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คูมือ  
โครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันผูบริโภคมีความหวงใยตอสุขภาพมากข้ึนและใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคาเกษตรท่ีมี  
ความปลอดภัยและไดมาตรฐานในขณะเดียวกันการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศมีมาตรการดาน สุขอนามัยพืช 
(SPS) ถูกนํามาใชเปนขอกีดกันทางการคาสินคาเกษตร อีกท้ังขณะนี้มีการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทําใหมีการเคล่ือนยายสินคาเกษตรอยางมีเสรีมากข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบตอการคาระหวางไทยกับประเทศ
อาเซียนดวยกัน และมาตรการดานสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยดานอาหารจะถูกนํามาเปนเงื่อนไขทางการคา
ระหวางประเทศและ ในตลาดโลก มากข้ึน ดังนั้นสินคาเกษตรและอาหารตองมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน  
จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรดานพืชใหเทียบเทากับมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับและ
สนับสนุนเกษตรกร ผูผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานระดับฟารมมากข้ึน ซึ่งเปนการผลิตตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ GAP พืช  

  กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู ทักษะและ
ความชํานาญใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตองพัฒนาเกษตรกร  
ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช เพิ่มข้ึน ดวยการ
ขับเคล่ือนสงเสริมสนับสนุนพัฒนาเกษตรกรผูผลิตพืชในแปลงใหญและในพื้นท่ีท่ัวไปท่ีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนอง
ความการสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย  มีคุณภาพ และไดมาตรฐานของผูบริโภคภายใน และตางประเทศ และเพื่อการ
พัฒนาท่ีมีความยั่งยืนในระบบการผลิต เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังผูผลิตและผูบริโภค
ของประเทศไทยตอไป 

2.วัตถุประสงค 
2.1. พัฒนาเจาหนาท่ีใหมีความรูการผลิตและการจัดการสินคาเกษตรและถายทอดความรูดานมาตรฐาน GAP พืช 
2.2. พัฒนาอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา 
2.3. สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรใหผลิตสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพและมาตรฐานตามระบบ  GAP พืช 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
3.1 พัฒนาเจาหนาท่ีในการเปนวิทยากรถายทอดความรูตามระบบ GAP พืช จํานวน 500 คน ใน 77 จังหวัด 
3.2 อบรมเกษตรกรเปน GAP อาสา จํานวน 882 ราย ใน 77 จังหวัด 
3.3 อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐาน GAP จํานวน 33,972 ราย ในกลุมผลิตพืชในแปลงใหญ และในกลุมพืช 

ท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีท่ัวไป  
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  
    4.1 พัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 

อบรมพัฒนาเจาหนาท่ีในการเปนวิทยากรหลักในการถายทอดความรูตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
พืช ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 9 โดยบุคคลเปาหมาย ประกอบดวย เจาหนาท่ี 
ผูเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการของสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 1 - 9 และสวนกลาง รวมจํานวน 500 คน  

เม่ือดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 
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    4.2 ถายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP พืช 

1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา  
     ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด ทําการคัดเลือกเกษตรกรเปาหมายจากอาสาสมัครเกษตร 

GAP อาสาในปท่ีผานมาท่ียังตองการพัฒนาความรูเพิ่มเติม, Smart Farmer หรือผูแทนสมาชิกแปลงใหญ อําเภอ
ละ 1 คน เพื่อเปนผูชวยเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาดาน GAP เชน ในกระบวนการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนเขาสูระบบ
การรับรองมาตรฐาน GAP รวมจํานวน 882 ราย  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรวบรวมข้ึนทะเบียนเปนอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา 
พรอมรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ 

2) อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ GAP พืชอาหารรายเด่ียว ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ
การผลิตพืชนอกแปลงใหญ 

    เพื่อพัฒนาความรูเกษตรกรสมาชิกในกลุมพืชท่ีมีศักยภาพตามเปาหมายของโครงการ จํานวน 
10,110 ราย ใหไดรับความรูในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และบันทึกขอมูลการสมัครเขาสูระบบ GAP ในระบบ GAP-online  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

3) อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ GAP พืชรายเด่ียว ในแปลงใหญ  
    เพื่อพัฒนาความรูเกษตรกรสมาชิกในแปลงใหญตามเปาหมายของโครงการ จํานวน 9,754 ราย  

ใหไดรับความรูในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด/อําเภอ และบันทึกขอมูลการสมัครเขาสูระบบ GAP ในระบบ GAP-online  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

4) อบรมและฝกปฏิบัติ GAP ขาว แบบกลุม ในแปลงใหญ  
เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกท่ีผลิตขาวในแปลงใหญตามเปาหมายของโครงการ จํานวน 712 กลุม 

ดวยการจัดทําเอกสารควบคุมภายในประกอบการจัดกระบวนการเรียนรูและฝกปฏิบัติใหความรูเกษตรกรเขาสู
ระบบมาตรฐาน GAP แบบกลุม กลุม ๆ ละ 20 คน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รวมจํานวน 
712 กลุม (14,235 ราย) และบันทึกขอมูลการสมัครเขาสูระบบ GAP ขาวแบบกลุม ในระบบ GAP-online  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

4.3 การประเมินแปลงเบื้องตนตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP และจัดทําเอกสารประเมินแปลง
เบื้องตน GAP พืชอาหารรายเด่ียว และ GAP ขาวแบบกลุม 

 1) ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตนตามระบบ GAP พืชอาหารรายเด่ียวในพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพการผลิตพืชนอกแปลงใหญ ดําเนินการในกลุมเปาหมายขางตนจากขอ 2) จํานวน 10,110 แปลง/ราย 

2) ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตนตามระบบ GAP พืชรายเด่ียวในแปลงใหญ 
ดําเนินการในกลุมเปาหมายขางตนจากขอ 3) จํานวน 9,754 แปลง/ราย 

ดวยการติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแตละชนิดอยางตอเนื่องและ
เนนหนักในประเด็นท่ีเกษตรกรยังตองปรับปรุงแกไขใหการผลิตเปนไปตามระบบมาตรฐาน GAP  
พรอมสนับสนุนเอกสารและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนพืชแบบรายเด่ียว ในแตละแปลงท่ีสามารถผลิตตามระบบ
มาตรฐาน GAP อยางนอย 3 ครั้งตอแปลง และแปลงท่ีผานสงใหผูตรวจรับรองเขาไปตรวจรับรองแปลงตอไป  
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 3) ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตนตามระบบ GAP แบบกลุมขาวในแปลงใหญ 
จํานวน 712 กลุม ดําเนินการในกลุมเปาหมายขางตนจากขอ 4) 

ดวยการติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตขาวอยางตอเนื่อง โดยเนนหนักใน
ประเด็นท่ีเกษตรกรยังตองปรับปรุงแกไขการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP แบบกลุม และตรวจประเมินแปลง
เบ้ืองตนในแตละกลุม อยางนอย 3 ครั้งตอกลุม และกลุมท่ีผานสงใหหนวยผูตรวจรับรองเขาไปตรวจรับรองแปลง
ตอไป  

แนวทางการจัดทําเอกสารสนับสนุนตามระบบ GAP ดังนี้ 
 4) จัดทําเอกสารประเมินแปลงเบ้ืองตน GAP พืชอาหารรายเด่ียวในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการผลิตพืชนอก

แปลงใหญ จํานวน 10,110 ราย 
 5) จัดทําเอกสารประเมินแปลงเบ้ืองตน GAP พืชรายเด่ียวในแปลงใหญ จํานวน 9,754 ราย 
 6) จัดทําเอกสารควบคุมภายในแบบกลุมและเอกสารตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน GAP ขาวแบบกลุม  

ในแปลงใหญ จํานวน 712 กลุม 
เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผน จากขอ 1) – 6) ใหบันทึกขอมูลท่ีผานการตรวจ

ประเมินแปลงเบ้ืองตนในระบบ GAP-online โดยเกษตรกรผูผลิตขาวตามระบบ GAP แบบกลุม ใหใสในวงเล็บ 
(GAP แบบกลุม) พรอมรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร และสรุปผลเสนอให 
กรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

4.4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริม
การเกษตร 

ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริม
การเกษตรของเจาหนาท่ีในพื้นท่ี เพื่อติดตาม รวมหารือแนวทางการรับรองแหลงผลิตสินคาเกษตร GAP พืช ให
เกษตรกรในโครงการ ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 เขตละ 1 ครั้ง และสวนกลาง 1 
ครั้ง รวมจํานวน 10 ครั้ง  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนใหรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

4.5 การบริหารจัดการ 
1) ติดตามสถานการณการดําเนินงานโครงการระดับเขต 
    โดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 ดําเนินการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

โครงการรวมกับจังหวัด/อําเภอ ในพื้นท่ีเปาหมาย เพื่อแกไขประเด็นท่ีจะสงผลกตอการดําเนินงานและการรับรอง 
ตามระบบ GAP พืช ดําเนินการอยางนอยเขตละ 2 ครั้ง  

2) การติดตามสถานการณการดําเนินงานการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ดําเนินการโดย
สวนกลาง ดังนี้ 

- จัดทําแผนติดตาม วิเคราะห และประเมินสถานการณการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาองคความรูการ
สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรสูมาตรฐาน GAP จํานวน 1 เรื่อง 

- ประชุมคณะกรรมการความรวมมือกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตรในการรับรอง GAP พืช  
3) การบริหารจัดการโครงการฯ 
4) การบริหารจัดการยุทธศาสตรและการจัดการสินคาพืช 
   เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนใหรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 
 
 
 
 



๔ 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2559 ป 2560 

ตค
.5

9 

พย
.5

9 

ธค
.5

9 

มค
.6

0 

กพ
.6

0 

มีค
.6

0 

เม
ย.

60
 

พค
.6

0 

มิย
.6

0 

กค
.6

0 

สค
.6

0 

กย
.6

0 

1. พัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 

พืช 

            

2. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา             

3. อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ 

GAP พืชอาหารรายเด่ียว 

            

4. อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ 

GAP ในแปลงใหญ 

            

5. อบรมและฝกปฏิบัติ GAP ขาว แบบกลุม ใหกับ

เกษตรกรในแปลงใหญ 

            

5. ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบ้ืองตนราย

เดียวและแบบกลุม 

            

6. จัดทําเอกสารสนับสนุน GAP รายเด่ียวและแบบกลุม             

7. ประชุมคณะอนุกรรมการของเจาหนาท่ีในพื้นท่ี 

(MOU ระหวาง กสก. และ กวก.) 
            

8. กํากับติดตามสถานการณการดําเนินงานโครงการ              

9. การบริหารจัดการสินคาพืช และยุทธศาสตรพืช             

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 
  ผลผลิต (output) 
 - เจาหนาท่ีไมนอยกวา 500 คน ไดรับการพัฒนาเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากรในการถายทอด
ความรูตามระบบมาตรฐาน GAP พืช 
 - เกษตรกรไมนอยกวา 882 ราย ไดรับการพัฒนาความรูในการเปนอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา 
 - เกษตรกรไมนอยกวา 33,972 ราย ไดรับการสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูในการผลิตสินคา
เกษตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP  

  ผลลัพธ (outcome) 
  เกษตรกร  จํานวน 33,972 ราย ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลคาของผลผลิตสินคาเกษตร  
ตามมาตรฐาน GAP พืช 

 ตัวช้ีวัด  
  เกษตรกรรอยละ 70 ไดรับการสงเสริมและพัฒนามีการเพิ่มมูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน 
GAP พืช 
 
 
 
 
 



๕ 

7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

  1. ช่ือ นายสําราญ  สาราบรรณ 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

โทรศัพท 0 2940 6127 

  E-mail: sum351@hotmail.com 

 2. ช่ือ นางสุนิสา ประไพตระกูล 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร 

โทรศัพท 0 2940 6127 

  E-mail: sunisaprapai@hotmail.com 

E-mail: gapdoae@doae.go.th 

 3.  นางสาวสุภัทธิรา  โคตรศิลากูล 

  ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2940 6127 

  E-mail: supattira.k@gmail.com 

 4. นางสาวอรสา  แซเฮง 

  ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 

โทรศัพท 0 2940 6127 

  E-mail: orasasy@gmail.com

mailto:sunisaprapai@hotmail.com


๖ 

สัญลักษณหนวยงานดําเนินการ ก = สวนกลาง  , ศ = ศูนยปฏิบัติการ  , ข = เขต  , จ = จังหวัด 

4. ติดตามใหคําปรึกษาและตรวจประเมิน

แปลงเบื้องตน และสนับสนุนเอกสารตาม

ระบบมาตรฐาน GAP จํานวน 33,972 ราย/

แปลง งบประมาณ 16,587,680 บ. 

 

 

7. การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ 

14,420,320 บ. 

1. พัฒนาเจาหนาที่ตามระบบการจัดการ

คุณภาพ GAP พืช จํานวน 500 คน 

งบประมาณ 2,600,000 บ. 

3. พัฒนาเกษตรกรเขาสูการผลิตสินคาเกษตร

ตามระบบมาตรฐาน GAP จํานวน 33,972 

ราย งบประมาณ 25,033,600 บ. 

2. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา 
จํานวน 882 ราย งบประมาณ 1,058,400 

บ. 

-ติดตามใหคําปรึกษา และตรวจประเมิน
แปลงเบื้องตน (จ) 

จัดทําเอกสารตามระบบมาตรฐาน GAP 
-แบบประเมินแปลงเบื้องตนในแปลงใหญ
และในพื้นที่ทั่วไป แบบรายเด่ียว (จ) 
-เอกสารควบคุมภายในแบบกลุมและ
แบบประเมินแปลงเบื้องตนขาวในแปลง
ใหญ (จ) 
 

-ติดตามงานโครงการ (ข) และ (ก) 

-ประเมินสถานการณการดําเนินงาน

โครงการ (GAP) (ก) 
 

พัฒนาเจาหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร

และวิทยากรถายทอดความรูดาน

มาตรฐาน GAP (ข) 

พัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐาน GAP 

-อบรมเกษตรกรในแปลงใหญ (จ) 

-อบรมเกษตรกรมีศักยภาพในพื้นที่ทั่วไป 

(จ) 

-อบรมเกษตรกร GAP ขาวแบบกลุม    

ในแปลงใหญ (จ) 

อบรมอาสาสมัครเกษตรกรเปน GAP 

อาสาพืช และเปนผูชวยที่ปรึกษาดาน 

GAP พืช (จ) 

 

-มีการออกติดตามให้คําปรึกษาแนะนํา

และตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น 
-มีการจัดทําเอกสารสนับสนุนการจัดการ
ตามระบบมาตรฐาน GAP ในรูปแบบ 
GAP แบบรายเด่ียว และ GAP แบบกลุม 

มีการสรุปประเมินสถานการณการ

ดําเนินงานโครงการ (GAP) 

 

เจาหนาที่ไดรับการพัฒนาเปนที่ปรึกษา

เกษตรกรและเปนวิทยากรหลักดาน

สงเสริมระบบมาตรฐาน GAP พืช 

มีการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร 

ตามระบบมาตรฐาน GAP พืช  

แบบรายเด่ียว และ GAP แบบกลุม 

 

 

เกษตรกรไดรับการอบรมความรูตาม

กระบวนการผูชวยที่ปรึกษาดานระบบ

มาตรฐาน GAP พืช 

-เกษตรกรไดรับคําปรึกษาแนะนําและ

ประเมินแปลงเบื้องตนเพื่อเขาสูระบบการ

รับรอง GAP จํานวน 33,972 แปลง/ราย 

-เกษตรกรไดรับการสนับสนุนเอกสารตาม
ระบบการจัดการมาตรฐาน GAP  
   -แบบรายเด่ียว จํานวน 19,737 ราย 
   -ระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุม  

    จํานวน 712 กลุม (14,235 ราย) 

 
 

มีการสรุปประเมินสถานการณการ

ดําเนินงานโครงการ (GAP) จํานวน 1 เร่ือง 
 

เจาหนาที ่จํานวน 500 คน ไดรับการ

พัฒนาในการเปนที่ปรึกษาเกษตรกรและ

วิทยากรหลักดาน GAP จํานวน 1 คร้ัง 

เกษตรกรไดรับการสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรตามระบบ GAP พืช 

- แบบรายเด่ียว จํานวน 19,737 ราย 

- แบบกลุม จํานวน 712 กลุม (14,235 

ราย) 

 

เกษตรกร จํานวน 882 ราย ไดรับการ

สงเสริมพัฒนาตามกระบวนการเรียนรูของ 

GAP อาสา จํานวน 1 คร้ัง 

 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

เกษตรกรรอยละ 70  

มีการนําความรูดาน

การผลิตและจัดการ

สินคาตามมาตรฐาน 

GAP ไปใชในการทํา

การเกษตร 

ผลผลิต 

(Output) 

1. เกษตรกรไมนอย

กวา 33,972  ราย  

ไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาในการผลิต

สินคาเกษตรตามระบบ 

GAP 

2. เจาหนาที่ไดรับการ
พัฒนาเปนวิทยากร
หลักในการถายทอด
ความรูตามระบบ
มาตรฐานเกษตร GAP 
 

6. ประชุมความรวมมือเจาหนาที่ในพื้นที ่

งบประมาณ 300,000 บ. 

-จัดประชุมความรวมมือเจาหนาที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการรับรอง GAP (ข)  
 

มีการประชุมกํากับติดตามการดําเนินงาน

โครงการดานการรับรอง GAP ในพื้นที่

ระหวาง กสก.และ กวก.  

มีการหารือแนวทางการรับรอง GAP 

คณะอนุกรรมการความรวมมือของจนท.  

ในพื้นที่ 9 เขต 

 
 

แผนผังการดําเนินการโครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2560 

โครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตยอย (Output) ตัวช้ีวัด (Kpi) 
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คู่มือสําหรับเจา้หน้าที ่
ที่ปรกึษาเกษตรกร 

 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

การจัดการระบบควบคมุภายใน 
สําหรับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลติ GAP แบบกลุม่ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิมาตรฐานสินค้า 
ส่วนส่งเสริมและบรกิารพัฒนาคุณภาพสินค้า 

สํานักพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 
 



คํานํา 
  การส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม เป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ
การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม จึงเป็นการรับรองกลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการผลิตหรือการทํา
ฟาร์ม ชนิดพืชและเทคนิคการผลิตที่คล้ายคลึงกัน โดยมีระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นระบบที่มีการจัดทําเอกสาร 
การใช้เอกสารประกอบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP เช่นคู่มือการจัดการ
ระบบควบคุมภายใน แบบฟอร์มต่าง ๆ ในระบบควบคุมภายใน โดยหน่วยตรวจรับรอง ได้แก่ กรมวิชาการ
เกษตรและกรมการข้าว ได้เห็นชอบให้กลุ่มเกษตรกรที่สมัครขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP ทําหน้าที่
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละรายเป็นประจําทุกปี เพื่อการตัดสินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของสมาชิกและเป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่มว่าสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและได้
มาตรฐานก่อนที่จะสมัครขอการตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP  

  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถพึ่งพา
ตนเองในการประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ผลผลิตเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตและจําหน่าย มีการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มจะทําให้มี
เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มากขึ้นและ
เร็วขึ้น ผลผลิตมีความปลอดภัยและคุณภาพได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาดและตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ทําให้เกิดความย่ังยืนในการผลิตและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศเกษตรให้คงอยู่กับ
พื้นที่การผลิตและเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
       กลุ่มงานส่งเสรมิมาตรฐานสินค้า 
            ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
       สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 
        เมษายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 

                                                                                                                     หน้า 
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ความเป็นมาของการดําเนินงาน 
  กรมส่งเสริมการเกษตรและสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้มีการทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบกลุ่ม 
โดยท่ีสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช. ) เป็นหน่วยงานกลางทําหน้าที่ในการ
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ระบบการตรวจสอบรับรอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนํามาตรฐานสินค้าเกษตร
ไปปฏิบัติส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรและเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการส่งเสริม
การนํามาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ ซึ่งมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันลงนามข้อตกลง โดยมีแนวทางการดําเนินงานและ
กิจกรรมร่วมมือกัน ดังนี้ 
  ๑ ร่วมกันสนับสนุนและดําเนินการพัฒนา ส่งเสริมการจัดทําระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม 
  ๒ กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเข้าสู่
ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม 
  ๓ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเป็นฝ่ายพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร
ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้คําปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกรในการเข้าสู่การรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีระบบการควบคุมภายใน
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  ๔ ร่วมกันดําเนินการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและตกลงร่วมกันในกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP ต้ังแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชแก่เกษตรกรที่ร่วมดําเนินงาน รวม จํานวน ๑,๑๖๐,๑๔๕
ราย เกษตรกรได้นําความรู้ไปปฏิบัติและสมัครขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP จํานวน ๓๒๔,๔๙๙ ราย
(กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร, ๒๕๕๔ ) ปัจจุบันเกษตรกรได้รับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิต GAP แล้วจํานวน ๒๑๘,๘๕๒ ราย พื้นที่รวม ๑.๗ ล้านไร่ เป็นพืชอาหารจํานวน 
๒๔๒,๕๙๐ แปลง ตัดยอด ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ (กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๕๔ ) จะเห็นว่าจํานวน
เกษตรกรที่ได้รับการรับรองเมื่อเทียบกับประขากรที่อยู่ในภาคการเกษตรจํานวน ๒๓.๘๒ ล้าน (กรมส่งเสริม
การเกษตร, ๒๕๕๔ ) และพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเมื่อเทียบกับเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวนรวม 
๑๒๒.๙๕ ล้านไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๕๓)  ถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ซึ่งแสดงว่ายังมี
เกษตรกรรายย่อยอีกจํานวนมากที่ยังไม่มีความรู้และทักษะที่ดีพอที่จะทําการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการ
รับรองมาตรฐาน GAP ได้อย่างถูกต้องและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP อยู่อีกจํานวนมากและ
ต้องใช้เวลาในอีกนานมากที่จะส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ให้ครบทุกรายในขณะที่
ผู้ตรวจรับรองมีไม่เพียงพอและมีจํานวนจํากัด จึงควรที่จะทําการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการรับรอง มาตรฐาน GAP มากขึ้นและเร็วขึ้น 

 



-๒- 

  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) คือการปฏิบัติในกระบวนการผลิตทางการเกษตรตาม
ระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้ผลผลิตไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์ที่ก่อโรค ศัตรูพืชและสิ่งเจือปน
ทางกายภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมี
คุณภาพตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ 
  การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม เป็นการรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน 
GAP ของกลุ่มเกษตรกรหรือนิติบุคคล เป็นการส่งเสริมให้มีการจัดทําระบบควบคุมภายในกลุ่มซึ่งเป็นกลไกใน
การควบคุมดูแลให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกําหนดในการขอรับรองมาตรฐานแหล่ง
ผลิต GAP แบบกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
ข้อกําหนด คือมีการจัดโครงสร้างการบริหารกลุ่ม สมาชิกกลุ่มได้รับการอบรมความรู้เรื่องระบบควบคุมภายใน 
มีการจัดทําคู่มือการจัดทําระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ และนําไปใช้ มีการประเมิน
ความสี่ยงแปลงของสมาชิกทุกรายเพ่ือการจัดการ มีการตรวจสอบแปลงภายในหรือฟาร์มของสมาชิกเป็น
ประจําทุกปีก่อนที่จะขอให้หน่วยตรวจรับรองภายนอกมาตรวจรับรอง การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP 
แบบกลุ่มจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มกันผลิตและจําหน่าย สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม เพิ่มอํานาจ
การต่อรองทางด้านราคา ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
และจํานวนเกษตรกรรายย่อยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มากขึ้นกว่าการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง
แบบรายเดี่ยว 

ประเภทของกลุ่มเกษตรกรที่ขอการรับรอง 
  ๑ กลุ่มเกษตรกร คือกลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกันเพื่อทําการผลิต 
  ๒ นิติบุคคล เป็นบริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิหรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็น
ผู้รับซื้อ จัดจําหน่ายหรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบกลุ่มของกรมวิชาการเกษตร
  ๑ กรมวิชาการเกษตรสามารถให้การรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
พืช กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ขอรับรอง GAP พืช ต้ังแต่ ๕ รายขึ้นไป 
  ๒ การรับรองแบบกลุ่ม กลุ่มหรือนิติบุคคลท่ีรับผิดชอบกลุ่มจะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองและ
ได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจะไม่ได้รับใบรับรอง เนื่องจากการ
รับรองแบบกลุ่มถือว่าเกษตรกรเป็น “ผู้ทําการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม 
  ๓ ประเภทของการผลิตต้องอยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรเปิดให้การรับรอง โดยผู้นํา
กลุ่มต้องมั่นใจว่าในแต่ละกลุ่มย่อยของเกษตรกร/ผู้ผลิตในกลุ่ม ต้องมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการ
เหมือนกัน 
  ๔ แปลงที่ได้รับการรับรองแล้วในพืชหนึ่งไม่สามารถขอการรับรองแบบกลุ่มหรือแบบ
รายบุคคลซ้ํากันได้ รวมทั้งไม่สามารถยื่นขอการรับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันในพืชชนิดเดียวกันและแปลง
เดียวกัน ในกรณีที่เกษตรกรหรือนิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยู่และต้องการขอการรับรองแบบกลุ่มต้องยกเลิก
ใบรับรองเดิมหลังจากได้รับการรับรองแบบกลุ่ม 
  ๕ ประเภทของกลุ่มที่ขอการรับรอง ได้แก่  
   ๕.๑ กลุ่มเกษตรกร (Grower group) เป็นกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุม่
กันเพื่อทําการผลิตพืช 



