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แบบก าหนดการตรวจรับรองการผลิตระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง 
 

คร้ังท่ี 
วัน / เดือน / ปี 

ที่ออกตรวจ 
รายการที่ตรวจ รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน 

1 ........../........./.......... 
   1. แหล่งน้ า  
   2. พื้นที่ปลูก 
   3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. การจดัการคณุภาพในกระบวนการผลิตกอ่นการเก็บเกีย่ว 
   5. การเก็บเกีย่วและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 
   6. การเก็บรกัษา และการขนส่ง  
   7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
   8. การบนัทึกข้อมูล 

1 ............................................... 
2 ............................................... 
3 ............................................... 
4 ............................................... 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 

................................................ 
(................................................) 

2 ........../........./.......... 
   1. แหล่งน้ า  
   2. พื้นที่ปลูก 
   3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. การจดัการคณุภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกีย่ว 
   5. การเก็บเกีย่วและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 
   6. การเก็บรกัษา และการขนส่ง  
   7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
   8. การบนัทึกข้อมูล 

1 ............................................... 
2 ............................................... 
3 ............................................... 
4 ............................................... 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 

................................................ 
(................................................) 

3 ........../........./.......... 
   1. แหล่งน้ า  
   2. พื้นที่ปลูก 
   3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. การจดัการคณุภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกีย่ว 
   5. การเก็บเกีย่วและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 
   6. การเก็บรกัษา และการขนส่ง  
   7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
   8. การบนัทึกข้อมูล 

1 ............................................... 
2 ............................................... 
3 ............................................... 
4 ............................................... 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 

.................................................. 
(................................................) 

 
 

ลงช่ือ.……………………………………………                                
   (……………………………………...……) 
        หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
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แบบบันทึกข้อมูลประจ าฟาร์ม 
แผนผังที่ตั้งฟาร์ม เส้นทางคมนาคม และสถานที่ส าคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังฟาร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

1. ระบบการให้น้ า……………………………………………………………………………....................................... ........................... 

2. ประเภทดิน   

 ดินทราย  ดินร่วน  ดินเหนียว   ดินร่วนปนทราย      อ่ืนๆ......................... 

3. การใช้ปุ๋ย /สารปรับปรุงดิน      

 ปุ๋ยเคมี  
ครั้งที่ 1  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............................... .....      
ครั้งที ่2  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............................... .....      
ครั้งที ่3  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช.............. ......................      

 ปุ๋ยอินทรีย์/ น้ าหมัก............................................................. 
ครั้งที่ 1  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............................... .....      
ครั้งที ่2  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............................... .....      
ครั้งที ่3  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช....................................      

 อ่ืน ๆ.....................................................................................  
ครั้งที่ 1  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............................... .....      
ครั้งที ่2  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............ ........................      
ครั้งที ่3  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............................... .....      

ทิศ เหนือ 
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4. ประวัติการใช้พื้นที่การผลิต ย้อนหลัง 3 ปี 
  พ้ืนที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  ชนิดของพืชที่เคยปลูกมาก่อน (นับถอยหลังจากปัจจุบัน) 

   ปีที่  1 ....................................... ปีที่  2 ....................................... ปีที่  3 ....................................... 

5. ประวัติการแพร่ระบาดของศัตรูพืช และการจัดการ (ระบุ: ช่วงเดือนที่พบการระบาดและระยะการเจริญเตบิโตของพืช) 
 ชื่อศัตรูพืช......................................ช่วงที่ระบาด...................................................................................................... 
 การป้องกันก าจัด....................................................………………………………………………..…………………………………… 
 ชื่อศัตรูพืช......................................ช่วงที่ระบาด...................................................................................................... 
 การป้องกันก าจัด....................................................………………………………………………..…………………………………… 
 ชื่อศัตรูพืช......................................ช่วงที่ระบาด...................................................................................................... 
 การป้องกันก าจัด....................................................………………………………………………..…………………………………… 
 ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

6. ชนิดของพืชที่ปลูกข้างเคียงฟาร์ม       ไม่มี        มี (ระบุ) 
............................................................................................................................................................ ....................... 
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ข้อมูลอ่ืนๆ
........................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
แผนผังภายในฟาร์ม   (ระบุ แหล่งน้ า อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่ปรากฏภายในฟาร์ม)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทิศ เหนือ 
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แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้ง 
รายการตรวจที่ 1 :  แหล่งน้ า     แหล่งน้ าท่ีใช้ในแปลงปลกู     

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจาก
แหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่
เป็นอันตรายต่อผลิตผล กรณีที่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรในผลิตผล ให้วิเคราะห์น้ า  

ข้อก าหนด  
หลัก 

(ก.1.1) 

              
  
  

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน : แหล่งน้ า 

ข้อก าหนดหลัก  1  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   -   ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        -   ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
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รายการตรวจที่ 2 :  พื้นที่ปลูก 
สภาพพ้ืนที่ปลูก  ที่ราบ  ที่ราบลุ่ม  ที่ดอน  ลาดเอียง  อื่น ๆ ระบุ......................... 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายใน
ผลิตผล หากมีความเสี่ยง ให้วิ เคราะห์ดิน 
ผลิตผลในระยะเก็บเก่ียว และเก็บผลวิเคราะห์
ฯ ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.2.1) 

              
  
  

              

2. พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.2.3) 

              

3. มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยระบุ 
ชื่อเจ้าของพื้นที่  สถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแล 
(ถ้ามี) ที่ตั้งแปลง แผนผังที่ตั้งแปลง แผนผัง
แปลงปลูก ชนิดพืช และพันธุ์ที่ปลูก กรณีมี
หลายแปลงย่อยให้มีการจัดท ารหัสแปลงปลูก 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.2.2) 

              

4. กรณีพื้นที่ท าการเกษตรใหม่ ควรเป็นพื้นที่
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมี
ผลกระทบ ควรมีมาตรการในการป้องกันหรือ
ลดผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.2.4) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน : พื้นที่ปลูก 

ข้อก าหนดหลัก  2  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   2  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ   
ข้อแนะน า        -   ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
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รายการตรวจที่  3 :  การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร    ไม่ได้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในการผลิต 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้
ชนิดศัตรูพื ช  ชนิดและอัตราการใช้ วั ตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง 

ข้อก าหนด 
หลัก 

(ก.3.4) 

              

2. ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะ- 
น าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรม
วิชาการเกษตร และการใชต้้องสอดคล้องกับ
ศัตรูพืชที่พบ 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.3.1) 

              

3. ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ห้ามผลิต  น าเข้า ส่งออก 
หรือมีไว้ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.3.2) 

