ฉีดพ่นต้องมีปริมำณที่
เหมำะสมกับพืชโดยมีกำรคำนวณเพื่อให้มกี ำร
เตรียมสำรอำรักขำพืชอย่ำงถูกต้อง และมีกำรจด
บันทึก
มีอุปกรณ์ทช่ี ว่ ยจัดกำรสำรเคมีท่ี
ในบริเวณทีจ่ ดั เก็บหรือบริเวณทีใ่ ช้ผสมสำรเคมีตอ้ ง
กำรหกหล่นหรือไม่
มีวสั ดุอุปกณ์ใช้สำหรับดูดซับในกรณีทเ่ี กิดกำร
รัวซึ
่ ม หรือกำรหกของผลิตภัณฑ์อำรักขำพืช เช่น
วัสดุดดู ซึม ทรำยแปรงปั ดพืน้ ถุงพลำสติก จัดวำง
ไว้ประจำที่ เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่ำยพร้อมป้ ำยระบุกำร
ใช้งำน
กำรเข้ำถึงในห้องเก็บสำรเคมีจะจำกัด
บริเวณจัดเก็บสำรเคมีตอ้ งปิ ดล็อคกุญแจเข้ำออกมี
เฉพำะผูเ้ กีย่ วข้องผูไ้ ด้รบั กำรอบรมเกีย่ วกับ กำรกำหนดผูร้ บั ผิดชอบเฉพำะและได้รบั กำรอบรม
สำรกำจัดศัตรูพชื
อย่ำงเป็ นทำงกำรในเรื่องกำรใช้สำรอย่ำงปลอดภัย
และกำรจัดกำรสำรเคมี

as 11 Jan 19

ระดับ
Minor Must

Major Must

Minor Must

Minor Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 22 จาก 39

ข้อ
CB.
8.7.14

จุดควบคุม

เกณฑ์การพิ จารณา

สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื มีกำรจัดเก็บในภำชนะ สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื และผลิตภัณฑ์สำหรับกำร
บรรจุเดิม
จัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ วต้องจัดเก็บไว้ในภำชนะ
เดิม
CB.
สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ทีม่ สี ำหรับใช้ใน
สำรเคมีทใ่ี ช้นอกเหนือไปจำกพืชทีข่ อรับรอง
8.7.15
ผลิตผลทีข่ น้ึ ทะเบียน ThaiGAP มีกำร
ThaiGAP ต้องจำแนกออกให้ชดั เจนเพื่อกันกำร
จัดเก็บแยกออกจำกสำรเคมีทใ่ี ช้ในพืชอื่น หยิบผิดหรือนำมำใช้ผดิ และไม่ควรนำมำวำงปนกับ
หรือไม่
สำรเคมีทใ่ี ช้กบั พืชทีไ่ ด้ขอกำรรับรอง
CB.
สำรเคมีน้ำไม่วำงอยู่เหนือสำรเคมีผง
สำรเคมีชนิดน้ำห้ำมเก็บบนชัน้ เหนือผลิตภัณฑ์
8.7.16
ประเภทผงหรือเม็ดเพรำะหำกเมื่อเกิดกำรหกและ
ไหลเข้ำมำรวมกับผงทีอ่ ยู่ชนั ้ ล่ำงจะก่อให้เกิดกำร
ผสมของสำรทัง้ สองในปริมำณทีอ่ ำจก่อให้เกิด
อันตรำย
CB. 8.8 การจัดการสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
CB. 8.8.1 มีขนั ้ ตอนดำเนินกำรทีใ่ ช้กบั กำรกลับเข้ำไป ภำยหลังกำรฉีดพ่นสำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ต้องมี
ในแปลงภำยหลังกำรฉีดพ่นสำรเคมีกำจัด สัญลักษณ์ทแ่ี สดงกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ใน
ศัตรูพชื หรือไม่
บริเวณรอบๆแปลงหรือพืน้ ทีป่ ลูกและควบคุมกำร
เข้ำไปในพืน้ ทีท่ ฉ่ี ีดพ่น

as 11 Jan 19

ระดับ
Major Must

Minor Must

Minor Must

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 23 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

CB. 8.8.2 มีขนั ้ ตอนดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรจัดกำร
มีระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับอุบตั เิ หตุในแปลงและมี
Minor Must
อุบตั เิ หตุเมื่อได้รบั สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ใน รำยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถใช้ในกำรติดต่อ
บริเวณจัดเก็บภำยในรัศมี 10 เมตร หรือไม่ รวมทัง้ แจ้งสถำนทีท่ ม่ี โี ทรศัพท์ และสถำนพยำบำล
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ และอุปกรณ์ปฐมพยำบำลทีต่ ดิ ไว้อยูใ่ น
บริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจน ในระยะไม่เกิน 10 เมตร
ระเบียบปฏิบตั คิ วรมีวธิ จี ดั กำรเกีย่ วกับวิธดี แู ล
เบือ้ งต้นเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุโดยเฉพำะเกีย่ วกับ
สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื
CB. 8.8.3 มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือให้กบั ผูฉ้ ดี พ่นสำรใช้ บริเวณทีเ่ ก็บหรือบริเวณทีผ่ สมสำรเคมีกำจัด
Minor Must
ชะล้ำง เมื่อมีสำรมำปนเปื้ อน หรือไม่
ศัตรูพชื ต้องมีชุดล้ำงตำมีน้ำสะอำดพร้อมอุปกรณ์
ปฐมพยำบำลและขัน้ ตอนอธิบำยเบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉินสำหรับสถำนพยำบำลใกล้เคียงจะต้องอยู่ใน
ระยะทีใ่ ช้งำนสะดวกและเห็นได้ง่ำย
ในบริเวณทำงำน
CB 8.8.4 ในระหว่ำงกำรผสมสำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ได้ กำรผสมสำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ต้องใช้อุปกรณ์ ชัง่
Minor Must
มีกำรปฏิบตั ติ ำมฉลำกทีร่ ะบุไว้ หรือไม่
ตวงวัดทีเ่ หมำะสมและเพียงพอเพื่อให้ได้สำรใน
ปริมำณทีถ่ ูกต้องตำมทีร่ ะบุไว้บนฉลำกและสำมำรถ
ปฏิบตั ติ ำมฉลำกได้อย่ำงถูกต้องและถูกวิธี
CB. 8.9 การจัดการภาชนะบรรจุสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้วหรือซากบรรจุ
ภัณฑ์

as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 24 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