-๓- 

   ๕.๒ นิติบุคคล (Juristic person) ซึ่งเป็นบริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิหรือ
ผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ จัดจําหน่ายหรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร 
  ๖. ผู้นํากลุ่มต้องรับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การผลิต
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยกําหนดกลไกในการควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) ของ
เกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  ๗. ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับรอง ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน หมายถึงกลุ่มที่มี
การกําหนดและนําระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่ม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่มและ
เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง 
  ๘. การสุ่มตรวจจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มและหลักเกณฑ์ของการสุ่มตรวจที่ระบุใน
หัวข้อที่ ๙ และ๑๐ 
  ๙. ปัจจัยสําคัญในการกําหนดจํานวนแปลงตัวอย่างและประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม ให้
พิจารณา ดังนี้ 
การกําหนดจํานวนแปลงตัวอย่าง 
     
     สูตร Y = √N 
    Y = จํานวนแปลงตัวอย่าง 
    N = จํานวนแปลงในแต่ละชนิดพืชที่ขอการรับรอง 
  โดยมีเกณฑ์การกําหนดจํานวนแปลงตังอย่าง ดังนี้ 
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อการตรวจรับรอง     = √N 
  กรณีตรวจประเมินติดตาม                         = ๐.๖√N 
  กรณีตรวจประเมินต่ออายุ                         = ๐.๘√N 
  ถ้าผลการคํานวณมีเศษให้ปัดจํานวนเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็ม 
  สําหรับการตรวจประเมินทุกกรณีหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจ
เยี่ยม จะเพิ่มจํานวนแปลงตัวอย่าง ๑.๕ เท่าจากจํานวนเดิมที่คํานวณได้โดยการพิจารณาความเสี่ยง แสดง
รายละเอียดตามตาราง 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง ข้อพิจารณา 

ความเสี่ยงสูง ๑. ระบบควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ 

  ๑.๑ ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม 
  ๑.๒ ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกแปลง 

  ๑.๓ ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามท่ีกลุ่มกําหนดไว้ 

 ๑.๔ ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องซ้ํา ๆ 

 กันในประเด็นเดิม 

  ๑.๕ ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มกับผลการตรวจประเมินจริงไม่ตรงกัน 



-๔- 

 

  ๑.๖ ไมม่ีคู่มือระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชชนิดนั้นให้กับเกษตรกร 

 สมาชิก 

  ๑.๗ ไมม่ีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก 

  ๑.๘ ไมม่ีการทบทวนระบบโดยผู้นํากลุ่ม 

 ๒. พื้นที่ผลิต หรือชนิดพืชที่มีความเสี่ยงต่อการตกค้างและปนเปื้อนสูง เช่น 

 สารเคมี จลุินทรีย์ โลหะหนัก 

 

  ๑๐. การคัดเลือกแปลงตัวอย่างจะพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของ
กลุ่ม ดังนี้ 

  ๑๐.๑ จํานวนร้อยละ ๗๕ ของแปลงตัวอย่างจะคัดเลือกจากแปลงที่มีความเสี่ยงสูงโดย
พิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
    ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มหรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ (ถ้ามี) 
สําหรับแปลงนั้น พบข้อบกพร่องจํานวนมาก และข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือ
วิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล 
    แปลงที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี 
    ผลการตรวจประเมิน หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกกลุ่มในรอบ
ปี พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน 
    แปลงใหม่ หรือแปลงที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ 
  ๑๐.2 จํานวนร้อยละ 25 ของแปลงตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบอิสระ 
กรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราการสุ่มตรวจและจํานวนที่สุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนการสุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 
  11. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรทราบ เพื่อพิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติมเป็นกรณีไป 
  12. กรณีสุ่มพบเกษตรกร/ผู้ผลิตที่ไม่ดําเนินการตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การรับรองที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด ผู้นํากลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว พร้อมแนวทางในการแก้ไขให้
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  13. ในระหว่างขั้นตอนการดําเนินงานตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ผู้ขอการรับรองไม่
สามารถขอละเว้น/ยกเลิกการรับรองสําหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้ ในกรณีที่สมาชิกในรายที่พบ
ข้อบกพร่อง หรือรายอื่นๆ ไม่ประสงค์ที่จะร่วมกลุ่มต่อ กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการสุ่มตัวอย่างและตรวจ
ประเมินใหม่ทั้งหมด โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ตามข้อ ๑๐ โดยไม่ต้องยื่นคําขอใหม่ 
  14. ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มจะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้ 
  สัญญา/ใบสมัคร/คํารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 

  ๑ การทําสัญญา/ใบสมัคร/คํารับรองการเข้าร่วมกลุ่มระหว่างเกษตรกรกรกับกลุ่ม โดย
เอกสารดังกล่าวต้องระบุถึงการที่เกษตรกร/ผู้ผลิตยินดีที่จะปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช และ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่มและกรมวิชาการเกษตรกําหนดขึ้น 



-๕- 

  ๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่มต้องประกอบด้วย 
  (1) คุณสมบัติของสมาชิก 
  (2) หน้าที่ของสมาชิก ซึ่งรวมถึงสมาชิกในกลุ่มต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่ม 
และคณะผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจพื้นที่การผลิตในครอบครอง 
  (3) การควบคุมการผลิตของสมาชิก 
  (4) บทกําหนดโทษของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 
  ๓ ในกรณีที่กลุ่มมีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มให้ทําระบบควบคุมภายในให้ จะต้อง
มีสัญญาระหว่างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มดังกล่าวกับทางกลุ่มด้วย 
  การฝึกอบรม 

  สมาชิกจะต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช และต้อง
ได้รับคู่มือเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองของกรมวิชาการ
เกษตร และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม โดยกลุ่มอาจจะจัดทํามาตรฐานฉบับย่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ให้สมาชิกรับทราบ 
  การควบคุมเอกสารและบันทึก 

  1. แนวทางการควบคุมเอกสารของกลุ่ม ได้แก่ 
  (1) การตรวจสอบการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอํานาจของกลุ่มลงนาม ก่อน
เผยแพร่เอกสารทั้งหมดที่ควบคุม จะต้องระบุฉบับที่และวันที่บังคับใช้ของเอกสาร 
  (2) เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการใช้จะต้องนําออกจากพื้นที่ใช้งาน หรือหากต้องการ
เก็บไว้อ้างอิงต้องระบุที่เอกสารว่าเป็นเอกสารยกเลิก 
  2 แนวทางการควบคุมบันทึกของกลุ่ม ได้แก่ 
  (1) การจัดเก็บบันทึกเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นฤดูการผลิตแต่ละฤดูการเพื่อสะดวกต่อการตรวจ
ประเมินและการนํามาใช้ โดยต้องเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการควบคุมคุณภาพของกลุ่มไว้
เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งรอบของการรับรองเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 
  (2) มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม ต้องประกอบด้วยรายช่ือสมาชิก เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรประจําตัวที่ภาครัฐออกให้ ที่อยู่สมาชิก ที่ต้ังแปลงที่ขอรับรอง ขนาด
พื้นที่ผลิตของสมาชิก พืชที่ขอการรับรอง แผนการผลิตของกลุ่ม ประมาณการผลิตของสมาชิก รายการปัจจัย
การผลิต (เช่น พันธ์ุพืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช เป็นต้น) ของกลุ่มที่อนุญาตให้ใช้ หรือห้ามใช้ 
  การจัดการกับข้อร้องเรียน 

  1. แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตพืชของสมาชิกในกลุ่ม 
  2. การสืบสวนหาสาเหตุ 
  3. การกําหนดแนวทางการแก้ไข 
  4. การติดตามผลการแก้ไข 
  5. การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน 
  มีคู่มือการตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (Internal Quality Audit) หรอืเอกสารทีร่ะบถึุง

กระบวนการตรวจประเมินติดตามภายใน 
  1. ความถี่ของการตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจ
ประเมินติดตามคุณภาพภายในต้องดําเนินการครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสํานักงาน
ส่วนกลางของกลุ่ม และครอบคลุมทุกแปลงที่ขอรับรอง 
 



-๖- 

  2. มีการจัดทํารายการตรวจประเมินสอบการควบคุมภายในของกลุ่ม (Internal Quality 
Audit Checklist for Internal Control System) และรายการตรวจประเมินสอบระบบการควบคุมคุณภาพ 
GAP พืชของสมาชิก (Internal Quality Audit Checklist for Member) และทําการบันทึกผลการตรวจ
ประเมินเป็นหลักฐาน 
  3. มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม โดยอาจเป็น
บุคคลจากองค์กรที่กลุ่มจ้างมาทําระบบควบคุมภายใน หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในกลุ่ม หรือเกษตรกร
สมาชิกในกลุ่มก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายในจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP พืชและเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจประเมิน รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ไปตรวจ 
  4. วิธีการตรวจประเมินติดตามภายใน ต้องตรวจสอบได้ว่าสมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติตามระบบ
การจัดการคุณภาพ GAP พืชที่ขอรับการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้น 
  5. การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเป็นระบบ หากผลการตรวจประเมินพบ
ข้อบกพร่องที่สํานักงานส่วนกลาง หรือเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง ประธานกลุ่มต้องสอบสวนปัญหาและแก้ไขให้
ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มีผลกระทบด้วย 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบกลุ่มของกรมการข้าว 
  กรมการข้าวใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบกลุ่มของกรมวิชาการเกษตร 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตร 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 
  ๑. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ เช่น กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มสหกรณ์หรือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เช่น เป็นกลุ่มที่เกษตรกรมี
การรวมตัวกันผลิต กลุ่มต้องมีสมาชิกต้ังแต่ ๕ รายขึ้นไปหรือสมาชิกปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ต้องการขอการ
รับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มต้ังแต่ ๕ รายขึ้นไปต่อชนิดพืช 
  ๒. เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจนและมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานกลุ่ม 
  ๓. สมาชิกกลุ่มมีการผลิตพืชชนิดเดียวกันหรือพืชที่มีระบบการผลิตที่คล้ายกันหรือใกล้เคียง 
กัน และมีพื้นที่ปลูกอยู่ใกล้เคียงกันหรือบริเวณเดียวกันมีพื้นที่ติดกัน ( พื้นที่ปลูกอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกันหรืออยู่
หมู่บ้านใกล้เคียงกัน) มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน ( ถ้าเป็นข้าว สมาชิกกลุ่มต้องมีการผลิตข้าวพันธ์ุ
เดียวกัน มีโรงสีข้าวของกลุ่มหรือของชุมชนที่สามารถเข้าร่วมและรับผลผลิตข้าวเปลือกจากแปลงสมาชิกไปทํา
การแปรรูปเป็นข้าวสาร )  
  ๔. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่จะขอการรับรอง GAP ข้าวแบบกลุ่ม ควรคัดเลือกจากสมาชิกของ
ศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับ GAP ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเป็นอันดับแรก หากไม่สามารถหาได้หรือไม่พอครบจํานวน ให้
คัดเลือกจากสมาชิกศูนย์ที่ผลิตข้าวเปลือกเพื่อบริโภคและแปรรูปมาร่วมกลุ่มหรือเป็นกลุ่มเกษตรกรทั่วไป 
  ๕. สมาชิกกลุ่มมีการรวมกันผลิตและทําการตลาดร่วมกันหรือมีตลาดรองรับสินค้าของสมาชิกกลุ่ม 
  ๖. สมาชิกกลุ่มเห็นพร้องและมีความต้องการจัดทําระบบควบคุมภายในเพื่อขอการรับรอง GAP แบบกลุ่ม 
  ๗. สมาชิกกลุ่มต้องอ่านและ เขียนหนังสือได้หรือสมาชิกกลุ่มมีคนในครอบครัวที่อ่านและ 
เขียนหนังสือได้เป็นผู้ช่วยในการเขียนและจดบันทึก 
  ๘. สมาชิกกลุ่มต้องมีหรือให้เวลาในการดําเนินงานตามขั้นตอนของการส่งเสริมการจัดทํา
ระบบควบคุมภายในทุกครั้งหรือเป็นบุคคลคน ๆ เดียวกันทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อเนื่องได้ถูกต้อง 
สิ่งที่จะต้องปฏิบัติในระบบควบคุมภายใน  
  ๑. มีการกําหนดบุคคลมาทําหน้าที่เป็นผู้นํากลุ่ม  ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่ม ผู้
ตรวจสอบแปลงภายในและคณะกรรมการรับรอง 



-๗- 

  ๒. มีการจัดทําเอกสารระบบควบคุมภายในและมีการประชุมช้ีแจงเอกสารและทําประชา
พิจารเพื่อแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสมาชิกในการปรับปรุงเอกสาร มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและ
ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกจึงนําเสนอประธานกลุ่มหรือผู้นํากลุ่มลงนามประกาศใช้ 
  ๓. มีการจัดทําสัญญา/ใบสมัคร/คํารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม เพื่อเป็น
สัญญาผูกพันว่าสมาชิกจะผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP พืช และยินยอมที่จะให้มีการประเมินความเสี่ยง ขึ้น
ทะเบียนสมาชิกและการตรวจสอบแปลงโดยผู้ตรวจสอบแปลงภายในที่กลุ่มแต่งต้ังขึ้น รวมทั้งยินยอมให้ผู้ตรวจ
รับรองจากหน่วยตรวจรับรองภายนอกเข้าไปยังแปลงผลิตพืชและสถานที่ต้ังแปลงเพื่อตรวจรับรอง 
  ๔. มีการพัฒนาความรู้ ความสมารถและมีการฝึกอบรมพร้อมกับการบันทึกหัวข้อวิชาหรือ
เรื่องที่อบรมวัน เวลา สถานที่ที่จัดอบรมและรายชื่อสมาชิกที่เข้ารับการอบรมลงในแบบบันทึกการฝึกอบรม 
ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม ผู้ประสานงานภายในกลุ่ม ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน คณะกรรมการรับรอง
เหรัญญิก เลขานุการและสมาชิกกลุ่มจะต้องได้รับการอบรม ในหัวข้อวิชาหรือเรื่อง  การผลิตตามระบบ
มาตรฐาน GAP ระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม  การตรวจสอบแปลงภายใน 
เทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการตลาด 
  ๕. สมาชิกกลุ่มทุกรายจะต้องมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานในแปลง โดยบันทึกการผลิต การ
จัดหาและใช้ปัจจัยการผลิต การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และจัดทําแผนการผลิตพืชพร้อมประมาณการผลผลิตที่จะได้ หากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จริงมีปริมาณมากกว่าที่
ประมาณการไว้สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจมีการนําผลผลิตจากที่อื่นมาปะปนซึ่งไม่ใช่เก็บเกี่ยวมาจากแปลง
ของตนเอง มีผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพทําให้ผลผลิตมีความปลอดภัยและคุณภาพที่ไม่เท่ากัน บันทึก
ต่าง ๆ ของสมาชิกต้องเก็บไว้อย่างน้อย ๒ ปี  
  ๖. มีการจัดการกับข้อร้องเรียน เช่น การร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้องของสมาชิก
บางรายหรือผลผลิตของสมาชิกบางรายไม่ปลอดภัยและได้มาตรฐานปะปนกับผลผลิตรวมของกลุ่ม เป็นต้น มี
การสืบสวนหาสาเหตุของการร้องเรียน การกําหนดแนวทางการแก้ไขของข้อร้องเรียน การติดตามการแก้ไข
จัดการข้อร้องเรียน และแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนกลับไปยังผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้ต้องมีการกําหนด
บทลงโทษหากสมาชิกรายใดไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่กลุ่มได้กําหนดขึ้นหรือมีข้อ
ร้องเรียน ส่วนบทลงโทษจะมีกี่ระดับ และแต่ละระดับจะมีความรุนแรงเพียงใดขึ้นอยู่กับมติของสมาชิกกลุ่มที่
กําหนดขึ้น 
  ๗. มีการตรวจสอบแปลงภายในของสมาชิกทุกรายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เป็นการตรวจ
เอกสารบันทึกการผลิต ตรวจพื้นที่การผลิต สัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของแปลงโดยมีการบันทึกการตรวจสอบ
แปลงภายใน ซึ่งเป็นการหาข้อมูล ข้อเท็จจริงและเป็นหลักฐานเพื่อส่งให้คณะกรรมการรับรอง โดยการจัดทํา
รายงานการตรวจสอบแปลงภายใน 
  ๘. มีการรับรองผลการตรวจสอบแปลงภายในโดยคณะกรรมการรับรองและจัดทําบัญชี
รายชื่อสมาชิกเจ้าของแปลงที่พร้อมเสนอหรือสมัครขอการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรองภายนอก ( กรม
วิชาการเกษตรหรือกรมการข้าว ) การเสนอขอการรับรองหรือสมัครขอการรับรองปีแรก ๆ อาจจะมีสมาชิกขอ
การตรวจรับรองไม่ครบทุกราย และในปีต่อไปหรือฤดูต่อไปอาจจะเสนอหรือสมัครขอการตรวจรับรองครบทุกราย 
  ๙. มีการสุ่มตรวจรับรองแปลงของสมาชิกด้วยวิธีการสุ่มตามหลักสากลแทนการตรวจรับรอง
ทุกแปลงที่สมัครขอการรับรอง หากแปลงที่ถูกสุ่มตรวจรับรองแปลงใดไม่ผ่านการรับรองจะส่งผลทําให้แปลง
ของสมาชิกทุกรายที่สมัครขอการรับรองไม่ผ่านการรับรองด้วย แต่แปลงที่ผ่านการรับรองแบบมีเงื่อนไขจะต้อง
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติตามท่ีผู้ตรวจรับรองเสนอให้แก้ไขก่อน จึงจะสามารถผ่านการรับรองได้ จะทําให้กลุ่ม 
 



-๘- 

ได้รับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม การรับรอง GAP แบบกลุ่มจะเป็นการรับรองในนามของชื่อกลุ่มซึ่ง
ประกอบด้วยรายชื่อสมาชิกแนบท้าย 
การจัดทําเอกสารระบบควบคุมภายใน 
  การจัดทําเอกสารระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

๑ คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน 
๒ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุมภายใน 

ขั้นตอนการจัดทําระบบควบคุมภายในสําหรับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม
  ๑ การจัดทําโครงสร้างองค์กรกลุ่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ๒. กําหนดขอบข่าย นโยบายและวัตถุประสงค์ 
  ๓ การจัดทําระบบเอกสารภายในกลุ่ม โดยมีเอกสารประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑ คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน 
   ๓.๒ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุมภายใน 
  ๔ การประเมินความเสี่ยง 
  ๕ การรับสมัครสมาชิก และขึ้นทะเบียนสมาชิก 
  ๖ การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กลุ่ม 
  ๗ การนําเอกสารระบบควบคุมภายในไปใช้ 
  ๘ การตรวจสอบแปลงภายใน 
  ๙ กระบวนการรับรองภายในกลุ่ม 
  ๑๐ การจัดทําข้อกําหนด ข้อปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ 
  ๑๑. การจัดการข้อร้องเรียน 
วิธีการดําเนินการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม
  เมื่อได้คัดเลือกกลุ่มที่จะส่งเสริมให้มีการจัดทําระบบควบคุมภายในสําหรับการรับรอง GAP 
แบบกลุ่มแล้วจะต้องเตรียมการดําเนินการตามขั้นตอนของการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้มีการเรียนรู้ เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มแต่ละรายว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอะไรบ้างตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่ม
นอกเหนือจากที่เป็นผู้ผลิตพืช และสมาชิกทุกรายมีส่วนร่วมในการจัดทําระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้เป็น
กลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม ได้แก่การช้ีแจงและการนัดหมาย การจัดประชุม 
อบรมถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติและทักษะแก่กลุ่มเกษตรกรตามขั้นตอนดําเนินการ รวมจํานวน 7 ครั้ง 
ประกอบด้วย 
  (๑) ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นและศักยภาพของกลุ่ม (GAP Analysis) 
จํานวน 1 วัน 
  (๒) ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงและปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่ใช้ในระบบควบคุมภายใน 
จํานวน 1 วัน และฝึกการนําเอกสารแบบฟอร์มไปทดลองปฏิบัติจริง  
  (๓) ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อทําความเข้าใจในเอกสารแบบฟอร์มในระบบควบคุมภายในและ
ฝึกการนําเอกสารแบบฟอร์มไปทดลองปฏิบัติจริง  จํานวน ๑ วัน 
  (๔) ประชุมตรวจติดตามการใช้เอกสารแบบฟอร์มในระบบควบคุมภายในของกลุ่ม จํานวน ๑ วัน 
  (๕) อบรมเกษตรกรเรื่องการตรวจสอบแปลงภายในและฝึกการนําเอกสารแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบแปลงภายในไปทดลองปฏิบัติจริง จํานวน ๓ วัน  
  (๖) ประชุมตรวจติดตามการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายในของผู้ตรวจสอบแปลง
ภายในและระบบควบคุมภายใน จํานวน ๑ วัน  
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  (๗) ประชุมเพื่อตรวจติดตามและประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายในก่อนส่งสมัครขอ
การตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบบกลุ่ม จากหน่วยตรวจรับรองภายนอก จํานวน 1 วัน 
วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีการจัดทําระบบควบคุมภายในสําหรับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
  ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีคุณภาพได้
มาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
เป้าหมายปี ๒๕๕๕
  กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวม ๓๙ กลุ่ม ๓๘ จังหวัด เกษตรกรรวม ๗๘๐ ราย ได้แก่ 
  ๑. กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชอาหาร สมาชิกกลุ่มละ ๒๐ ราย มี ๒๒ กลุ่ม รวมเกษตรกร ๔๔๐ ราย ได้แก่ 
   ๑.๑   จังหวัดสระบุรี ๑ กลุ่ม  
   ๑.๒   จังหวัดนนทบุรี ๑ กลุ่ม 
   ๑.๓   จังหวัดนครนายก ๑ กลุ่ม 
   ๑.๔   จังหวัดจันทบุรี ๑ กลุ่ม 
   ๑.๕   จังหวัดตราด ๑ กลุ่ม 
   ๑.๖  จังหวัดสระแก้ว ๑ กลุ่ม 
   ๑.๗  จังหวัดนครราชสีมา ๑ กลุ่ม 
   ๑..๘   จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ กลุ่ม 
   ๑.๙    จังหดศรีสะเกษ ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๐ จังหวัดหนองคาย ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๑ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒ กลุ่ม 
   ๑.๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๔ จังหวัดพังงา ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๕. จังหวัดระนอง ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๖ จังหวัดชุมพร ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๘ จังหวัดลําพูน ๑ กลุ่ม 
   ๑.๑๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ กลุ่ม 
   ๑.๒๐ จังหวัดสุโขทัย ๑ กลุ่ม 
   ๑.๒๑ จังหวัดพิษณุโลก ๑ กลุ่ม 
  ๒. กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าว สมาชิกกลุ่มละ ๒๐ ราย มี ๑๗ กลุ่ม รวมเกษตรกร ๓๔๐ ราย ได้แก่ 
   ๒.๑  จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ กลุ่ม 
   ๒.๒  จังหวัดสุรินทร์ ๑ กลุ่ม 
   ๒.๓  จังหวัดอุบลราชธานี ๑ กลุ่ม 
   ๒.๔  จังหวัดยโสธร ๑ กลุ่ม 
   ๒.๕  จังหวัดอํานาจเจริญ ๑ กลุ่ม 
   ๒.๖  จังหวัดขอนแก่น ๑ กลุ่ม 
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   ๒.๗  จังหวัดอุดรธานี ๑ กลุ่ม 
   ๒.๘   จังหดร้อยเอ็ด ๑ กลุ่ม 
   ๒.๙   จังหวัดนครพนม ๑ กลุ่ม 
   ๒.๑๐ จังหวัดมุกดาหาร ๑ กลุ่ม 
   ๒.๑๑ จังหวัดลําปาง ๑ กลุ่ม 
   ๒.๑๒ จังหวัดน่าน ๑ กลุ่ม 
   ๒.๑๓ จังหวัดพะเยา ๑ กลุ่ม 
   ๒.๑๔ จังหวัดกําแพงเพชร ๑ กลุ่ม 
   ๒.๑๕ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ กลุ่ม 
   ๒.๑๖ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ กลุ่ม 
   ๒.๑๗ จังหวัดพัทลุง ๑ กลุ่ม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน   แบ่งระยะเวลาดําเนินการเป็น ๒ ช่วง คือ 
  ๑. ช่วงที่๑ ต้ังแต่เดือนเมษายน-ต้นมิถุนายน ๒๕๕๕ มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) การจัดเวทีประชุมเพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมของกลุ่ม (Gap Analysis)  
  (๒) การประชุม ช้ีแจงและปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายใน  
  (๓) อบรมสมาชิกกลุ่มเพื่อทําความเข้าใจในระบบเอกสารและฝึกการนําแบบฟอร์มต่างๆ ไปทดลองใช้งาน 
  (๔) ตรวจติดตามการใช้เอกสารและแบบฟอร์มระบบควบคุมภายใน 
  ๒. ช่วงที่ ๒ ต้ังแต่ปลายเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  (๕) อบรมการตรวจสอบแปลงภายในให้เกษตรกรและฝึกปฏิบัติให้กับผู้ตรวจสอบแปลงภายในกลุ่ม 
  (๖) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบแปลงภายในของระบบควบคุมภายใน 
  (๗) ประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายในของกลุ่มก่อนส่งหน่วยตรวจรับรองภายนอก
ดําเนินการตรวจรับรอง 
งบประมาณ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จํานวน 
๑,๙๙๒,๙๐๐ บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเบิกจ่ายแทนกัน 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
  ๑. สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
  ๑.๑ ประสานงานกับสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อให้การสนับสนุน
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเป็นผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในสําหรับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งรายชื่อผู้ที่จะ
เข้ารับการอบรมให้สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติทราบ เพื่อวางแผนการจัดอบรม 
  ๑.๒.ประสานงานกับสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ เพื่อนํายกร่างระบบควบคุมภายในและแบบฟอร์มต่าง ๆ มาจัดทําเป็นต้นฉบับคู่มือจัดทําระบบควบคุมภายใน 
  ๑.๓ ประสานงานกับสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
เพื่อสนับสนุนเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช แบบคําขอใบรับรองแหล่ง
ผลิต GAP พืช (สําหรับกลุ่ม) และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน กรณีการรับรองแบบกลุ่ม
สําหรับแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและสํานักงานเกษตร
จังหวัดที่มีการดําเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการนําระบบควบคุมภายในเพื่อการ
รับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 
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  ๑.๔ ประสานงานกับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อ
ดําเนินงานตามวิธีการตามระบบควบคุมภายในสําหรับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
  ๑.๕ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๑.๖ สรุปผลการดําเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรและสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 
  ๒. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
  ๒.๑ จัดทําคู่มือการจัดทําระบบควบคุมภายใน โดยมีเอกสารประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
  (๑) เอกสารการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
  (๒) แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุมภายใน 
  ๒.๒ ประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการส่งเสริมเกษตรกรเข้สู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม และแจ้งแผนปฏิบัติงานให้สํานัก
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรทราบ 
  ๒.๓ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน เป็นวิทยากรและ
เป็นพี้เลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอที่มีกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับการคัดเลือกจนเสร็จสิ้นและส่งใบสมัครขอการตรวจรับรองแบบกลุ่มจากหน่วยตรวจรับรอง 
  ๒.๔ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อประกอบการสรุปเสนอสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติต่อไป 
  ๓. สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  ๓.๑ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จะทําการส่งเสริมให้มีการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในสําหรับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม จํานวน ๑ กลุ่มร่วมกับสํานักงานเกษตร
อําเภอตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรส่งรายชื่อกลุ่มและจํานวนสมาชิกกลุ่ม สถานที่ต้ังกลุ่ม สินค้า
เกษตรที่มีการผลิตภายในกลุ่ม ให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทราบ 
  ๓.๒ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดรับผิดชอบการดําเนินงานส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มเพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
และสํานักงานเกษตรอําเภอที่มีพื้นที่ของกลุ่มที่คัดเลือกต้ังอยู่ รวมทั้งเข้าร่วมการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินงานจนเสร็จสิ้นและส่งใบสมัครขอการตรวจรับรองแบบกลุ่มจากหน่วยตรวจรับรอง 
  ๓.๓  ร่วมกับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตจัดทําแผนปฏิบัติการตามขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินการส่งเสริมเกษตรกรเข้สู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
  ๓.๔ ติดตามและนิเทศการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรกรอําเภอ 
  ๓.๕ ติดตามผลการตรวจรับรองแบบกลุ่มของหน่วยตรวจรับรอง 
  ๓.๖ สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เขตทราบเพื่อรวมรวมสรุปเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ๔. สํานักงานเกษตรอําเภอ 
  ๔.๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของอําเภอรับผิดชอบการดําเนินงานส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง 
มาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มเพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและ
สํานักงานเกษตรจังหวัดในการดําเนินงานและทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม 
  ๔.๒ นัดหมายสมาชิกกลุ่มที่คัดเลือกเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 
  ๔.๓ นัดหมายจัดเวทีประชุมเพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมของกลุ่ม (Gap Analysis) 
  ๔.๔ จัดการประชุม ช้ีแจงและปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายในแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 