              

4. ผู้ ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวม
เสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษ
อย่างถูกต้อง ได้แก่ หน้ากาก/แว่นตา ผ้าปิดจมูก 
ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้าบูท  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.4) 

              

5. ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกัน
ตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.17) 

              

6. ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ทันทีหลังพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และ
ต้องน าเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซัก
แยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.8) 

              

7. เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการ 
เกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นที่ถูกต้อง 
โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.4) 

              

8. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.7)  

              

9. วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ไม่หมดใน
คราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บใน
สถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.9) 

              

10. สถานที่เก็บต้องมีลักษณะมิดชิด ไม่เป็น
อันตรายต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม 
มีอากาศถ่ายเทสะดวก สามารถป้องกัน
แสงแดดและฝน 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.10/ 
ก.3.12) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
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ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
11. มีการใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานที่เหมาะสม และควรอยู่บนพื้นฐาน
การส ารวจติดตามปริมาณศัตรูพืช 

ข้อแนะน า 
(ก.3.15) 

              

12. หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุอันตรายทางการ 
เกษตรซ้ าชนิดเดิม 

ข้อแนะน า 
(ก.3.16) 

              

13. มีการเตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตร
อย่างถูกวิธีและต้องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ก่อนน าไปใช้  

ข้อแนะน า 
(ก.3.5) 

              

14. ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่า
สองชนิดผสมกัน เวน้แต่จะเปน็ค าแนะน าของ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อมูลทางวิชา 
การรับรอง  

ข้อแนะน า 
(ก.3.4) 

 

              

15. ขณะพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้อง
อยู่เหนือลมตลอดเวลา ควรพ่นในช่วงเช้าหรือ
เย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดด
จัดหรือลมพัดแรง รวมถึงต้องระวั งละออง 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรฟุ้งกระจายไป
ปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม 

ข้อแนะน า 
(ก.3.5) 

 
 

              

16. ท าความสะอาดเครื่องพ่นวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร และอุปกรณห์ลังการใช้ทุกครั้ง
อย่างถูกต้อง และก าจัดน้ าล้างด้วยวิธีที่ไม่ท า
ให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน า 
(ก.3.7) 

              

17. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ป้อง 
กันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วนและพร้อมใช้งาน  

ข้อแนะน า 
(ก.3.13) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน : การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  

ข้อก าหนดหลัก  3  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   7  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ
ข้อแนะน า        7  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
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รายการตรวจที่ 4 :  การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว   

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ ต้อง
มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบแหล่งที่มา
ได้ และปลอดจากศัตรูพืช  

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.4.1) 

              

2. กรณีเกษตรกรคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตาม
วิธีการและอัตราตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้อง และบันทึกข้อมูลไว้  

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.4.1) 
 

              

3. มีการใช้ปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน โดยขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.4.5) 

              

4. ไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน  ข้อก าหนด 
หลัก 

(ก.4.2) 

              

5. ควบคุม หรือก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องตาม
ค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กร
วิชาการอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.4.3) 

              

6. ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อพืช
ที่ปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือ
องค์กรวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.4.5) 

              

7. มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อป้องกันความ
เสื่อมโทรมของดิน อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
สภาพดิน  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.4.2/
ก.4.4/  
ก.4.7) 

              

8. กรณีปลูกในพืน้ที่มีความลาดเอียงควรมี
การจัดการที่เหมาะสมในการเตรียมพื้นที่ปลูก
และ มีวิธีการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน 

ข้อแนะน า
(ก.4.6) 

              

9. ควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  อย่าง
เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพดิน  

ข้อแนะน า
(ก.4.8) 

              

10. ส่วนของพืชที่มีโรคและแมลงเข้าท าลาย 
ควรเผาท าลายนอกแปลงปลูก  โดยไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อแนะน า 
(ก.4.9) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
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ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช ่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
11. แยกประเภทของเสีย และสิ่งของที่ไม่ใช้/ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจน มีที่ทิ้งขยะ
เพียงพอ หรือระบุจุดทิ้ง รวมถึงมีการลดของ
เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

ข้อแนะน า 
(ก.4.9) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 
 
ผลการตรวจประเมิน :  การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว    

ข้อก าหนดหลัก  4  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   3  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        4  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
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รายการตรวจที่ 5 :  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเกบ็เกี่ยว 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 

1. เก็บเก่ียวผลิตผลที่อายุเหมาะสม มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อ - 
ก าหนดของคู่ค้า  
 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.5.1) 

              ค ว า ม ชื้ น 
ไม่เกิน 30 % 
 อ า ยุ เ ก็ บ
เ กี่ ย ว  ไ ด้ ต ร ง
ตามพันธุ์ 
 จาก
ลักษณะทาง
กายภาพ (สี
ของต้นแห้งจน
เป็นสีฟางข้าว) 

2. เก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมตรงตามพันธุ์
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.5.2) 

              

3. มีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม 
โดยมีการลดความชืน้ มีการเกบ็รกัษา และมี
สถานที่เก็บรักษาผลิตผลที่เหมาะสม  

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.5.4) 

              

4. มีการคัดแยกฝักเสีย เช่น ฝักที่มีเมล็ดงอก 
มีเชื้อรา ถูกแมลงศัตรูพืชอื่นๆ ท าลาย หรือมีสี
และกลิ่นผิดปกติ ออกจากฝักดี เป็นต้น 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.5.3) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 

 
ผลการตรวจประเมิน : การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลงัการเก็บเกี่ยว  

ข้อก าหนดหลัก  3  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   1  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        -   ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
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รายการตรวจที่ 6  : เก็บรักษา และการขนส่ง                    ไม่มีการเก็บรักษา          ไม่มีการขนส่ง  

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 

1. สถานที่เก็บรักษาต้องมีการถ่ายเทอากาศดี 
เป็นที่โปร่ง มีวิธีการป้องกันฝนและแมลงศัตรู
รวมทั้งสัตว์พาหะ 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.6.1.1) 

              

2. สถานที่เก็บรักษาต้องแยกจากบริเวณที่ใช้
เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย หรือ
สารเคมีที่อันตรายต่อการบริโภคอย่างชัดเจน  

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.6.1.1) 

              

3. การเก็บรักษาต้องควบคุมความชื้นให้
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเก็บ
รักษาที่ปลอดภัย  

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.6.1.2) 

              

4. กรณีถ้ามีการกองผลิตผลฝักข้าวโพดความ-
สูงกองไม่ควรเกิน 1 เมตร หากเกินควรมีวิธี- 
การระบายความร้อนอย่างเหมาะสม  