เกณฑ์การพิ จารณา

CB. 8.9.1 มีกำรใช้ภำชนะบรรจุสำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ที่ ขวดหรือภำชนะบรรจุสำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ทีใ่ ช้
ใช้หมดแล้วเพื่อจุดประสงค์อ่นื หรือไม่
หมดแล้วต้องเก็บแยกออกจำกสิง่ อื่นๆ และไม่นำ
กลับมำใช้อกี
CB. 8.9.2 กำรจัดกำรภำชนะบรรจุสำรเคมีกำจัด
ซำกบรรจุภณ
ั ฑ์และกำรวำงระบบทีใ่ ช้ในกำรกำจัด
ศัตรูพชื ทีว่ ่ำงเปล่ำได้มกี ำรคำนึงถึงโอกำสที่ ภำชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อำรักขำพืชเปล่ำต้องแน่ใจ
จะปนเปื้ อนไปสูม่ นุษย์ หรือไม่
ว่ำไม่มใี ครเข้ำไปสัมผัสโดยตรง เช่น กำหนดพืน้ ที่
จัดเก็บเฉพำะมีระบบจัดกำรทีป่ ลอดภัยก่อนทีจ่ ะ
นำไปกำจัดและมีวธิ กี ำจัดทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดกำร
สัมผัสกับบุคคลอื่นได้
CB. 8.9.3 กำรจัดกำรภำชนะบรรจุสำรเคมีกำจัด
ในแปลงผลิตหรือพืน้ ทีผ่ ลิตจะต้องไม่พบขวดหรือ
ศัตรูพชื ทีว่ ่ำงเปล่ำได้มกี ำรคำนึงถึงโอกำสที่ ภำชนะบรรจุสำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ทีใ่ ช้หมดแล้วซึง่
จะปนเปื้ อนไปสูส่ งิ่ แวดล้อม หรือไม่
อำจเกิดกำรปนเปื้ อนสูส่ งิ่ แวดล้อม
CB. 8.9.4 ภำชนะบรรจุสำรเคมีทว่ี ำ่ งเปล่ำได้มกี ำรล้ำง ให้ใช้อุปกรณ์ลำ้ งซำกบรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี แี รงดันเช่น
ด้วยน้ำทีผ่ ่ำนแรงดันสูงทีต่ ดิ อยูก่ บั เครื่องฉีด หัวฉีดน้ำหรือให้มขี นั ้ ตอนดำเนินกำรทีร่ ะบุถงึ กำร
พ่นหรือกำรใช้น้ำเพื่อเขย่ำล้ำงขวด 3 ครัง้
ล้ำงซำกบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยน้ำอย่ำงน้อย 3 ครัง้ ก่อน
หรือไม่
ทำกำรกำจัดตำมคำแนะนำทีไ่ ด้จดั ทำไว้
CB. 8.9.5 น้ำทีใ่ ช้ลำ้ งภำชนะบรรจุสำรเคมีกำจัด
ภำยหลังจำกกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื น้ำทีใ่ ช้ใน
ศัตรูพชื ได้มกี ำรเทกลับไปในเครือ่ งฉีดพ่น กำรล้ำงอุปกรณ์และเครื่องมือสำมำรถนำไปกำจัด
สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื เพื่อไปฉีดพ่น หรือไม่ ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มกี ำรใช้งำนและมีกำรจัดกำร
เช่นเดียวกับสำรเคมีทเ่ี หลือจำกกำรฉีดพ่น

as 11 Jan 19

ระดับ
Minor Must

Minor Must

Minor Must

Major Must

Minor Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 25 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

CB. 8.9.6 ภำชนะบรรจุสำรเคมีทใ่ี ช้หมดแล้วได้มกี ำร
เก็บไว้อย่ำงปลอดภัย ก่อนทีจ่ ะนำไปทิง้ ใน
ระบบจัดกำรขยะสำรเคมี หรือไม่

CB 9
CB 9.1

อุปกรณ์
ได้มกี ำรตำมสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ี
ต้องกำรกำรดูแลสูงได้แก่ เครื่องพ่นปุ๋ ย
เครื่องพ่นยำ ระบบกำรให้น้ำ เครื่องชัง่
อย่ำงน้อยปี ละครัง้ หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา
จุดเก็บรวบรวมซำกบรรจุภณ
ั ฑ์อำรักขำพืชต้อง
แยกออกจำกพืน้ ทีเ่ ก็บผลผลิตและอุปกรณ์บรรจุ
ผลิตภัณฑ์อย่ำงชัดเจนพร้อมทัง้ ติดตัง้ ป้ ำยหรือ
สัญลักษณ์อย่ำงถำวรและอนุญำตเฉพำะบุคคลที่
เกีย่ วข้องเท่ำนัน้ ห้ำมบุคคลอื่นและสัตว์เข้ำใน
บริเวณดังกล่ำว

ระดับ
Minor Must

เกษตรกรควรผสมสำรอำรักขำพืชในปริมำณที่
Minor Must
จำเป็ นต้องใช้ในกำรฉีดพ่นทัง้ นี้กำรคำนวณปริมำณ
สำรทีใ่ ช้จะต้องพิจำรณำจำกพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งฉีดอัตรำ
ควำมเร็วทีจ่ ะฉีดพ่น และแรงดันของระบบฉีดพ่นที่
ใช้

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 26 จาก 39

ข้อ
FV. 1
FV 1.1

จุดควบคุม
การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว
คุณภาพน้าที่ใช้ผสมสารเคมี

FV. 1.1.1 กำรประเมินควำมเสีย่ งได้พจิ ำรณำถึง
คุณภำพของน้ำทีจ่ ะนำมำใช้ผสมสำรเคมี
กำจัดศัตรูพชื หรือไม่
FV. 1.2 การใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์
FV. 1.2.1 กรณีทม่ี กี ำรใช้ปยอิ
ุ๋ นทรียล์ งไปในดินก่อนที่
จะปลูกพืชหลักและระหว่ำงกำรเพำะปลูกมี
กำรใช้ปยอิ
ุ๋ นทรียใ์ นช่วงใกล้เก็บเกีย่ ว
ผลผลิตหรือไม่
FV. 1.3 การตรวจสอบก่อนการเก็บเกี่ยว
FV. 1.3.1 มีกจิ กรรมของสัตว์เลีย้ งในพืน้ ทีเ่ พำะปลูกที่
จะมีปัญหำต่อควำมเสีย่ งในระบบอำหำร
ปลอดภัยหรือไม่