-๑๒- 

  ๔.๕ จัดอบรมสมาชิกกลุ่มเพื่อทําความเข้าใจในระบบเอกสารและฝึกการนําแบบฟอร์มต่างๆไป
ทดลองใช้งาน 
  ๔.๖ ร่วมกับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและสํานักงานเกษตรจังหวัดติดตามการใช้
เอกสารและแบบฟอร์มระบบควบคุมภายใน  
  ๔.๗ จัดอบรมการตรวจสอบแปลงภายในให้เกษตรกรและฝึกปฏิบัติให้กับผู้ตรวจสอบแปลง
ภายในกลุ่ม 
  ๔.๘. ร่วมกับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและสํานักงานเกษตรจังหวัดติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบแปลงภายในของระบบควบคุมภายใน 
  ๔.๙ ร่วมกับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและสํานักงานเกษตรจังหวัดประเมินความ
พร้อมระบบควบคุมภายในของกลุ่มก่อนส่งหน่วยตรวจรับรองภายนอก ( กรมวิชาการเกษตรหรือกรมการข้าว) 
ดําเนินการตรวจรับรอง 
  ๔.๑๐ เข้าร่วมการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานจนเสร็จสิ้นและส่งใบสมัครขอ
การตรวจรับรองแบบกลุ่มจากหน่วยตรวจรับรองภายนอก 
  ๔.๑๑ สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อสรุป
เสนอสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตต่อไป 
  ๔.๑๒ สํานักงานเกษตรอําเภอติดตามและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิตแบบกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม
๑ การประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นและศักยภาพของกลุ่ม (GAP Analysis) จํานวน 1 วัน  
วิธีการดําเนินงาน 
  การประเมินความพร้อมเบ้ืองต้นและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ
จัดทําระบบควบคุมภายใน แต่ก่อนที่จะให้กลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกดําเนินการจัดทําระบบควบคุมภายในควรมี
การประเมินความพร้อมและศักยภาพของกลุ่มว่าจะมีแนวโน้มที่สามารถส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มดําเนินงานได้
และประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบควบคุมภายใน จึงต้องศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มว่ามีความเป็นมา
อย่างไร โครงสร้างของกลุ่มและการบริหารงานของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการผลิตพืช เป้าหมายการผลิตและ
การตลาดของผลผลิต กระบวนการผลิตพืชระบบเอกสารที่ใช้หรือคู่มือที่สมาชิกกลุ่มนํามาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อที่จะได้นําข้อมูลมาพิจารณาว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้คัดเลือกมีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในหรือไม่และนําข้อมูลที่ประเมินความพร้อมดังกล่าวมาจัดทําข้อกําหนด 
หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม การจัดทําคู่มือการจัดทําระบบควบคุมภายในและแบบฟอร์ม
หรือแบบรายงาน แบบบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุมภายใน วิธีการดังนี้ 
๑.๑. ช้ีแจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มและประโยชน์
ที่จะได้รับ เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอการรับรองแบบกลุ่ม 
๑.๒. วิทยากรกระบวนการเริ่มเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม 
(เครื่องมืออาจจะใช้กระดาษฟางเขียน ข้อมูลในแต่ละหัวข้อ หรือ ใช้วิธีช่วยกันจดรายละเอียดแล้วมาประชุม
ประมวลข้อมูล) ได้แก่ 
 ๑.๒.๑ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
  -ประวัติความเป็นมา 
  -ที่ต้ังกลุ่ม 



-๑๓- 
  -จํานวนสมาชิกกลุ่ม 
  -ภูมิลําเนาหรือสถานที่อยู่อาศัยของสมาชิกและสถานที่ต้ังแปลง 
  -ชนิดพืชที่ปลูกของสมาชิกแต่ละราย 
  -ชนิดพืชที่จะเลือกมาเพื่อขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
  -อื่น ๆ เช่น หลักปรัชญา ค่านิยม  
 ๑.๒.๒ โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม เช่น 
  -ประธานกลุ่ม  -เลขานุการ 
  -รองประธาน  -ประชาสัมพันธ์ 
  -สมาชิกกลุ่ม 
  -เหรัญญิก 
 เจ้าหน้าที่ของเขตและจังหวัด/อําเภออาจจะใช้โอกาสนี้ในการสอบถามข้อมูลให้สมาชิกเลือก
คณะกรรมการผู้บริหารงานของกลุ่ม และเพิ่มเติมคณะกรรมการบางตําแหน่ง ดังนี้ 
  -ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่ม ๑ คน 
  -ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน ต้ังแต่ ๑ คนขึ้นไป 
  -คณะกรรมการรับรอง ต้ังแต่ ๑ คนขึ้นไป 
  -ที่ปรึกษากลุ่ม เช่น ที่ปรึกษาด้านการเกษตร ด้านการตลาด ด้านการเงิน 
 ๑.๒.๓ กระบวนการผลิตของพืชแต่ละชนิดที่ต้องการขอการรับรองและการตลาดของพืชเหล่านี้ เช่น 
  - การเตรียมพื้นที่และจัดทําแผนการผลิต 
  -การจัดหาพันธ์ุพืชและการคัดเลือกพันธ์ุพืชที่จะปลูก 
  -การเตรียมพื้นที่และการเตรียมดิน 
  -การปลูกและดูแลรักษา การให้ปุ๋ย น้ํา การป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
  -การควบคุมสุขลักษณะแปลง ผลผลิตของกลุ่ม 
  -การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
  -การขนย้ายผลผลิตออกจากแปลงและการรวบรวมผลผลิต 
  -การจัดจําหน่ายหรือการตลาดและการบันทึกข้อมูล 
๑.๓. สรุปผลการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มให้กลุ่มทราบแล้วนําข้อมูลกลับไป
วิเคราะห์ เช่น ลักษณะที่ต้ังกลุ่ม จํานวนสมาชิก ประวัติการจัดต้ังกลุ่ม พื้นที่การผลิต  ขั้นตอนการผลิต ปัจจัย
การผลิต ผลผลิตของกลุ่ม การตลาด โครงสร้างกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ปรัชญาหรือแนวนโยบายของกลุ่ม
เพื่อวางแผนการพัฒนาและกําหนดแนวทางการจัดทําระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ตลอดจนการจัดทํา
รายละเอียดเป็นเอกสารตามขั้นตอนของการจัดทําระบบควบคุมภายในต่อไป ได้แก่ 
 ๓.๑ คู่มือระบบควบคุมภายใน  
 ๓.๒ แบบฟอร์มต่าง ๆ  
๒. การประชุม ชี้แจงและปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายใน 
วิธีการดําเนินงาน 
 เมื่อทําการประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกร (Gap Analysis) แลว้และนําข้อมูล
ที่ได้วิเคราะห์รายละเอียดมาจัดทําเป็นเอกสารตามขั้นตอนของการจัดทําระบบควบคุมภายใน ได้แก่การจัดทํา
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกรและแบบฟอรม์ต่าง ๆ ต้องมีการช้ีแจงทําความเข้าใจในประเด็น
รายละเอียดของคู่มือและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึก แบบรายงานต่าง ๆ แก่สมาชิกกลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มได้ 
 



-๑๔- 

พิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นําข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นมาปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดเพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
ใช้ดําเนินงานดังนี้ 
 ๒.๑. คู่มือระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๑ บทนํา เป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการตั้งกลุ่ม  ช่ือกลุ่ม สถานที่ต้ังของกลุ่ม 
จํานวนสมาชิก ชนิดของสินค้าเกษตรด้านพืชที่สมาชิกทําการผลิต วิธีการจัดจําหน่าย ประเภทของตลาดที่
รองรับสินค้าเกษตรของสมาชิก การบริหารการผลิต การรวบรวมผลผลิต การตลาด การบริหารองค์กร แนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการผลิตและการตลาด กฎระเบียบ เงื่อนไข ข้อกําหนดและมาตรฐาน
ที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาดให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มและผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มและวัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
 ๒.๑.๒ ขอบข่าย นโยบายและวัตถุประสงค์ 
  (๑.) ขอบข่าย เป็นการระบุถึงชนิดของสินค้าเกษตรที่สมาชิกทําการผลิตในคู่มือการจัดทํา
ระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสมาชิกทําการผลิตเพื่อจําหน่าย รวมทั้งกฎระเบียบ เงื่อนไข 
ข้อกําหนดและมาตรฐานที่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มและวัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร 
  (๒.) นโยบาย เป็นการระบุถึงคุณลักษณะของสินค้าที่ผลิตและจําหน่ายหรือการบริหารจัดการ
ที่เน้นวิธีการผลิต การควบคุมการผลิตเพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณลักษณะตามความต้องการของผู้บริโภคหรือเป็น
ที่พึงพอใจของผู้บริโภค 
  (๓.) วัตถุประสงค์ เป็นการกล่าวถึงความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในตัวสินค้าเกษตร หรือในตัว
สมาชิกกลุ่มหรือในตัวผู้บริโภคโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม 
 ๒.๑.๓ โครงสร้าง การจัดการองค์กร และการบริหารงาน 
  กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการขอการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่มซึ่งจะต้องมีการจัดทํา
ระบบควบคุมภายในแล้วจะต้องมีการจัดโครงสร้างของกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกกลุ่มด้วยกันโดยการกําหนดตําแหน่งต่าง ๆ คุณสมบัติ หน้าที่
และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งสําหรับการบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจหรือกิจกรรมของ
กลุ่มให้บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยมีการคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดเป็น
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ ภายในโครงสร้างกลุ่ม ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ของเขตและจังหวัด/
อําเภอเดินทางไปประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกร โครงสร้างของกลุ่ม ประกอบด้วย 
  (๑.) ประธานกลุ่มหรือผู้นํากลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองแหล่งผลิตตาม
มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรต้องรับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน โดยกําหนดกลไกในการควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) 
ของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
  (๒.) รองประธานกลุ่ม 
  (๓.) เลขานุการ ทําหน้าที่เตรียมการประชุม จัดทํารายงานการประชุม 
  (๔.) เหรัญญิก 
  (๕.) ประชาสัมพันธ์ 
  (๖.) ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่ม 
  (๗.) ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
  (๘.) คณะกรรมการรับรอง 
  (๙.) ที่ปรึกษากลุ่ม เช่น ที่ปรกึษาด้านการเกษตร ด้านการตลาด ด้านการเงิน 



-๑๕- 

  (๑๐.) สมาชิกกลุ่ม 
  ประธานกลุ่มหรือผู้นํากลุ่ม 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑.) กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไขและแผนการดําเนินงานของ
กลุ่ม 

  ๒.) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม ตามข้อกําหนดของกลุ่มหรือข้อกําหนดอื่น ๆ  
  ๓.) ควบคุมการดําเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
  ๔.) อนุมัติให้ใช้คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอร์มของกลุ่ม 
  ๕.) ร่วมกับผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ ก่อน
รับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  ๖.) จัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการ
เกษตรหรือกรมการข้าวทราบ เพื่อพิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติมเป็นกรณีไป 
  คุณสมบัติ 
  ๑.) เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม 
  ๒.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช และแผนควบคุมการผลิต ระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
  ๓.) มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม มีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  รองประธานกลุ่ม 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) ควบคุมการดําเนินงานของสมาชิกกลุ่มให้มีการผลิตเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP พืช 
  ๒.) ปฏิบัติงานแทนประธานกลุ่มในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือในกรณีที่ประธานกลุ่มไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๓.) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม ตามข้อกําหนดของกลุ่มหรือข้อกําหนดอื่น ๆ 
  คุณสมบัติ 
  ๑.) เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม 
  ๒.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช และแผนควบคุมการผลิต ระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
  ๓.) มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม มีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกลุ่มได้ 
  เลขานุการกลุ่ม 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกผลการประชุม สรุปรายงานการประชุมทุกครั้งให้ที่
ประชุมทราบ 
  ๒.) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกลุ่ม 



-๑๖- 

  คุณสมบัติ 
  ๑.) อ่านออก เขียนได้ 
  ๒.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบของกลุ่ม 
  ๓.) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําระบบเอกสารและการเก็บรักษา 
  เหรัญญิก 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม 
  ๒.) ดูแลทรัพย์สินของกลุ่ม 
  ๓.) จัดเก็บและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
  คุณสมบัติ 
  ๑.) อ่านออก เขียนได้ 
  ๒.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีทางการเงินและทรัพย์สิน 
  ๓.) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําระบบเอกสารและการเก็บรักษาเอกสารด้านการเงิน 
  ประชาสัมพันธ์ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) ติดต่อประสานงานกับสมาชิกภายในกลุ่มและหน่วยงานภายนอกเพื่อแจ้งและรับทราบ
ข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง ๆ ตามมติที่ประชุมได้เห็นชอบหรืออนุมัติให้ประชาสัมพันธ์แล้ว 
  ๒.) ติดตามผลการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  คุณสมบัติ 
  ๑.) อ่านออก เขียนได้ 
  ๒.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ 
  ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่ม 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) จัดทําเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในคู่มือระบบควบคุมภายในและแก้ไขเอกสารและ
แบบฟอร์มที่ใช้ในคู่มือระบบควบคุมภายในตามที่สมาชิกกลุ่มเห็นชอบ 
  ๒.) ขึ้นทะเบียนสมาชิกกลุ่ม จัดเก็บใบสมัครสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการฝึกอบรม
และสถานะภาพของสมาชิก 
  ๓.) เป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มในการประสานงานด้านระบบควบคุมภายในกับสมาชิกและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.) จัดทําแผนการตรวจสอบแปลงภายในของสมาชิกกลุ่มและการประสานงานนัดหมายการ
ตรวจสอบแปลงกับสมาชิก 
  คุณสมบัติ 
  ๑.) เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม 
  ๒.) อ่านออก เขียนได้ 
  ๓.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช และแผนควบคุมการผลิต ระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
  ๔.) มีความสามารถในการตดิต่อ สื่อสาร 
 



-๑๗- 

  ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน  
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) ทําการตรวจสอบแปลงของสมาชิกกลุ่มทีอ่ยู่ในระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP แผน
ควบคุมการผลติ ระบบควบคุมภายในกลุ่ม นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกาํหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบ
และแผนการดําเนินงานของกลุ่มภายในกลุ่มและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของสมาชิก ณ ที่ทําการกลุ่ม 
  ๒.) แจ้งผลการตรวจสอบแปลงใหส้มาชกิและทีป่รึกษาด้านระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ทราบ 
  ๓.) ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบของสมาชิกจากการตรวจสอบแปลง 
  ๔.) แจ้งผลการตรวจสอบแปลงคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง 
  คุณสมบัติ 
  ๑.) อ่านออก เขียนได้ 
  ๒.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช และแผนควบคุมการผลิต ระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑเ์ง่ือนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
  ๓.) ได้รับการฝกึอบรมเรื่องของวิธีการตรวจสอบแปลงภายในและมกีารฝกึปฏิบัติการ
ตรวจสอบแปลงของสมาชิก 
  ๔.) ต้องไม่มีสว่นได้ส่วนเสียกับสมาชิกเจ้าของแปลงที่จะทําการตรวจสอบ เช่น ต้องไม่เป็นพ่อ 
แม่ ลูก พี่น้องหรือญาติที่เป็นเจ้าของแปลง 
  คณะกรรมการรับรอง 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) พิจารณาผลการตรวจสอบแปลงและลงมติการให้การรบัรองแปลงของสมาชิกกลุ่ม 
  ๒.) แจ้งผลการพิจารณาให้การรับรองแปลงของสมาชิกให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในและ
สมาชิกผู้รับการตรวจสอบแปลง 
  ๓.) ร่วมพิจารณาและตัดสินใจการลงโทษเกษตรกรตามเงื่อนไขกลุ่มที่กําหนดขึ้น 
  ๔.) ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังการตรวจสอบแปลงภายใน
เสร็จสิ้น 
  คุณสมบัติ 
  ๑.) เป็นผู้มคีวามน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม 
  ๒.) อ่านออก เขียนได้ 
  ๓.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช และแผนควบคุมการผลิต ระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑเ์ง่ือนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
  ๔.) ต้องไม่มีสว่นได้ส่วนเสียกับสมาชิกเจ้าของแปลงที่จะทําการตรวจสอบ เช่น ต้องไม่เป็นพ่อ 
แม่ ลูก พี่น้องหรือญาติที่เป็นเจ้าของแปลง 
  ที่ปรึกษากลุ่มด้านการผลิตตามระบบ GAP พืช  
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) ส่งเสรมิและให้ความรู้การผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช และแผนควบคุมการผลิต ระบบ
ควบคุมภายในกลุ่ม นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่มภายในกลุ่ม 
  ๒.) ใหค้ําปรึกษาแกส่มาชิกกลุ่ม.การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตตามระบบมาตรฐาน 
GAP และติดตามผลการแก้ไข 



-๑๘- 

  คุณสมบัติ 
  ๑.) เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม 
  ๒.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช และแผนควบคุมการผลิต ระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
  ๓.) ได้รับการอบรมความรู้เรื่องการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และระบบควบคุมภายใน
ในการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
  สมาชิกกลุ่ม 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) ดําเนินการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และการปฏิบัติตามคู่มือระบบควบคุมภายใน 
นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่มภายในกลุ่ม  
  ๒.) จดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงและกิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิตและจัดเก็บเอกสาร
การจดบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบ 
  ๓.) ให้ความร่วมมือในการรับการตรวจสอบแปลงภายในจากผู้ตรวจสอบแปลงภายในของกลุ่ม 
  ๔.) รายงานความบกพร่องที่มีผลต่อความไม่ปลอดภัยของผลผลิตและความไม่สอดคล้องกับ
วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) และข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบและ
แผนการดําเนินงานของกลุ่มภายในกลุ่ม 
  คุณสมบัติ 
  ๑.) อ่านออก เขียนได้ 
  ๒.) เป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ปลูกแล้ว 
  ๓.) มีความต้องการที่จะร่วมดําเนินการจัดทําระบบควบคุมภายในและสมัครขอการรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
  ๔.) ได้รับการอบรมความรู้เรื่องการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และระบบควบคุมภายใน
ในการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
 ๒.๑.๔ การบริหารจัดการกลุ่ม  
  เมื่อกลุ่มเกษตรกรมีโครงสร้างกลุ่มและกําหนดให้สมาชิกมีบทบาทหน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ 
เพื่อการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบและ
แผนการดําเนินงานของกลุ่มภายในกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มจึงเกี่ยวข้องกับสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ 
  ๑.) การรับสมัครสมาชิก การทําสัญญา  
  - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมาชิกใหม่ ได้แก่ แบบประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ 
ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม แบบทะเบียนเกษตรกร คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน แบบบันทึกเกษตรกร แบบแผนการ
ผลิตของเกษตรกร 
  - เกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตพืชภายใต้กลุ่มควรสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการ
ผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP ระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มเพื่อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มจากประธานกลุ่มหรือผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มหรือที่ปรึกษากลุ่มด้านการผลิต
ตามระบบ GAP พืช  
  - ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มนําเรื่องที่เกษตรกรต้องการจะเข้าร่วมกับกลุ่มและการ
รับสมาชิกใหม่เข้าที่ประชุมกลุ่มเพื่อพิจารณาโดยจะต้องมีเสียงสมาชิกกลุ่มเห็นชอบให้เข้าร่วมกับกลุ่มอย่างน้อย
กี่เสียงขึ้นอยู่กับที่ระบุไว้ในข้อกําหนด กฎระเบียบและนํารายละเอียดจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมิน 