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.6.1.3) 

              

5. การจัดเก็บข้าวโพดในสถานที่เก็บรักษา 
ต้องมีวัสดุรองพื้น ไม่ให้ผลิตผลข้าวโพดสัมผัส
กับพื้นโดยตรง  

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.6.1.4) 

              

6. กรณีเก็บรักษาฝักข้าวโพดในภาชนะบรรจุ 
ต้องมีวิธีการจัดวางอย่างเหมาะสม และ
สามารถระบายความร้อนให้อากาศถ่ายเท
สะดวกไม่วางชิดผนังและซ้อนทับกันหลายชั้น
เกินไป  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.6.1.5) 

              

7. ลักษณะของภาชนะบรรจุที่ ใช้  ควรถูก
สุขลักษณะ สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนจาก
วัตถุอันตราย สัตว์พาหะน าเชื้อ และสัตว์อื่นๆ 
รวมถึงป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายกับผลิตผลข้าวโพด 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.6.1.6) 

              

8. การขนส่ง ต้องมีมาตรการป้องกันผลิตผล
ข้าวโพดไม่ให้มีความชื้นเพิ่มข้ึนระหว่างขนส่ง 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.6.2.2) 

              

9. พาหนะที่ใช้ขนส่งต้องไม่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือไม่เป็นพาหนะ 
ที่ใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ดิน สัตว์ หรือมูล
สัตว์ ในกรณีที่ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมี
การจัดการที่ดี 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.6.2.1) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 

ผลการตรวจประเมิน : เก็บรักษาและการขนส่ง 
ข้อก าหนดหลัก  5  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   4  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        -  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
 



              F-68 (0-09/02/61) 13/39 

รายการตรวจที่ 7 : สุขภาพของผู้ปฏิบัตงิาน 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. ผู้ปฏบิัติงานต้องได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ  

ข้อก าหนด
รอง 
(ก.7) 

              

2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทาง
การ เกษตรต้ อง ได้ รับการตรวจสุขภาพ 
ตามความเหมาะสม 

ข้อก าหนด
รอง 
(ก.7) 

              

3. มีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานประจ า
ในพื้นที่อย่างเหมาะสม 

ข้อแนะน า 
(ก.7) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 

ผลการตรวจประเมิน : สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อก าหนดหลัก   -  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   2  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        1  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
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รายการตรวจที่ 8 : การบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 

1. มีการบันทึกข้อมูลจ านวนพื้นที่ปลูก รวมถึง
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.8.1) 

              

2. มีการบันทึกข้อมูลที่มาของปัจจัยการผลิต  ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.8.1) 

              

3. มีการบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเก่ียว   

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.8.1) 

              

4. มีการบันทึกข้อมูลการขนส่ง และข้อมูล
ผู้รับซื้อผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลแต่ละ
รุ่นไปจ าหน่าย  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.8.1) 

              

5. เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสาร 
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตังิานไว้ ไม่น้อย
กว่า1 รอบการรับรอง หรือตามที่ประกอบการ 
หรือประเทศคู่ค้าต้องการ 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.8.2) 

              

หมายเหตุ : NA (Non Applicable) หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ/ไม่เก่ียวข้อง 

ผลการตรวจประเมิน : การบันทึกข้อมูล 
ข้อก าหนดหลัก  3  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   2  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) ........................... ข้อ 
ข้อแนะน า        -  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) ........................... ข้อ 
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แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  

ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ. ........................ 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพืช ..................................................................................  
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. แหล่งน้ า (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลิตผล (ก.1.1)   

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นท่ีปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.2.1)   
 2.2 พื้นท่ีในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (ก.2.3)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ชนิดศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1)   
 3.3 ไมใ่ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) เพิ่มเติม (ก.3.2)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ มาจากแหล่งเชือ่ถือได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.4.1)   
 4.2 กรณีคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามค าแนะน า (ก.4.1)   
 4.3 มีการใช้ปุ๋ยท่ีได้มาตรฐาน โดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.4.5)   
 4.4 ไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน (ก.4.2)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม (ก.5.1)   
 5.2 เก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมตรงตามพันธุ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ก.5.2)   
 5.3 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม (ก.5.4)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 6.1 สถานท่ีเก็บมีการถ่ายเทอากาศดี เป็นท่ีโปร่ง ป้องกันฝนได้ดี ป้องกันแมลงศัตรูและสัตว์พาหะได ้(ก.6.1.1)   
 6.2 สถานท่ีเก็บแยกจากบริเวณท่ีใช้เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย หรือสารเคมีท่ีอันตรายชัดเจน (ก.6.1.1)   
 6.3 การเก็บรักษาต้องควบคุมความชื้นให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีปลอดภัย (ก.6.1.2)   
 6.4 กรณีถ้ามีการกองผลิตผลฝักข้าวโพด ความสูงกองไม่ควรเกิน 1 เมตร และมีวิธีการระบายความร้อนในกอง (ก.6.1.3)   

 6.5 การจัดเก็บข้าวโพดในสถานท่ีเก็บรักษาต้องมีวัสดุรองพื้น ไม่ให้ผลิตผลข้าวโพดสัมผัสกับพื้นโดยตรง (ก.6.1.4)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลจ านวนพื้นท่ีปลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.8.1)   
 8.2 มีการบันทึกข้อมูลท่ีมาของปัจจัยการผลิต (ก.8.1)   
 8.3 มีการบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.8.1)   

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553 
  

ครั้งที่  1  
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แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  

ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วนัที่ ............ เดือน................................ พ.ศ. ........................ 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพืช ..................................................................................  
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. แหล่งน้ า (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลิตผล (ก.1.1)   

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นท่ีปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.2.1)   
 2.2 พื้นท่ีในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (ก.2.3)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ชนิดศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1)   
 3.3 ไมใ่ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) เพิ่มเติม (ก.3.2)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ มาจากแหล่งเชือ่ถือได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.4.1)   
 4.2 กรณีคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามค าแนะน า (ก.4.1)   
 4.3 มีการใช้ปุ๋ยท่ีได้มาตรฐาน โดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.4.5)   
 4.4 ไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน (ก.4.2)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม (ก.5.1)   
 5.2 เก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมตรงตามพันธุ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ก.5.2)   
 5.3 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม (ก.5.4)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 6.1 สถานท่ีเก็บมีการถ่ายเทอากาศดี เป็นท่ีโปร่ง ป้องกันฝนได้ดี ป้องกันแมลงศัตรูและสัตว์พาหะได ้(ก.6.1.1)   
 6.2 สถานท่ีเก็บแยกจากบริเวณท่ีใช้เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย หรือสารเคมีท่ีอันตรายชัดเจน (ก.6.1.1)   
 6.3 การเก็บรักษาต้องควบคุมความชื้นให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีปลอดภัย (ก.6.1.2)   
 6.4 กรณีถ้ามีการกองผลิตผลฝักข้าวโพด ความสูงกองไม่ควรเกิน 1 เมตร และมีวิธีการระบายความร้อนในกอง (ก.6.1.3)   