FV. 2
FV. 2.1

การเก็บเกี่ยว
ทัวไป
่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

น้ำทีใ่ ช้สำหรับละลำยปุ๋ ยและสำรเคมีเกษตรทีใ่ ช้
ในแปลงผลิตและน้ำทีใ่ ช้ในโรงเรือนปลูกพืชต้อง
ไม่มจี ุลนิ ทรียป์ นเปื้ อนเกินระดับทีจ่ ะมีผลกระทบ
ต่อควำมปลอดภัยของผักและผลไม้สด

Major Must

หำกมีกำรใช้ปยอิ
ุ๋ นทรียเ์ พื่อบำรุงดินก่อนกำรปลูก Major Must
หรือเพื่อช่วยให้ตน้ ไม้แตกตำนัน้ ต้องมีกำรเว้น
ระยะปลอดภัยก่อนเก็บเกีย่ วผลผลิตทัง้ นี้เพื่อ
ควำมปลอดภัยของอำหำร ต้องมีบนั ทึกกำรใส่ปยุ๋
และช่วงกำรเก็บเกีย่ ว
ต้องมีวธิ กี ำรทีเ่ หมะสมเพื่อลดโอกำสกำรปนเปื้ อน Minor Must
ในพืน้ ทีเ่ พำะปลูกโดยกำรทำปศุสตั ว์บริเวณ
ใกล้เคียงมีสตั ว์ป่ำในพืน้ ทีค่ ่อนข้ำงมำก สัตว์ใน
ท้องถิน่ สัตว์ฟันแทะ สัตว์เลีย้ ง (ของเกษตรกร
หรือของเพื่อนบ้ำน)ควรทำกำรกัน้ พืน้ ทีต่ ำมควำม
เหมำะสม

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 27 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
เกณฑ์การพิ จารณา
FV. 2.1.1 กำรประเมินควำมเสีย่ งได้มกี ำรพิจำรณำถึง ต้องมีเอกสำรกำรประเมินควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ น
กำรขนส่งตัง้ แต่กำรเก็บเกีย่ วจนถึงก่อนออก ปั จจุบนั โดยครอบคลุมกำรปนเปื้ อนทำงกำยภำพ
จำกฟำร์มผลิตหรือไม่
เคมีและจุลนิ ทรีย์ รวมทัง้ เชือ้ ทีก่ อ่ ให้เกิด
โรคติดต่อสูค่ นได้กำรประเมินควำมเสีย่ งนี้ ต้อง
ครอบคลุมข้อกำหนด FV.2.1.2 ถึง FV.2.1.11
ด้วยทัง้ นี้กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งต้องคำนึงขนำด
ของฟำร์ม ชนิดพืชวิธกี ำรเพำะปลูกให้มคี วำม
เหมำะสมกับกิจกรรมด้วย
FV. 2.1.2 มีระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขอนำมัยสำหรับ ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งต้องมีกำรจัดทำ
กำรเก็บเกีย่ วหรือไม่
ระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขอนำมัยสำหรับกระบวนกำร
เก็บเกีย่ ว
FV. 2.1.3 ระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขอนำมัยทีเ่ ตรียม ต้องมีกำรระบุผรู้ บั ผิดชอบในกำรนำระเบียบ
ไว้นนั ้ ได้มกี ำรนำไปปฏิบตั ิ หรือไม่
ปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขอนำมัยเกีย่ วกับกระบวนกำรเก็บ
เกีย่ วไปใช้จริง
FV. 2.1.4 ผูป้ ฏิบตั ทิ ท่ี ำงำนเกีย่ วข้องกับกำรเก็บเกีย่ ว ผูป้ ฏิบตั งิ ำนต้องผ่ำนกำรอบรมเรื่องระเบียบ
ได้ผ่ำนกำรอบรมสุขอนำมัย ก่อนทีจ่ ะ
ปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขอนำมัยขัน้ พืน้ ฐำนในกำรจัดกำร
สำมำรถไปจัดกำรผลผลิต หรือไม่
ผลผลิตทีม่ รี ำยละเอียดมำกกว่ำ AF 3.2.2
ซึง่ เป็ นเนื้อหำเฉพำะเจำะจง โดยใช้ภำษำที่
เหมำะสมหรือใช้รปู เพื่อแสดงให้ชดั เจนกำร
ปนเปื้ อนทำงกำยภำพ เช่น จำกเศษผง ทรำย
เศษพืช แมลง โลหะทีแ่ ตกหัก เช่นจำกมีดทีใ่ ช้ใน
กำรเก็บเกีย่ ว รวมทัง้ อุปกรณ์สว่ นตัว เช่น

as 11 Jan 19

ระดับ
Major Must

Major Must

Major Must

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 28 จาก 39

ข้อ

FV. 2.1.5

FV. 2.1.6

FV. 2.1.7

FV. 2.1.8

เกณฑ์การพิ จารณา
โทรศัพท์มอื ถือนำฬิกำข้อมือ และมีวธิ กี ำรป้ องกัน
กำรปนเปื้ อนจำกเชือ้ จุลนิ ทรีย์ และสำรเคมีต่ำงๆ
เอกสำรขัน้ ตอนดำเนินกำรหรือระเบียบ
ต้องมีหลักฐำนให้เห็นว่ำผูป้ ฏิบตั งิ ำนได้ทำตำม
ปฏิบตั สิ ำหรับจัดกำรผลผลิตเพือ่ ป้ องกัน
ขัน้ ตอนและระเบียบปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้รบั กำรอบรมมำ
กำรปนเปื้ อน ได้มกี ำรดำเนินกำร หรือไม่
(เช่น จำกกำรสังเกตในวิธกี ำรทำงำนจำกกำร
สอบถำม)
ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์ทใ่ี ช้เก็บเกีย่ วมี
ระหว่ำงทีม่ กี ำรผลิตและกำรเก็บเกีย่ วต้องมี
ควำมสะอำดมีกำรดูแล และป้ องกันไม่ให้
มำตรกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรป้ องกันกำร
เกิดกำรปนเปื้ อนมำถึงได้ หรือไม่
ปนเปื้ อนข้ำมระหว่ำงผลิตผลผักและผลไม้สดกับ
ปั จจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรหรือกับบุคคลทีเ่ ข้ำ
มำสัมผัสผักและผลไม้สด ทัง้ ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม
พำหนะทีใ่ ช้ขนส่งผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ วมีควำม พำหนะทีใ่ ช้ขนส่งผลผลิตในฟำร์มและมีกำรใช้
สะอำดและได้รบั กำรดูแลรักษำเมื่อมีกำรใช้ ร่วมกับงำนอื่นๆต้องมีกำรทำควำมสะอำดและ
งำนหรือเกิดจำกกำรประเมินควำมเสีย่ ง
บำรุงรักษำตำมแผนงำนจำกผลกำรประเมินควำม
หรือไม่
เสีย่ งเพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อนต่อผลผลิต เช่น
จำกดิน ฝุ่ น ปุ๋ ยอินทรีย์ เป็ นต้นต้องมีตำรำงกำร
ทำควำมสะอำดไว้ดว้ ย
ผูท้ ำงำนทีป่ ฏิบตั งิ ำนโดยตรงกับผลผลิต
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนในกำรเก็บเกีย่ วทีต่ อ้ งสัมผัสกับพืช
สำมำรถทีจ่ ะเข้ำไปล้ำงมือหรือมีอุปกรณ์ทำ จะต้องสำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์ในกำรล้ำงมือ
ควำมสะอำดมือใช้ หรือไม่