-๑๙- 

ความเสี่ยงของแหล่งผลิตหรือพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่ต้องการจะเข้าร่วมกับกลุ่มตามแบบประเมินความ
เสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ (ยกเว้นกรณีรายที่เกษตรกรได้รับการรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP แล้วไม่ต้อง
ทําการประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม)่ มาร่วมพิจารณาด้วย 
  - ผู้ประสานงานระบบควบคมุภายในกลุม่นําใบสมัครสมาชิกกลุ่มให้เกษตรกรบันทึกข้อมูลเมื่อ
ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมกับกลุ่ม พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หากมกีารทําสัญญาต้องบันทึก
ข้อมูลลงใบสัญญา 
  - ผู้ประสานงานระบบควบคมุภายในกลุม่ทําการเพิ่มรายชื่อเกษตรกรสมาชิกใหม่ในแบบทะเบียน
เกษตรกรและจัดเก็บใบสมัครและทะเบียนเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดไว้ที่ทําการกลุ่ม 
  - เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มจะได้รับเอกสารเป็นคู่มือการจัดการระบบควบคุม
ภายใน แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ แบบบันทกึเกษตรกร แผนการผลิตของเกษตรกร 
  ๒.) แนวทางการพิจารณากรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
  - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพิจารณากรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ได้แก่ แบบ
บันทึกข้อร้องเรียนเกษตรกร แบบทะเบียนเกษตรกร 
  - กรณทีี่ได้รับการร้องเรียนหรือตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน GAP และ
ข้อกําหนด หลกัเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบของกลุ่ม กลุม่จึงมีการกําหนดบทลงโทษสมาชิก ดังนี้ 
  (๑.) การตักเตือน 
  - กรณทีี่พบว่าสมาชิกของกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน GAP พืชและ/หรือข้อกําหนด 
หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบของกลุ่ม เช่น มีการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ประกาศห้ามใช้หรืประเทศ
คู่ค้าห้ามใช้  
  - ประธานกลุ่มทําการว่ากล่าวตักเตือนสมาชิกให้แก้ไขและปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน GAP 
และ/หรือข้อกาํหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบของกลุ่ม 
  - สมาชิกกลุ่มที่ถูกตักเตือนดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กลุ่ม
กําหนดและต้องได้รับการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาใหม ่
  (๒.) การระงับการซื้อขายผลผลิต 
  - กรณีที่พบว่าสมาชิกของกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน GAP พืชและ/หรือข้อกําหนด 
หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบของกลุ่มเป็นครั้งที่ ๒ เช่น ตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตหรือสมาชิกไม่
สามารถทําการแก้ไขข้อบกพร่องในข้อ (๑.) ภายในระยะเวลาที่กลุ่มกําหนด เกษตรกรายนั้นจะต้องหยุดขาย
หรือห้ามขายผลผลิตในนามของกลุ่มหรือกลุ่มระงับการรับซื้อผลผลิต 
  (๓.) การยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
  - กรณีที่สมาชิกของกลุ่มถูกห้ามขายผลผลิตในนามของกลุ่มหรือกลุ่มระงับการรับซื้อผลผลิต
และยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือมีการกระทําความผิดในประเด็นเดิมซ้ําอีกหรือสมาชิก
ดังกล่าวมีความต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  - ประธานกลุ่มทําการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่มและให้ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่ม
ขีดคร่อมรายชื่อสมาชิกรายดังกล่าวออกจากแบบฟอร์มทะเบียนเกษตรกรพร้อมบันทึกสถานภาพปัจจุบันใน
ทะเบียนเกษตรกรว่ายกเลิกการเป็นสมาชิก 
  (๔.) การแจ้งเกษตรกร 
  - ประธานกลุ่มแจ้งเกษตรกรที่ถูกลงโทษด้วยวาจา หรือแจ้งทางโทรศัพท์ หรือหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่สะดวก 
 



-๒๐- 

  - ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มบันทึกสถานภาพปัจจุบันของเกษตรกรลงในแบบ
ทะเบียนเกษตรกร 
  (๕.) การจัดการข้อร้องเรียน 
  - ภายหลังกลุ่มได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผลิตหรือเกี่ยวกับผลผลิต เช่น ข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกกลุ่ม หรือผู้รับซื้อจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือองค์กรเกี่ยวกับการตรวจพบสารเคมี
ตกค้างในผลผลิตเกินระดับที่กําหนดหรือตรวจพบสารเคมีที่ห้ามใช้ตกค้างในผลผลิต 
  - ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบบันทึกข้อร้องเรียนและทํา
การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 
  - ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มจัดเก็บแบบข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐานการดําเนินการ
แก้ไข 
 ๒.๑.๕. ความสามารถและการฝึกอบรม 
  สมาชิกกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มตามโครงสร้างการบริหารกลุ่ม ไดแก่ ประธานกลุ่ม รอง
ประธานกลุ่ม เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงานภายในกลุ่ม ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
คณะกรรมการรับรองและสมาชิกกลุ่มจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในเรื่องที่จําเป็น โดย
จะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน ข้อกําหนดในระบบการ
รับรองมาตรฐาน GAP พืช สมาชิกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ความต้องการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตได้ โดย 
  ๑) ประธานกลุ่มกําหนดหรือมอบหมายให้มีผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่ม 
  ๒.) ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มกําหนดเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ต้องการเป็น
หลักสูตรไว้ในคู่มือระบบควบคุมภายใน อาจจะกําหนดผู้ดํารงตําแหน่งภายใต้โครงสร้างของกลุ่มว่าตําแหน่งใด
จะต้องได้รับการอบรมและฝึกทักษะหลักสูตรใดโดยเฉพาะ เช่น ผู้ประสานประสานงานระบบควบคุมภายใน
กลุ่ม ผู้ตรวจสอบแปลงภายในและคณะกรรมการรับรองจะต้องมีความรู้เรื่องการตรวจสอบแปลงภายในรวมทั้ง
เทคนิคการตรวจสอบแปลงภายใน 
  ๓.) สมาชิกกลุ่มต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้  
  - ระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช 
  - ระบบควบคุมภายในกลุ่มเพื่อการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม 
  - การตรวจสอบแปลงภายในและฝึกปฏิบัติในแปลง รวมทั้งฝึกการบันทึกลงในแบบรายงาน
การตรวจสอบแปลงภายในและแบบบันทึกข้อบกพร่องการผลิต 
  - เทคโนโลยีการผลิต เช่น การป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยาการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว เป็นต้น 
  - ความรู้เรื่องตลาดสินค้าเกษตร 
  ๔.) วิทยากรในการฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มอาจเป็นสมาชิกกลุ่มที่มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรหรือจากหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.) ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มต้องบันทึกการฝึกอบรม ได้แก่ รายชื่อสมาชิกผู้
เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปีที่ฝึกอบรม ช่ือหลักสูตรที่อบรมและชื่อวิทยากรลงในแบบบันทึกการฝึกอบรมที่มี
การจัดอบรมทุกครั้งและจัดเก็บไว้ที่ทําการของกลุ่ม 
 ๒.๑.๖ การจัดทําเอกสารและการควบคุมการบันทึก 
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  เอกสาร หมายถึงสิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ โดยจะ
กําหนดอยู่ในลักษณะเป็นกฎระเบียบ ข้อกําหนด คู่มือปฏิบัติการและแบบฟอร์มการบันทึกต่าง ๆ ขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติแสดงเป็นรูปภาพประกอบ เป็นค้น 
  การบันทึก หมายถึง การบันทึกการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบและแผนการดําเนินงานของกลุ่มภายในกลุ่ม 
  การควบคุมเอกสาร หมายถึงการกําหนดชื่อเอกสาร แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ การ
กําหนดรหัสเอกสาร แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ โดยระบุเป็นฉบับที่ วันที่บังคับใช้และมีลายเซ็นของ
ประธานซึ่งเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติใช้เอกสารและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ลงนามก่อนที่จะ
แจกจ่ายให้สมาชิกกลุ่มนําไปใช้ หากเอกสารและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ มีการยกเลิกต้องระบุด้วยว่า 
“ยกเลิก” และต้องมีการเรียกเก็บเอกสารและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกที่ยกเลิกกลับคืนและนําไปทําลายทิ้ง 
  เอกสารอาจจะประกอบด้วย คู่มือ แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกและเอกสารอื่น ๆ จากภายนอก
ที่จําเป็นต้องใช้ เช่น การผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP มาตรฐานสินค้าของแต่ละชนิดพืช เป็นต้น แนวทางการ
จัดทําเอกสารและการควบคุมการบันทึก มีดังนี้ 

(๑) การจัดทํา แก้ไข อนุมัติและแจกจ่ายเอกสาร 
  - เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยกลุ่มเป็นเอกสารประจํากลุ่ม ได้แก่คู่มือการจัดการระบบควบคุม
ภายในกลุ่มและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ต้องกําหนดชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ฉบับที่และวัน/เดือน/ปี 
ที่บังคับใช้เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและการนําไปใช้ เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ต้นฉบับต้องได้รับการลง
นามการจัดทําโดยผู้ประสานงานภายในกลุ่มและต้องได้รับการตรวจสอบและลงนามอนุมัติการใช้เอกสารโดย
ประธานกลุ่มก่อนนําไปเผยแพร่ใช้ในกลุ่ม 
  - ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มจัดทําสําเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งลง
นามอนุมัติการนําไปใช้แล้วให้แก่ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ผู้
ประสานงานภายในกลุ่ม ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน คณะกรรมการรับรอง ที่ปรึกษาด้านการผลิตและสมาชิก
กลุ่ม 
  - การแจกจ่ายสําเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงาน
ภายนอกต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกลุ่ม  
  - ผู้ที่ได้รับสําเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ จะทราบว่าใครหรือสมาชิกที่มีตําแหน่งอะไร
ในโครงสร้างกลุ่มจะเป็นผู้ใช้เอกสารเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ จะกําหนดอยู่ในหัวข้อ “การควบคุมการ
บันทึก” ในส่วน “ผู้ใช้เอกสาร” 
  - ในกรณีที่สมาชิกมีความต้องการแก้ไขเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้แจ้งผู้ประสานงาน
ระบบควบคุมภายในกลุ่มเพื่อดําเนินการแก้ไขเอกสารนั้น เอกสารต้นฉบับที่ได้แก้ไขต้องได้รับการลงนามผู้ที่
จัดทําคือผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มและลงนามผู้อนุมัติให้ใช้เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ โดย
ประธานกลุ่มก่อนนําเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ฉบับใหม่ไปจัดทําสําเนาและแจกจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มและ
ผู้เกี่ยวข้อง ส่วนเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ชุดเก่าที่ไม่ใช้แล้วต้องเรียกคืนจากสมาชิกกลุ่มเพื่อนําไปทําลาย 
  (๒.) การกําหนดรหัสเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ 
  เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยกลุ่มเป็นเอกสารประจํากลุ่ม ได้แก่คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน
กลุ่มและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ต้องกําหนดรหัสเอกสาร โดยจะใช้รหัส อักษรไทยตามด้วยตัวเลข 
ได้แก่ 
  - ตัวอักษร เช่น คม. หมายถึง คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน 
  - ตัวอักษร เช่น บฟ. หมายถึง แบบฟอร์ม 
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  - ตัวเลขหลังขีดตัวอักษร หมายถึง แทนลําดับที่ของเอกสาร เริ่มต้ังแต่ ๑ เป็นต้นไป เช่น บฟ.๑ 
  (๓.) การควบคุมการบันทึก 
  สมาชิกกลุ่มจะต้องได้รับการบันทึกข้อมูลที่ประกอบด้วย  ดังนี้ 
  - รายชื่อสมาชิก หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ต้ังแปลง ขนาด
พื้นที่ปลูก พืชที่ต้องการขอการรับรองมาตรฐาน GAP และหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กลุ่มและหน่วยตรวจรับรอง
ภายนอกกําหนดขึ้นในใบสมัครสมาชิก 
  - แผนการผลิตของสมาชิก ประมาณการผลผลิตของสมาชิก  
  - ข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่  
  - รายการปัจจัยการผลิตที่ใช้ เช่น รายการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ใช้ รายการปุ๋ยเคมี
และ/หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในแบบบันทึกเกษตรกร  
  - ส่วนแบบฟอร์มทะเบียนเกษตรกรจะบันทึกข้อมูลสมาชิกแต่ละรายโดยมีรายละเอียดได้แก่
รายช่ือสมาชิก หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน สถานที่ต้ังแปลง ชนิดพืชที่ปลูกและขอการรับรองมาตรฐาน 
GAP ขนาดพื้นทีปลูก วันที่ทําการตรวจสอบแปลงครั้งล่าสุด ผลการรับรองและสถานภาพของสมาชิกเรื่องการ
บริหารงานกลุ่ม (ตักเตือน ยกเลิกหรือระงับการขายผลผลิตในนามกลุ่มและยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม)  
  - ข้อมูลการจัดทํารายการตรวจสอบแปลงภายใน บันทึกผลการตรวจสอบแปลงภายในและ
บันทึกสถานการณ์รับรองของสมาชิกว่ารับรองหรือรับรองแบบมีเง่ือนไขหรือไม่รับรอง 
  - บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม ได้แก่ รายชื่อสมาชิกที่เข้ารับการอบรม ช่ือหลักสูตรที่อบรม ช่ือ
วิทยากรและวัน/เดือน/ปีที่อบรม 
   บันทึกข้อร้องเรียน ได้แก่ รายชื่อผู้ร้องเรียน ช่ือผู้รับเรื่องร้องเรียน วัน/เดือน/ปีที่รับเรื่อง
ร้องเรียนและรายละเอียดเรื่องร้องเรียน สาเหตุที่ทําให้เกิดการร้องเรียน วิธีการแก้ไขและรายชื่อผู้ตรวจสอบ
การแก้ไข 

เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ในระบบควบคุมภายในและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รหัส ช่ือเอกสารหรือแบบฟอร์ม ผู้เก็บรักษา ผู้ใช้เอกสาร 

คม.-๑ คู่มือการจัดการระบบควบคุม 
ภายใน 

ผู้ประสานงานระบบควบคุม 
ภายในกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่ม 

บฟ.-๑ แบบประ เมิ นความ เสี่ ย ง
สําหรับแปลงใหม่ 

ผู้ประสานงานระบบควบคุม 
ภายในกลุ่ม 

ประธานกลุ่มหรือผู้ประสานงาน 
ระบบควบคุมภายในกลุ่มหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย 

บฟ.-๒ ใบสมัครสมาชิก ผู้ประสานงานระบบควบคุม 
ภายในกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่ม 

บฟ.-๓ แบบบันทึกเกษตรกร สมาชิกกลุ่มและผู้ประสานงาน 
ระบบควบคุมภายในกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่ม 

บฟ-๔ แผนการผลิตของเกษตรกร สมาชิกกลุ่มและผู้ประสานงาน 
ระบบควบคุมภายในกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่ม 

บฟ.-๕ รายการการตรวจสอบแปลง ผู้ประสานงานระบบควบคุม 
ภายในกลุ่ม 

ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
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บฟ.-๖ ทะเบียนเกษตรกร ผู้ประสานงานระบบควบคุม 

ภายในกลุ่ม 
ผู้ประสานงานระบบควบคุม 
ภายในกลุ่ม 

บฟ.-๗ บันทึกการฝึกอบรม ผู้ประสานงานระบบควบคุม 
ภายในกลุ่ม 

ผู้ประสานงานระบบควบคุม 
ภายในกลุ่ม 

บฟ.-๘ บันทึกข้อร้องเรียน ผู้ประสานงานระบบควบคุม 
ภายในกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่ม 

 
  แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี สําหรับ
แบบบันทึกเกษตรกร แผนการผลิตของเกษตรกรเก็บไว้ที่เกษตรกรอย่างน้อย ๑ ปี หลังจากนั้นเมื่อสิ้นปีจึงนําไป
มอบให้ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในเก็บรักษาไว้ที่ทําการกลุ่มต่ออีก ๒ ปี จนครบเป็นเวลา ๓ ปี เพื่อใช้
เป็นหลักฐานและสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ ส่วนเอกสารที่ยกเลิกต้องเรียกคืนและนําไปทําลายหรือหาก
ต้องการเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงต้องระบุเอกสารนั้นว่าเป็นเอกสารยกเลิกการใช้งาน 
 ๒.๑.๗ การตรวจสอบแปลงภายในและกระบวนการรับรองภายในกลุ่ม 
  เป็นขั้นตอนที่สําคัญของระบบควบคุมภายใน แปลงหรือพื้นที่ปลูกพืชของสมาชิกกลุ่มจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบว่าการผลิตพืชมีการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานแหล่งผลิต GAP ข้อกําหนด หลักเกณฑ์
เงื่อนไข กฎระเบียบของกลุ่มหรือไม่ หากสมาชิกกลุ่มมีการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานแหล่งผลิต GAP อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมสมาชิกกลุ่ม เมื่อส่งใบสมัครขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP 
แบบกลุ่มกับหน่วยตรวจรับรองภายนอกจะมีโอกาสได้รับการรับรองมากขึ้น โดยกลุ่มจะต้องจัดทํา (๑) แบบ
รายการการตรวจสอบแปลงภายใน (๒) แบบบันทึกข้อบกพร่อง (๓.) แบบความเห็นของคณะกรรมการรับรอง 
(๔) แบบความเห็นของคณะกรรมการรับรองภายหลังการพิจารณาการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว 
กระบวนการตรวจสอบแปลงภายในและกระบวนการรับรองภายในกลุ่มแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่ 
  (๑.) การตรวจสอบแปลงภายในและการรายงานผลการตรวจสอบแปลง 
  การตรวจสอบแปลงภายใน จะดําเนินการโดยสมาชิกกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบแปลงภายใน โดยใช้แบบรายการการตรวจสอบแปลงภายในที่จัดทําขึ้น เพื่อประเมินความปลอดภัย
ของแหล่งน้ําและพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดเก็บวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร การจัดการขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพ การจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลง
และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว หากผู้ตรวจสอบแปลงภายในพบแปลงของสมาชิกรายใดมี
ข้อบกพร่องในขั้นตอนการผลิต เมื่อนําเสนอคณะกรรมการรับรองซึ่งจะมีผลทําให้ไม่ผ่านการรับรองตามระบบ
ควบคุมภายในได้ ผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะบันทึกข้อมูลสิ่งหรือการปฏิบัติข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อม
กําหนดระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) ให้แก้ไข รวมทั้งเมื่อมีการตรวจสอบผลการแก้ไขแล้วจะบันทึกผลการ
ตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องลงในแบบบันทึกข้อบกพร่อง ทั้งแบบรายการการตรวจสอบแปลงและแบบ
บันทึกข้อบกพร่องสมาชิกเจ้าของแปลงจะต้องลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบแปลงภายใน
จะต้องลงนามภายหลังการดําเนินงานเสร็จสิ้น 
  ผู้ตรวจสอบแปลงภายในต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP พืชและวิธีการตรวจสอบแปลงภายในรวมทั้งการบันทึกข้อมูลตามแบบรายการการตรวจสอบแปลงและ
บันทึกข้อบกพร่องได้เป็นอย่างดี โดยต้องได้รับการอบรมความรู้ในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะปฏิบัติทําหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบแปลงภายในกลุ่ม นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะต้องเป็นอิสระกับพ้ืนที่ที่ทําการตรวจสอบไม่
มีพันธะผูกพันกับสมาชิกเจ้าของพื้นที่ที่ทําการตรวจสอบ คือไม่ตรวจสอบแปลงของตนเอง หรือแปลงของ 



-๒๔- 

สมาชิกภายในครอบครัว เช่น ไม่ได้เป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ลูกหรือเป็นญาติกัน  
  วิธีการตรวจสอบแปลงภายในจะต้องตรวจสอบว่าสมาชิกกลุ่มได้ปฏิบัติตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP ในพืชที่ขอการรับรองและข้อกําหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กลุ่มกําหนดขึ้น 
กระบวนการตรวจสอบแปลงภายในมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑.๑) ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มต้องร่วมกันจัดทําแผนการตรวจสอบแปลงภายในของ
สมาชิกทุกรายและผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะดําเนินการตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ขอการรับรองมาตรฐาน 
GAP แบบกลุ่ม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  (๑.๒) ในการตรวจสอบแปลง ผู้ตรวจสอบแปลงภายในต้องตรวจสถานที่ผลิต สถานที่เก็บ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต สถานที่เก็บผลผลิต พื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมทั้งเอกสารการผลิตตามรายการการตรวจสอบแปลงภายใน 
  (๑.๓) ระหว่าการตรวจสอบแปลงปลูกพืชหรือสถานที่ผลิต สถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตร สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต สถานที่เก็บผลผลิต พื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ผู้
ตรวจสอบแปลงภายในจะต้องบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานตามรายการการตรวจสอบแปลงภายใน 
เมื่อดําเนินการตรวจสอบแปลงเสร็จสิ้นให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในลงชื่อในแบบรายการการตรวจสอบแปลง
ภายในและให้ผู้รับการตรวจสอบแปลงลงนามรับทราบผลการตรวจสอบแปลงภายในด้าย 
  (๑.๔) กรณีผู้ตรวจสอบแปลงภายในพบข้อบกพร่องระหว่างที่ทําการตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบ
แปลงภายในบันทึกข้อบกพร่องที่พบไว้เป็นหลักฐานตามแบบบันทึกข้อบกพร่อง พร้อมกําหนดระยะเวลา (วัน/
เดือน/ปี) ให้แก้ไขแจ้งให้ผู้รับการตรวจสอบแปลงรับทราบและดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
  (๑.๕) ผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะต้องส่งรายงานตามแบบรายการการตรวจสอบแปลงของ
ผู้รับการตรวจสอบแปลงหรือสมาชิกกลุ่มแต่ละรายให้คณะกรรมการรับรองภายในระยะเวลาที่กลุ่มได้กําหนดไว้ 
เช่น ภายใน ๗ วัน หรือ ภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้ทําการตรวจสอบแปลง 
  (๑.๖) กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติเรื่องการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP การแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่แจ้งไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องให้มีบทลงโทษตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข 
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กลุ่มกําหนดขึ้น 
  (๒.) กระบวนการรับรองภายในกลุ่ม  
  กระบวนการรับรองดําเนินการโดยคณะกรรมการรับรองที่สมาชิกกลุ่มได้แต่งต้ังขึ้นโดยไม่มี
พันธะผูกพันกับสมาชิกเจ้าของพื้นที่ที่ทําการตรวจสอบ คือไม่รับรองแปลงของตนเอง หรือแปลงของสมาชิก
ภายในครอบครัว เช่น ไม่ได้เป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ลูกหรือเป็นญาติกันและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ทําหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายใน หากคณะกรรมการรับรองคนใดเป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายใน จะไม่สามารถให้การ
ตัดสินผลการพิจารณาการรับรองในรายสมาชิกที่ตนเองเป็นทําการตรวจสอบแปลงได้ แต่ให้งดออกเสียงในการ
พิจารณาผลการรับรองของสมาชิกรายดังกล่าว 
  คณะกรรมการรับรองเป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาผลการ
ตรวจสอบแปลงภายในซึ่งผู้ตรวจสอบแปลงภายในได้รายงานให้คณะกรรมการรับรองภายในระยะเวลาตามที่
กลุ่มกําหนด ภายหลังการตรวจสอบแปลงของสมาชิกแต่ละรายเสร็จสิ้น การพิจารณาของคณะกรรมการจะมี
ความเห็นเป็น ๒ กรณี คือ  
  (๒.๑) ในกรณีที่ผลรายงานการตรวจสอบแปลงภายในไม่พบข้อบกพร่อง (ไม่มีแบบบันทึก
ข้อบกพร่องแนบพร้อมรายการการตรวจสอบแปลงภายใน) จะใช้แบบความเห็นของคณะกรรมการรับรองเพื่อ
บันทึกความเห็นผลการรับรองว่า  