 6.5 การจัดเก็บข้าวโพดในสถานท่ีเก็บรักษาต้องมีวัสดุรองพื้น ไม่ให้ผลิตผลข้าวโพดสัมผัสกับพื้นโดยตรง (ก.6.1.4)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลจ านวนพื้นท่ีปลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.8.1)   
 8.2 มีการบันทึกข้อมูลท่ีมาของปัจจัยการผลิต (ก.8.1)   
 8.3 มีการบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.8.1)   

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553 
  

ครั้งที่  1 
(ส าเนา) 
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง ระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล ท่ีตั้งแปลง แผนผัง (ก.2.2)   
 2.2 กรณีพื้นท่ีท าการเกษตร เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีมาตรการในการป้องกันหรือลดผลเสีย (ก.2.4)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผูใ้ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (ก.3.17)   
 3.3 ผู้พ่นสารเคมีต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (ก.3.8)   
 3.4 ใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง ตรวจสอบในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ (ก.3.4)   
 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.3.7)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.3.9)   
 3.7 สถานท่ีเก็บมิดชิด ปลอดภัย ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันแสงแดดและฝน (ก.3.10/ก.3.12)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม หรือก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.3)   
 4.2 ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.5)   
 4.3 มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.4.2/ก.4.4/ก.4.7)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 มีการคัดแยกฝักเสีย เช่น ฝักที่มีเมล็ดงอก มีเชื้อรา ถูกแมลงศัตรูพืชท าลาย หรือมีลักษณะผิดปกติ ออก (ก.5.3)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ มีวิธีการจัดวางเหมาะสม ระบายอากาศได้ดี ไม่ชิดผนังและซ้อนหลายชั้น (ก.6.1.5)   
 6.2 ภาชนะบรรจุท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผลิตผล (ก.6.1.6)   
 6.3 การขนส่ง ต้องมีมาตรการป้องกันผลิตผลข้าวโพดไม่ให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างขนส่ง (ก.6.2.2)   
 6.4 ไม่ใช้พาหนะปนกับการขนส่งวัตถุอันตราย กรณีใช้ต้องมีการท าความสะอาดและบันทึกการใช้ พาหนะสามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนในการขนส่งได ้(ก.6.2.1) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.7)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ก.7)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลการขนส่ง และข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.8.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า1 รอบการรับรอง (ก.8.2)   

 
บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................  

ครั้งที่  1  



              F-68 (0-09/02/61) 18/39 

ครั้งที่  1 
(ส าเนา) 

 
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง ระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล ท่ีตั้งแปลง แผนผัง (ก.2.2)   
 2.2 กรณีพื้นท่ีท าการเกษตร เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีมาตรการในการป้องกันหรือลดผลเสีย (ก.2.4)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผูใ้ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (ก.3.17)   
 3.3 ผู้พ่นสารเคมีต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (ก.3.8)   
 3.4 ใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง ตรวจสอบในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ (ก.3.4)   
 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.3.7)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.3.9)   
 3.7 สถานท่ีเก็บมิดชิด ปลอดภัย ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันแสงแดดและฝน (ก.3.10/ก.3.12)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม หรือก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.3)   
 4.2 ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.5)   
 4.3 มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.4.2/ก.4.4/ก.4.7)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 มีการคัดแยกฝักเสีย เช่น ฝักที่มีเมล็ดงอก มีเชื้อรา ถูกแมลงศัตรูพืชท าลาย หรือมีลักษณะผิดปกติ ออก (ก.5.3)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ มีวิธีการจัดวางเหมาะสม ระบายอากาศได้ดี ไม่ชิดผนังและซ้อนหลายชั้น (ก.6.1.5)   
 6.2 ภาชนะบรรจุท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผลิตผล (ก.6.1.6)   
 6.3 การขนส่ง ต้องมีมาตรการป้องกันผลิตผลข้าวโพดไม่ให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างขนส่ง (ก.6.2.2)   
 6.4 ไม่ใช้พาหนะปนกับการขนส่งวัตถุอันตราย กรณีใช้ต้องมีการท าความสะอาดและบันทึกการใช้ พาหนะสามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนในการขนส่งได ้(ก.6.2.1) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.7)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ก.7)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลการขนส่ง และข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.8.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า1 รอบการรับรอง (ก.8.2)   
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สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้ ถ้าพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนนิแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ปี)......................................................................./หรือ  ในการตรวจครั้งต่อไป 
 

 

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553  

ลงช่ือ..................................................................เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 
       (................................................................) 

ลงช่ือ.................................................... หัวหน้าผูต้รวจประเมิน 
     (......................................................) 
วันท่ี ......................................................................... 

ครั้งที่  1  
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ครั้งที่  1 
(ส าเนา) 

 

สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้ ถ้าพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนนิแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ปี)......................................................................./หรือ  ในการตรวจครั้งต่อไป 
 

 

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553  

ลงช่ือ..................................................................เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 
       (................................................................) 

ลงช่ือ.................................................... หัวหน้าผูต้รวจประเมิน 
     (......................................................) 
วันท่ี ......................................................................... 
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แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  
ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วนัที่ ............ เดือน................................ พ.ศ. ........................ 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพืช ..................................................................................  
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. แหล่งน้ า (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลิตผล (ก.1.1)   