as 11 Jan 19

จุดควบคุม

ระดับ

Major Must

Major Must

Major Must

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 29 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 2.1.9 ผูป้ ฏิบตั งิ ำนมีหอ้ งน้ำทีส่ ะอำดอยู่ในบริเวณ
ทีท่ ำงำนหรือไม่

FV.
2.1.10
FV.
2.1.11

ภำชนะบรรจุผลผลิตมีไว้ใช้สำหรับบรรจุ
ผลผลิตหรือไม่
น้ำแข็งหรือน้ำทีใ่ ช้ในระหว่ำงกำรเก็บเกีย่ ว
ได้มกี ำรทำมำจำกน้ำทีด่ ่มื ได้ และมีกำร
จัดกำรน้ำแข็งอย่ำงถูกสุขลักษณะ หรือไม่

FV. 2.2 การบรรจุในแปลงผลิ ต
FV. 2.2.1 ระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขอนำมัยในกำรเก็บ
เกีย่ วได้พจิ ำรณำถึงวิธจี ดั กำรผลผลิตทีเ่ ก็บ
มำแล้วหรือผลผลิตทีบ่ รรจุเสร็จแล้ว หรือวิธี
จัดกำรผลผลิตทีแ่ ปลง สวนหรือกำรเก็บ
รักษำระยะสัน้ ทีแ่ ปลง หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา
ระดับ
ต้องมีอุปกรณ์สำหรับกำรล้ำงมือในบริเวณเก็บ
Minor Must
เกีย่ วให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งสัมผัสผลผลิต
โดยตรงผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งล้ำงมือก่อนเข้ำทำงำน
หลังจำกใช้หอ้ งน้ำหรือหลังจำกใช้ผำ้ เช็ดหน้ำหรือ
กระดำษเช็ดมือหรือหลังจำกทีไ่ ด้จบั ต้องวัสดุท่ี
อำจก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อนกำรล้ำงมือก่อนเข้ำ
ทำงำนต้องปฏิบตั ทิ งั ้ หลังจำกพักสูบบุหรี่ ทำน
อำหำร ดื่มน้ำหรือเมื่อสงสัยว่ำได้จบั ต้องกับสิง่ ที่
อำจมีกำรปนเปื้ อน
ภำชนะหรือวัสดุทใ่ี ช้ในกำรบรรจุผลิตผลต้อง
Major Must
สะอำดและใช้ในกำรบรรจุผกั และผลไม้เท่ำนัน้
น้ำทีใ่ ช้ในแปลงปลูกและน้ำทีใ่ ช้ในช่วงหลังกำร
Major Must
เก็บเกีย่ วต้องมีคุณภำพทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรใช้
แต่ละวัตถุประสงค์ควรผ่ำนกำรตรวจสอบ
คุณภำพทำงจุลชีววิทยำและทำงเคมี
ต้องมีระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขลักษณะสำหรับกำร Major Must
จัดกำรกับผลผลิตกำรบรรจุผลผลิตในแปลง ต้อง
ทำในบริเวณทีเ่ หมำะสมไม่วำงผลผลิตทิง้ ไว้ใน
แปลงข้ำมคืน เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรปนเปื้ อน
กรณีทม่ี กี ำรพักผลผลิตในแปลงช่วงเวลำสัน้ ๆ

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 30 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 2.2.2 ผลผลิตทีบ่ รรจุเสร็จแล้วมีกำรเก็บแบบ
ป้ องกันกำรปนเปื้ อน หรือไม่

เกณฑ์การพิ จารณา
ผลผลิตทีไ่ ด้บรรจุแล้วต้องมีกำรป้ องกันจำกกำร
ปนเปื้ อน (เช่น มีกำรบรรจุไว้ในกล่อง ในตะกร้ำ
หรือมีกำรคลุมไว้อย่ำงเหมำะสม)
FV. 2.2.3 จุดรวบรวมเก็บ หรือจุดกระจำยสินค้ำของ บริเวณทีม่ กี ำรรวบรวมผลผลิตเก็บและส่งผลผลิต
สินค้ำทีบ่ รรจุมำจำกแปลงได้มกี ำรดูแลด้ำน ต้องมีกำรรักษำควำมสะอำดและถูกสุขลักษณะ
ควำมสะอำดและสุขอนำมัย หรือไม่
ไม่ให้มสี ตั ว์ เช่นสุนขั แมว ไก่ นก และอื่นๆ
เข้ำมำได้
FV. 2.2.4 ภำชนะทีห่ ่อหุม้ ผลผลิตได้มกี ำรจัดเก็บเพื่อ วัสดุทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรบรรจุผลผลิตในแปลงต้อง
ป้ องกันกำรปนเปื้ อน หรือไม่
จัดเก็บในทีท่ ไ่ี ม่มกี ำรปนเปื้ อน
FV. 2.2.5 เศษวัสดุบรรจุหรือเศษทีไ่ ม่ได้เกิดจำกฟำร์ม เศษของวัสดุทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรบรรจุผลผลิตและ
ทีอ่ ยู่ในแปลงได้มกี ำรนำออกไปจำกพืน้ ที่
ขยะของเสียทีไ่ ม่ใช่ผลผลิตต้องนำออกจำกแปลง
หรือไม่
FV. 3
การจัดการผลผลิ ต
FV. 3.1 หลักการด้านสุขอนามัย
FV 3.1.1 กำรประเมินควำมเสีย่ งได้ดำเนินกำรไว้กบั
ต้องมีเอกสำรกำรวิเครำะห์และประเมินควำม
ขัน้ ตอนกำรจัดกำรผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ วแล้ว เสีย่ งในกำรจัดกำรผลผลิตหลังกำรเก็บเกีย่ วที่
โดยคำนึงถึงแนวควำมคิดด้ำนสุขอนำมัยใน ครอบคลุมถึงกำรปนเปื้ อนทำงกำยภำพเคมี และ
กำรจัดกำรบริเวณจัดกำรผลผลิต หรือไม่
จุลนิ ทรีย์ รวมทัง้ เชือ้ ทีก่ ่อให้เกิดโรคติดต่อสูค่ นได้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับชนิดพืชและกระบวนกำรจัดกำร
ผลผลิตนัน้ เอกสำรกำรวิเครำะห์และประเมิน
ควำมเสีย่ งต้องเป็ นปั จจุบนั