-๒๕- 

  - ไม่รับรอง GAP พืช โดยมีบทลงโทษตามที่กลุ่มกําหนด 
  - รับรอง GAP พืช แบบไม่มีเง่ือนไข 
  - รับรอง GAP พืช แบบมีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ระบุเงื่อนไขให้ดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด) 
  (๒.๒) ในกรณีที่ผลรายงานการตรวจสอบแปลงภายในพบข้อบกพร่อง (มีแบบบันทึก
ข้อบกพร่องแนบพร้อมรายการการตรวจสอบแปลงภายใน) และสมาชิกกลุ่มได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ระยะเวลาที่กําหนดและผู้ตรวจสอบแปลงภายในได้ตรวจติดตามการแก้ไขแล้ว จะใช้แบบความเห็นของ
คณะกรรมการรับรอง: การพิจารณาหลังการตรวจติดตามการแก้ไขเพื่อบันทึกความเห็นผลการรับรองว่า 
  - ไม่รับรอง GAP พืช โดยมีบทลงโทษตามที่กลุ่มกําหนด 
  - รับรอง GAP พืช แบบไม่มีเง่ือนไข 
  - รับรอง GAP พืช แบบมีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ระบุเงื่อนไขให้ดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด) 
  คณะกรรมการรับรองจะพิจารณาให้ความเห็นไม่รับรอง GAP พืชหรือรับรอง GAP พืช แบบ
ไม่มีเง่ือนไขหรือรับรอง GAP พืช แบบมีเงื่อนไข ได้ทั้ง ๒ กรณี ทั้งแบบความเห็นของคณะกรรมการรับรองและ
แบบความเห็นของคณะกรรมการรับรองเมื่อมีการพิจารณาหลังการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง สมาชิก
เจ้าของแปลงจะต้องลงนามรับทราบผลการพิจารณาการรับรองและผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในจะต้อง
ลงนามเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาการรับรองให้สมาชิกแต่ละรายทราบ 
  (๒.๓) ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองอาจมีข้อสรุป ดังนี้ 
    - ไม่รับรอง คือสมาชิกไม่ปฏิบัติการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชและ
ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กลุ่มกําหนดขึ้น ในระดับที่รุนแรง เช่น ใช้สารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชที่ประกาศห้ามใช้หรือที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ ไม่บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกเกษตรกรหรือดําเนินการ
ผลิตไม่สอดคล้องตามแผนควบคุมคุณภาพของพืช 
    - รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข คือสมาชิกได้ปฏิบัติการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
พืชและข้อกําหนด หลักเกณฑ์เง่ือนไข กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กลุ่มกําหนดขึ้น 
    - รับรองแบบมีเงื่อนไข คือสมาชิกไม่ปฏิบัติการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช
และข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กลุ่มกําหนดขึ้นแต่อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง เช่น เก็บ
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชหรือปุ๋ยเคมีในบริเวณที่พักอาศัยหรือสถานที่ประกอบอาหาร ไม่เก็บไว้ในสถานที่
แยกต่างหาก การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกเกษตรกรไม่ครบถ้วน ภาชนะบรรจุผลผลิตไม่สะอาดหรือไม่
สามารถป้องกันไม่ให้ผลผลิตเสียหายได้ คณะกรรมการรับรองจะแจ้งผลการรับรองให้สมาชิกเจ้าของแปลง
รับทราบผลการรับรองและหากมีการแก้ไขตามเงื่อนไข จะระบุให้สมาชิกให้แก้ไขตามระยะเวลาที่กําหนด หาก
สมาชิกไม่ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในนําเสนอคณะกรรมการรับรอง
ทราบเพื่อประชุมพิจารณาบทลงโทษตามข้อ ๒.๑.๔ ข้อย่อย ๒) แนวทางการพิจารณากรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด หากสมาชิกดําเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน
นําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาให้การรับรองต่อไป 
  (๒.๔) คณะกรรมการรับรองพิจารณาผลการตรวจสอบแปลงภายในและตัดสินการรับรองของ
สมาชิกแต่ละรายภายในระยะเวลาที่กลุ่มกําหนด เช่น ภายใน ๗ วัน หรือ ภายใน ๑๕ วัน ผลการพิจารณาให้
การรับรองของคณะกรรมการรับรอง ให้ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในลงนามแจ้งผลการรับรองและให้
สมาชิกกลุ่มลงนามรับทราบผลการรับรองในแบบความเห็นของคณะกรรมการรับรอง 
 ๒.๑.๘ กระบวนการผลิต 



-๒๖- 

  กลุ่มเกษตรกรที่มีการจัดทําระบบควบคุมภายในเพื่อขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP 
แบบกลุ่มจะต้องมีการควบคุมการผลิตพืชของสมาชิกกลุ่มโดยมีขั้นตอนการผลิตอย่างมีระบบและเป็นการผลิต
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ตามแผนควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ผลผลิตมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ การควบคุมการผลิตอย่างมีระบบหมายถึงการเตรียมการต้ังแต่กรคัดเลือกพื้นที่ การเตรียม
พันธ์พืช การเพาะปลูก ปฏิบัติดูแลรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสมาชิกที่จะมีการจัดทําระบบควบคุม
ภายในเพื่อขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม กระบวนการผลิตของสมาชิกกลุ่มนอกจาก
ประเด็นดังกล่าวแล้ว อาจจะนําเอกสารระบบการจัดการคุณภาพ GAP  พืช มาตรฐานสินค้าของชนิดพืชที่ทํา
การผลิตมาประกอบเป็นวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนของกระบวนการผลิตด้วย 
ขั้นตอนในกระบวนการผลิต ได้แก่ 
  (๑.) การเลือกสถานที่และเลือกทําเลปลูก สมาชิกกลุ่มแต่ละรายจะเลือกสถานที่ปลูกพ้ืนที่
ปลูกพืชแต่ละชนิดโดยให้พิจารณาจากปัจจัย ดังนี้ 
    - พื้นที่ปลูกไม่เคยเป็นที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงเก็บสารเคมีหรือโรงพยาบาลหรือ
คอกเลี้ยงสัตว์หรือเป็นบริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยมาก่อน เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนตกค้างอยู่ในดิน
และควรเป็นพื้นที่ที่ห้างไกลจากแหล่งมลพิษ 
    - เป็นพื้นที่ที่ไม่มีประวัติการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออร์
กาโนฟอสเฟส ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน 
    - มีแหล่งน้ําที่สะอาดไม่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษ เช่น
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชหรือสารพิษ  น้ํามันเครื่องรถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรหรือสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อพืช สัตว์และคน เช่น สารโลหะหนัก ขยะมูลฝอย ซากพืช ซากสัตว์ที่เป็นโรคหรือมีจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
ปนเปื้อน หลีกเลี่ยงการใช้น้ําจากแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้หรือไหลผ่านขุมขนหรือคอกเลี้ยงสัตว์หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือโรงเก็บสารเคมีหรือโรงพยาบาล 
  (๒.) การคัดเลือกพันธ์ุ ควรคัดเลือกพันธ์ุพืชที่มีลักษณะตรงตามพันธ์ุจากแหล่งผลิตที่ได้
มาตรฐานและเชื่อถือได้หรือจากร้านค้าที่เช่ือถือได้ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธ์ุหรือต้นพันธ์ุหรือท่อนพันธ์ุ มีความ
ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เจริญเติบโตได้ดีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ปลูก ให้ผลผลิตสูง 
ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือตรงตามความต้องการของตลาด 
  (๓.) การเตรียมดินและการเพาะปลูก 
    (๓.๑) การเตรียมดิน ควรไถดินพื้นที่ที่จะปลูกพืชปลูก ตากดินเพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืชที่
อาศัยอยู่ในดินกําจัดวัชพืชและเชื้อโรคที่มี อยู่ในดิน ไถพรวนดินย่อยดิน กําจัดเศษพืช ซากพืชเป็นการทําความ
สะอาดแปลง ปรับปรุงคุณสมบัติของดินโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วพรวนคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ยกแปลงปลูกถ้าเป็น
พืชผักหรือพืชอายุสั้น หรือขุดเป็นหลุมเพื่อปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี เพื่อให้ดินมี
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ดินมีความร่วนซุย ระบายน้ําดี ดูดยึดและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชได้ดี 
    (๓.๒) การเพาะปลูก ควรจัดทําแผนการเพาะปลูกหรือแผนการผลิตพืชให้มีความสอดคล้อง
กับช่วงความต้องการของผู้บริโภคหรือช่วงความต้องการของตลาดหรือให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ําเสมอ 
สมาชิกกลุ่มจะต้องจัดทําแผนการผลิตโดยบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนการผลิตของเกษตรกร การปลูกให้
นําพันธ์ุพืชที่เตรียมไว้แล้วมาปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ แล้วบันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึกเกษตรกร 
  (๔.) การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงปลูกพืช ที่สาํคัญ ได้แก่  
    (๔.๑) การใหน้้ํา ให้น้ําอย่างสมํ่าเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดพืชและสภาพื้นทีป่ลูก 
หรือให้น้ําตามความต้องการของแต่ละช่วงการเจริญเติบโต ออกดอก ติดผล ก่อนการเก็บเกี่ยว ควรให้น้ําหลัง 



-๒๗- 

การใส่ปุ๋ยเคมีและควรคลุมดินเพื่อรักษาความช้ืนของดินและลดการระเหยของน้ําในดิน 
    (๔.๒) การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการและตามระยะการเจริญเติบโต
ของพืชแต่ละชนิดหรือตามอัตราที่แนะนําของกรมวิชาการเกษตรหรือกรมการข้าว 
    (๔.๓) การป้อกันกําจัดศัตรูพืช ควรใช้การป้องกันกําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน โดยจะต้อง
มีการสํารวจการเข้าทําลายของศัตรูพืชแต่ละชนิดหรือศัตรูพืชที่สําคัญในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ป้องกัน
กําจัดเมื่อพบศัตรูพืชมีการระบาดมากที่จะทําให้ผลผลิตเสียหาย หากจําเป็นต้องใช้สารเคมีให้ใช้สารเคมีตาม
อัตราที่กรมการข้าวหรือวิชาการเกษตรแนะนําหรือตามคําแนะนําทีระบุไว้บนฉลาก ห้ามใช้สารเคมีทีกรม
วิชาการเกษตรประกาศห้ามใช้หรือประเทศคู่ค้าห้ามใช้ การใช้สารเคมีต้องใช้อย่างถูกต้อง ถูกเวลาและถูกอัตรา
และปลอดภัย ห้ามใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย ๗-๑๕ วันหรือตามที่แนะนําไว้บนฉลากเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 
  (๕.) การควบคุมสุขลักษณะและความสะอาด 
  สมาชิกกลุ่มแต่ละรายจะต้องหมั่นคอยดูแล ควบคุมสุขลักษณะและความสะอาดของแปลง
เพาะปลูกและบริเวณรอบ ๆ แปลงปลูก ต้องสํารวจศัตรูพืช กําจัดวัชพืช ส่วนของพืชที่เป็นโรค ขยะมูลฝอย 
ซากพืช ซากสัตว์ที่เป็นโรคหรือมีจุลินทรีย์ที่ก่อโรคปนเปื้อน ต้องนําออกจากแปลงไปทําลายหรือเผาทําลายทิ้ง
นอกแปลงปลูก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของศัตรูพืชและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคติดไปกับผลผลิต เครื่องมืออุปกรณ์
การเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องฉีดพ่นสารเคมี ภาชนะบรรจุผลผลิต เครื่องมือเก็บเกี่ยวต้องทําความ
สะอาดภายหลังการใช้งานทุกครั้งและเก็บรักษาให้เป็นระเบียบอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 
  (๖.) การเก็บเกี่ยวผลผลิตและควบคุมหลังการเก็บเกี่ยว 
  การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชแต่ละชนิดต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมทั้งอายุ ขนาด ความสุก
แก่และคุณภาพของผลผลิต อุปกรณ์ที่ใช้เก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและป้องกันการเสียหายของผลผลิต
ได้ เช่น มีด ตะกล้าหรือลังพลาสติก อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผลผลิตออกจากแปลง ควรเก็บเกี่ยวหลังจากที่ฉีด
พ่นสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชแล้วมีระยะเวลาที่ให้สารเคมีสลายตัวจนถึงระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่
มีสารเคมีตกค้างอยู่ในผลผลิต และห้ามใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย ๗-๑๕ วันหรือตามคําแนะนําที่
ได้ระบุไว้บนฉลากของภาชนะบรรจุสารเคมีนั้น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เคลื่อนย้ายผลผลิตออกจากแปลงด้วย
ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหายคัดแยกผลิตคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค
หรือตามความต้องการของตลาดออกจากผลผลิตที่ด้อยคุณภาพ ลดอุณหภูมิผลผลิตโดยใช้การฉีดพ่นด้วยน้ํา
หรือแช่น้ําแล้วทําความสะอาดด้วยน้ําสะอาด วางพักผลผลิตไว้บนภาชนะที่สะอาดและป้องกันการปนเปื้อนได้
หรือบนวัสดุรองพื้นที่สะอาดสูงจากพื้นดินหรือพื้นห้อง จากน้ันบรรจุผลผลิตในภาชนะที่สะอาด เช่น 
ถุงพลาสติก ลังพลาสติก กล่องกระดาษแข็งที่มีฝาปิดมิดชิดและมีช่องระบายอากาศ เพื่อรอการจัดส่งให้ผู้รับซื้อ
ผลผลิตหรือผู้ประกอบการหรือนําไปจําหน่ายยังตลาดหรือจุดจําหน่ายต่อไป 
  (๗.) การเก็บรักษาและการขนส่ง  
  สถานที่เก็บรักษาผลผลิตต้องสะอาด มีวัสดุรองพื้น อากาศถ่ายเทได้ดี ป้องกันหนู แมลงและ
สัตว์พาหะนําโรคได้ เพื่อรอการการขนย้ายผลผลิตและการขนส่งผลผลิต เมื่อจะขนส่งผลผลิตไปจําหน่ายยัง
ตลาดรับซื้อผลผลิต หรือผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ควรเตรียมพาหนะให้พร้อมและต้องทําความสะอาดก่อน 
มีวัสดุปูรองพื้นยานพาหนะ หรือควรใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดบรรจุผลผลิตแล้วนําไปวางไว้บนพื้นยานพาหนะ
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรกองผลผลิตบนพื้นยานพาหนะโดยตรงเช่น พื้นรถบรรทุก ต้องขนส่งด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผลผลิตบอบช้ําหรือเสียหาย สมาชิกกลุ่มควรเตรียมการด้านตลาดในการรองรับสินค้าของ
สมาชิกกลุ่มและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด แข็งแรง มีรูปทรงสวยสะดวกและป้องกันไม่ให้ผลผลิตบอบช้ํา
หรือเสียหายได้เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า 



-๒๘- 

  (๘.) การบันทึกข้อมูลสมาชิกกลุ่มแต่ละรายต้องทําการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละชั้น
ตอนลงในแบบฟอร์มที่กลุ่มจัดทําขึ้น ได้แก่ แบบแผนการผลิตของเกษตรกร แบบบันทึกของเกษตรกร เพื่อให้มี
หลักฐานประกอบการตรวจสอบได้หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องและสามารถจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องพร้อมกับการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ทันก่อนที่จะมีการตรวจสอบแปลงภายในและเสนอคณะกรรมการ
รับรองพิจารณา 
๓.ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อทําความเข้าใจในเอกสารแบบฟอร์มในระบบควบคุมภายในและฝึกการนํา
เอกสารแบบฟอร์มไปทดลองปฏิบัติจริง  
  หลังจากมีการประชุม ช้ีแจงและปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายในแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือการให้ความรู้ ทําความเข้าใจในรายละเอียดข้อมูลของกลุ่มที่ได้มาจากการประเมินความพร้อมเบื้องต้น
และศักยภาพของกลุ่มแล้วนํามาวิเคราะห์ตามประเด็นหัวข้อที่อยู่ในเอกสารคู่มือการจัดการระบบควบคุม
ภายในต้ังแต่ (๑) บทนํา (๒.) ขอบข่าย นโยบายและวัตถุประสงค์ (๓.) โครงสร้าง การจัดการองค์กรและการ
บริหารงาน (๔.) การบริหารจัดการกลุ่ม (๕.) ความสามารถและการฝึกอบรม (๖.) การจัดทําเอกสารและการ
ควบคุมการบันทึก (๗.) การตรวจสอบแปลงภายในและกระบวนการรับรองภายในกลุ่ม (๘.) กระบวนการผลิต 
โดยเฉพาะการจัดทําเอกสารและการควบคุมการบันทึกที่ต้องทําความเข้าใจในแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ 
ที่ใช้ในระบบควบคุมภายในให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
หรือแบบบันทึกที่เกี่ยวข้องและฝึกการนําเอกสารและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปทดลอง
ปฏิบัติจริง ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในจะต้องจัดเตรียมคู่มือการจัดทําระบบควบคุมภายในและ
แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกที่เกี่ยวข้องและมอบให้สมาชิกกลุ่มแต่ละรายเพื่อดําเนินงาน 
๔ ประชุมตรวจติดตามการใช้เอกสารแบบฟอร์มในระบบควบคุมภายในของกลุ่ม  
  เมื่อสมาชิกกลุ่มได้มีการนําเอกสารและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
ทดลองปฏิบัติจริงแล้วจะมีความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกหรือไม่ มีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะของรายละเอียดในคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กลุ่มกําหนดขึ้นยังมีส่วนใด ประเด็นใดที่
ต้องทบทวน และต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและง่ายขึ้น วิธีการ
ตรวจติดตาม ทําได้โดย 
  ๔.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตร
อําเภอประสานงานกับผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในหรือประธานกลุ่ม เพื่อแจ้งและนัดหมายสมาชิกกลุ่ม
เตรียมเอกสารและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการบันทึกข้อมูลจริงเตรียมพร้อมสําหรับ
การตรวจสอบ 
  ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตร
อําเภอร่วมกับวิทยากรจากสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เดินทางไปยังสถานที่อยู่อาศัยของสมาชิกแต่
ละราย ตรวจสอบเอกสารและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ว่า ได้บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 
หากยังบันทึกไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ให้ทําความเข้าใจแก่สมาชิกกลุ่มและทําการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
  ๔.๓ ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ของ
สมาชิกแต่ละรายจนครบทุกราย แล้วทําการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบการใช้เอกสารของสมาชิกกลุ่มใน
ภาพรวม เรื่อง ความเข้าใจในเอกสารและแบบฟอร์มหรือแบบบันทึก ความสามารถในการการบันทึกข้อมูล 
ความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในแต่ละแบบ ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกกลุ่มเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้เอกสาร 



-๒๙- 

  ๔.๔ จัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบการใช้เอกสารของสมาชิกกลุ่มในภาพรวม
และเสนอให้ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในหรือประธานกลุ่มทราบและจัดเก็บไว้ ณ ที่ทําการกลุ่ม 
๕.อบรมเกษตรกรเรื่องการตรวจสอบแปลงภายในและฝึกการนําเอกสารแบบฟอร์มการตรวจสอบแปลง
ภายในไปทดลองปฏิบัติจริง  
  สมาชิกกลุ่มทุกคนจะได้รับการอบรมความรู้เรื่องการตรวจสอบแปลงภายในทั้งภาคบรรยาย
และฝึกการปฏิบัติการออกไปตรวจสอบแปลงโดยใช้แบบรายการการตรวจสอบแปลงภายในที่จัดทําขึ้น เพื่อ
ประเมินความปลอดภัยของแหล่งน้ําและพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดเก็บวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร การจัดการขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพ การจดบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติงานในแปลงและการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว แต่ประเด็นของการอบรมจะ
ประกอบด้วย 
  ภาคบรรยาย ได้แก่ 
  ๕.๑ การวางแผนการตรวจสอบแปลงภายในของสมาชิกกลุ่มแต่ละราย คือประธานกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการหารือกําหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายในของระบบควบคุมภายในของ
สมาชิกจนครบทุกรายสมาชิกคนใดจะถูกตรวจสอบแปลงในช่วงวันเวลาใด ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
จะต้องจัดทําแผนปฏิบัติและแจกจ่ายให้สมาชิกแต่ละรายทราบเพื่อเตรียมตัวและเตรียมสถานที่ 
  ๕.๒ กระบวนการตรวจสอบแปลงภายใน เป็นการให้ความรู้ว่าผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
แปลงภายในจะทําการตรวจสอบแปลงผลิตพืช เป็นการตรวจสถานที่การผลิต สถานที่ที่เก็บรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์การเกษตร สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร สถานที่เก็บรักษาผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยว พื้นที่โดยรอบสถานที่ผลิตหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตรวจการใช้หรือบันทึกข้อมูลของ
สมาชิกตามเอกสาร แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกและผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะใช้แบบรายการการตรวจสอบ
แปลงภายในบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งการตรวจสอบแปลงภายในของกลุ่มจะดําเนินการอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อสรุปผลการตรวจสอบแปลงภายในให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาต่อไป 
  ๕.๓ การบันทึกและรายงานผลการตรวจสอบแปลงภายใน ผู้ตรวจสอบแปลงภายในต้อง
บันทึกผลการตรวจสอบแปลงตามแบบรายรายการการตรวจสอบแปลงภายใน หากผู้ตรวจสอบแปลงภายในพบ
ข้อบกพร่องระหว่างที่ทําการตรวจ ต้องมีการบันทึกข้อบกพร่องที่พบไว้เป็นหลักฐานตามแบบบันทึกข้อบกพร่อง 
พร้อมกําหนดระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) ให้แก้ไขแจ้งให้ผู้รับการตรวจสอบแปลงรับทราบและดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ๕.๔ การจัดทําสรุปผลการตรวจสอบแปลงภายในของสมาชิกกลุ่มแต่ละรายเพื่อให้
คณะกรรมการรับรองภายในเวลาที่กําหนดภายหลังจากได้ดําเนินการตรวจสอบแปลงภายในเสร็จสิ้น 
  ๕.๕ หน้าที่บทบาทและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
  ภาคฝึกปฏิบัติ ได้แก่ 
  ๕.๕ ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน ทําความเข้าใจในแบบรายรายการการตรวจสอบแปลงภายใน 
แบบบันทึกข้อบกพร่อง  
  ๕.๖ การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่นดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แว่นตา ถุงผ้า
หรือแฟ้มเพ่ือบรรจุเอกสารต่าง ๆ ผ้าเช็ดหน้า ผ้ากันแดดสําหรับปกปิดใบหน้าหรือหมวกกันแดด น้ําด่ืม 
ยานพาหนะที่ใช้สําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในแปลง เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น และจัดเตรียม
งบประมาณเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ ค่าอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกราย 
  ๕.๗ วางแผนและกําหนดเส้นทางกลุ่มแปลงที่จะตรวจสอบให้อยู่ในเส้นทางเดียวกันและช่วง
วันเวลาที่จะเข้าไปตรวจสอบแปลงในแต่ละกลุ่มแปลง การแจ้งให้สมาชิกเจ้าของแปลงทราบเพื่อเตรียมตัวใน 



-๓๐- 

การให้ข้อมูลและอยู่ประจําในแปลงและนําทางไปบริเวณพื้นที่เกี่ยวข้องที่จะถูกตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จํานวน ๑ คนต่อ ๑ผู้ตรวจสอบแปลงภายในเพื่อทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา
วิธีการปฏิบัติแก่ผู้ตรวจสอบแปลงภายในระยะแรกในการทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบแปลงภายในของกลุ่ม 
  ๕.๘ การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบแปลงภายในตามแบบรายรายการการ
ตรวจสอบแปลงภายในและแบบบันทึกข้อบกพร่อง 
  ๕.๙ การนําเสนอผลการตรวจสอบแปลงภายในให้คณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาการ
รับรองและการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการรับรองเมื่อมีข้อสังเกตจากคณะกรรมการรับรอง 
๖.ประชุมตรวจติดตามการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายในของผู้ตรวจสอบแปลงภายในและระบบควบคุม
ภายใน 
  เมื่อสมาชิกกลุ่มได้รับการอบรมความรู้และการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายในแล้ว 
สมาชิกกลุ่มที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายในได้มีการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงจริงและการบันทึก
ข้อมูลลงในแบบรายรายการการตรวจสอบแปลงภายในและแบบบันทึกข้อบกพร่อง หากช่วงเวลาการฝึก
ปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายในยังตรวจสอบแปลงของสมาชิกไม่ครบทุกราย ผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบแปลงภายในต่อในวันอื่นให้เสร็จสิ้นจนครบทุกรายโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่
เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ตรวจสอบแปลงภายในและนัดหมายสมาชิกเจ้าของแปลงที่
จะไปตรวจสอบแปลงได้ทราบและเตรียมตัวให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือหากผู้ตรวจสอบแปลงภายใน
สามารถดําเนินการเองได้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอาจจะไม่ต้องอยู่ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้
คําแนะนําวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
  การประชุมตรวจติดตามการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายใน หลังจากที่ผู้ตรวจสอบ
แปลงภายในได้ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบว่า การปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลตาม
แบบรายงานและแบบบันทึกว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ผู้ตรวจสอบแปลงภายในมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด มี
คําถามและปัญหาในการปฏิบัติอะไรที่ต้องการให้วิทยากรชี้แจงและช่วยแนะนําแก้ไข วิธีการประชุมตรวจ
ติดตาม ทําได้โดย 
  ๖.๑ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอที่รับผิดชอบประสานงานกับผู้ประสานงาน
ระบบควบคุมภายในกลุ่มเพื่อนัดสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและผู้ตรวจสอบแปลงภายในว่าจะคณะผู้ติดตามได้แก่
วิทยากร เจ้าหน้าที่จาก เขต จังหวัดและส่วนกลางมาติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบแปลงภายในของกลุ่ม  
การบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานและแบบบันทึกว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ผู้ตรวจสอบแปลงภายในมีความ
เข้าใจมากน้อยเพียงใด มีคําถามและปัญหาในการปฏิบัติอะไรที่ต้องการให้วิทยากรช้ีแจงและช่วยแนะนําแก้ไข 
  ๖.๒ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอที่รับผิดชอบประสานงานกับผู้ประสานงาน
ระบบควบคุมภายในกลุ่มจัดเตรียมสถานที่เพื่อดําเนินการตามข้อ ๖.๑ 
  ๖.๓ ให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในเตรียมเอกสาร แบบรายรายการการตรวจสอบแปลงภายใน
และแบบบันทึกข้อบกพร่องของสมาชิกที่ไปตรวจสอบแปลงและมีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้คณะผู้ติดตาม
ตรวจสอบดูว่าได้ดําเนินการด้วยความเข้าใจ ถูกต้องหรือไม่ พร้อมกับตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาของผู้
ตรวจสอบแปลงภายในที่พบ หากมีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจจะได้ช้ีแจงทําความเข้าใจให้สามารถ
บันทึกข้อมูลตามแบบรายรายการการตรวจสอบแปลงภายในและแบบบันทึกข้อบกพร่องได้ รวมทั้งชี้แจงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและตอบข้อซักถามในการปฏิบัติงานและนําไปปฏิบัติงานต่อไปได้ 
  ๖.๔ การประชุมตรวจติดตามการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายใน สามารถใหส้มาชิกกลุ่ม
อยู่ร่วมให้ข้อมลูและซักถามและรับฟังการชีแ้จงทําความเข้าใจจากคณะผู้ติดตามด้วยเพื่อการเรียนรูซ้ึ่งกันและกันได้ 
 



