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แบบก าหนดการตรวจรับรองการผลิตระบบการจัดการคุณภาพ GAP มันส าปะหลัง 
 

คร้ังท่ี 
วัน / เดือน / ปี 

ที่ออกตรวจ 
รายการที่ตรวจ รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน 

1 ........../........./.......... 
   1. แหล่งน้ า 
   2. พื้นที่ปลูก 
   3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. กระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกี่ยว 
   5 การเก็บเกีย่ว 
   6. การขนส่ง 
   7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
   8. การบนัทึกข้อมูล  

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

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 

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

2 ........../........./.......... 
   1. แหล่งน้ า 
   2. พื้นที่ปลูก 
   3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. กระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกี่ยว 
   5 การเก็บเกีย่ว 
   6. การขนส่ง 
   7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
   8. การบนัทึกข้อมูล 

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

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 

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

3 ........../........./.......... 
   1. แหล่งน้ า 
   2. พื้นที่ปลูก 
   3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. กระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกี่ยว 
   5 การเก็บเกีย่ว 
   6. การขนส่ง 
   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............................... .....      
ครั้งที่ 2  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช.. ..................................     
ครั้งที่ 3  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............................... .....      

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

 อ่ืน ๆ.....................................................................................  
ครั้งที่ 1  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............................... .....      
ครั้งที่ 2  สูตร..........................................อัตรา.................................อายุของพืช............ ........................     
ครั้งที่ 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......................................ชว่งที่ระบาด.............................................................................................. ........ 
 การป้องกันก าจัด....................................................………………………………………………..…………………………………… 
 ชื่อศัตรูพืช......................................ชว่งที่ระบาด.............................................................................................. ........ 
 การป้องกันก าจัด....................................................………………………………………………..…………………………………… 
 ชื่อศัตรูพืช......................................ชว่งที่ระบาด.............................................................................................. ........ 
 การป้องกันก าจัด....................................................………………………………………………..…………………………………… 
 ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทิศ เหนือ 
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แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตมันส าปะหลัง 

รายการตรวจที่ 1 :  แหล่งน้ า     แหล่งน้ าท่ีใช้ในแปลงปลกู     

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจาก
แหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือ
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล กรณีที่เสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรในผลิตผล 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 
วิธีการตรวจ

ประเมิน หมายเหตุ 
ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 

1. พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนโลหะหนักและสิ่งที่เป็นอันตรายใน
ผลิตผล หากมีความเสี่ยงให้วิเคราะห์ดิน ผลิตผล
ในระยะเก็บเกี่ยว และเก็บผลวิเคราะห์ฯ ไว้เป็น
หลักฐาน 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.1.1) 

              

2. พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน 

ข้อก าหนด
หลัก 

(กฎหมาย) 

              

3. มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยระบุชื่อ 
เจ้าของพื้นที่สถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี)
ที่ตั้งแปลง แผนผังที่ตั้งแปลงแผนผังแปลง-
ปลูกชนิดพืช และพันธุ์ที่ปลูก กรณีมีหลาย
แปลงย่อยให้มีการจัดท ารหัสแปลงปลูก 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.1.2) 

              

4. จัดท าประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 
3 ปี 

ข้อแนะน า
(ก.1.2.) 

              

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

ผลการตรวจประเมิน : พื้นที่ปลูก 
ข้อก าหนดหลัก  2  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   1  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
ข้อแนะน า        1  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 
ชนิดพืช ชนิดและอัตราการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ถูกต้อง 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.2.1) 

              

2. ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะ- 
น าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรม
วิชาการเกษตร และการใช้ต้องสอดคล้องกับ
ศัตรูพืชที่พบ 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.2.1) 

              

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

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.2.1) 

              

4. ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวม
เสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษ
อย่างถูกต้อง ได้แก่ หน้ากาก/แว่นตา ผ้าปิด
จมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้าบูท 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.2.1) 

              

5. ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกัน
ตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.2.1) 

              

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

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.2.1) 

              

7. เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการ 
เกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นที่ถูกต้อง 
โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อก าหนด
รอง  

 (ก.2.1) 

              

8. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.2.2)  

              

9. วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ไม่หมดใน
คราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บใน
สถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้อง  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.2.2) 

              

10. สถานที่เก็บต้องมีลักษณะมิดชิด ไม่เป็น
อันตรายต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมมี
อากาศถ่ายเทสะดวก สามารถป้องกันแสงแดด
และฝน 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.2.2) 

              

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.2.1) 

              

12. หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุอันตรายทางการ 
เกษตรซ้ าชนิดเดิม 

