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นิยาม: 
1. ผลิต หมายความว่า การคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดที่มีการรับวัตถุดิบจากผู้อื่น  หรือการ

คัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดที่ไม่มีการรับวัตถุดิบจากผู้อ่ืนแต่มีอาคารหรือโรงเรือนส าหรับ
การคัดและบรรจุ 

2. การคัดและบรรจุ หมายความว่า กระบวนการจัดการผักหรือผลไม้สดหลังเก็บเก่ียว 
ตั้งแต่การคัด และบรรจุไว้ในการบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อการจ าหน่าย ทั้งน้ีอาจมีการท า
ความสะอาด การตัดแต่ง การเคลือบผิว หรือกระบวนการอ่ืนๆ เพื่อรักษาคุณภาพ 
ของผักหรือผลไม้สด ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

3. ผักหรือผลไม้สดบางชนิด หมายถึง ผักหรือผลไม้สดตามบัญชีหมายเลข 1  

      (พบการปนเป้ือนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช หรือมีข้อมูลปริมาณการบริโภคสูง และอยู่ใน
ขอบข่ายการตรวจรับรองตามหลักเกณฑ์ GAP ของกรมวิชาการเกษตร) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 
 เรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและ 
การเก็บรักษาผักหรอืผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก  
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บังคับใช้กับ : 

1. การคัดและบรรจุที่มีการรับวัตถุดิบจากผู้อื่น หรือ 

2. การคัดและบรรจุที่ไม่ได้มีการรับวัตถุดิบจากผู้อ่ืน แต่มีอาคารหรือโรงเรือนส าหรับ 
คัดและบรรจุ 

3. การน าเข้าเพื่อจ าหน่าย 

ไม่บังคับใช้กับ : 

1. ผักหรือผลไม้สดบางชนิด ที่ผู้ผลิตเป็นผู้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

2. ผักหรือผลไม้สดบางชนิด ที่จ าหน่ายเป็นอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปที่พร้อม
บริโภคทันที  

ระยะบังคับใช้    รายใหม่ : 25 สิงหาคม 2561    รายเก่า : 25 สิงหาคม 2562 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 
 เรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและ 
การเก็บรักษาผักหรอืผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก  



แนวทางการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ 
1. กรณีรายเก่า ที่มีใบอนุญาตผลิตอาหารอยู่ก่อนประกาศฯ มีผลบังคับใช้ 

- การตรวจเฝ้าระวัง การตรวจต่ออายุ การตรวจเพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
และการตรวจบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

- แบบตรวจประเมินด้วยบันทึกตรวจ ตส.13 (60) ตามบัญชีหมายเลข 3 
ท้ายประกาศฯ เลขท่ี 386 พ.ศ.2560 

2. กรณีรายใหม่ ที่ไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหาร 
-     ตรวจประเมินด้วยบันทึกตรวจ ตส.13 (60) ตามบัญชีหมายเลข 3  
      ท้ายประกาศฯ เลขที่ 386 พ.ศ.2560 

3. กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายตามประกาศฯ เลขท่ี 386 พ.ศ.2560 
-     ประสงค์จะขอสถานที่ผลิตอาหาร ตรวจตามเกณฑ์ primary GMP  

หมายเหตุ สถานที่ผลิตมีชนิดผักที่ตรงตามประกาศฯและนอกเหนือจากประกาศฯ 
ให้ใช้แบบตรวจทั้ง ตส.13 (60) และแบบตรวจ primary GMP  



ฟาร์ม จุดรับซื้อ/รวบรวม 

สถานที่จ าหน่าย ผู้บริโภค 

โรงคัด/บรรจุ 





หลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและ 
การเก็บรักษาผักหรอืผลไม้สดบางชนิด (บัญชีหมายเลข 2) 

ข้อก าหนด 6 หมวด 
1. สถานที่ตั้งและอาคาร 

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต 

4. การสุขาภิบาล 

5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อบกพร่องรุนแรง  
(Major defect) 
1) มีหลักฐานแสดงว่าแหล่งเพาะปลูก 

มีระบบควบคุมการใช้สารเคมี 
ในการเพาะปลูกที่ปลอดภัย 

2) จัดท าทะเบียนเกษตกร 
3) การควบคุมกระบวนการผลิต  

(คัดและบรรจุ)  
- กรณีใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
- กรณีใช้สารเคมีล้างท าความสะอาด 

4) การบ่งชี้ หรือระบุรุ่นการผลิต หรือ
วันที่ผลิตเพื่อการตามสอบย้อนกลับ 
(Traceability) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตรวจทั้ง 6 หมวด โดยคะแนนรวมและคะแนนรายหมวด 
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องรุนแรง 















การแสดงฉลากของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการผลิตและ การเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก  

การแสดงฉลากเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตามสอบย้อนกลับ (Traceability) 

 1. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า หรือส านักงานใหญ่ 
แล้วแต่กรณี (ผักหรือผลไมส้ดที่น าเข้าจากต่างประเทศ ให้
แสดงประเทศของผู้ผลิตด้วย) 

2. ระบุข้อความ เลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือ เลขสถานที่
น าเข้าอาหาร ใส่ก ากับไว้ แล้วแต่กรณี พร้อมแสดง 
กลุ่มตัวเลขสถานที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม โดยมีขนาด 
ไม่เล็กกว่า 2 mm และสีของตัวเลขตัดกับสีพื้นกรอบ 

3. รหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใดๆ ที่บ่งชี้รุ่นการผลิต เช่น 
QR CODE / Barcode / เลขรหัสที่ ก าหนดโดยผู้ผลิตเอง 
(Major defect มีการบ่งชี้ หรือ ระบุรุ่นการผลิต หรือ
วันที่ผลิต) 

XX – Y - DDDDD 

Lot : 3A-180261 



การแสดงฉลากของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการผลิตและ การเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก  

การแสดงฉลากเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตามสอบย้อนกลับ (Traceability) 

 



การแสดงฉลากของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้จ าหน่าย) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการผลิตและ การเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก  

การแสดงฉลากเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตามสอบย้อนกลับ (Traceability) 

  ผู้จ าหน่ายผักหรือผลไม้สดบางชนิด จากผู้ผลิตในประเทศหรือผู้น าเข้า ต้องจัดให้มี 

-  ฉลาก ป้าย หรือบันทึกแสดงข้อมูล พร้อมที่จะแสดงแก่ผู้บริโภคและพนักงานเจ้าหน้าที่  

บทก าหนดโทษ 