-๓๑- 

  ๖.๕ การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่นดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แว่นตา น้ําด่ืม
และค่าอาหารกลางวัน ค่ายานพาหนะสําหรับผู้เข้ารับการตรวจติดตามการตรวจสอบแปลงภายในทุกราย 
  ๖.๖ ผู้ตรวจสอบแปลงภายในดําเนินการตามเอกสาร แบบรายรายการการตรวจสอบแปลง
ภายในและแบบบันทึกข้อบกพร่องให้ครบถ้วน ถูกต้องและนําเสนอผลการตรวจสอบแปลงภายในที่มีการแก้ไข 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาการรับรองและการตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการรับรองเมื่อมีข้อสังเกตจากคณะกรรมการรับรอง 
๗.ประชุมเพื่อตรวจติดตามและประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายในก่อนส่งสมัครขอการตรวจรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบบกลุ่ม จากหน่วยตรวจรับรองภายนอก 
  ภายหลังที่คณะกรรมการรับรองได้รับผลการตรวจสอบแปลงภายในแล้วมีการพิจารณาผลการ
ตรวจสอบแปลงและลงความเห็นว่าจะให้การรับรองแปลงของสมาชิกกลุ่มจนเสร็จสิ้นครบทุกรายและทุกรายได้
รับการรับรองผ่านการตรวจสอบแปลงภายใน ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการตรวจติดตามและประเมินความพร้อม
ระบบควบคุมภายในชองกลุ่มก่อนที่จะสมัครขอการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรองภายนอก เช่น กรม
วิชาการเกษตร กรมการข้าว โดยวิธีการตรวจระบบควบคุมภายในตามรายการตรวจประเมินระบบควบคุม
ภายในของกลุ่ม วิธีการคือ 
  ๗.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตร
อําเภอประสานงานกับผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในหรือประธานกลุ่ม เพื่อแจ้งและนัดหมายสมาชิกกลุ่ม
ประชุม โดยให้จัดเตรียมสถานที่สําหรับการจัดประชุมด้วย 
  ๗.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตร
อําเภอร่วมกับวิทยากรจากสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและจากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมประเมิน
โดยการซักถามข้อมูลตามรายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในทั้งจากผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม ประธาน ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน คณะกรรมการรับรองและสมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วยหัวข้อและ
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
  ๗.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม มีประเด็นที่ประเมิน คือ 
   (๑.) ที่อยู่/ที่ต้ังของกลุ่ม 
   (๒.) ประเภทของกลุ่ม  
   (๓.) จํานวนสมาชิก 
   (๔.) ประเภทการรับรอง 
   (๕.) ระบบควบคุมภายในมีหรือไม่มี 
   (๖.) จํานวนผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากกลุ่ม 
   (๗.) พื้นที่ทําการผลิตรวมทั้งกลุ่ม 
   (๘.) ที่ต้ังแปลงสมาชิกอยู่ในพื้นที่( ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
  ๗.๒.๒ สมาชิกกลุ่มและการจัดโครงสร้าง มีประเด็นที่ประเมิน คือ 
   (๑.) ผู้ผลิตในกลุ่มต้องมีการผลิตที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งขนาดพื้นที่และเทคนิคการ
ผลิต 
   (๒.) กลุ่มมีแผนภูมิหรือเอกสารที่แสดงโครงสร้างการบริหารงานองค์กรและแสดง
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
   (๓.) เจ้าหน้าที่ระบบควบคุมภายในเข้าใจหน้าที่ของตนเองและความรับผิดชอบของ
ตนเอง 
 



-๓๒- 

   (๔.) ในกรณีที่กลุ่มมีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มให้ทําระบบควบคุมภายใน
ให้ จะต้องมีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มดังกล่าวกับกลุ่ม 
   (๕.) กลุ่มทราบข้อมูลผลประโยชน์เกี่ยวข้องระหว่างผู้ตรวจสอบแปลงภายในและ
ผู้ทําหน้าที่รับรองแปลง 
   (๖.) กลุ่มต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ให้
ตรวจแปลงหรือรับรองแปลงของตัวเอง ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท เพื่อนบ้านใกล้ชิด 
   (๗.) ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งและผลประโยชน์ขึ้น กลุ่มต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่มี
เกษตรกรรายใดได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ตรวจสอบแปลงภายในหรือคณะกรรมการรับรอง/ผู้ตัดสิน
ให้การรับรอง 
  ๗.๒.๓ การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของกลุ่ม 
   (๑.) กลุ่มมีการประเมินความเสี่ยง 
   (๒.) กลุ่มกําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและนํามาตรการดังกล่าวไป
ปฏิบัติ 
  ๗.๒.๔ เอกสารระบบควบคุมภายใน การควบคุมเอกสาร/บันทึกและการฝึกอบรม 
   (๑.) เอกสารระบบควบคุมภายในอย่างน้อยต้องประกอบด้วย คู่มือระบบควบคุม
ภายใน มาตรฐานหรือสรุปมาตรฐานการจัดการคุณภาพ GAP แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ อาจมีเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการควบคุม เช่น เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   (๒.) คู่มือระบบควบคุมภายในมีเนื้อหาหลักครอบคลุม  
   -ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม  
   -นโยบายหรือแนวปรัชญาของกลุ่ม  
   -ระบบควบคุมภายในและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกลุ่ม เช่น การเข้าร่วมกลุ่ม การ
ตรวจสอบแปลง การรับรองภายในกลุ่ม การลงโทษ การประมาณการผลผลิต เป็นต้น 
   -การประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม 
   (๓.) มีการจัดทํามาตรฐานหรือสรุปมาตรฐานการผลิตของกลุ่มในภาษาหรือรูปแบบที่
สมาชิก/เจ้าหน้าที่กลุ่มเข้าใจดี 
   (๔.) สมาชิกและเจ้าหน้าที่กลุ่มทุกรายได้รับการอบรมชี้แจงและเข้าใจในเอกสาร
ระบบควบคุมภายในฉบับปัจจุบัน ได้แก่ คู่มือระบบควบคุมภายใน มาตรฐานหรือสรุปมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพ GAP แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (๕.) ผู้ตรวจสอบแปลงภายในได้รับการฝึกอบรมและบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม เนื้อหา
ของการอบรมไว้เป็นเอกสาร 
   (๖.) มีการทบทวนคู่มือระบบควบคุมภายในและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความ
จําเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
   (๗.) มีการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอํานาจของกลุ่มลงนาม ก่อนเผยแพร่
เอกสารทั้งหมดที่ควบคุมจะต้องระบุฉบับที่และวันที่บังคับใช้เอกสาร 
   (๘.) เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการใช้จะต้องนําออกจากพื้นที่ใช้งานหรือหาก
ต้องการเก็บไว้อ้างอิงต้องระบุที่เอกสารว่าเป็นเอกสารยกเลิก 
   (๙.) การจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพของกลุ่มไว้เป็น
อย่างดี อย่างน้อยหนึ่งรอบของการรับรองเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 
  ๗.๒.๕ การบริหารจัดการกลุ่ม 



-๓๓- 

   (๑.) เกษตรกรสมาชิกทุกรายมีการทําสัญญาหรือข้อตกลงเข้าร่วมกลุ่มโดยเนื้อหาใน
สัญญาหรือข้อตกลงต้องให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพ GAP และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
กลุ่มและของหน่วยตรวจรับรอง 
   (๒.) สัญญาหรือข้อตกลงเข้าร่วมกลุ่มครอบคลุมถึงการยินยอมให้ผู้ตรวจสอบแปลง 
ผู้ตรวจรับรองเข้าตรวจเยี่ยมแปลง โดยระบุให้ชัดเจนว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขจะยินยอมให้มี
การลงโทษ 
   (๓.) กลุ่มต้องมีทะเบียนรายช่ือเกษตรกรหรือสมุดรายช่ือสมาชิกที่เป็นปัจจุบันและมี
ข้อมูลขั้นตํ่าประกอบด้วย รายช่ือสมาชิก เลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรประจําตัวที่ภาครัฐออกให้ 
ที่อยู่สมาชิก ที่ต้ังแปลงที่ขอการรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก แผนการผลิตและประมาณการผลผลิตของ
สมาชิก รายการปัจจัยการผลิตของกลุ่ม สถานการรับรอง 
   (๔.) มีข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรแต่ละราย เช่น วัน เดือน ปี  ที่เข้าร่วมกลุ่ม พื้นที่
ครอบครองทั้งหมด แผนการผลิต จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรแบบ GAP ในแต่ละแปลง 
   (๕.) กลุ่มต้องมีแผนที่ต้ังแปลงและแผนผังแปลงของสมาชิกทุกราย เอกสารดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอ เช่น แนวเขต จุดอ้างอิงและต้องเป็นปัจจุบัน 
   (๖.) เกษตรกรแต่ละรายต้องมีข้อมูลกิจกรรมการผลิตต่อไปนี้ บันทึกการใช้ปัจจัยการ
ผลิต ปริมาณการผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ บันทึกการซื้อปัจจัยการผลิต/ขายผลผลิต 
  ๗.๒.๖ การตรวจสอบแปลงและการรับรอง 
   (๑.) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกลุ่มได้รับการตรวจสอบแปลงภายในครบ ๑๐๐ % 
กรณีดําเนินการตรวจสอบแปลงไม่ครบทั้งหมด ต้องมีหลักฐานการวางแผนตรวจที่จะครอบคลุมสมาชิกทั้งหมด
ภายใน ๑ ปี และการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสํานักงานกลุ่ม 
   (๒ . ) กลุ่มต้องกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบแปลงภายใน ต้องมีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ GAP เทคนิคเกี่ยวกับการตรวจสอบแปลง รวมทั้งไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไปตรวจ ( อาจเป็นผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอกก็ได้  
   (๓.) รายการตรวจสอบแปลงภายในมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง 
   - การใช้ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย  และการบํารุงดิน 
   - การคัดแยกผลผลิตและการป้องกันการปนเปื้อนในช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 
   - การประเมินการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม 
   (๔.) กลุ่มมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบแปลงภายในจริง โดยต้องมีการ
ตรวจเยี่ยมแปลง สัมภาษณ์เกษตรกรหรือคัวแทนเกษตรกร ตรวจสถานที่เก็บปัจจัยการผลิต สถานที่เก็บผลผลิต 
สถานที่ใช้จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เทียบกับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ GAP และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ตามท่ีกําหนด 
   (๕.) ผลการตรวจสอบแปลงภายในมีการบันทึกไว้ในรายงานและลงนามโดยผู้ตรวจ 
และได้รับการลงนามโดยเกษตรกรที่รับการตรวจ 
   (๖.) ผลการตรวจสอบแปลงแต่ละครั้งต้องครอบคลุมถึง  
   - ผลการตรวจพื้นที่แปลงทุกแปลง 
   - ข้อบกพร่องที่พบ (ถ้ามี) 
   - ช่ือผู้ตรวจสอบแปลง วันที่ตรวจ 
   (๗.) กลุ่มต้องรายงานการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
ต้องมีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องพบ โดยข้อบกพร่องที่พบที่สํานักงานหรือเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง ต้อง 



-๓๔- 

ได้รับการแก้ไขให้ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มีผลกระทบ 
   (๘.) กลุ่มมีระบบการประมาณการผลผลิตและบันทึกตัวเลขประมาณการผลผลิตของ
เกษตรกรแต่ละราย 
   (๙.) กรณีสมาชิกไม่ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ จะต้องถูกเสนอเข้าพิจารณา
การลงโทษตามบทกําหนดโทษของกลุ่ม 
   (๑๐.) กลุ่มมีการจัดทํารายชื่อเกษตรกรที่ถูกลงโทษ ที่ลาออก ควรช้ีบ่ง อธิบาย
เหตุผลและระยะเวลาการลงโทษ 
   (๑๑.) ผลการตรวจสอบแปลงถูกนํามาพิจารณาการรับรองโดยคณะกรรมการรับรอง
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
   (๑๒.) ในกรณีทีผลผลิตถูกรับซื้อเป็นผลผลิต GAP แต่ถูกยกเลิกการรับรอง ต้องมีการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของผลผลิตดังกล่าวและมีมาตรการจัดการที่เหมาะสม 
  ๗.๒.๗ การจัดการข้อร้องเรียน 
   (๑.) กลุ่มมีแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตของสมาชิก 
   (๒.) กลุ่มมีการสืบสวนหาสาเหตุและกําหนดแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวกับระบบการผลิตของสมาชิก 
   (๓.) กลุ่มมีการติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตของสมาชิก
และมีการตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน 
  ๗.๒.๘ สรุปผลการตรวจสอบแปลงภายในของสมาชิก 
  ๗.๒.๙ สรุปผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 
   (๑.) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบกลุ่มที่กรมวิชาการ
กําหนด 
   (๒.) ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบกลุ่มที่กรมวิชาการ
กําหนด 
  ผลการประเมินระบบควบคุมภายในสอดคล้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองแบบกลุ่มที่กรมวิชาการกําหนด และสมาชิกลุ่มทุกรายผ่านการตรวจสอบแปลงภายในครบและได้รับการ
รับรองจากคณะกรรรมการรับรองแล้ว ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในกลุ่มประสานงานกับหน่วยตรวจ
รับรองภายนอกเพื่อสมัครขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 
 
 

กรมวิชาการเกษตร ๒๕๕๔. ระบบงานรับรองแหล่งผลิตพืช GAP DOA Online. แหล่งที่มา  
 http://WWW.doa.go.th/gap/๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 
                            . ๒๕๕๓. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมนิแหล่งผลิต GAP พืช. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
 สหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย.  

กรมส่งเสรมิการเกษตร.๒๕๕๔. จํานวนประชากรภาคเกษตร ปี ๒๕๔๗-๕๑. แหล่งที่มา http://WWW.agriinfo.
 doae.go.th/5 year/general/population 47-51.pdf ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

กลุ่มงานส่งเสรมิมาตรฐานสินคา้ สํานกัพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร.๒๕๕๔. รายงานผลการดาํเนินงานส่งเสรมิ
 เกษตรกรเข้าสูร่ะบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓. (อัดสําเนา) 

                             .๒๕๕๔. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและแนวทางการดําเนินงาน. (อัดสําเนา) 
สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ. ๒๕๕๒. การรับรองแบบกลุม่ ระบบควบคมุภายในและสิ่งทีต้่องปฏิบัติในระบบ 
ควบคมุภายใน. (อัดสําเนา) 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ๒๕๕๓. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี ๒๕๕๒.

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ.๒๕๕๔. คู่มือการจัดทําระบบควบคมุภายใน. เอกสารประกอบการ
 สัมมนาจัดทําคูม่ือระบบควบคมุภายในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ  โรงแรมฮอลิเดย์อินน ์
 รีสอรท์ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี. (อัดสําเนา) 
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ตัวอย่างคูม่ือการจัดการระบบควบคุมภายใน 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา  
คม-1  คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน หน้า 1 จาก 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการจดัการระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 
ทบทวนครั้ง

ที่ 
 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

.................................................... 
(...................................................) 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

คม-1  คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน หน้า 2 จาก 23

 
 

สารบัญ 
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บทที่ 1 บทนํา              3 
บทที่ 2 ขอบข่าย  นโยบาย และวัตถุประสงค์          4 
บทที่ 3 โครงสร้าง  การจัดการองค์กร และการบรหิารงาน         5 
บทที่ 4 การบริหารจัดการกลุ่ม            9 
บทที่ 5 ความสามารถและการฝึกอบรม          11 
บทที่ 6 การจัดทําเอกสาร และการควบคุมบันทึก         12 
บทที่ 7 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน        14 
บทที่ 8 กระบวนการผลิต            16 
 
ภาคผนวก             20 
  รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร         
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

คม-1  คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน หน้า 3 จาก 23

 
 

บทที่ 1  บทนํา 
 

 เกษตรกรเริ่มปลูกมะม่วง ปี 2527 โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล นาย
ราเชนทร์ มณเีนตรได้คัดเลือกบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที ่ 10 ตําบลอูบมุง เป็นพื้นที่ดําเนินงานโครงการลดพื้นที่
ปลูกมันสําปะหลัง โครงการฯได้สนับสนุนกิ่งพันธ์ุมะม่วง ได้แก่พันธ์ุ น้าํดอกไม้ เขียวเสวย แรด เจา้คุณทิพย์ 
และหนองแซง แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน จํานวน 7 คนๆละ 20 กิ่ง พร้อมต้นกล้า(ต้นตอ) คนละ 80 ต้น เพื่อปลูก
ทดแทนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ในช่วงแรกยังไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ต่อมาปี 2535 เริ่มมีพ่อค้าเขา้มารับซื้อ
มะม่วงในพื้นที่ เกษตรกรจึงเริ่มขยายพื้นทีป่ลูก ปี 2537 นายธีระ ดอนโท เกษตรผูน้ําในหมู่บ้าน ได้ไปศึกษาดู
งานการทํามะม่วงนอกฤดูทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และได้เริ่มทํามะม่วงนอกฤดู กับมะม่วงพันธ์ุน้ําดอกไม้ 
และมะม่วงแก้ว ได้ผลเป็นทีพ่อใจ เกษตรกรข้างเคียงเห็น นําไปปฏิบัติตาม ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ในปี 2544 
มีการรวมกลุ่มปลูกไม้ผล สมาชิกจํานวน 27 คน  ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 77 คน  เริม่จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน ในป ี 2547 สมาชิกผู้ถือหุน้ๆละ 1,011 บาท ปี 2548 สมาชิกกลุม่เริ่มสนใจ สมัครและขอ
ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบแปลงเดี่ยว (ใบ Q) ในปแีรกเกษตรกรผ่านการรับรองและได้ใบ Q จํานวน 
45 แปลง (ราย) เริ่มส่งออกมะม่วงจําหน่ายต่างประเทศในปี. 2549 ประสบผลสําเรจ็ในการส่งออกมะม่วง ปี 
2553 (ส่ง เวียดนาม จีน ลาว มาเลเซีย) โดยทําสัญญากบับริษัทสยามเอ็กซ์ปอร์ต และได้เริ่มทําบรรจุภัณฑ์ใน 
ปี 2550 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และในปี 2552 ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการทําบรรจุภัณฑ์ จากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ต่อมาปี 2554 เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรได้ส่งเสริมและสนบัสนุนการรับรอง GAP แบบกลุ่ม ประกอบกับกลุ่มปลูกมะม่วงเพื่อขาย และตลาดมี
ความต้องการมะม่วงที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (ใบ Q) จึงร่วมกันสมัครขอการรับรอง GAP แบบกลุ่ม 
มีสมาชิกเริ่มต้นรวม 21 ราย โดยสมาชิกกลุ่มยอมรับปฏิบัติการผลิตตามระบบจัดการคุณภาพ GAP มะม่วง เพื่อให้
ได้ผลผลิตทีม่ีคณุภาพตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดู ได้แก่ พันธ์ุน้ําดอกไม้ แก้ว 
เขียวเสวย ฟ้าลั่น และมะม่วงพันธ์ุโชคอนันต์ 
 

 การจัดทําคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการและควบคุมการดําเนินการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) 
เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มอาศัยเป็นแนวทางและวิธีการดําเนินงาน 
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บทที่ 2  ขอบข่าย  นโยบาย และวัตถุประสงค ์
 
ขอบข่าย  :  คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพานี้ ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินการผลิตมะม่วง เช่น น้ําดอกไม้ แก้ว เขียวเสวย ฟ้าลั่น 
และมะม่วงพันธ์ุโชคอนันต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรบัมะม่วง (GAP มะม่วง) 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามกฎระเบียบของกลุ่ม 
 
นโยบาย :  เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายมะม่วง ที่เน้นการควบคุมการผลิตให้ปลอดภัยและมีคุณภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 
 
วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อดําเนินการเพาะปลูกโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะม่วง (GAP 
มะม่วง)  
2.  ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา ในเรื่องของ
ความปลอดภัยในระบบการผลิต และเรื่องอื่น ๆ ตามวาระและความเหมาะสม 
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บทที่ 3  โครงสร้าง การจัดองค์กรและการบริหารงาน 
 

3.1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา มีโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม ดังนี ้
 
 
 

ประธานกลุ่ม 
นายไพรสูน คํายอง 

รองประธานกลุ่ม 
นายพูล พละสาร 

ที่ปรึกษาของกลุ่ม 

ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน 
นายเทพพร หิรัญรัตน์ 

ด้านระบบ 
1.นายสําเนียง กรมธรรมา 
2 นายสุขเสริฐ วรเชษฐ์ 

ด้านตลาด 
1.นายอภิสิทธิ์ แสนชมพู 
2.นางทองบ่อ คําใจ 
3.นางยุ ทองมณ ี
4.นายอําคา สิงหบ์ุญมา 
5.นางประถม เมยมงคล 
6.นายไชยา ดอนโท 

คณะกรรมการรับรอง 
1.นายอําคา สิงห์บุญมา 
2.นางสงกรานต์ ทิพย์กรรณ์ 
3.นางนิภาพร แก้วนิวงค ์
4.นายบัวลี ถ้วยฤทธิ์ 
5.นางทองใบ ธิชา

เหรัญญิก 
1.นางสถาพร แสนโฮม 
2.นางยุ ทองมณ ี

เลขานุการ 
นางหม้วย ชุมสงค์ 

ประชาสัมพันธ์ 
นางบรรจี อาร์โป 

ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
1.นายนฤชัย คงด ี
2.นายอนุรักษ์ วิชัยวงค์  
3. นายไชยา ดอนโท 
4. นายสุริยา ธิชา 
5. นางวรรณี ขันติกลม 
6.นางกิ่งดาว บรรเทา 
7.นางผิวอ่อน บัวหอม 

สมาชิกของกลุม 
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3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ตามผังโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลกําหนด ไว้ดังนี้ 
 3.2.1 ประธานกลุ่ม 
  -  วางนโยบายและแผนการดําเนินงานของกลุ่ม 
  -  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม ตามข้อกําหนดของกลุ่มหรือข้อกําหนดอื่น ๆ  
  -  ควบคมุการดําเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ําหนด 
  -  อนุมัติคูม่ือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอร์มของกลุ่ม 
  -  ร่วมกับผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ ก่อนรับเข้า
เป็นสมาชิกกลุ่ม 
 3.2.2 รองประธานกลุ่ม 
  -  ควบคมุการดําเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ําหนด 
  -  ปฏิบัติงานแทนประธานกลุ่มในกรณีที่ได้รับมอบหมาย หรือในกรณีที่ประธานกลุ่มไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  -  ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตามนโยบาย  แนวทาง หรือแผนปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของกลุ่มหรือข้อกําหนดอื่น ๆ  
 3.2.3 ที่ปรึกษาของกลุ่ม 
  3.2.3.1 ด้านระบบ 
  -  ส่งเสริมให้การสนับสนุนความรู้ด้านมาตรฐาน GAP พืช แผนควบคุมการผลิต เทคโนโลยี
การผลิต และระบบควบคุมภายในให้กลุ่มเกษตรกร 
  -  ให้คําปรึกษากลุ่มเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต และติดตามผลการ
แก้ไข 
  3.2.3.2 ด้านตลาด 
  - ร่วมกับกลุม่ในการวางแผนการผลิตการตลาด 
  - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิตการตลาด 
  - ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับคู่ค้า 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตการตลาดแก่สมาชิกกลุ่ม 
 3.2.4 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน 
  -  จัดทํา  แก้ไขเอกสารคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน (คม-1) และแบบฟอร์ม (บฟ-1 ถงึ บฟ-
8)  
  -  ขึ้นทะเบียนสมาชิก และจัดเก็บใบสมัครสมาชิกกลุ่ม ทะเบียนเกษตรกรและลงบันทึกผลการ
ฝึกอบรม 
  -  จัดทําแผนการตรวจสอบแปลง และประสานงานนัดหมายภายในกลุ่ม 
  -  เป็นตัวแทนกกลุ่มทําการประสานงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานอื่น ๆ  
  -  ร่วมกับประธานกลุ่มประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ ก่อนรับเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่ม 
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3.2.5 ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 