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นท่ีปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.2.1)   
 2.2 พื้นท่ีในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (ก.2.3)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ชนิดศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1)   
 3.3 ไมใ่ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) เพิ่มเติม (ก.3.2)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ มาจากแหล่งเชือ่ถือได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.4.1)   
 4.2 กรณีคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามค าแนะน า (ก.4.1)   
 4.3 มีการใช้ปุ๋ยท่ีได้มาตรฐาน โดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.4.5)   
 4.4 ไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน (ก.4.2)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม (ก.5.1)   
 5.2 เก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมตรงตามพันธุ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ก.5.2)   
 5.3 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม (ก.5.4)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 6.1 สถานท่ีเก็บมีการถ่ายเทอากาศดี เป็นท่ีโปร่ง ป้องกันฝนได้ดี ป้องกันแมลงศัตรูและสัตว์พาหะได ้(ก.6.1.1)   
 6.2 สถานท่ีเก็บแยกจากบริเวณท่ีใช้เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย หรือสารเคมีท่ีอันตรายชัดเจน (ก.6.1.1)   
 6.3 การเก็บรักษาต้องควบคุมความชื้นให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีปลอดภัย (ก.6.1.2)   
 6.4 กรณีถ้ามีการกองผลิตผลฝักข้าวโพด ความสูงกองไม่ควรเกิน 1 เมตร และมีวิธีการระบายความร้อนในกอง (ก.6.1.3)   

 6.5 การจัดเก็บข้าวโพดในสถานท่ีเก็บรักษาต้องมีวัสดุรองพื้น ไม่ให้ผลิตผลข้าวโพดสัมผัสกับพื้นโดยตรง (ก.6.1.4)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลจ านวนพื้นท่ีปลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.8.1)   
 8.2 มีการบันทึกข้อมูลท่ีมาของปัจจัยการผลิต (ก.8.1)   
 8.3 มีการบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.8.1)   

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553 
  

ครั้งที่  2  
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แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  
ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วนัที่ ............ เดือน................................ พ.ศ. ........................ 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพืช ..................................................................................  
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. แหล่งน้ า (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลิตผล (ก.1.1)   

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นท่ีปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.2.1)   
 2.2 พื้นท่ีในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (ก.2.3)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ชนิดศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1)   
 3.3 ไมใ่ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) เพิ่มเติม (ก.3.2)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ มาจากแหล่งเชือ่ถือได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.4.1)   
 4.2 กรณีคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามค าแนะน า (ก.4.1)   
 4.3 มีการใช้ปุ๋ยท่ีได้มาตรฐาน โดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.4.5)   
 4.4 ไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน (ก.4.2)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม (ก.5.1)   
 5.2 เก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมตรงตามพันธุ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ก.5.2)   
 5.3 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม (ก.5.4)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 6.1 สถานท่ีเก็บมีการถ่ายเทอากาศดี เป็นท่ีโปร่ง ป้องกันฝนได้ดี ป้องกันแมลงศัตรูและสัตว์พาหะได ้(ก.6.1.1)   
 6.2 สถานท่ีเก็บแยกจากบริเวณท่ีใช้เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย หรือสารเคมีท่ีอันตรายชัดเจน (ก.6.1.1)   
 6.3 การเก็บรักษาต้องควบคุมความชื้นให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีปลอดภัย (ก.6.1.2)   
 6.4 กรณีถ้ามีการกองผลิตผลฝักข้าวโพด ความสูงกองไม่ควรเกิน 1 เมตร และมีวิธีการระบายความร้อนในกอง (ก.6.1.3)   

 6.5 การจัดเก็บข้าวโพดในสถานท่ีเก็บรักษาต้องมีวัสดุรองพื้น ไม่ให้ผลิตผลข้าวโพดสัมผัสกับพื้นโดยตรง (ก.6.1.4)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลจ านวนพื้นท่ีปลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.8.1)   
 8.2 มีการบันทึกข้อมูลท่ีมาของปัจจัยการผลิต (ก.8.1)   
 8.3 มีการบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.8.1)   

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553 
  

ครั้งที่  2  
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              F-68 (0-09/02/61) 23/39 

 
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง ระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล ท่ีตั้งแปลง แผนผัง (ก.2.2)   
 2.2 กรณีพื้นท่ีท าการเกษตร เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีมาตรการในการป้องกันหรือลดผลเสีย (ก.2.4)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผูใ้ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (ก.3.17)   
 3.3 ผู้พ่นสารเคมีต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (ก.3.8)   
 3.4 ใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง ตรวจสอบในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ (ก.3.4)   
 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.3.7)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.3.9)   
 3.7 สถานท่ีเก็บมิดชิด ปลอดภัย ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันแสงแดดและฝน (ก.3.10/ก.3.12)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม หรือก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.3)   
 4.2 ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.5)   
 4.3 มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.4.2/ก.4.4/ก.4.7)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 มีการคัดแยกฝักเสีย เช่น ฝักที่มีเมล็ดงอก มีเชื้อรา ถูกแมลงศัตรูพืชท าลาย หรือมีลักษณะผิดปกติ ออก (ก.5.3)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ มีวิธีการจัดวางเหมาะสม ระบายอากาศได้ดี ไม่ชิดผนังและซ้อนหลายชั้น (ก.6.1.5)   
 6.2 ภาชนะบรรจุท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผลิตผล (ก.6.1.6)   
 6.3 การขนส่ง ต้องมีมาตรการป้องกันผลิตผลข้าวโพดไม่ให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างขนส่ง (ก.6.2.2)   
 6.4 ไม่ใช้พาหนะปนกับการขนส่งวัตถุอันตราย กรณีใช้ต้องมีการท าความสะอาดและบันทึกการใช้ พาหนะสามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนในการขนส่งได ้(ก.6.2.1) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.7)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ก.7)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลการขนส่ง และข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.8.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า1 รอบการรับรอง (ก.8.2)   

 
บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................................. 
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ครั้งที่  2 
(ส าเนา)  

 
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง ระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล ท่ีตั้งแปลง แผนผัง (ก.2.2)   
 2.2 กรณีพื้นท่ีท าการเกษตร เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีมาตรการในการป้องกันหรือลดผลเสีย (ก.2.4)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผูใ้ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (ก.3.17)   
 3.3 ผู้พ่นสารเคมีต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (ก.3.8)   
 3.4 ใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง ตรวจสอบในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ (ก.3.4)   
 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.3.7)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.3.9)   
 3.7 สถานท่ีเก็บมิดชิด ปลอดภัย ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันแสงแดดและฝน (ก.3.10/ก.3.12)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม หรือก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.3)   
 4.2 ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.5)   
 4.3 มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.4.2/ก.4.4/ก.4.7)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 มีการคัดแยกฝักเสีย เช่น ฝักที่มีเมล็ดงอก มีเชื้อรา ถูกแมลงศัตรูพืชท าลาย หรือมีลักษณะผิดปกติ ออก (ก.5.3)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ มีวิธีการจัดวางเหมาะสม ระบายอากาศได้ดี ไม่ชิดผนังและซ้อนหลายชั้น (ก.6.1.5)   
 6.2 ภาชนะบรรจุท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผลิตผล (ก.6.1.6)   
 6.3 การขนส่ง ต้องมีมาตรการป้องกันผลิตผลข้าวโพดไม่ให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างขนส่ง (ก.6.2.2)   
 6.4 ไม่ใช้พาหนะปนกับการขนส่งวัตถุอันตราย กรณีใช้ต้องมีการท าความสะอาดและบันทึกการใช้ พาหนะสามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนในการขนส่งได ้(ก.6.2.1) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.7)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ก.7)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลการขนส่ง และข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.8.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า1 รอบการรับรอง (ก.8.2)   

 
บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................  