as 11 Jan 19

ระดับ
Major Must

Major Must

Major Must
Minor Must

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 31 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 3.1.2 มีระเบียบปฏิบตั สิ ำหรับสุขอนำมัยสำหรับ
กิจกรรมกำรจัดกำรผลผลิตหรือไม่
FV. 3.1.3

FV. 3.2
FV. 3.2.1

FV. 3.2.2

FV. 3.2.3

เกณฑ์การพิ จารณา
ระดับ
ผลของกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งต้องมีระเบียบ
Major Must
ปฏิบตั ทิ จ่ี ดั ทำขึน้ เป็ นเอกสำร สำหรับกิจกรรม
ต่ำงๆ ในกำรจัดกำรผลผลิต
ระเบียบปฏิบตั สิ ำหรับสุขอนำมัยทีเ่ ตรียมไว้ ต้องระบุผรู้ บั ผิดชอบ (เช่น ผูจ้ ดั กำรฟำร์ม หรือผูท้ ่ี Major Must
ได้มกี ำรนำไปปฏิบตั ใิ นกำรจัดกำรผลผลิต ถูกมอบหมำย) ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตั ิ
หรือไม่
ด้ำนสุขลักษณะสำหรับกระบวนกำรจัดกำรผลผลิต
ทีเ่ ก็บเกีย่ วตำมผลกำรประเมินควำมเสีย่ ง
สุขอนามัยส่วนบุคคล
ผูท้ ำงำนได้รบั กำรอบรมเกีย่ วกับสุขอนำมัย ผูป้ ฏิบตั งิ ำนต้องได้รบั กำรอบรมเบือ้ งต้นด้ำน
Major Must
ส่วนบุคคลก่อนทีจ่ ะจัดกำรกับผลผลิต
สุขอนำมัยก่อนทีจ่ ะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรผลิตผล
หรือไม่
ผูท้ ำงำนได้มกี ำรนำควำมรูด้ ำ้ นสุขอนำมัย ต้องมีหลักฐำนว่ำผูป้ ฏิบตั งิ ำนได้ปฏิบตั ติ ำม
Minor Must
ส่วนบุคคลไปปฏิบตั หิ รือไม่
ข้อกำหนดด้ำนสุขลักษณะในกำรจัดกำรผลผลิต
(เช่น กำรล้ำงมือห้ำมสูบบุหรี่ สวมใส่เสือ้ ผ้ำ
สะอำดในระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน เป็ นต้น)
ผูท้ ำงำนได้มกี ำรใส่ชุดทีส่ ะอำดและ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนควรสวมใส่ชุดป้ องกันกำรปนเปื้ อนที่
Recom.
เหมำะสมสำหรับกำรทำงำนทีจ่ ะป้ องกันกำร สะอำดและเหมำะสมในกำรจัดกำรผลผลิตเช่น ผ้ำ
ปนเปื้ อนได้ หรือไม่
กันเปื้ อน ถุงมือ ปลอกแขน เป็ นต้นทัง้ นี้ขน้ึ กับผล
กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง ตำมชนิดของผลผลิต
และระดับกำรปฏิบตั งิ ำน เช่น กำรจัดกำรกับผัก
สดอำจต้องดูแลในเรื่องควำมสะอำดและกำร
ปนเปื้ อนมำกกว่ำผลไม้ชนิดทีม่ เี ปลือกนอกหนำ
ห่อหุม้ อยู่

as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 32 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 3.2.4 กำรสูบบุหรีก่ นิ เคีย้ ว และดื่ม ได้กระทำใน
พืน้ ทีท่ แ่ี ยกออกจำกกำรผลิต หรือไม่

FV. 3.2.5 มีกำรแจ้งสัญลักษณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
สุขอนำมัยในพืน้ ทีบ่ รรจุเพื่อให้ผทู้ ำงำน
และผูเ้ ยีย่ มชมสังเกตเห็น หรือไม่
FV. 3.3 อุปกรณ์หรือบริเวณที่สะอาด
FV. 3.3.1 ผูท้ ำงำนในบริเวณบรรจุผลผลิตมีหอ้ งน้ำที่
สะอำด และจุดล้ำงมือ ในบริเวณทีท่ ำงำน
หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา
ระดับ
คนงำนด้ำนเกษตรต้องงดเว้นพฤติกรรมทีจ่ ะมีผล Minor Must
ให้เกิดกำรปนเปื้ อนในอำหำรเช่น กำรสูบบุหรี่ ถ่ม
น้ำลำย เคีย้ วหมำกฝรัง่ กินอำหำร จำม หรือไอลง
สูผ่ กั ผลไม้ทไ่ี ม่มสี งิ่ ห่อหุม้ ป้ องกัน
ต้องมีป้ำยหรือภำพบอกวิธปี ฏิบตั ดิ ำ้ นสุขลักษณะ Minor Must
สำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำนและผูเ้ ยีย่ มชมในบริเวณจุด
คัดบรรจุ (เช่น ป้ ำยเตือนให้รกั ษำควำมสะอำด
ห้ำมสูบบุหรี่ ล้ำงมือก่อนทำงำน เป็ นต้น)
ห้องน้ำและทีล่ ำ้ งมือสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำนต้อง
Major Must
สะอำดและตัง้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันประตูตอ้ ง
ไม่เปิ ดเข้ำหำทีจ่ ดั กำรผลผลิตหรือให้ห่ำงจำก
บริเวณจัดกำรผลผลิตอย่ำงเหมำะสมเพื่อมันใจว่
่ ำ
จะไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อนสูผ่ ลผลิตได้อุปกรณ์
ล้ำงมือและสบู่ไม่มสี ว่ นผสมของน้ำหอมและ
อุปกรณ์เช็ดมืออยู่ใกล้ทล่ี ำ้ งมือเพื่อลดโอกำสของ
กำรปนเปื้ อนข้ำม ผูป้ ฏิบตั งิ ำนต้องล้ำงมือก่อน
เข้ำทำงำนหลังจำกใช้หอ้ งน้ำหลังจำกใช้
ผ้ำเช็ดหน้ำหรือกระดำษเช็ดมือ หรือหลังจำกทีไ่ ด้
จับต้องวัสดุทอ่ี ำจก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อนกำรล้ำง
มือก่อนเข้ำทำงำนต้องรวมทัง้ หลังจำกพักสูบบุหรี่