  -  ทําการตรวจสอบแปลงสมาชิกของกลุ่ม ที่อยู่ในระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP พืช แผน
ควบคุมการผลิต และกฎระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม 
  -  แจ้งผลการตรวจสอบแปลงต่อสมาชิกและที่ปรึกษาด้านระบบ 
  -  ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องการผลิตที่พบจากการตรวจสอบแปลง 
  -  แจ้งผลการตรวจสอบแปลงต่อคณะกรรมการรับรอง 
 3.2.6 คณะกรรมการรับรอง 
  -  ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหลังการตรวจสอบแปลงเสรจ็สิ้น 
  -  ร่วมตัดสินใจ หรือลงโทษเกษตรกรตามเงื่อนไขที่กลุ่มกําหนดขึ้น 
  -  พิจารณาผลการตรวจสอบแปลงและลงมติให้การรับรองสมาชิกของกลุ่ม 
  -  แจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิกผู้รับการตรวจทราบ 
 3.2.7 เลขานุการ 
  -  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประชุมให้ประธานกลุ่มรับทราบ 
  -  ดําเนินงานในการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
 3.2.8 เหรัญญิก 
  -  ดูแลและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
  -  ควบคมุ จัดเก็บและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
 3.2.9 ประชาสัมพันธ ์
  -  ติดต่อประสานงานและออกข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติไว้แล้วให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 3.2.10 สมาชิกของกลุ่ม 
  -  ดําเนินการผลิต และปฏิบัติตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช แผนควบคุมการผลิต คู่มือ
และกฎระเบียบของกลุ่ม 
  -  บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในการเพาะปลูกและจัดเก็บบันทึกไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ 
  -  รายงานความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ทีมีผลต่อความไม่ปลอดภัยของผลผลิตและความไม่
สอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานและกฎระเบียบของกลุ่ม 
  -  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแปลงในกลุ่มหรือการตรวจสอบโดยหน่วยรับรองภายนอก 
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3.3 คุณสมบัติของตําแหน่ง 
 3.3.1 ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
  1.  อ่านออกเขียนได้ 
  2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช และแผนควบคุมการผลิต คู่มือ และ
กฎระเบียบภายในกลุ่ม 
  3.  ได้รับการอบรมในเรื่องของวิธีการตรวจสอบแปลง 
  4.  ต้องไม่เป็นพ่อ  แม ่ ลกู  พี่น้อง กับผู้รับการตรวจสอบแปลง 
  5.  เป็นผูม้ีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม 
 3.3.2 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน 
  1.  อ่านออกเขียนได้ 
  2.  มีความรู้ในเรื่องระบบควบคุมภายใน ระบบเอกสาร การตรวจแปลง และกระบวนการ
รับรองมะม่วงของสมาชิก 
  3.  มคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 
 3.3.3 คณะกรรมการรับรอง 
  1.  อ่านออกเขียนได้ 
  2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืช แผนการผลิต คู่มือและกฎระเบียบภายใน
กลุ่ม 
  3.  มคีวามน่าช่ือถือเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม 
  4.  ได้รับการอบรมในเรื่องของวิธีการตรวจสอบแปลง 
  5.  ต้องไม่เป็นพ่อแม่ ลูก พี่นอ้งกับผู้ตรวจสอบแปลง 
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บทที่ 4  การบริหารจัดการกลุ่ม 
 
4.1 การรับสมาชิก/ทําสัญญา 
 4.1.1  เกษตรกรรายที่ต้องการเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตมะม่วงของกลุ่ม สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก
ประธานกลุ่ม ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในและสมาชิกกลุ่ม 
 4.1.2 ประธานกลุ่มหรือผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน สอบถามเพื่อพิจารณา ทัศนคติความต้ังใจ
ของเกษตรกรต่อการผลิตมะม่วงปลอดภัยสารพิษ รวมทั้งพิจารณาพื้นที่ผลิตของสมาชิกว่าอยู่บริเวณใกล้เคียง
กับพื้นที่การผลิตของกลุ่ม พร้อมคําอธิบายรายละเอียดกฎระเบียบของกลุ่ม 
 4.1.3 ประธานกลุ่มหรือผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการประเมิน
ความเสี่ยงของแหล่งปลูก รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ (บฟ -1 ) (ยกเว้นกรณี
เกษตรกรได้รับการรับรอง GAP พืช จากกรมวิชาการเกษตรก่อนสมัครเข้ากลุ่ม ไม่ต้องทําการประเมินความ
เสี่ยงพื้นที่เพาะปลูก) 
 4.1.4 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน นําใบสมัครสมาชิกกลุ่ม (บฟ -2 ) ให้เกษตรกรกรอกข้อมูล
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 4.1.5 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสมาชิก(บฟ -2 )และ
สําเนาประจําตัวบัตรประชาชน จากน้ันเพิ่มรายชื่อใหม่ในทะเบียนเกษตรกร (บฟ -6 ) และจัดเก็บเอกสาร
ทั้งหมดของสมาชิกไว้ ณ ที่ทําการกลุ่ม 
 4.1.6  เมื่อเกษตรกรได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว เกษตรกรได้รับคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน (คม – 
1) แบบบันทึกเกษตรกร (บฟ -3 ) แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ -4 ) 
  
 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 1) แบบประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม ่
 2) ใบสมคัรสมาชิกกลุ่ม(บฟ -2 ) 
 3) ทะเบียนเกษตรกร (บฟ -6 ) 
 4) คูม่ือการจัดการระบบควบคุมภายใน(คม – 1) 
 5) บันทกึเกษตรกร (บฟ -3 ) 
 6) แผนการผลติของเกษตรกร (บฟ -4 ) 
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4.2  แนวทางการพิจารณากรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามขอ้กําหนด 
 กรณีที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP พืช และ/หรือกฎระเบียบของกลุ่ม ซึ่ง กลุ่มมีการ
กําหนดบทลงโทษสมาชิก ดังนี้ 
 4.2.1 การตักเตือน 
  กรณีที่พบว่าสมาชิกของกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน GAP พืช และ/หรือ
กฎระเบียบ เช่น การใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชที่ห้ามใช้ในการปลูกมะม่วง ให้ประธานกลุ่มดําเนินการ
ตักเตือน หลังการนั้นให้สมาชิกของกลุ่มที่ถูกตักเตือนดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดและรับการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา
ใหม ่

 4.2.2 การระงับการซื้อผลผลิต 
  กรณีที่พบว่าสมาชิกของกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐาน GAP พืช และ/หรือ
กฎระเบียบเป็นครั้งที่ 2 หรือพบสารตกค้างในผลผลิต หรือหากสมาชิกไม่สามารถทําการแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 4.2.1 กลุ่มจะงดการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรรายนั้น 
 4.2.3 การยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
  กรณีที่สมาชิกของกลุ่มถูกระงับการซื้อผลผลิต และสามารถดําเนินการแก้ไขความสอดคล้อง
หรือกระทําผิดในประเด็นเดิมซ้ําอีก หรือสมาชิกต้องการลาออกจากกลุ่ม ให้ประธานกลุ่มดําเนินการยกเลิกการ
เป็นสมาชิกของกลุ่ม และให้ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ขีดคร่อมรายชื่อสมาชิกคนดังกล่าวออกจาก
ทะเบียนเกษตรกร (บฟ-6) พร้อมบันทึกสถานภาพปัจจุบันในทะเบียนเกษตรกร( บฟ-6) ว่ายกเลิกการเป็น
สมาชิกของกลุ่ม 
 4.2.4 การแจ้งเกษตรกร 
  ประธานกลุ่มแจ้งต่อเกษตรกรที่ถูกลงโทษด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอ่ืนที่สะดวก 
จากนั้นผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในบันทึกสถานภาพปัจจุบันของเกษตรกร ลงในทะเบียนเกษตรกร( 
บฟ-6) 
4.3 การจัดการข้อร้องเรียน 
 หลังจากที่กลุ่มได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการปลูกมะม่วง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลผลิต 
เช่น ข้อร้องเรียนจากพ่อค้าผู้รับซื้อ หรือจากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการพบสารต้องห้ามในผลผลิต ให้ผู้
ประสานงานระบบควบคุมภายในลงบันทึกในแบบบันทึกข้อร้องเรียน ( บฟ-8) และดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวและจัดเก็บหลักฐานการดําเนินการแก้ไขทั้งหมดไว้กับผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน 
 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  1) บันทึกร้องเรียน ( บฟ-8) 
4.4 การให้รางวัลสมาชิก 
 ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐาน GAP พืช จะได้รับการติดประกาศยกย่องเป็นแปลง
ตัวอย่างของกลุ่ม 
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บทที่ 5 ความสามารถและการฝึกอบรม 
 ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม คณะกรรมการรับรอง ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจ
แปลงภายใน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และสมาชิกของกลุ่มต้องได้รับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 
 - มาตรฐาน GAP พืช 
 - ระบบควบคุมภายใน 
 - แผนควบคุมการผลิต 
 - เทคโนโลยีการผลิต เช่น การทําปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น 
 - ความรู้ด้านสุขลักษณะของการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 - ความรู้ด้านการตลาด 
 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจแปลงภายใน และคณะกรรมการรับรอง ต้องมีความรู้
เพิ่มเติมในเรื่องการตรวจสอบแปลง 
 การอบรมอาจดําเนินการโดยสมาชิกภายในกลุ่มที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว หรือจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความรู้และน่าเชื่อถือเป็นวิทยากร 
 ทั้งนี้ ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในต้องลงบันทึกการฝึกอบรม (บฟ-7) หรือการจัดเก็บหลักฐาน
การฝึกอบรมของสมาชิก(ถ้ามี) ไว้ ณ ที่ทําการกลุ่ม เช่น ใบประกาศนียบัตร รายชื่อผู้เข้าอบรม การบันทึกใน
สมุดเยี่ยมของกลุ่ม เป็นต้น 
 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 1)  บันทึกการฝึกอบรม (บฟ-7) 
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บทที่ 6 การจัดทําเอกสาร และการควบคุมบันทกึ 
6.1 การจัดทํา แก้ไข อนุมัติ และแจกจ่ายเอกสาร 
 - เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยกลุ่ม ได้แก่ คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอร์มต่างๆ โดย
กําหนดรหัสเอกสารและแบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อ 6.2 และเอกสารต้นฉบับจะต้องได้รับการลงนามจัดทําโดย
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน และได้รับอนุมัติ โดยประธานกลุ่มก่อนนํามาใช้งานในกลุ่ม 
 -  จากน้ันผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในจะนําเอกสารที่ลงนามทั้งหมด แจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยผู้ที่ได้รับคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน ได้แก่ ประธานกลุ่ม ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน 
ผู้ตรวจแปลงภายใน คณะกรรมการรับรอง  รองประธานกลุ่ม เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และสมาชิก
ของกลุ่ม 
 - การแจกจ่ายสําเนาเอกสารเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องได้รับการอนุมัติจาก
ประธานกลุ่ม 
 - ผู้ที่ได้รับแบบฟอร์มต่างๆ ให้อ้างอิง 6.3 การควบคุมบันทึก ในหัวข้อ “ผู้ใช้เอกสาร”  
 - กรณีต้องการแก้ไขเอกสาร ให้แจ้งผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในของกลุ่มเพื่อดําเนินการแก้ไข
เอกสาร จากนั้นเอกสารต้นฉบับจะต้องได้รับการลงนามจัดทําโดยผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน และจัดส่ง
ให้ประธานกลุ่มลงนามก่อนนําเอกสารฉบับใหม่ไปใช้และแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายในต้องเรียกคืนเอกสารชุดเก่าจากสมาชิก เพื่อนําไปทําลายและแจกจ่ายชุดที่ได้รับการแก้ไขให้สมาชิก 
6.2 การกําหนดรหัสเอกสารและแบบฟอร์ม 
 ใช้รหัส อักษรไทย- ตัวเลข 
 ตัวอักษร คม = คู่มือระบบควบคุมภายใน 
 ตัวอักษร บฟ  = แบบฟอร์ม 
 ตัวเลขหลังขีดตัวอักษร แทนลําดับที่ของเอกสารเริ่มต้ังแต่ 1 เป็นต้นไป  
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6.3 การควบคุมบันทึก 
 กลุ่มจะต้องจัดเก็บบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องระบบควบคุมภายในและตรวจสอบแปลง ดังนี้ 

รหัส ชื่อเอกสารหรอืแบบฟอร์ม ผู้เก็บรักษา ผู้ใชเ้อกสาร 
บฟ- 1 แบบประเมินความเสี่ยงสําหรับ

แปลงใหม ่
ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

ประธานกลุ่ม หรือผู้
ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

บฟ- 2 ใบสมัครสมาชกิกลุ่ม ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

สมาชิกของกลุ่ม 

บฟ- 3  แบบบันทึกเกษตรกร สมาชิกของกลุ่มและผู้
ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

สมาชิกของกลุ่ม 

บฟ- 4 แผนการตรวจผลิตของเกษตรกร สมาชิกของกลุ่มและผู้
ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

สมาชิกของกลุ่ม 

บฟ-5 รายการตรวจสอบแปลง ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

ผู้ตรวจแปลงภายใน 

บฟ- 6 ทะเบียนเกษตรกร ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

บฟ- 7 บันทึกการฝึกอบรม ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

บฟ- 8 บันทึกข้อร้องเรียน ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

คม-1 คู่มือการจัดระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มและผู้
ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน 

สมาชิกของกลุ่ม 

 
 แบบบันทึกเกษตรกรและแผนการผลิตของเกษตรกร เมื่อถึงสิ้นปีให้นําไปมอบไว้ให้ผู้ประสานงาน
ระบบควบคุมภายใน 
 บันทึกต่าง ๆ ต้องถูกจัดเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี  โดยเก็บไว้ที่เกษตรกรอย่างน้อย 1 ปี หลังจากนั้นนํา
เก็บไว้ที่ทําการกลุ่ม  โดยให้ผูป้ระสานงานระบบควบคุมภายในเป็นผู้เก็บรักษาไว้ จนครบ 3 ปี เพื่อใหส้ามารถ
ค้นหาข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานได้ 
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บทที่ 7 การตรวจสอบแปลง และกระบวนการรับรองภายใน 
 
7.1 การตรวจสอบแปลง และการรายงานผลการตรวจ 
   ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน ดําเนินการตรวจแปลงมะม่วงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   ในแต่ละครั้งของการตรวจ ผู้ตรวจสอบแปลงภายในต้องตรวจสถานที่ผลิต  สถานที่เก็บเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการเกษตร  สถานที่เก็บผลผลิต  สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต พื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต  ตลอดจนเอกสารการผลิตอ่ืน ๆ ตามรายการตรวจสอบแปลง 
   ในระหว่างการตรวจสอบแปลงผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะต้องบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน 
เมื่อดําเนินการตรวจสอบแปลงแล้วเสร็จให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในลงชื่อในรายงานการตรวจสอบแปลง (บฟ-
5)  และให้ผู้รับการตรวจสอบแปลงลงชื่อรับทราบผลการตรวจสอบแปลงด้วย 
   ผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะต้องส่งรายงานการตรวจสอบแปลง (บฟ-5)  ของผู้รับการตรวจแต่ละ
ราย 
ให้คณะกรรมการตรวจรับรองภายใน 10 วัน หลังจากที่ได้ทําการตรวจสอบแปลง 
   ผู้ตรวจสอบแปลงภายในที่ได้รับมอบหมายต้องมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน GAP พืช และวิธีการ
ตรวจสอบแปลงเป็นอย่างดี 
   ผู้ตรวจสอบแปลงภายในต้องเป็นอิสระกับพ้ืนที่ที่ทําการตรวจสอบ เช่น ไม่ตรวจแปลงของตนเอง 
และแปลงของสมาชิกภายในครอบครัว ได้แก่ พ่อ  แม่  ลูก และพี่น้อง 
7.2 กระบวนการรับรองภายใน 
   คณะกรรมการรับรองพิจารณาผลการตรวจ และตัดสินให้การรับรองสมาชิกแต่ละรายภายใน 10 
วัน หลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบแปลง 
   คณะกรรมการรับรองต้องไม่มีความสัมพันธ์เป็นพ่อ  แม่  ลูก  พี่น้อง กับผู้รับการตรวจที่อยู่
ระหว่างการพิจารณารับรองและต้องไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้ที่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายในไม่สามารถตัดสินผลในรายที่ตนเอง
เป็น 
ผู้ตรวจสอบได้ โดยให้งดออกเสียงในการพิจารณาสมาชิกของกลุ่มรายดังกล่าว 
   ผลการพิจารณารับรองอาจมีข้อสรุปดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่รับรอง :  กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP พืช และกฎระเบียบของกลุ่ม ในระดับที่
รุนแรง เช่น ใช้สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนห้ามใช้ ไม่ลงบันทึกในแบบบันทึกเกษตรกร หรือดําเนินการผลิไม่สอดล้อ
ตามแผนควบคุมคุณภาพ GAP พืช เป็นต้น 
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  (2)  รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข :  กรณีที่ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน GAP พืช และกฎระเบียบของกลุ่ม 
  (3)  รับรองแบบมีเงื่อนไข :  กรณีที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน GAP พืช หรือไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของกลุ่ม แต่อยู่ในระดับไม่รุนแรง เช่น ลงบันทึกในบันทึกเกษตรกรไม่ครบถ้วน พบการเก็บ
ปุ๋ยเคมีในสถานที่พักอาศัย หรือสถานที่ประกอบอาหาร เป็นต้น 
 
  กรณีคณะกรรมการรับรองจะแจ้งให้สมาชิกรายดังกล่าวรับทราบ และดําเนินการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กําหนด และหากสมาชิกไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในนําเสนอ
คณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาตามข้อ 4.2  แต่หากสมาชิกดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาเพื่อรับรองต่อไป 
   ผลการพิจารณารับรองจะต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายการตรวจสอบแปลง (บฟ-5)  
และมีการแจ้งผลให้เกษตรกรทราบ 
 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1)  รายการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) 
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บทที่ 8  กระบวนการผลิต 
 

การควบคุมการปลูกมะม่วงของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา จะดําเนินการจัดการ
ขั้นตอนการผลติอย่างมีระบบ ต้ังแต่การเตรียมพันธ์ุจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร 
สิ่งแวดล้อมและผลผลิตมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด โดยกลุ่มจะดําเนินการผลิตมะม่วงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

1.  การเลือกสถานที่และเลอืกทําเลปลูก 

2.  การผลิตมะม่วงให้ปลอดภัยจากสาร 
    พิษตกค้าง

3.  การผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพ โดยมีขนาด 
    ผลสม่ําเสมอ รูปทรงสวย ตรงตามพนัธุ์  
    ผิวสวยไม่มีตําหนิทีเ่ห็นเด่นชัด 

4.  การควบคมุสุขลักษณะและความสะอาด 

5. การเก็บรักษาและขนส่ง 

6.  การบันทึกข้อมูล 
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1.การเลือกสถานที่และเลือกทําเลปลูก : สมาชิกกลุ่มจะเลือกสถานที่ปลูกมะม่วงแต่ละชนิด โดยพิจารณา
ปัจจัย ขั้นตํ่าดังนี้ 
 - พื้นที่ปลูกไม่เคยเป็นที่ต้ังของโรงพยาบาล  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงเก็บสารเคมี  คอกสัตว์  หรือที่
ทิ้งขยะมาก่อน และห่างไกลจากแหล่งมลพิษ หรือมีโลหะหนักตกค้าง 
 - เป็นพื้นที่ที่ไม่มีประวัติการใช้สารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต ติดต่อกันเป็น
เวลานาน 
 - ต้องมีลักษณะดินและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม และพิจารณาถึงแหล่งน้ําสะอาดปราศจาก
สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อนและสะดวกต่อการนํามาใช้โดยผู้จะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มจะ
ได้รับการประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวประกอบก่อนการเข้าเป็นสมาชิก 
2. การผลิตมะม่วงที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและปลอดศัตรูพืช 
 1.1 การผลิตมะม่วงให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

เน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และหากมี
การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช  ต้องเน้นให้มีการเลือกซื้อและมีวิธีการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  โดย 

1.1.1 การป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ได้แก่ 
(1) วิธีเขตกรรม เพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีการตัดแต่งกิ่ง ห่อผล การ

ให้น้ํา ให้ปุ๋ย ปรับปรุงดิน ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมกับศัตรูพืช ช่วยลดการใช้สารเคมี 
   (2) วิธีกลและฟิสิกส์ เพื่อลดปริมาณของศัตรูพืช โดยมีการใช้กับดักกาวเหนียว กับ
ดักแมลงวันผลไม้ กับดักแสงไฟ ทําให้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 (3) วิธีชีววิธี เพื่อใช้ศัตรูธรรมชาติและสารธรรมชาติจากพืชทดแทนการใช้สารเคมี 
เช่น ใช้สารสะเดา หางไหล (โล่ต๊ิน) ควบคุมเพลี้ยจักจ่ัน ใช้ตัวห้ํา ตัวเบียน ควบคุมศัตรูพืชทําให้ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1.1.2 การเลือกใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(1)  การเลือกซื้อสารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ควรแนะนําให้เกษตรกรเข้าใจ 

รายละเอียดบนฉลาก  สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากได้อย่างถูกต้อง และเลือกซื้อสารเคมีที่มีคุณภาพ โดย 
   - ไม่ซื้อสารเคมีที่มีฉลากไม่ชัดเจน เลอะเลือน หรือข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วน เช่น 

ไม่มีเลขทะเบียน ไม่ระบุผู้ผลิต-ผู้จําหน่าย ไม่มีวัน เดือน ปี ที่ผลิต ฯลฯ 
   -  ไม่ซื้อสารเคมีที่ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตเกิน 2 ปี 

ไม่เลือกซื้อสารเคมีที่มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้จําหน่ายอื่นอย่างผิดปกติเกินความเป็นจริง 
   -  ไม่ซื้อสารเคมีจากพ่อค้าเร่ หรือผู้ที่จําหน่ายแบบซ่อนเร้น ปิดบัง 
(2)  การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ 

อย่างถูกต้องโดยสํารวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติช่วยให้ตัดสินใจเลือกใช้สารเคมี
ถูกต้องตามชนิดของศัตรูพืชเป็นการลดการใช้สารเคมีและต้นทุนการผลิต 
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   - ใช้แต่สารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายและมีคําแนะนํา

บนฉลากใหใ้ช้กับมะม่วง ต้องไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (ภาคผนวก 1) 

   -  ต้องหยุดใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยว ตามระยะเวลาที่ระบุ
ไว้ในฉลากกํากับการใช้ หรือสรุปคําแนะนําการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในการผลิตมะม่วง (ภาคผนวก 2) 

   - ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในการผลิตมะม่วงตามคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร (ภาคผนวก 3) 

     -ควรทําการวิเคราะห์สารพิษตกค้างก่อนการเก็บเกี่ยวในผลผลิตมะม่วงกับ
สถาบันที่รับการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ฯลฯ 

   - ควรพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการ
พ่นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา โดยพ่นจากรอบๆ นอกของ
แปลงเข้าสู่กลางแปลง 

   -  จดบันทึกการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
 1.2 การผลิตมะม่วงให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช 

1.2.1 การสํารวจการเข้าทําลายของหนอนผีเสื้อเจาะผลมะม่วง แมลงวันผลไม้ เพลี้ยไฟ  
เพลี้ยจักจ่ัน และโรคแอนแทรคโนส ในช่วงแตกใบอ่อน  ระยะแทงช่อ และติดผลอ่อน โดยทําการสํารวจทุก 7-
10 วัน  เพื่อประเมินจํานวน/หรือความเสียหายระดับเศรษฐกิจแล้วทําการป้องกันกําจัดตามคําแนะนํา 
  1.2.2. เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม 
   (1)  มะม่วงสําหรับบริโภคสดทั้งดิบและสุก 

-  เขียวเสวย อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 105 วันนับต้ังแต่ออกดอกหรือ 91 วัน 
หลังช่อดอกติดผล 50 เปอร์เซ็นต์ 
   -  แรด อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 77 วันหลังช่อดอกติดผล 50 เปอร์เซ็นต์ 
   -  น้ําดอกไม้ อายุการเก็บเกี่ยว 115 วันนับต้ังแต่ออกดอก หรือ 93 วันหลัง 
ติดผล 50 เปอร์เซ็นต์ 
   (2)  มะม่วงสําหรับแปรรูป 
   -  แช่อิ่ม  อบแห้ง  และดองเกลือใช้มะม่วงแก่จัด 
   -  ดองเค็ม และอบแห้ง ใช้มะม่วงผลแก่และผลอ่อนอาจเป็นผลกะเทยก็ได้ 
   -  มะม่วงในน้ําเชื่อม และน้ํามะม่วงใช้มะม่วงแก่และบ่มสุก 

1.2.3. เก็บเกี่ยวด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
   - ใช้ตะกร้อ กรรไกรหรือใบมีดตัดก้านให้เหลือขั้วผลยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
เพื่อป้องกันน้ํายางไหลเปื้อนผล 
   - ระมัดระวังอย่าให้เกิดแผลบนผลมะม่วง เช่น รอยขีดข่วน แตกหรือชํ้าเนื่องจากตกกระแทก
พื้นดิน 
   - ไม่ควรวางผลมะม่วงบนพื้นดินควรมีวัสดุรองรับผลมะม่วงที่บรรจุลงในตะกร้าพลาสติกที่ 
สามารถซ้อนกนัได้เพื่อไม่ให้กดทับผลมะม่วง 