ข้อแนะน า 
(ก.2.1) 

              

13. มีการเตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตร
อย่างถูกวิธีและต้องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ก่อนน าไปใช้  

ข้อแนะน า 
(ก.2.1) 

              

14. ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร มากกว่า
สองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็นค าแนะน าของ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อมูลทาง
วิชาการรับรอง  

ข้อแนะน า 
(ก.2.1) 

              

15. ขณะพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้อง
อยู่เหนือลมตลอดเวลา ควรพ่นในช่วงเช้าหรือ
เย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดด
จัดหรือลมพัดแรง  รวมถึงต้องระวังละออง
วัตถุอันตรายทางการเกษตรฟุ้งกระจายไป
ปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม 

ข้อแนะน า 
(ก.2.1) 

 

              

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

ข้อแนะน า 
(ก.2.1) 

              

17. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ป้อง- 
กันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วนและพร้อมใช้งาน  

ข้อแนะน า 
(ก.2.1) 

              

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

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 :  กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 

1. มีการเตรียมดินที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น 
การไถพรวน การยกร่องขวางแนวกรณีพื้นที่
ลาดเอียง การท าลายชั้นดินดานใต้ผิวดิน 
เป็นต้น 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.3.1.1) 

              

2. มีการใช้ปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน โดยขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.3.1.2) 

              

3. ต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ ตรงตามพันธุ์ 
และมีอายุเหมาะสมส าหรับปลูก ต้องมาจากแหลง่
ที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอด
จากศัตรูพืช 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.3.2) 

              

4. หลังการปลูกต้องก าจัดและควบคุมวัชพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วง 3 เดือน 
หลังการปลูก 

ข้อก าหนด
หลัก 

(ก.3.3) 

              

5. ควบคุม หรือก าจัดศัตรูพืชหลังการปลูก
อย่างถูกต้องตามค าแนะน าของหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.3) 

              

6. มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อป้องกันความ
เสื่อมโทรมของดิน  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.1.2) 

              

7. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องมีกระบวน-
การหมักที่ เหมาะสมหรือมีการย่อยสลาย
สมบูรณ์ วัสดุที่ใช้หมักต้องมาจากแหล่งที่ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนัก และวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร กรณีมีความเสี่ยงให้
เก็บผลผลิตวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน โดยมีการ
บันทึกข้อมูล ระบุวิธีการ วันที่ แหล่งที่มาของ
วัสดุหมัก และช่วงเวลาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.1.2) 

              

8. ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อพืช
ที่ปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือ
องค์กรวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.3.1) 

              

9. กรณีแช่ท่อนพันธุ์ เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ควรใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.3.2) 

              

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 

10. ในพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลัง ควรหลีกเลี่ยงการปลูกมัน
ส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง  

ข้อแนะน า 
(ก.3.3.2) 

              

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

ผลการตรวจประเมิน :  กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว    
ข้อก าหนดหลัก  4  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) ......................... ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   5  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ
ข้อแนะน า        1  ข้อ  ใช่ ..........................ข้อ  ไม่ใช่ ........................... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .......................... ข้อ 
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รายการตรวจที่ 5 :  การเก็บเกี่ยว 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. เก็บเกี่ยวผลิตผลที่อายุเหมาะสม มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อ 
-ก าหนดของคู่ค้า อยู่ระหว่าง 8 เดือน ถึง 18 
เดือน 

ข้อก าหนด
หลัก 
(ก.4) 

              

2. การเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อ
ลดสิ่งปลอมปนที่ติดมากับผลผลิต  

ข้อก าหนด
หลัก 
(ก.4) 

              

3. มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
กรณีผลิตมันเส้น ต้องมีการจัดการและควบคุม
คุณภาพของการผลิตมันเส้นอย่างเหมาะสม 

ข้อก าหนด
หลัก 
(ก.4) 

              

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

ข้อก าหนดหลัก  3  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 6 : การขนส่ง 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 

1. ให้ขนส่งผลติผลไปยงัจุดรับซือ้หรือไปยัง
ลานตากทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วัน 
 

ข้อก าหนด
หลัก 
(ก.5) 

              

2. พาหนะที่ใช้ขนส่งต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือไม่เป็นพาหนะที่ใช้
บรรทุกวัตถุอันตราย ดิน สัตว์ หรือมูลสัตว์ ใน
กรณีที่ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมีการ
จัดการที่ดี 

ข้อก าหนด
รอง 
(ก.5) 

              

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

ผลการตรวจประเมิน : การขนส่ง 
ข้อก าหนดหลัก  1   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 7 : สุขภาพของผู้ปฏิบัตงิาน 