              F-68 (0-09/02/61) 25/39 

 

สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้ ถ้าพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนนิแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ปี)......................................................................./หรือ  ในการตรวจครั้งต่อไป 
 

 

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553  

ลงช่ือ..................................................................เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 
       (................................................................) 

ลงช่ือ.................................................... หัวหน้าผูต้รวจประเมิน 
     (......................................................) 
วันท่ี ......................................................................... 
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ครั้งที่  2 
(ส าเนา)   

สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้ ถ้าพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนนิแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ปี)......................................................................./หรือ  ในการตรวจครั้งต่อไป 
 

 

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553  

ลงช่ือ..................................................................เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 
       (................................................................) 

ลงช่ือ.................................................... หัวหน้าผูต้รวจประเมิน 
     (......................................................) 
วันท่ี ......................................................................... 
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แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  
ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ. ........................ 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพืช ..................................................................................  
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. แหล่งน้ า (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลิตผล (ก.1.1)   

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นท่ีปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.2.1)   
 2.2 พื้นท่ีในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (ก.2.3)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ชนิดศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1)   
 3.3 ไมใ่ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) เพิ่มเติม (ก.3.2)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ มาจากแหล่งเชือ่ถือได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.4.1)   
 4.2 กรณีคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามค าแนะน า (ก.4.1)   
 4.3 มีการใช้ปุ๋ยท่ีได้มาตรฐาน โดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.4.5)   
 4.4 ไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน (ก.4.2)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม (ก.5.1)   
 5.2 เก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมตรงตามพันธุ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ก.5.2)   
 5.3 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม (ก.5.4)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 6.1 สถานท่ีเก็บมีการถ่ายเทอากาศดี เป็นท่ีโปร่ง ป้องกันฝนได้ดี ป้องกันแมลงศัตรูและสัตว์พาหะได ้(ก.6.1.1)   
 6.2 สถานท่ีเก็บแยกจากบริเวณท่ีใช้เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย หรือสารเคมีท่ีอันตรายชัดเจน (ก.6.1.1)   
 6.3 การเก็บรักษาต้องควบคุมความชื้นให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีปลอดภัย (ก.6.1.2)   
 6.4 กรณีถ้ามีการกองผลิตผลฝักข้าวโพด ความสูงกองไม่ควรเกิน 1 เมตร และมีวิธีการระบายความร้อนในกอง (ก.6.1.3)   

 6.5 การจัดเก็บข้าวโพดในสถานท่ีเก็บรักษาต้องมีวัสดุรองพื้น ไม่ให้ผลิตผลข้าวโพดสัมผัสกับพื้นโดยตรง (ก.6.1.4)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลจ านวนพื้นท่ีปลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.8.1)   
 8.2 มีการบันทึกข้อมูลท่ีมาของปัจจัยการผลิต (ก.8.1)   
 8.3 มีการบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.8.1)   

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553 
  

ครั้งที่  3  
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แบบบันทึกข้อบกพร่อง / รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่  ตรวจต่ออายุ  ตรวจติดตาม  
ชื่อหน่วยตรวจ ............................................................................. วนัที่ ............ เดือน................................ พ.ศ. ........................ 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ........................................................................... ชนิดพืช ..................................................................................  
หมายเลขประจ าฟาร์ม ...................................................................  
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
1. แหล่งน้ า (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 1.1 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผลิตผล (ก.1.1)   

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นท่ีปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.2.1)   
 2.2 พื้นท่ีในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (ก.2.3)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ชนิดศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1)   
 3.3 ไมใ่ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก ตามพ.ร.บ.วอ. พ.ศ. 2535 (วอ.4) เพิ่มเติม (ก.3.2)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 4.1 ใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ มาจากแหล่งเชือ่ถือได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.4.1)   
 4.2 กรณีคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามค าแนะน า (ก.4.1)   
 4.3 มีการใช้ปุ๋ยท่ีได้มาตรฐาน โดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.4.5)   
 4.4 ไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน (ก.4.2)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสม (ก.5.1)   
 5.2 เก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมตรงตามพันธุ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ก.5.2)   
 5.3 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม (ก.5.4)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 6.1 สถานท่ีเก็บมีการถ่ายเทอากาศดี เป็นท่ีโปร่ง ป้องกันฝนได้ดี ป้องกันแมลงศัตรูและสัตว์พาหะได ้(ก.6.1.1)   
 6.2 สถานท่ีเก็บแยกจากบริเวณท่ีใช้เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย หรือสารเคมีท่ีอันตรายชัดเจน (ก.6.1.1)   
 6.3 การเก็บรักษาต้องควบคุมความชื้นให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีปลอดภัย (ก.6.1.2)   
 6.4 กรณีถ้ามีการกองผลิตผลฝักข้าวโพด ความสูงกองไม่ควรเกิน 1 เมตร และมีวิธีการระบายความร้อนในกอง (ก.6.1.3)   

 6.5 การจัดเก็บข้าวโพดในสถานท่ีเก็บรักษาต้องมีวัสดุรองพื้น ไม่ให้ผลิตผลข้าวโพดสัมผัสกับพื้นโดยตรง (ก.6.1.4)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลจ านวนพื้นท่ีปลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.8.1)   
 8.2 มีการบันทึกข้อมูลท่ีมาของปัจจัยการผลิต (ก.8.1)   
 8.3 มีการบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.8.1)   

