แบบ PR 3 1/5
ขอกําหนดการจัดทําระบบควบคุมสารพิษตกคาง สําหรับผูประกอบการปฏิบัติ
เอกสารประกอบคําขอรับรอง การมีระบบตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสด / ผลไมสด กอนสงจําหนาย
ของบริษัท / ราน……………………………..ชื่อผูบริหาร………………………ตําแหนง…………………………
โทรศัพท…………………………….โทรสาร………………………………
ขอกําหนด
1. นโยบายที่เสดงวา
1.1 ผูบริหาร สนับสนุนระบบการ
ตรวจสอบสารพิษตกคาง
1.2 ผูบริหาร ใหอิสระแกเจาหนาที่
ในการตรวจสอบสารพิษตกคาง
2. สถานที่ปฏิบัติ และสิ่งแวดลอม
2.1 มีการเตรียมสถานที่ สําหรับ
2.1.1 การสุมและเตรียมตัวอยาง
2.1.2 การตรวจวิเคราะห
2.1.3 การเก็บตัวอยาง
2.1.4 การกําจัดของเสียจากการ
วิเคราะห
2.1.5 การลดสารพิษในผักสด / ผล
ไมสด กรณีตรวจพบวาอาจไมปลอดภัย
2.2 การดูแลความสะอาดเพื่อปองกัน
การปนเปอนของตัวอยาง
3 บุคลากร
3.1 ผูรับผิดชอบดานการควบคุมระบบ
ตรวจสอบ

ขอกําหนดของ
บริษัท 1

เอกสารอางอิง2

ขอคิดเห็นของ
เจาหนาที่ประเมิน

Y/N
Y/N

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

Y/N

1 วงกลมรอบคําตอบที่ปฏิบัติจริง Y = มีหรือใช N = ไมมีหรือไมใช
2 ระบุหมายเลขหัวขอหรือเลขหนาของเอกสารคูมือ หรือบันทึกของผูขอรับรอง ที่ตรงกับรายการในชองแรก
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รายการ

ขอกําหนดของ
บริษัท 1

3.2 ผูปฏิบัติงานแทนเมื่อผูรับผิดชอบ
ดานการควบคุมระบบตรวจสอบไมอยู
3.3 เจาหนาที่ตรวจวิเคราะหระบุ
จํานวน…... คน มีเพียงพอกับปริมาณตัว
อยางหรือไม
3.4 เจาหนาที่ตรวจวิเคราะหสารพิษ
ตกคาง ผานการฝกอบรมการตรวจหรือไม
3.5 เจาหนาที่ตรวจวิเคราะหสารพิษ
ตกคาง มีความรูความสามารถ และประสบ
การณในการทํางาน

Y/N

4. การบริหารจัดการตัวอยาง
4.1 จัดทําเอกสารกําหนดหนาทีข่ อง
บุคลากรผูรับผิดชอบในระบบการตรวจ
สอบสารพิษตกคาง
4.1.1 การสุมและการเตรียมตัวอยาง
4.1.2 การตรวจวิเคราะห
4.1.3 การกําจัดของเสีย
4.1.4 การลดสารพิษในผักสด / ผล
ไมสดกรณีตรวจพบวาอาจไมปลอดภัย
4.2 จัดทําเอกสารการบริหารจัดการ
ตัวอยางผักสด / ผลไมสด
4.2.1 แผนการสุมตัวอยาง

Y/N

Y/N
Y/N

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

Y/N
Y/N

เอกสารอางอิง2

ขอคิดเห็นของ
เจาหนาที่ประเมิน

แบบ PR 3 3/5
รายการ

ขอกําหนด
ของบริษัท 1

ผักสด / ผลไมสด เพื่อการตรวจวิเคราะห
สารพิษตกคาง
4.2.2 วิธีการสุมและการเตรียมตัวอยาง
4.2.3 การตรวจวิเคราะห
4.2.4 วิธีการลดปริมาณสารพิษตกคาง
ในผักสด / ผลไมสด
4.2.5 วิธีดําเนินการกับตัวอยางผักสด /
ผลไมสดที่ไมสามารถลดปริมาณสารพิษ

Y/N

4.3 การบันทึก
4.3.1 บันทึกขอมูลชนิดปริมาณ แหลง
ที่มาของผักสด / ผลไมสด เปนรายวัน
4.3.2 บันทึกขอมูลชนิดปริมาณสุม
จํานวนตัวอยางผักสด / ผลไมสดสุมตรวจ
เปนรายวัน
4.3.3 บันทึกขอมูลชนิดปริมาณแหลง
สงจําหนาย เปนรายวัน
4.3.4 บันทึกขอมูลชนิด ปริมาณ
แหลงที่มาของผักสด / ผลไมสด ที่ตรวจพบ
วา ไมปลอดภัย
4.3.5 บันทึกขอมูลชนิด ปริมาณผัก
สด / ผลไมสดที่ไมสามารถลดปริมาณสาร
พิษได
5 การตรวจสอบสารพิษตกคาง
5.1 ตรวจวิเคราะหในหนวยงาน
5.1.1 จัดทําคูมือวิเคราะหทดสอบ

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

Y/N
Y/N

Y/N
Y/N

Y/N

Y/N
Y/N

เอกสารอางอิง2

ขอคิดเห็นของเจาหนาที่ประเมิน
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รายการ

ขอกําหนด
ของบริษัท 1

5.1.2 มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ
5.13 มีการวิเคราะหตัวอยางทดสอบ
ความชํานาญ ระบุหนวยงาน.……………..
………………………………………

Y/N
Y/N

5.2 จางเหมาชวงการทดสอบ
5.2.1 ตรวจวิเคราะหโดย เอกชน /
หนวยราชการ ระบุ …………………..
……………………………………
5.2.2 มีเอกสารหลักฐานผลการตรวจ

6 การรายงานผล
6.1 จัดทําแบบฟอรมการบันทึกผลการ
ตรวจตัวอยางผักสด / ผลไมสด รายวัน
6.2 ผูลงนามกํากับผลการตรวจ
วิเคราะห
6.3 การตรวจรายงานผลวิเคราะหจากผู
รับผิดชอบระบบ
6.4 มีการลงนามตรวจรายงานผลโดยผู
รับผิดชอบระบบ

Y/N

Y/N

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

เอกสารอางอิง2

ขอคิดเห็นของเจาหนาที่ประเมิน
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รายการ

7 ระบบเอกสาร
7.1 มีระบบการจัดเก็บเอกสารรายงาน

ขอกําหนดของ
บริษัท 1

เอกสารอางอิง2

ขอคิดเห็นของเจาหนาที่ประเมิน

Y/N

ผูกรอกขอมูล………………………….
ตําแหนง……………………………….
หนวยงาน………………………………
โทรศัพท………….โทรสาร……………