ข้อก าหนด 
ระดับข้อ 
ก าหนด 

ผลการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภาษณ์ 
1. ผู้ปฏบิัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะ- 
สมและเพียงพอ  

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.6.1) 

              

2. ผู้ปฏบิัติงานเก่ียวกับวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรต้องได้รับการตรวจสขุภาพตาม
ความเหมาะสม 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.6.1) 

              

3. มีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานประจ า
ในพื้นที่อย่างเหมาะสม  

ข้อแนะน า 
(ก.6.2)  

              

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.7.1) 

              

2. มีการบันทึกข้อมูลที่มาของปัจจัยการผลิต  ข้อก าหนด 
หลัก 

(ก.7.1) 

              

3. มีการบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว  

ข้อก าหนด 
หลัก 

(ก.7.1) 

              
 

4. มีการบันทึกข้อมูลการขนส่ง และข้อมูลผู้รับ
ซื้อผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลแต่ละรุน่ไป
จ าหน่าย 

ข้อก าหนด 
รอง 

(ก.7.1) 

              

5. เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสาร 
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อย
กว่า 1 รอบการรับรอง หรือตามที่ประกอบการ 
หรือประเทศคู่ค้าต้องการ 

ข้อก าหนด
รอง 

(ก.7.2) 

              

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 
 1.2 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้นโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรณีมีความ
เส่ียง ให้เก็บตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ และเก็บผลวิเคราะห์ไว้เป็นหลกัฐาน (ก.1.1) 

  

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลกูไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.1.1)   

 2.2 พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่มีลกัษณะคล้ายกัน (กฎหมาย)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตรา การใช้ 
เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ก.2.1) 

  

 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า บนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร และการใช้ต้องสอดคล้อง
กับศัตรูพืชที่พบ (ก.2.1) 

  

 3.3 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวตัถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม (ก.2.1)                                    

  

4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 4.1 มีเตรียมดินที่ถูกต้องและเหมาะสม (ก.3.1.1)   
 4.2 มีการใช้ปุ๋ยที่ปลอดภัยตอ่ผลิตผลและการบริโภค โดยขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1.2)   

 4.3 ต้นพันธุ ์หรือสว่นขยายพันธุ ์ตรงตามพันธุ ์ตอ้งมาจากแหล่งที่เชือ่ถือได ้ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.3.2)   
 4.4 หลังการปลูกต้องก าจัดและควบคุมวัชพืชอยา่งมีประสิทธภิาพหลังการปลูกภายใน 3 เดือน (ก.3.3)    

5. การเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า เช่น ที่อายุระหว่าง 8 
เดือน ถึง 18 เดือน เป็นต้น (ก.4) 

  

 5.2 การเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อลดสิ่งปลอมปนที่ติดมากับผลผลิต (ก.4)   
 5.3 มีการจัดการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม กรณีการผลิตมันเส้น อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม (ก.4)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 6.1 มีการขนส่งผลิตผลออกจากแปลงปลูกไปยังลานตากทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วัน (ก.5)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกขอ้มูลจ านวนพื้นทีป่ลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.7.1)   

 8.2 มีการบันทึกข้อมูลที่มาของปัจจัยการผลิต (ก.7.1)   

 8.3 การบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.7.1)   

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 
   
  

ครั้งที่  1  



              F-69 (0-09/02/61) 16/39 

 
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 
 1.2 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้นโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรณีมีความ
เส่ียง ให้เก็บตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ และเก็บผลวิเคราะห์ไว้เป็นหลกัฐาน (ก.1.1) 

  

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลกูไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.1.1)   

 2.2 พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่มีลกัษณะคล้ายกัน (กฎหมาย)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตรา การใช้ 
เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ก.2.1) 

  

 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า บนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร และการใช้ต้องสอดคล้อง
กับศัตรูพืชที่พบ (ก.2.1) 

  

 3.3 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวตัถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม (ก.2.1)                                    

  

4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 4.1 มีเตรียมดินที่ถูกต้องและเหมาะสม (ก.3.1.1)   
 4.2 มีการใช้ปุ๋ยที่ปลอดภัยตอ่ผลิตผลและการบริโภค โดยขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1.2)   

 4.3 ต้นพันธุ ์หรือสว่นขยายพันธุ ์ตรงตามพันธุ ์ตอ้งมาจากแหล่งที่เชือ่ถือได ้ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.3.2)   
 4.4 หลังการปลูกต้องก าจัดและควบคุมวัชพืชอยา่งมีประสิทธภิาพหลังการปลูกภายใน 3 เดือน (ก.3.3)    

5. การเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า เช่น ที่อายุระหว่าง 8 
เดือน ถึง 18 เดือน เป็นต้น (ก.4) 

  

 5.2 การเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อลดสิ่งปลอมปนที่ติดมากับผลผลิต (ก.4)   
 5.3 มีการจัดการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม กรณีการผลิตมันเส้น อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม (ก.4)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 6.1 มีการขนส่งผลิตผลออกจากแปลงปลูกไปยังลานตากทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วัน (ก.5)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกขอ้มูลจ านวนพื้นทีป่ลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.7.1)   

 8.2 มีการบันทึกข้อมูลที่มาของปัจจัยการผลิต (ก.7.1)   

 8.3 การบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.7.1)   

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 
   
  

ครั้งที่  1  
(ส าเนา) 
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี) ท่ีตั้งแปลง แผนผังท่ีตั้ง ฯลฯ (ก.1.2)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษอย่างถูกต้อง ได้แก่  หน้ากาก/แว่นตา ผ้าปิดจมูก 
ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้าบูท (ก.2.1) 

  

 3.2 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล (ก.2.1)   
 3.3 ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และต้องน าเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก
จากเสื้อผ้าท่ีใช้ปกติ (ก.2.1) 

  

 3.4 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ก.2.1)  

  

 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.2.2)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.2.2) 

  

 3.7 สถานท่ีเก็บต้องมีลักษณะมิดชิด ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันแสงแดดและฝน (ก.2.2)   
4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม และก าจัดศัตรูพืชหลังการปลูกอย่างถูกต้อง ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(ก.3.3) 

  

 4.2 มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.3.1.2)   
 4.3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องมีกระบวนการหมักท่ีเหมาะสมหรือมีการย่อยสลายสมบูรณ์ (ก.3.1.2)   
 4.4 ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.3.3.1)   
 4.5 กรณีแช่ท่อนพันธุ์ เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชควรใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ก.3.2)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 พาหนะท่ีใช้ขนส่งต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือไม่ใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ดิน สัตว์ หรือมูลสัตว์ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมีการจัดการที่ดี (ก.5) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.6.1)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม (ก.6.1)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.7.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า 1 รอบการรับรอง (ก.7.2)   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................... 
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี) ท่ีตั้งแปลง แผนผังท่ีตั้ง ฯลฯ (ก.1.2)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษอย่างถูกต้อง ได้แก่  หน้ากาก/แว่นตา ผ้าปิดจมูก 
ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้าบูท (ก.2.1) 

  

 3.2 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล (ก.2.1)   
 3.3 ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และต้องน าเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก
จากเสื้อผ้าท่ีใช้ปกติ (ก.2.1) 

  

 3.4 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ก.2.1)  

  

 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.2.2)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.2.2) 

  

 3.7 สถานท่ีเก็บต้องมีลักษณะมิดชิด ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันแสงแดดและฝน (ก.2.2)   
4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม และก าจัดศัตรูพืชหลังการปลูกอย่างถูกต้อง ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(ก.3.3) 

  

 4.2 มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.3.1.2)   
 4.3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องมีกระบวนการหมักท่ีเหมาะสมหรือมีการย่อยสลายสมบูรณ์ (ก.3.1.2)   
 4.4 ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.3.3.1)   
 4.5 กรณีแช่ท่อนพันธุ์ เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชควรใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ก.3.2)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 พาหนะท่ีใช้ขนส่งต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือไม่ใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ดิน สัตว์ หรือมูลสัตว์ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมีการจัดการที่ดี (ก.5) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.6.1)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม (ก.6.1)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.7.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า 1 รอบการรับรอง (ก.7.2)   

 

บันทึกเพิ่มเติม  ........................................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข 
 
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. 5901-2553  

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

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

ครั้งที่  1  
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สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข 
 
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. 5901-2553  

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

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

ครั้งที่  1 
(ส าเนา)  
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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 
 1.2 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้นโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรณีมีความ
เส่ียง ให้เก็บตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ และเก็บผลวิเคราะห์ไว้เป็นหลกัฐาน (ก.1.1) 

  

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลกูไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.1.1)   

 2.2 พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่มีลกัษณะคล้ายกัน (กฎหมาย)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตรา การใช้ 
เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ก.2.1) 

  

 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า บนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร และการใช้ต้องสอดคล้อง
กับศัตรูพืชที่พบ (ก.2.1) 

  

 3.3 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวตัถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม (ก.2.1)                                    