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553 
  

ครั้งที่  3 
(ส าเนา)  
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง ระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล ท่ีตั้งแปลง แผนผัง (ก.2.2)   
 2.2 กรณีพื้นท่ีท าการเกษตร เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีมาตรการในการป้องกันหรือลดผลเสีย (ก.2.4)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผูใ้ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (ก.3.17)   
 3.3 ผู้พ่นสารเคมีต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (ก.3.8)   
 3.4 ใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง ตรวจสอบในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ (ก.3.4)   
 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.3.7)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.3.9)   
 3.7 สถานท่ีเก็บมิดชิด ปลอดภัย ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันแสงแดดและฝน (ก.3.10/ก.3.12)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม หรือก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.3)   
 4.2 ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.5)   
 4.3 มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.4.2/ก.4.4/ก.4.7)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 มีการคัดแยกฝักเสีย เช่น ฝักที่มีเมล็ดงอก มีเชื้อรา ถูกแมลงศัตรูพืชท าลาย หรือมีลักษณะผิดปกติ ออก (ก.5.3)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ มีวิธีการจัดวางเหมาะสม ระบายอากาศได้ดี ไม่ชิดผนังและซ้อนหลายชั้น (ก.6.1.5)   
 6.2 ภาชนะบรรจุท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผลิตผล (ก.6.1.6)   
 6.3 การขนส่ง ต้องมีมาตรการป้องกันผลิตผลข้าวโพดไม่ให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างขนส่ง (ก.6.2.2)   
 6.4 ไม่ใช้พาหนะปนกับการขนส่งวัตถุอันตราย กรณีใช้ต้องมีการท าความสะอาดและบันทึกการใช้ พาหนะสามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนในการขนส่งได ้(ก.6.2.1) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.7)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ก.7)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลการขนส่ง และข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.8.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า1 รอบการรับรอง (ก.8.2)   
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ครั้งที่  3 
(ส าเนา)  

 
 

รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง ระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล ท่ีตั้งแปลง แผนผัง (ก.2.2)   
 2.2 กรณีพื้นท่ีท าการเกษตร เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีมาตรการในการป้องกันหรือลดผลเสีย (ก.2.4)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผูใ้ช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง (ก.3.4)   
 3.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (ก.3.17)   
 3.3 ผู้พ่นสารเคมีต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่น และซักแยกจากเสื้อผ้าปกติ (ก.3.8)   
 3.4 ใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง ตรวจสอบในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ (ก.3.4)   
 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.3.7)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.3.9)   
 3.7 สถานท่ีเก็บมิดชิด ปลอดภัย ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันแสงแดดและฝน (ก.3.10/ก.3.12)   

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม หรือก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.3)   
 4.2 ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.4.5)   
 4.3 มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.4.2/ก.4.4/ก.4.7)   

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 5.1 มีการคัดแยกฝักเสีย เช่น ฝักที่มีเมล็ดงอก มีเชื้อรา ถูกแมลงศัตรูพืชท าลาย หรือมีลักษณะผิดปกติ ออก (ก.5.3)   

6. เก็บรักษาและการขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ มีวิธีการจัดวางเหมาะสม ระบายอากาศได้ดี ไม่ชิดผนังและซ้อนหลายชั้น (ก.6.1.5)   
 6.2 ภาชนะบรรจุท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผลิตผล (ก.6.1.6)   
 6.3 การขนส่ง ต้องมีมาตรการป้องกันผลิตผลข้าวโพดไม่ให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างขนส่ง (ก.6.2.2)   
 6.4 ไม่ใช้พาหนะปนกับการขนส่งวัตถุอันตราย กรณีใช้ต้องมีการท าความสะอาดและบันทึกการใช้ พาหนะสามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนในการขนส่งได ้(ก.6.2.1) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.7)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ก.7)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลการขนส่ง และข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.8.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า1 รอบการรับรอง (ก.8.2)   
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สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้ ถ้าพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนนิแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ปี)......................................................................./หรือ  ในการตรวจครั้งต่อไป 
 

 

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553  

ลงช่ือ..................................................................เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 
       (................................................................) 

ลงช่ือ.................................................... หัวหน้าผูต้รวจประเมิน 
     (......................................................) 
วันท่ี ......................................................................... 
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ครั้งที่  3 
(ส าเนา)   

สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดหลัก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พบข้อบกพร่อง ตามข้อก าหนดรอง แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้ ถ้าพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

 ตามข้อก าหนดหลัก จะด าเนนิแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตามข้อก าหนดรอง จะด าเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเกณฑ์ที่ก าหนด 
ก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  (วัน/เดือน/ปี)......................................................................./หรือ  ในการตรวจครั้งต่อไป 
 

 

หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อก าหนด หมายถึง มกีารตรวจประเมินตามข้อก าหนดนั้นๆ  
  2. เครื่องหมาย  ในช่อง พบ คือ พบข้อบกพร่อง ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ในช่อง ไม่พบ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3. เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง พบ และ ไม่พบ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในฟาร์ม 
 4. เลขในวงเล็บ ( ) หลังข้อก าหนด คือ อ้างอิงตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 4402-2553  

ลงช่ือ..................................................................เจ้าของฟาร์ม /ผู้แทน 
       (................................................................) 

ลงช่ือ.................................................... หัวหน้าผูต้รวจประเมิน 
     (......................................................) 
วันท่ี ......................................................................... 
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แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่       ตรวจต่ออายุ        
 
สรุปผลการตรวจประเมิน   

 

ข้อก าหนดหลัก  21  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   21  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. %  
ข้อแนะน า        12  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. %  

 

       เป็นไปตามข้อก าหนด       ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด    
 
กรณีตรวจต่ออายุ ผลการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา 

 

ข้อก าหนดรอง   21  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. % 
ข้อแนะน า        12  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. %  

 

  
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน มีเกณฑ์ดังนี้ 
1. ผลการตรวจประเมนิต้องเป็นไปตามข้อก าหนดหลัก (Major) ทุกข้อ 
2. ผลการตรวจประเมนิต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรอง (Minor) ไม่น้อยกว่า 60 % ของข้อก าหนดรองทั้งหมด 
กรณีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง ในรอบปีต่อไป ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
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แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์มการตรวจติดตาม 
วันหมดอายุการรับรอง...................................................................... อายุการรับรอง .............. ปี 

 

ข้อก าหนด 
ตรวจประเมิน  

ข้อก าหนด 
ตรวจประเมิน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
1. น้ า     4. การจัดการคุณภาพในกระ    

1.1  ข้อก าหนดหลัก      บวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว    
2. พื้นที่ปลูก     4.7  ข้อก าหนดรอง    

2.1  ข้อก าหนดหลัก     4.8  ข้อแนะน า      
2.2  ข้อก าหนดหลัก      4.9  ข้อแนะน า    
2.3  ข้อก าหนดรอง      4.10  ข้อแนะน า      
2.4  ข้อก าหนดรอง     4.11  ข้อแนะน า     