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 33 จาก 39

ข้อ

จุดควบคุม

FV. 3.3.2 มีสญ
ั ลักษณ์ทเ่ี ตือนได้อย่ำชัดเจนเกีย่ วกับ
คำแนะนำในกำรทำงำนเกีย่ วกับกำรทำ
ควำมสะอำดมือก่อนกำรทำงำนหรือไม่

FV. 3.3.3 มีบริเวณทีใ่ ห้ผทู้ ำงำนได้เปลีย่ นเสือ้ ผ้ำ
หรือไม่
FV. 3.3.4 มีบริเวณทีจ่ ดั ให้สำหรับผูท้ ำงำนได้จดั เก็บ
สิง่ ของส่วนตัวหรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา
ระดับ
ทำนอำหำร ดื่มน้ำหรือเมื่อสงสัยว่ำได้ไปจับต้อง
กับสิง่ ทีอ่ ำจมีกำรปนเปื้ อน
ต้องมีป้ำยเตือนให้ลำ้ งมือทุกครัง้ ก่อนปฏิบตั งิ ำน Major Must
โดยอำจจะติดป้ ำยด้ำนในของประตูหอ้ งน้ำเพื่อ
เตือน และติดบริเวณก่อนเข้ำทำงำนผูป้ ฏิบตั งิ ำน
ต้องล้ำงมือก่อนเข้ำทำงำน หลังจำกใช้หอ้ งน้ำ
หลังจำกใช้ผำ้ เช็ดหน้ำหรือกระดำษเช็ดมือ
หลังจำกทีไ่ ด้มกี ำรจับต้องวัสดุทอ่ี ำจก่อให้เกิดกำร
ปนเปื้ อนกำรล้ำงมือก่อนเข้ำทำงำนต้องรวมทัง้
หลังจำกพักสูบบุหรี่ ทำนอำหำร ดื่มน้ำหรือเมื่อ
สงสัยว่ำได้ไปจับต้องกับสิง่ ทีอ่ ำจมีกำรปนเปื้ อน
ควรจัดให้มบี ริเวณเปลีย่ นเสือ้ ผ้ำสำหรับ
Recom.
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนตำมทีจ่ ำเป็ น
ของใช้สว่ นบุคคลเช่น เครื่องประดับ สร้อยข้อมือ
Recom.
นำฬิกำข้อมือไม่ควรสวมใส่หรือนำเข้ำมำใน
บริเวณทีจ่ ดั กำรผลผลิตเนื่องจำกอำจจะนำควำม
ไม่ปลอดภัยไปสูผ่ ลผลิตทีม่ กี ำรจัดกำรอยู่

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 34 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 3.4 บริเวณบรรจุและจัดเก็บ
FV. 3.4.1 บริเวณทีใ่ ช้จดั เก็บและอุปกรณ์ในกำร
ทำงำนทีเ่ กีย่ วข้องสะอำดและมีกำรจัดกำร
เพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อนหรือไม่

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

- ต้องทำควำมสะอำดก่อนและหลังกำรใช้งำนมีด Minor Must
และอุปกรณ์ทุกชนิดทีใ่ ช้ในกำรจัดกำรผลผลิต
- บริเวณและพืน้ ทีท่ ำกำรจัดกำรผลิตผลต้องมีกำร
ดูแลรักษำให้มคี วำมสะอำดไม่ให้มสี ตั ว์ เช่น สุนขั
แมว ไก่ นก และอื่นๆ เข้ำมำได้
- ผลิตผลทีเ่ ก็บเกีย่ วและทีไ่ ด้ผ่ำนกำรจัดกำรแล้ว
ต้องมีกำรจัดกำรและเก็บรักษำในบริเวณทีแ่ ห้ง
และสะอำด และไม่มสี ตั ว์ต่ำงๆ เข้ำไปได้
FV. 3.4.2 กำรเก็บสำรทำควำมสะอำดน้ำมันหล่อลื่น ต้องมีกำรจัดเก็บสำรเคมีเพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อน Minor Must
ทีม่ กี ำรใช้ในพืน้ ทีบ่ รรจุและจัดเก็บต้องไม่
ของสำรเคมีเช่น สำรทีใ่ ช้ในกำรทำควำมสะอำด
ทำให้เกิดกำรปนเปื้ อนลงสูผ่ ลผลิต หรือไม่ และสำรหล่อลื่น เป็ นต้น
FV. 3.4.3 สำรทำควำมสะอำดน้ำมันหล่อลื่น ทีม่ กี ำร ต้องมีเอกสำรยืนยันว่ำสำรทีใ่ ช้ทำควำมสะอำด
Minor Must
ใช้ในพืน้ ทีบ่ รรจุและจัดเก็บและสำมำรถ
สำรหล่อลื่นทีอ่ ำจสัมผัสกับผลผลิต เป็ น
สัมผัสได้กบั ผลผลิต เป็ นชนิดทีอ่ นุญำตให้ ผลิตภัณฑ์ทอ่ี นุญำตให้ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร
ใช้สำหรับอุตสำหกรรมอำหำรหรือไม่ และมี โดยใช้ตำมอัตรำส่วนทีถ่ ูกต้องตำมทีฉ่ ลำกหรือ
กำรจัดกำรตำมฉลำกคำแนะนำของสินค้ำ ข้อมูลทำงเทคนิคกำหนดไว้
หรือไม่
FV. 3.4.4 รถยกหรือรถลำกทีใ่ ช้ในพืน้ ทีม่ คี วำมสะอำด ยำนพำหนะรวมทัง้ รถบรรทุกหรือรถตูท้ ใ่ี ช้ในกำร
Recom.
และจัดกำรทีด่ เี พื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อนจำก ขนส่งผลิตผลต้องสะอำดและมีกำรดูแลรักษำ
กำรปล่อยควันจำกท่อไอเสียอย่ำงเหมำะสม อย่ำงถูกต้อง
หรือไม่