  

4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 4.1 มีเตรียมดินที่ถูกต้องและเหมาะสม (ก.3.1.1)   
 4.2 มีการใช้ปุ๋ยที่ปลอดภัยตอ่ผลิตผลและการบริโภค โดยขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1.2)   

 4.3 ต้นพันธุ ์หรือสว่นขยายพันธุ ์ตรงตามพันธุ ์ตอ้งมาจากแหล่งที่เชือ่ถือได ้ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.3.2)   
 4.4 หลังการปลูกต้องก าจัดและควบคุมวัชพืชอยา่งมีประสิทธภิาพหลังการปลูกภายใน 3 เดือน (ก.3.3)    

5. การเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า เช่น ที่อายุระหว่าง 8 
เดือน ถึง 18 เดือน เป็นต้น (ก.4) 

  

 5.2 การเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อลดสิ่งปลอมปนที่ติดมากับผลผลิต (ก.4)   
 5.3 มีการจัดการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม กรณีการผลิตมันเส้น อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม (ก.4)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 6.1 มีการขนส่งผลิตผลออกจากแปลงปลูกไปยังลานตากทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วัน (ก.5)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกขอ้มูลจ านวนพื้นทีป่ลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.7.1)   

 8.2 มีการบันทึกข้อมูลที่มาของปัจจัยการผลิต (ก.7.1)   

 8.3 การบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.7.1)   

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 
   
  

ครั้งที่  2  
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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 
 1.2 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้นโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรณีมีความ
เส่ียง ให้เก็บตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ และเก็บผลวิเคราะห์ไว้เป็นหลกัฐาน (ก.1.1) 

  

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลกูไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.1.1)   

 2.2 พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่มีลกัษณะคล้ายกัน (กฎหมาย)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตรา การใช้ 
เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ก.2.1) 

  

 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า บนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร และการใช้ต้องสอดคล้อง
กับศัตรูพืชที่พบ (ก.2.1) 

  

 3.3 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวตัถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม (ก.2.1)                                    

  

4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 4.1 มีเตรียมดินที่ถูกต้องและเหมาะสม (ก.3.1.1)   
 4.2 มีการใช้ปุ๋ยที่ปลอดภัยตอ่ผลิตผลและการบริโภค โดยขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1.2)   

 4.3 ต้นพันธุ ์หรือสว่นขยายพันธุ ์ตรงตามพันธุ ์ตอ้งมาจากแหล่งที่เชือ่ถือได ้ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.3.2)   
 4.4 หลังการปลูกต้องก าจัดและควบคุมวัชพืชอยา่งมีประสิทธภิาพหลังการปลูกภายใน 3 เดือน (ก.3.3)    

5. การเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า เช่น ที่อายุระหว่าง 8 
เดือน ถึง 18 เดือน เป็นต้น (ก.4) 

  

 5.2 การเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อลดสิ่งปลอมปนที่ติดมากับผลผลิต (ก.4)   
 5.3 มีการจัดการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม กรณีการผลิตมันเส้น อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม (ก.4)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 6.1 มีการขนส่งผลิตผลออกจากแปลงปลูกไปยังลานตากทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วัน (ก.5)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกขอ้มูลจ านวนพื้นทีป่ลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.7.1)   

 8.2 มีการบันทึกข้อมูลที่มาของปัจจัยการผลิต (ก.7.1)   

 8.3 การบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.7.1)   

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 
   
  

ครั้งที่  2  
(ส าเนา) 
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี) ท่ีตั้งแปลง แผนผังท่ีตั้ง ฯลฯ (ก.1.2)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษอย่างถูกต้อง ได้แก่  หน้ากาก/แว่นตา ผ้าปิดจมูก 
ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้าบูท (ก.2.1) 

  

 3.2 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล (ก.2.1)   
 3.3 ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และต้องน าเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก
จากเสื้อผ้าท่ีใช้ปกติ (ก.2.1) 

  

 3.4 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ก.2.1)  

  

 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.2.2)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.2.2) 

  

 3.7 สถานท่ีเก็บต้องมีลักษณะมิดชิด ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันแสงแดดและฝน (ก.2.2)   
4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม และก าจัดศัตรูพืชหลังการปลูกอย่างถูกต้อง ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(ก.3.3) 

  