3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร     5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง    
3.1  ข้อก าหนดหลัก      การเก็บเกี่ยว    
3.2  ข้อก าหนดหลัก      5.1  ข้อก าหนดหลัก     
3.3  ข้อก าหนดหลัก      5.2  ข้อก าหนดหลัก     
3.4  ข้อก าหนดรอง     5.3  ข้อก าหนดหลัก     
3.5  ข้อก าหนดรอง      5.4  ข้อก าหนดรอง    
3.6  ข้อก าหนดรอง      6. เก็บรักษาและการขนส่ง    
3.7  ข้อก าหนดรอง      6.1  ข้อก าหนดหลัก    
3.8  ข้อก าหนดรอง      6.2  ข้อก าหนดหลัก    
3.9  ข้อก าหนดรอง     6.3 ข้อก าหนดหลัก    
3.10  ข้อก าหนดรอง     6.4  ข้อก าหนดหลัก    
3.11  ข้อแนะน า     6.5  ข้อก าหนดหลัก    
3.12  ข้อแนะน า       6.6  ข้อก าหนดรอง    
3.13  ข้อแนะน า       6.7  ข้อก าหนดรอง    
3.14  ข้อแนะน า       6.8  ข้อก าหนดรอง    
3.15  ข้อแนะน า       6.9  ข้อก าหนดรอง    
3.16  ข้อแนะน า       7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน    
3.17  ข้อแนะน า       7.1  ข้อก าหนดรอง     

4. การจัดการคุณภาพในกระ     7.2  ข้อก าหนดรอง     
บวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว     7.3  ข้อแนะน า    
4.1  ข้อก าหนดหลัก      8. การบันทึกข้อมูล    
4.2  ข้อก าหนดหลัก      8.1  ข้อก าหนดหลัก     
4.3  ข้อก าหนดหลัก     8.2  ข้อก าหนดหลัก    
4.4  ข้อก าหนดหลัก     8.3  ข้อก าหนดหลัก    
4.5  ข้อก าหนดรอง     8.4  ข้อก าหนดรอง    
4.6  ข้อก าหนดรอง     8.5  ข้อก าหนดรอง    

หมายเหตุ  1. ให้ใส่ ตามข้อก าหนด ในแต่ละครั้งท่ีเข้าตรวจประเมิน 
2. ให้ใส่เครื่องหมาย “ - ” กรณี NA (Non Applicable) ไม่เกี่ยวข้อง 
3. ใน 1 รอบการรับรอง ต้องตรวจประเมินให้ครบทุกข้อก าหนด  
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แบบบันทึกการเก็บตัวอยา่งดิน  น้ า  และพืชส่งวิเคราะห์ 

 

ล าดับที ่
รายละเอียด และความ 

เสี่ยงของตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ 
วัน / เดือน / ปี  ท่ีเก็บ 

ช่ือ-สกุล 
ผู้เก็บตัวอย่าง 

วัน / เดือน / ปี ผลการวิเคราะห์  

ส่ง
ตัวอย่าง 

รับผล
วิเคราะห์ 

ไม่พบ 
สารเคมี/ เชื้อจุลินทรีย์/

โลหะหนัก 
และปริมาณท่ีพบ 

ค่ามาตรฐาน 
ท่ียอมรับได้ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
หมายเหตุ   ต้องเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดิน  น้ า  และพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  

 ลงช่ือ........................................................เจ้าของฟาร์ม ลงช่ือ........................................................ผู้ตรวจประเมิน 
           (..........................................................)       (.........................................................)  
 
 

 
  

ครั้งที่  1  
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แบบบันทึกการเก็บตัวอยา่งดิน  น้ า  และพืชส่งวิเคราะห์ 

 

ล าดับที ่
รายละเอียด และความ 

เสี่ยงของตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ 
วัน / เดือน / ปี  ท่ีเก็บ 

ช่ือ-สกุล 
ผู้เก็บตัวอย่าง 

วัน / เดือน / ปี ผลการวิเคราะห์  

ส่ง
ตัวอย่าง 

รับผล
วิเคราะห์ 

ไม่พบ 
สารเคมี/ เชื้อจุลินทรีย์/

โลหะหนัก 
และปริมาณท่ีพบ 

ค่ามาตรฐาน 
ท่ียอมรับได้ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
หมายเหตุ   ต้องเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดิน  น้ า  และพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  

 ลงช่ือ........................................................เจ้าของฟาร์ม ลงช่ือ........................................................ผู้ตรวจประเมิน 
           (..........................................................)       (.........................................................)  
 
 

 
  

ครั้งที่  1  
(ส าเนา) 



              F-68 (0-09/02/61) 37/39 

 
 

 
แบบบันทึกการเก็บตัวอยา่งดิน  น้ า  และพืชส่งวิเคราะห์ 

 

ล าดับที ่
รายละเอียด และความ 

เสี่ยงของตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ 
วัน / เดือน / ปี  ท่ีเก็บ 

ช่ือ-สกุล 
ผู้เก็บตัวอย่าง 

วัน / เดือน / ปี ผลการวิเคราะห์  

ส่ง
ตัวอย่าง 

รับผล
วิเคราะห์ 

ไม่พบ 
สารเคมี/ เชื้อจุลินทรีย์/

โลหะหนัก 
และปริมาณท่ีพบ 

ค่ามาตรฐาน 
ท่ียอมรับได้ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
หมายเหตุ   ต้องเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดิน  น้ า  และพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  

 ลงช่ือ........................................................เจ้าของฟาร์ม ลงช่ือ........................................................ผู้ตรวจประเมิน 
           (..........................................................)       (.........................................................)  
 
 

 
  

ครั้งที่  2  
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แบบบันทึกการเก็บตัวอยา่งดิน  น้ า  และพืชส่งวิเคราะห์ 

 

ล าดับที ่
รายละเอียด และความ 

เสี่ยงของตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ 
วัน / เดือน / ปี  ท่ีเก็บ 

ช่ือ-สกุล 
ผู้เก็บตัวอย่าง 

วัน / เดือน / ปี ผลการวิเคราะห์  

ส่ง
ตัวอย่าง 

รับผล
วิเคราะห์ 

ไม่พบ 
สารเคมี/ เชื้อจุลินทรีย์/

โลหะหนัก 
และปริมาณท่ีพบ 

ค่ามาตรฐาน 
ท่ียอมรับได้ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
หมายเหตุ   ต้องเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดิน  น้ า  และพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  

 ลงช่ือ........................................................เจ้าของฟาร์ม ลงช่ือ........................................................ผู้ตรวจประเมิน 
           (..........................................................)       (.........................................................)  
 
 

  

ครั้งที่  2  
(ส าเนา) 
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บันทึกเพิ่มเติม 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