as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 35 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 3.4.5 ผลผลิตทีถ่ ูกคัดออกและขยะทีเ่ กิดขึน้ ใน
บริเวณบรรจุมกี ำรจัดเก็บไว้ในพืน้ ทีแ่ ยก
และมีกำรทำควำมสะอำดสม่ำเสมอ หรือมี
กำรฆ่ำเชือ้ หรือไม่
FV. 3.4.6 หลอดไฟทีใ่ ช้ในบริเวณบรรจุตอ้ งสำมำรถ
ป้ องกันกำรแตกตกลงมำใส่ผลผลิต หรือไม่

FV. 3.4.7 วัสดุบรรจุหบี ห่อหรือกันกระแทกเก็บไว้ใน
พืน้ ทีส่ ะอำดและมีสขุ ลักษณะดีหรือไม่

FV. 3.4.8 มีขอ้ ห้ำมในกำรควบคุมสัตว์เลีย้ งในพืน้ ที่
หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา
ผลิตผลทีค่ ดั ทิง้ และเศษสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งกำรควร
จัดเก็บในพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนดไว้และทำกำรกำจัดออก
อย่ำงสม่ำเสมอ

ระดับ
Minor Must

หลอดไฟเหนือบริเวณคัดตัดแต่งและบริเวณที่
Major Must
จัดเก็บวัสดุทใ่ี ช้ในกำรบรรจุผลผลิต ต้องมีฝำ
ครอบทีป่ ลอดภัยเพื่อป้ องกันกำรแตกหรือตกของ
หลอดไฟ ซึง่ จะก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อนลงสู่
ผลผลิต
วัสดุทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรบรรจุผลผลิต และบรรจุ
Minor Must
ภัณฑ์ทใ่ี ช้หมุนเวียนต้องสะอำดและเก็บรักษำใน
ทีท่ ส่ี ะอำดและถูกสุขลักษณะเพือ่ ป้ องกันกำร
ปนเปื้ อน
บริเวณคัดบรรจุผลผลิตต้องมีกำรเข้มงวดเพื่อ
Minor Must
ป้ องกันสัตว์ทเ่ี ป็ นพำหะและสัตว์เลีย้ งเข้ำมำ (เช่น
อำจติดป้ ำยห้ำมนำสัตว์เลีย้ งเข้ำมำมีกำรกัน้ วำง
เหยื่อ หรือกรงดักสำหรับสัตว์พำหะทีอ่ ยูใ่ น
บริเวณ เป็ นต้น)

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 36 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 3.5 การควบคุมสัตว์พาหะ
FV. 3.5.1 มีกจิ กรรมกำรตรวจติดตำมสัตว์พำหะ
หรือไม่

FV. 3.6 การล้างผลผลิ ต
FV. 3.6.1 น้ำทีใ่ ช้ในกำรล้ำงผลผลิตขัน้ สุดท้ำยมี
คุณภำพระดับน้ำดื่มมีกำรตรวจสอบโดย
หน่วยงำนทีน่ ่ำเชื่อถือ หรือไม่
FV. 3.6.2 ห้องปฏิบตั กิ ำรทีใ่ ช้เพื่อตรวจสอบคุณภำพ
น้ำ มีควำมเหมำะสม หรือไม่
FV. 3.7 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
FV. 3.7.1 ได้มกี ำรอ่ำนคำแนะนำบนฉลำกของสำรที่
จะใช้ก่อนหรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา

ระดับ

ต้องมีกำรเฝ้ ำระวังและกำรตรวจสอบแมลงและ
Minor Must
สัตว์พำหะอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยประเมินจำก
กำรสังเกตในบริเวณและพืน้ ทีจ่ ดั กำรผลผลิต ต้อง
มีกำรดูแลรักษำให้สะอำดไม่ให้มสี ตั ว์ เช่น สุนขั
แมว ไก่ นก และสัตว์อ่นื ๆ เข้ำมำได้
น้ำทีใ่ ช้สำหรับล้ำงผลผลิตขัน้ สุดท้ำยต้องมี
Major Must
คุณภำพทีย่ อมรับได้ตำมมำตรฐำนของกระทรวง
สำธำรณสุขสำหรับน้ำดื่มและผ่ำนกำรวิเครำะห์
จำกหน่วยงำนรับรองในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่ำนมำ
ควรตรวจวิเครำะห์น้ำโดยห้องปฏิบตั กิ ำรของทำง
Recom.
รำชกำรหรือเอกชนทีไ่ ด้รบั กำรรับรองมำตรฐำน
ระบบคุณภำพ
ต้องใช้สำรอำรักขำพืชและผลิตภัณฑ์อำรักขำ
สำหรับกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ วให้เหมำะสม
กับวัตถุประสงค์ทแ่ี นะนำไว้บนฉลำกของ
ผลิตภัณฑ์หรือวิธกี ำรทีน่ ำมำใช้ตอ้ งเป็ นไปตำม
คำแนะนำบนฉลำก

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 37 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 3.7.2 สำรทีใ่ ช้ได้แก่ สำรชีวภำพ แว็กซ์ และ
สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ทีม่ กี ำรใช้ในผลผลิต
หลังกำรเก็บเกีย่ ว ได้มกี ำรขึน้ ทะเบียนใน
ประเทศหรือไม่
FV. 3.7.3 มีรำยกำรสำรเคมีทใ่ี ห้ใช้หลังกำรเก็บเกีย่ ว
และอนุญำตให้ใช้ หรือไม่

เกณฑ์การพิ จารณา
สำรอำรักขำพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับกำรจัดกำร
หลังกำรเก็บเกีย่ วทีน่ ำมำใช้ตอ้ งผ่ำนกำรขึน้
ทะเบียนกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