 4.2 มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.3.1.2)   
 4.3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องมีกระบวนการหมักท่ีเหมาะสมหรือมีการย่อยสลายสมบูรณ์ (ก.3.1.2)   
 4.4 ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.3.3.1)   
 4.5 กรณีแช่ท่อนพันธุ์ เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชควรใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ก.3.2)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 พาหนะท่ีใช้ขนส่งต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือไม่ใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ดิน สัตว์ หรือมูลสัตว์ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมีการจัดการที่ดี (ก.5) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.6.1)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม (ก.6.1)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.7.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า 1 รอบการรับรอง (ก.7.2)   

 

บันทึกเพิ่มเติม  ........................................................................................................................................................................................... 
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี) ท่ีตั้งแปลง แผนผังท่ีตั้ง ฯลฯ (ก.1.2)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษอย่างถูกต้อง ได้แก่  หน้ากาก/แว่นตา ผ้าปิดจมูก 
ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้าบูท (ก.2.1) 

  

 3.2 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล (ก.2.1)   
 3.3 ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และต้องน าเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก
จากเสื้อผ้าท่ีใช้ปกติ (ก.2.1) 

  

 3.4 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ก.2.1)  

  

 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.2.2)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.2.2) 

  

 3.7 สถานท่ีเก็บต้องมีลักษณะมิดชิด ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันแสงแดดและฝน (ก.2.2)   
4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม และก าจัดศัตรูพืชหลังการปลูกอย่างถูกต้อง ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(ก.3.3) 

  

 4.2 มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.3.1.2)   
 4.3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องมีกระบวนการหมักท่ีเหมาะสมหรือมีการย่อยสลายสมบูรณ์ (ก.3.1.2)   
 4.4 ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.3.3.1)   
 4.5 กรณีแช่ท่อนพันธุ์ เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชควรใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ก.3.2)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 พาหนะท่ีใช้ขนส่งต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือไม่ใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ดิน สัตว์ หรือมูลสัตว์ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมีการจัดการที่ดี (ก.5) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.6.1)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม (ก.6.1)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.7.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า 1 รอบการรับรอง (ก.7.2)   
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สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข 
 
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. 5901-2553  

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

ลงช่ือ.................................................... หัวหน้าผูต้รวจประเมิน 
     (......................................................) 
วันท่ี ......................................................................... 
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สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข 
 
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. 5901-2553  

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 
 1.2 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้นโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรณีมีความ
เส่ียง ให้เก็บตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ และเก็บผลวิเคราะห์ไว้เป็นหลกัฐาน (ก.1.1) 

  

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลกูไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.1.1)   

 2.2 พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่มีลกัษณะคล้ายกัน (กฎหมาย)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตรา การใช้ 
เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ก.2.1) 

  

 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า บนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร และการใช้ต้องสอดคล้อง
กับศัตรูพืชที่พบ (ก.2.1) 

  

 3.3 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวตัถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม (ก.2.1)                                    

  

4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 4.1 มีเตรียมดินที่ถูกต้องและเหมาะสม (ก.3.1.1)   
 4.2 มีการใช้ปุ๋ยที่ปลอดภัยตอ่ผลิตผลและการบริโภค โดยขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1.2)   

 4.3 ต้นพันธุ ์หรือสว่นขยายพันธุ ์ตรงตามพันธุ ์ตอ้งมาจากแหล่งที่เชือ่ถือได ้ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.3.2)   
 4.4 หลังการปลูกต้องก าจัดและควบคุมวัชพืชอยา่งมีประสิทธภิาพหลังการปลูกภายใน 3 เดือน (ก.3.3)    

5. การเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า เช่น ที่อายุระหว่าง 8 
เดือน ถึง 18 เดือน เป็นต้น (ก.4) 

  

 5.2 การเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อลดสิ่งปลอมปนที่ติดมากับผลผลิต (ก.4)   
 5.3 มีการจัดการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม กรณีการผลิตมันเส้น อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม (ก.4)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 6.1 มีการขนส่งผลิตผลออกจากแปลงปลูกไปยังลานตากทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วัน (ก.5)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกขอ้มูลจ านวนพื้นทีป่ลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.7.1)   

 8.2 มีการบันทึกข้อมูลที่มาของปัจจัยการผลิต (ก.7.1)   

 8.3 การบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.7.1)   

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 
   
  

ครั้งที่  3  
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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 
 1.2 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้นโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรณีมีความ
เส่ียง ให้เก็บตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ และเก็บผลวิเคราะห์ไว้เป็นหลกัฐาน (ก.1.1) 

  

2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 2.1 พื้นที่ปลกูไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผลิตผล (ก.1.1)   

 2.2 พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่มีลกัษณะคล้ายกัน (กฎหมาย)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตรา การใช้ 
เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ก.2.1) 

  

 3.2 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า บนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร และการใช้ต้องสอดคล้อง
กับศัตรูพืชที่พบ (ก.2.1) 

  

 3.3 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวตัถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม (ก.2.1)                                    

  

4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 4.1 มีเตรียมดินที่ถูกต้องและเหมาะสม (ก.3.1.1)   
 4.2 มีการใช้ปุ๋ยที่ปลอดภัยตอ่ผลิตผลและการบริโภค โดยขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร (ก.3.1.2)   

 4.3 ต้นพันธุ ์หรือสว่นขยายพันธุ ์ตรงตามพันธุ ์ตอ้งมาจากแหล่งที่เชือ่ถือได ้ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และปลอดจากศัตรูพืช (ก.3.2)   
 4.4 หลังการปลูกต้องก าจัดและควบคุมวัชพืชอยา่งมีประสิทธภิาพหลังการปลูกภายใน 3 เดือน (ก.3.3)    

5. การเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 5.1 เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า เช่น ที่อายุระหว่าง 8 
เดือน ถึง 18 เดือน เป็นต้น (ก.4) 

  

 5.2 การเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อลดสิ่งปลอมปนที่ติดมากับผลผลิต (ก.4)   
 5.3 มีการจัดการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม กรณีการผลิตมันเส้น อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม (ก.4)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดหลกั) พบ ไม่พบ 
 6.1 มีการขนส่งผลิตผลออกจากแปลงปลูกไปยังลานตากทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วัน (ก.5)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดหลัก) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกขอ้มูลจ านวนพื้นทีป่ลูก รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม (ก.7.1)   

 8.2 มีการบันทึกข้อมูลที่มาของปัจจัยการผลิต (ก.7.1)   

 8.3 การบันทึกข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว (ก.7.1)   

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 
   
  

ครั้งที่  3  
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี) ท่ีตั้งแปลง แผนผังท่ีตั้ง ฯลฯ (ก.1.2)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษอย่างถูกต้อง ได้แก่  หน้ากาก/แว่นตา ผ้าปิดจมูก 
ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้าบูท (ก.2.1) 

  

 3.2 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล (ก.2.1)   
 3.3 ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และต้องน าเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก
จากเสื้อผ้าท่ีใช้ปกติ (ก.2.1) 

  

 3.4 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ก.2.1)  

  

 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.2.2)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.2.2) 

  

 3.7 สถานท่ีเก็บต้องมีลักษณะมิดชิด ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันแสงแดดและฝน (ก.2.2)   
4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม และก าจัดศัตรูพืชหลังการปลูกอย่างถูกต้อง ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(ก.3.3) 

  

 4.2 มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.3.1.2)   
 4.3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องมีกระบวนการหมักท่ีเหมาะสมหรือมีการย่อยสลายสมบูรณ์ (ก.3.1.2)   
 4.4 ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.3.3.1)   
 4.5 กรณีแช่ท่อนพันธุ์ เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชควรใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ก.3.2)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 พาหนะท่ีใช้ขนส่งต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือไม่ใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ดิน สัตว์ หรือมูลสัตว์ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมีการจัดการที่ดี (ก.5) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.6.1)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม (ก.6.1)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.7.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า 1 รอบการรับรอง (ก.7.2)   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................... 
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รายการตรวจประเมิน และข้อก าหนด ข้อบกพร่อง 
2. พ้ืนที่ปลกู (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 2.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยระบุ ชื่อเจ้าของพื้นท่ี สถานท่ีติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี) ท่ีตั้งแปลง แผนผังท่ีตั้ง ฯลฯ (ก.1.2)   

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 3.1 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษอย่างถูกต้อง ได้แก่  หน้ากาก/แว่นตา ผ้าปิดจมูก 
ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้าบูท (ก.2.1) 

  

 3.2 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล (ก.2.1)   
 3.3 ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีหลังพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และต้องน าเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก
จากเสื้อผ้าท่ีใช้ปกติ (ก.2.1) 

  

 3.4 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ก.2.1)  

  

 3.5 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลายอย่างถูกวิธี (ก.2.2)   
 3.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ไม่หมดในคราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หาก
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (ก.2.2) 

  

 3.7 สถานท่ีเก็บต้องมีลักษณะมิดชิด ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันแสงแดดและฝน (ก.2.2)   
4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 4.1 ควบคุม และก าจัดศัตรูพืชหลังการปลูกอย่างถูกต้อง ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(ก.3.3) 

  