ระดับ
Major Must

ต้องมีกำรปรับปรุงบัญชีรำยชื่อสำรทีใ่ ช้กบั
Minor Must
ผลผลิตหลังเก็บเกีย่ วให้เป็ นปั จจุบนั สำหรับสำร
ดังกล่ำว ได้แก่ สำรฆ่ำเชือ้ /สำรเคลือบผิวและ
สำรเคมีป้องกันผลผลิตหลังกำรเก็บเกีย่ วซึง่ มีกำร
ระบุช่อื ทำงกำรค้ำและสำรออกฤทธินั์ น้ ต้องได้รบั
อนุญำตให้ใช้กบั พืชทีข่ อกำรรับรองตำมมำตรฐำน
ThaiGAP
FV. 3.7.4 ผูด้ แู ลเกีย่ วกับผลิตผลหลังกำรเก็บเกีย่ ว มี เกษตรกรหรือผูค้ วบคุมกำรใช้สำรอำรักขำพืชและ Major Must
ควำมสำมำรถและควำมรูห้ รือไม่
ผลิตภัณฑ์สำหรับกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ ว
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรแนะนำกำรใช้และมี
ควำมรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์อย่ำงเหมำะสม
FV. 3.7.5 น้ำทีใ่ ช้สำหรับจัดกำรผลผลิตหลังกำรเก็บ น้ำทีใ่ ช้ในช่วงหลังกำรเก็บเกีย่ ว ต้องมีคุณภำพที่ Major Must
เกีย่ วได้มกี ำรตรวจสอบคุณภำพน้ำในระดับ เหมำะสมต้องผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุล
น้ำดื่ม โดยหน่วยงำนทีเ่ ชื่อถือได้ หรือไม่
ชีววิทยำและทำงเคมี

as 11 Jan 19

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 38 จาก 39

ข้อ
จุดควบคุม
FV. 3.7.6 สำรชีวภำพสำรเคลือบผิว และสำรกำจัด
ศัตรูพชื ทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดกำรผลผลิตหลัง
กำรเก็บเกีย่ วได้มกี ำรเก็บรักษำไว้แยกออก
จำกผลผลิตและวัสดุอ่นื ๆ หรือไม่
บันทึกทัง้ หมดเกีย่ วกับกำรเก็บรักษำหลัง
กำรเก็บเกีย่ วโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
FV. 3.7.7 มีกำรระบุชุดทีผ่ ลิต หรือไม่

FV. 3.7.8 มีบริเวณทีจ่ ดั เก็บ หรือไม่
FV. 3.7.9 มีระบุวนั ทีใ่ ช้หรือไม่

FV.
3.7.10
FV.
3.7.11

มีวธิ กี ำรใช้สำร หรือไม่
มีช่อื กำรค้ำ หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา
ระดับ
สำรฆ่ำเชือ้ สำรเคลือบผิว หรือสำรเคมีป้องกัน
Major Must
ผลผลิตหลังกำรเก็บเกีย่ วต้องเก็บในพืน้ ทีท่ ่ี
กำหนดห่ำงจำกทีเ่ ก็บและจัดกำรผลผลิตเพื่อ
ป้ องกันกำรปนเปื้ อนข้ำมจำกสำรเคมี
ต้องมีบนั ทึกกำรใช้สำรอำรักขำพืชหรือสำรเคมี
ทัง้ หมดทีใ่ ช้หลังเก็บเกีย่ ว
ต้องมีบนั ทึกรำยละเอียดกำรใช้สำรฆ่ำเชือ้ /สำร
Major Must
เคลือบผิวและสำรเคมีป้องกันผลผลิตหลังกำรเก็บ
เกีย่ วกับผลผลิตในแต่ละล็อตหรือรุ่นของกำรผลิต
ต้องระบุบริเวณทีใ่ ช้จดั เก็บสำรฆ่ำเชือ้ สำรเคลือบ Major Must
ผิวและสำรเคมีป้องกันผลผลิตหลังกำรเก็บเกีย่ ว
ต้องมีบนั ทึกวันทีท่ ใ่ี ช้สำรฆ่ำเชือ้ /สำรเคลือบผิว
และสำรเคมีป้องกันผลผลิตหลังกำรเก็บเกีย่ วกับ
ผลผลิต
ต้องมีบนั ทึกรำยละเอียดระบุวธิ กี ำรใช้สำรฯ เช่น
กำรฉีดพ่น กำรแช่กำรรมควัน เป็ นต้น
ต้องมีบนั ทึกรำยละเอียด ชื่อกำรค้ำของสำรฯ

Major Must

Major Must
Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

Code Ref. ThaiGAP

รายการตรวจ ThaiGAP
หน้า 39 จาก 39

ข้อ
FV.
3.7.12

จุดควบคุม
มีปริมำณสำรทีใ่ ช้ หรือไม่

FV.
3.7.13
FV.
3.7.14

มีช่อื ผูใ้ ช้สำร หรือไม่

FV.
3.7.15

กำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ได้มกี ำร
พิจำรณำตำมข้อ CB 8.6 หรือไม่

มีเหตุผลทีใ่ ช้ หรือไม่

as 11 Jan 19

เกณฑ์การพิ จารณา
ต้องมีบนั ทึกปริมำณของสำรทีใ่ ช้กบั ผลผลิตหลัง
กำรเก็บเกีย่ วโดยกำรบันทึก อำจเป็ นน้ำหนัก
หรือปริมำตร (อัตรำน้ำผสมต่อลิตรหรือขนำดของ
ถังผสม)
ต้องระบุช่อื ผูป้ ฏิบตั งิ ำนในบันทึกกำรใช้สำหรับ
สำรฯ
ต้องระบุเหตุผลของกำรใช้สำรฯ กับผลผลิตหลัง
กำรเก็บเกีย่ ว เช่นระบุช่อื สำมัญของผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช้กบั ศัตรูพชื ทีต่ อ้ งกำรกำจัดหรือต้องกำรป้ องกัน
กำรสูญเสีย เช่น ลดกำรคำยน้ำ เป็ นต้น
สำรเคมีป้องกันศัตรูพชื ทีใ่ ช้กบั ผลผลิตหลังกำร
เก็บเกีย่ วทุกชนิดต้องมีเอกสำรแสดงให้เห็นถึง
กำรใช้ กำรดูแล และกำรควบคุมตำมข้อกำหนดที่
CB 8.6 (กำรวิเครำะห์สำรตกค้ำงในผลผลิต)

ระดับ
Major Must

Minor Must
Minor Must

Major Must

ใช่

ไม่ใช่

NA

หมายเหตุ