 4.2 มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน (ก.3.1.2)   
 4.3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้องมีกระบวนการหมักท่ีเหมาะสมหรือมีการย่อยสลายสมบูรณ์ (ก.3.1.2)   
 4.4 ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมต่อพืชท่ีปลูก ตามค าแนะน าของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (ก.3.3.1)   
 4.5 กรณีแช่ท่อนพันธุ์ เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชควรใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ก.3.2)   

6. การขนส่ง (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 6.1 พาหนะท่ีใช้ขนส่งต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือไม่ใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ดิน สัตว์ หรือมูลสัตว์ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถแยกพาหนะได้ต้องมีการจัดการที่ดี (ก.5) 

  

7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ก.6.1)   
 7.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม (ก.6.1)   

8. การบันทึกข้อมูล (ข้อก าหนดรอง) พบ ไม่พบ 
 8.1 มีการบันทึกข้อมูลผู้รับซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย (ก.7.1)   
 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ไม่น้อยกว่า 1 รอบการรับรอง (ก.7.2)   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ครั้งที่  3  
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สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข 
 
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. 5901-2553  

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

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

ครั้งที่  3  
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สรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้  
พบข้อบกพร่อง  ตามข้อก าหนดหลัก  ตามข้อก าหนดรอง ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข 
 
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. 5901-2553  

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

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

ครั้งที่  3 
(ส าเนา) 
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แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม 
 

 ตรวจแปลงใหม่       ตรวจต่ออายุ        
 
สรุปผลการตรวจประเมิน   

ข้อก าหนดหลัก  17  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ 
ข้อก าหนดรอง   18  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. %  
ข้อแนะน า        10  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. %  

 

       เป็นไปตามข้อก าหนด       ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด    

กรณีตรวจต่ออายุ ผลการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา 

ข้อก าหนดรอง   18  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เก่ียวข้อง) .............. ข้อ คิดเป็น …………….. % 
ข้อแนะน า        10  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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แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม  การตรวจติดตาม 
วันหมดอายุการรับรอง...................................................................... อายุการรับรอง .............. ปี 

 

ข้อก าหนด 
ตรวจประเมิน  

ข้อก าหนด 
ตรวจประเมิน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
1. แหล่งน้ า     4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว    

1.1  ข้อก าหนดหลัก     4.2  ข้อก าหนดหลัก     
2. พื้นที่ปลูก     4.3  ข้อก าหนดหลัก     

2.1  ข้อก าหนดหลัก      4.4  ข้อก าหนดหลัก     
2.2  ข้อก าหนดหลัก      4.5  ข้อก าหนดรอง    
2.3  ข้อก าหนดรอง     4.6  ข้อก าหนดรอง     
2.4  ข้อแนะน า     4.7  ข้อก าหนดรอง     

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร     4.8  ข้อก าหนดรอง     
3.1  ข้อก าหนดหลัก      4.9  ข้อก าหนดรอง    
3.2  ข้อก าหนดหลัก      4.10  ข้อแนะน า    
3.3  ข้อก าหนดหลัก      5. การเก็บเกี่ยว    
3.4  ข้อก าหนดรอง      5.1  ข้อก าหนดหลัก     
3.5  ข้อก าหนดรอง      5.2  ข้อก าหนดหลัก     
3.6  ข้อก าหนดรอง      5.3  ข้อก าหนดหลัก    
3.7  ข้อก าหนดรอง      6. การขนส่ง    
3.8  ข้อก าหนดรอง      6.1  ข้อก าหนดหลัก     
3.9  ข้อก าหนดรอง     6.2  ข้อก าหนดรอง     
3.10  ข้อก าหนดรอง     7. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน    
3.11  ข้อแนะน า       7.1  ข้อก าหนดรอง     
3.12  ข้อแนะน า       7.2  ข้อก าหนดรอง     
3.13  ข้อแนะน า       7.3  ข้อแนะน า    
3.14  ข้อแนะน า       8. การบันทึกข้อมูล    
3.15  ข้อแนะน า       8.1  ข้อก าหนดหลัก     
3.16  ข้อแนะน า       8.2  ข้อก าหนดหลัก    
3.17  ข้อแนะน า       8.3  ข้อก าหนดหลัก    

4. กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว     8.4  ข้อก าหนดรอง    
4.1  ข้อก าหนดหลัก      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 

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 

และปริมาณท่ีพบ 
ค่ามาตรฐาน 
ท่ียอมรับได้ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
หมายเหตุ   ต้องเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดิน  น้ า  และพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  
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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 

และปริมาณท่ีพบ 
ค่ามาตรฐาน 
ท่ียอมรับได้ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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บันทึกเพิ่มเติม 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