-๕๖- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

คม-1  คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน หน้า 19 จาก 
23 

 
   - อย่าให้ผลมะม่วงถูกแสงแดดจัด ควรรีบขนย้ายมะม่วงเข้าที่ร่มซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกแล้วจึงนําเข้าโรงเรือน  เพื่อคัดขนาดต่อไป 

1.2.4.  การป้องกันศัตรูพืชติดไปกับผลมะม่วงก่อนการจําหน่าย  โดยมีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
ดังนี้ 

  (1)  ชะลอการเสื่อมคุณภาพผลสด  โดยคัดผลมะม่วงที่มตํีาหนิทิ้ง  ตัดขั้วมะม่วงให้
เหลือความยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร  ควํ่าผลมะม่วงบนผ้ากระสอบที่สะอาดประมาณ 30 นาที ล้างผลมะม่วงใน
น้ําสะอาดหรือน้ําผสมคลอรีนเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ แลว้ผึ่งให้ผิวผลมะม่วงแห้ง  และทําการคัดขนาดเพื่อให้
ได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป 

(2)  ป้องกันกําจัดศัตรูมะม่วง 
    (2.1)  การป้องกันกําจัดโรค 

 โรคแอนแทรคโนส : แช่น้ําร้อน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน    
5-10 นาทีหรือผสมสารป้องกันกําจัดเชื้อราไธอะเบนดาโซล (40% ดับบลิวพี) ความเข้มขน้ 0.05-0.1 
เปอร์เซ็นต์ จากนั้น     แช่น้ําเย็น  หรือใช้พดัลมเป่า 

   (2.2)  การป้องกันกําจัดแมลง 
 ไข่และตัวหนอนของแมลงวันผลไม้  : กรณีมีการส่งออกมะม่วงผล

สดไปจําหน่ายประเทศญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ โดยการอบไอน้ําที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
ความช้ืนสัมพัทธ์ประมาณ 50-80 เปอร์เซ็นต์ในช่วงแรก และมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงที่อุณหภูมิสูงถึง 43 
องศาเซลเซียสจากน้ันลดอุณหภูมิโดยเป่าด้วยลมหรือพ่นด้วยน้ํา   
3.  การผลิตมะม่วงที่มีคณุภาพ โดยมีขนาดผลสม่ําเสมอ รปูทรงสวยตรงตามพนัธุ์ ผวิสวยไม่มีตําหนิทีเ่ห็นเดน่ชดั 
 2.1 เตรียมความสมบูรณ์ต้นหลังการเก็บเกี่ยว 
  -  การใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยว   ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15  หรือ 16-16-16 อัตรา 2-3 
กิโลกรัมต่อต้น โดยหว่านใต้ทรงพุ่มเพื่อเสริมความสมบูรณต้์น  เมื่อต้นมะม่วงแตกใบอ่อนแล้วพบว่ามะม่วงแตก
ใบอ่อนน้อยกว่า 25% ของจํานวนยอดทั้งหมด ควรพ่นปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรท อัตรา 200 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 
หรือสารไทโอยูเรีย  อัตรา 200 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร  เพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน 
  -  ตัดแต่งกิ่ง  แล้วให้ปุ๋ยทางดิน เพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่มไม่ให้ชนกันหรือทําให้ทรงพุม่ได้รับ
แสงสว่างมากขึ้นเพื่อทําลายแหล่งหลบซ่อนของศัตรูมะม่วง 
  -  การให้น้ํา  ในช่วงเตรียมความสมบูรณ์ต้นให้พร้อมสําหรับการออกดอก  
  -  การป้องกันกําจัดศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยไฟ  เพลี้ยจักจ่ันฝอยมะม่วง ด้วงงวงกัดใบมะม่วงหรือ
ด้วงกรีดใบ  แมลงค่อมทอง  โรคแอนแทรคโนส (ภาคผนวก 3) 
  -  กรณีทํานอกฤดู มีการยับย้ังการแตกใบอ่อน ในช่วงใบอ่อนชุดสุดท้ายเป็นระยะใบเพสลาด
หรือมีอายุมากกว่า 20 วันโดยให้สารพาโคลบิวทราโซล 10% สารออกฤทธิ์ราดทางดิน อัตราดังนี้ 
   เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 2-4  เมตร อัตรา  20-40   กรัมต่อต้น 
   เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม  5-6  เมตร อัตรา  60-100    กรัมต่อต้น 
   เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม >6  เมตร อัตรา  100-200 กรัมต่อต้น 
ผสมน้ํา 20 ลิตร ราดโคนต้นให้ทั่ว หรือสารพาโคลบิวทราโซล อัตรา 200 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นทางใบให้ทั่วต้น 
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2.2 การจัดการให้ออกดอกและการพัฒนาการของช่อดอก 

  - การชักนําให้ออกดอก หลังจากใช้สารพาโคลบิวทราโซลอย่างน้อย 45 วัน โดยพ่นปุ๋ย         
โปรแตสเซียมไนเตรท อัตรา 200 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรอืสารไทโอยูเรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตรเพื่อ
กระตุ้นการออกดอก 
  -  การป้องกันกําจัดศัตรูมะม่วงที่ทําลายช่อดอก ได้แก ่เพลี้ยไฟ  เพลี้ยจักจ่ันมะม่วง  โรคแอนแทรค
โนส 
 

4. การควบคมุสุขลักษณะและความสะอาด  : สมาชิกของกลุ่มจะดูแลเรื่องสุขลักษณะและความสะอาดใน
พื้นที่ 
แปลงปลูก  โดยหมั่นกําจัดวัชพืช เศษพืช  โดยเฉพาะส่วนของพืชที่เป็นโรคไปทําลายนอกแปลงปลูก ส่วน
อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ เช่น กรรไกร เครือ่งพ่นสารเคมี ภาชนะที่ใช้เก็บผลผลิต ฯลฯ  หลังใช้งานแล้วต้องทํา
ความสะอาด และเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ สําหรับภาชนะบรรจุสารเคมีทีใ่ช้หมดแล้วเก็บรวบรวม
ในที่มิดชิดเพื่อรอการนําไปทําลายต่อไป 
5. การเกบ็รักษาและขนส่ง : สมาชิกของกลุ่มจะเตรียมการเรื่องตลาดรับซื้อและยานพาหนะในการขนส่งไว้
ล่วงหน้าและจะกองผลผลิตด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ผลผลิตบอบซ้ําหรือเสียหาย และหากต้องมีการเก็บ
เพื่อรอส่งขาย จะจัดเก็บในพื้นที่ที่สามารถปอ้งกันสัตว์พาหะนําโรค และวางบนพื้นที่มีวัสดุปูรองพื้นที่สะอาด 
6.การบนัทึกขอ้มูล :  สมาชิกของกลุ่มจะบันทึกการปฏิบัติการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มกําหนด 
เพื่อให้มีการตรวจสอบได้ หากข้อผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้น และสามารถจัดการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงให้
ทันท่วงที 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : 
  1)  แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ-4) 
  2)  แบบบันทึกเกษตรกร (บฟ-3)  
  3.) เอกสารการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะม่วง กรมวิชาการเกษตร 
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รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร 
1. ออลดริน ( aldrin) 24. คลอร์โรฟินอล (chlorophenols) 
2. อะมิโนคาร์บ (aminocarb) 25. คลอร์ไธโอฟอส (chlororthiophos) 
3. 4- อะมิโนไตฟีนิล (4- aminodiphenyl) 26. คอปเปอร์ อาร์ซีเนทไฮดร็อกไซด์ (Copper 

arsenate hydroxide) 
4. อะมิโทรล (amitrole) 27. ไซโคลเฮกซิไมด์ (Cyclohexmide) 
5. อะราไมท์ (aramite) 28. ไซเฮกซาติน (Cyhexatin) 
6. แอสเบสทอล อะไมไซด์ (asbestos-amosite) 29. ดามิโนไซด์ (daminozide) 
7. อะซินฟอส เอทธิล (Azinphos-ethyl) 30. ดีบีซีพี (DBCP) (1,2 –dibromo-3-

chloropropane) 
8. อะซินฟอส เมทธิล (Azinphos-methyl) 31. ดีดีที (DDT) ( 1,1,1 –trichloro-2, 2-bis (4-

chlorophenyl ethane ) 
9.  เบนซิดิน (Benzidine) 32. ดีมีฟีออน (demephion) 
10. เบต้า เอชซีเอช (beta – HCH ) 1,3,5/2,4,6-

hexacholro –cyclohexane) 
33. ดีมีฟีตอน (demeton) 

11. บีเอชชี หรือ เอชชีเอช (BHCหรือ HCH) 
(1,2,3,4,5,6- hexacholro -  cyclohexane ) 

34. o-ไดคลอร์โรเบนซิล (o- dichlorobenzene) 

12. ไบนาพาคริล (binapacryl) 35. ดีลดริน (dieldrin) 
13. บีส คลอร์โรเมทธิลอีเธอร์ (bis(chloro methyl) 

ethyl) 
36. ไดมีฟอกซ์ (dimefox) 

14.  โบรโมฟอส (Bromophos) 37. ไดโนเล็บ (dinoseb) 
15. โบรโมฟอส- เอทธิล (bomophos- ethyl) 38. ไดโนเทิร์บ (dinoterb) 
16. แคดเนียม และสารประกอบแคดเมียม 

(cadmium and cadmium compounds) 
39. ไดซัลโฟตอน (disulfoton) 

17.  แคลเซียมอารซ์ีเนท (Calcium arsenate) 40. ดีเอ็นโอซี (DNOC)(4,6-dinitro-o-cresol) 
18. แคปตาโฟล (captafol) 41. อีดีบี (EDB)(1,2-dibromoethane) 
19. คาร์บอนเตตระคลอไรด์(Carbon tetrachloride 

) 
42. เอ็นดริน(endrin) 

20. คลอร์เดน (chlordane) 43. เอทธิล เฮกซิลนีไกลคอล (ethyl 
hexyleneglycol (ethy hexane diool) 

21. คลอร์ดีโซน (chlordecone) 44. เอทธีลีนไดคลอร์ไรด์ (ethylene dichloride)
22. คลอร์ไดมีฟอร์ม (chlordimeform) 45. เอทธีลีนออกไซด์ (ethylene oxide(1,2-

epoxyethane)) 
23. คลอร์โรเบนซิเลท(chlorobenzilate) 46. เฟนซัลโฟไธออน (Fensulfothion) 



-๕๙- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

คม-1 คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน หน้าที่ 22 จาก 23

รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร ( ต่อ ) 
47. เฟนทิน (fentin) 67. พาราไทออน (Parathion) 
48. ฟลูออโรอะเซทตาไมด์ (fluoroacetamide) 68. ปารีสกรีน (Paris green) 
49. ฟลูออโรอะเซทโซเดียม 

(fluoroacetatesodium) 
69. โซเดียมเพนตะคลอร์โรฟีเนต หรือ โซเดียม

เพนตะคลอร์โรฟีนอกไซด์ 
(pentachlorophenate sodium  หรือ
pentachlorophenoxide  sodium) 

50. โฟโนฟอส (fonofos) 70. เพนตะคลอร์โรฟีนอล 
(pentachlorophenol) 

51. เฮปตาคลอร์ ( heptachlor) 71. ฟีโนไทออน (phenothiol) 
52. เฮกซะคลอร์เบนซีน (hexachlorozene) 72. โฟเลท (Phorate) 
53. ตะกั่วอาร์ซีเนท 73. ฟอสฟามิดอล (phosphomidon ) 
54. เลปโตฟอส (letophos) 74. ฟอสฟอรัส (phosphorus) 
55. ลินเดน (lindane ( >99% gamma-HCH  หรือ   

gamma-BHC) 
75. โพลีบรอมมิเนต ไบเฟนิล (polybrominated 

biphenys, PBBs) 
56. เอ็มซีพีบี (MCPB) [4-(4-chhloro-o-tolyloxy)  

butyric acid ) 
76. โพลีคลอร์ริเนต ไตรเฟนิล (polychlorinated 

triphenyls,PCTs ) 
57. มิโคครอป (mecoprop) 77. โปรโทเอท (prothoate) 
58. มีฟอสโฟลาน (mephosfolan) 78. ไพรินูรอน (ริมนิอล) (pyrinuron (pirpmnil)) 
59. สารประกอบของปรอท ( mercury 

compounds) 
79. แซลโรล (safrole) 

60.  เมวินฟอส (mevinphos) 80. สะคราแดน (schradan ) 
61. เอ็มจีเครีเพลเลนท์ 11(MGK repellent - 11) 81. โซเดียมอาร์ซีไนต์ (sodium arsenite) 
62. ไมเร็กซ์ (mirex) 82. โซเดียมคลอเรต (sodium chorate) ยกเว้น

ในรูปผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารหน่วงปฏิกิริยา
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ
กําหนด 

63. โมโนโครโตฟอส (monocrotophos) 83. สโตรเบน ( โพรีคลอร์โรเทอรพ์ิน) (strobane 
(polycholoroterpenes)) 

64. แนฟธิลอะมีน (napthylamine) 84. ซัลโฟเทป (sulfotep) 
65. 4- ไนโตรไดเฟนิล (4-nitrodophenyl) 85. 2,4,5-T( [2,4,5-trichlorophenoxyl] acetic 

acid) 
66. ไนโทรเฟน (niteofen) 86. 2,4,5-ทีซีพ ี(2,4,5-TCP) (2,4,5-

trichlorophenol) 



-๖๐- 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

คม-1 คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน หน้าที่ 23 จาก 23 

รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร ( ต่อ ) 
87. ทีดีอี หรือ ดีดีดี(TDE หรือDDD )[1,1-dichloro-

2,2-bis (4-chlorophenyl ) ethanel) 
92. ไตร 2,3-ไดโบรโมโปรพิล ฟอสเฟต (Tri 2,3-

dibromopropyl )phosphate) 
88. ทีอีพีพี (TEPP)( tetraethyl pyrophoaphate) 93. ไวนิลคลอร์ไรด์โมโนเมอร์(โมโนคลอร์โรอีธีน)    

( vinyl chloridemonomer) 
monochloroethene) 

89. 2,4,5,-ทีพี(2,4,5-TP) (+)-2-4,5- 
trichlorophenoxyl] propionic acid) 

94. เมธามิโดฟอส ( methamidophos) 

90. แทลเลียมซลัเฟต ( thallium sulfate) 95. พาราไธออน เมทธิล (parathion methyl) 
91. ทอกซาฟีน หรอื แคมฟีคลอร ์( toxapheneหรือ 

camphechlor ) 
96. เอนโดซัลแฟน (endosulfan)ยกเว้น CS 

fomulation 
 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๑- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุมภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๒- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แผนการผลิตของเกษตรกร บฟ-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการผลิตของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทบทวนครั้ง
ที่ 

 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



-๖๓- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

รายงานการตรวจสอบแปลง บฟ-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการตรวจสอบแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทบทวนครั้ง
ที่ 

 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



-๖๔- 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

บันทึกการฝึกอบรม บฟ-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ฉบับที่ 1 ทบทวนครั้งที ่0 ประกาศใชเ้ม่ือ .............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



-๖๕- 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

ใบสมคัรสมาชกิกลุ่ม บฟ-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ฉบับที่ 1 ทบทวนครั้งที ่0 ประกาศใชเ้ม่ือ .............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



-๖๖- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

ทะเบียนเกษตรกร บฟ-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเบียนเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ฉบับที่ 1 ทบทวนครั้งที ่0 ประกาศใชเ้ม่ือ .............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



-๖๗- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ บฟ-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินความเสี่ยงสําหรบัแปลงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทบทวนครั้ง
ที่ 

 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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

    



-๖๘- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

บันทึกข้อร้องเรียน บฟ-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทบทวนครั้ง
ที่ 

 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



-๖๙- 
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ หน้าที่ 1 จาก 2 

 
 

แบบประเมนิความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ 
 
        ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร.........................................................................พื้นที่ปลูก.......................................(ไร่/งาน)  วัน/เดือน/ปี ทีป่ระเมนิความเสี่ยง.................................................. 
        
      แหล่งน้ําที่  ใช้ลําคลองธรรมชาติ  สระ/บ่อขุด  บ่อบาดาล  น้ําฝน   คลองชลประทาน  ตาน้ําธรรมชาติ  อื่นๆระบุ.............................................................. 
รายละเอียดการตรวจประเมินความเสี่ยงพื้นทีเ่พาะปลกู 

ผลตรวจ ความเสี่ยง ปัจจัยในการประเมิน ใช ่ ไม่ใช่ มี ไม่มี วิธีการแก้ไขเมื่อมีความเสี่ยง ระยะเวลาแลว้เสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประวัติการใช้ดิน :  
     1.1 แปลงปลูกเคยเป็นทีต่ั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล หรืออื่นๆ ที่อาจทําให้เกิดมลพิษตกค้าง
ในดิน/น้ําใต้ดิน หรือ 
 

       

    1.2 เกษตรกรเคยใช้สารเคมีในการเกษตรในพื้น
ที่มาก่อน หรือ 
 

       

    1.3 พื้นที่โดยรอบแปลงเป็นพื้นที่เกษตรที่ยังมีการ
ใช้สารเคมีอยู ่
 

       

2. แหล่งน้ําที่ใช้ไหลผ่านโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน
โรงพยาบาล คอกปศุสัตว์ 
 

       



-๗๐- 
 
 
 
รายละเอียดการตรวจประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เพาะปลูก(ต่อ) 

ผลตรวจ ความเสี่ยง ปัจจัยในการประเมิน ใช ่ ไม่ใช่ มี ไม่มี วิธีการแก้ไขเมื่อมีความเสี่ยง ระยะเวลาแลว้เสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3. มีการจัดทําระบบการระบายน้ํา หรือพื้นที่การผลิต 
มีการระบายน้ําที่ดี  
 
 

       

4.พื้นที่มีการแพร่ระบาดของศัตรูพืช 
 
 

       

5. ปริมาณน้ําที่ใช้ในการผลติมีเพียงพอ 
 
 

       

                  
                                                                                                                                                                                                        
              ลงชื่อ.........................................................ผู้ดําเนินการประเมินความเสี่ยง                                   ลงชื่อ.........................................................ผู้รับการตรวจ 
                   (.........................................................)                                                                             (.........................................................) 
                    วันที่............../................./...............                                                                             วันที่............../................./............... 
                                                                                                                                                                                                                        บฟ-1             
 
                                                                                                                                                                                        

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม่ 
(บฟ. 1) 

หน้าที่ 2 จาก 2 

 



 
-๗๑- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
ใบสมคัรสมาชกิกลุ่ม 

(บฟ. 2) 
หน้า 1 จาก 3 

 

ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม 
 
1.  ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/
นางสาว)...................................................................................................................... 
     อายุ.............ปี  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน   - - -  
2.  ที่อยู่
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
    โทรศัพท์
.................................................................................................................................................................................... 
3.  ที่ต้ังแปลง
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
4.  ชนิดพืชที่ปลูก
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
5.  พื้นที่..............................................................ไร่...........................................................งาน 
6.  เคยได้รับรองแปลง GAP หรือไม่ 
 (     )  ได้  ครัง้ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ...............................  (    )  ไม่ได้ 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
 ข้าพเจ้า ยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มะม่วง กฎระเบียนของกลุ่ม คูม่ือการจัดการระบบควบคุม
ภายในของกลุ่ม และยินยอมให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในของกลุ่ม และคณะผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร    
เข้าตรวจพื้นที่ครอบครองของข้าพเจ้าได้ 
 ในกรณีข้าพเจา้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวได้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดําเนินการแก้ไขให้เป็นไป
ตามข้อกําหนด และหากไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
 
ลงชื่อ............................................................  ลงช่ือ................................................................. 
        (..........................................................)              (...............................................................) 
                      เกษตรกร            วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
วันที่................/...................../.....................  วันที่................../......................./..................... 
 
หมายเหต ุ ใหแ้นบประเมินความเสี่ยงสําหรับแปลงใหม ่(บฟ-1)  และสําเนาบัตรประชาชน 



 
-๗๒- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
ใบสมคัรสมาชกิกลุ่ม 

(บฟ. 2) 
หน้า 2 จาก 3 

 

แผนที่เดนิทางไปแปลง 
(ระบุทิศ และจดุสังเกต) 

 

เหนือ 



 
-๗๓- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
ใบสมคัรสมาชกิกลุ่ม 

(บฟ.2) 
หน้า 3 จาก 3 

 

แผนผังภายในแปลง 
(ระบุแหล่งน้ํา อาคาร จุดเก็บวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร จุดรวบรวมผลผลิต เป็นต้น) 

 

เหนือ 



 
-๗๔- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกร บฟ-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบบันทึกเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทบทวนครั้งที ่  

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



 
-๗๕- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกรข้อมูลทั่วไป (บฟ. 3) หน้า1 จาก 31 

 
แบบบันทึกเกษตรกร 

ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................... 
1. สถานที่ต้ังแปลง บ้านเลขที่.................หมู่ที่..................ถนน..................................ตรอก/ซอย............................. 
แขวง/ตําบล..................................................................เขต/อําเภอ............................................................................... 
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................ 
โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร........................................................................... 
อีเมล์.......................................................................................... 
 
2. สถานที่ติดต่อ (กรณีที่อาศัยไมใช้ที่เดียวกับที่ต้ังแปลง) 
ที่อยู่บ้านเลขที.่................หมู่ที่..................ถนน.........................................ตรอก/ซอย
..................................................... 
แขวง/ตําบล..................................................................เขต/อําเภอ
................................................................................... 
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................ 
โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร........................................................................... 
อีเมล์.......................................................................................... 
 
3. ชนิดพชืที่ปลูก 
1)............................................................................. 
 8)...................................................................................... 
2) ............................................................................. 
 9)...................................................................................... 
3) ............................................................................. 
 10).................................................................................... 
4))............................................................................. 
 11).................................................................................... 
5) )............................................................................ 
 12).................................................................................... 
6) ............................................................................. 
 13).................................................................................... 
7)............................................................................. 
 14).................................................................................... 
 
4. พื้นทีป่ลูกทัง้หมด................................................ไร่......................................................งาน 
5. การใหน้้ํา วันละ......................................ครั้ง        ทุกวัน     ทุกวัน.................วัน 



-๗๖- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
คําอธบิายการใช้แบบบนัทึกเกษตร (บฟ. 3) 

หน้า 2 จาก 31 

 
1. การบันทึก “การจัดซื้อหรอืข้อจัดทําปัจจัยการผลิต” 
 
วัน/เดือน/ป ี ให้ระบุ 

 
วัน/เดือน/ปีที่เกษตรกรจัดทําหรือซื้อปัจจัยการผลิตโดยให้
บันทึกทุกครั้งที่จัดทําหรือซือ้ 

ชื่อปัจจัยการผลิตที่ซื้อ/จัดทํา 
ปริมาณทีซ่ื้อ/จัดทํา 

ให้ระบุ 
ให้ระบุ 

ช่ือปัจจัยการผลิตที่จัดทําหรอืซื้อ 
ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ซื้อหรือจัดทําขึ้นเอง 

 ให้ระบุ ระบุราคา ต่อ หน่วย 
แหล่งที่ซื้อ ให้ระบุ ร้านที่ซื้อ (กรณีซื้อ) หรือผู้ให้ปัจจัยการผลติ (กรณีมผีู้ให)้ 

หรือระบุ จัดทาํเอง 
 
  

ตัวอย่างการบันทึก 
“การจัดซื้อหรือข้อจัดทําปัจจัยการผลิต” 

 
วัน/เดือน/ป ี

 
ชื่อและปริมาณ 

ปัจจัยการผลติที่ซื้อ/จัดทํา 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
แหล่งที่ซื้อหรอืผู้ให้ หรือ

จัดทําเอง 
23 พ.ค. 53 กิ่งพันธ์ุมะม่วง 100 กิ่ง 30 บ./กิ่ง ร้านจงเจริญ 
24 มิ.ย. 53 ขี้วัว 3,000 กก. - ของตัวเอง 
25 ก.ค. 53 ปุ๋ยสูตร 15-15-15  10 กระสอบ 900 บ. /กระสอบ ร้านแก่นเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๗- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
1. การจัดซื้อหรือจัดทําปัจจัยการผลิต(บฟ.3) 

หน้า 3 จาก 31 

 
 
1. การจัดซือ้หรือจัดทําปัจจัยการผลิต  

 
วัน/เดือน/ป ี

 
ชื่อและปริมาณ 

ปัจจัยการผลติที่ซื้อ/จัดทํา 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
แหล่งที่ซื้อหรอืผู้ให้ หรือ

จัดทําเอง 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

    
 

 
 
 



-๗๘- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
1. การจัดซื้อหรือจัดทําปัจจัยการผลิต(บฟ.3) 

หน้า 4 จาก 31 

 
 
1. การจัดซือ้หรือจัดทําปัจจัยการผลิต  

 
วัน/เดือน/ป ี

 
ชื่อและปริมาณ 

ปัจจัยการผลติที่ซื้อ/จัดทํา 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
แหล่งที่ซื้อหรอืผู้ให้ หรือ

จัดทําเอง 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

    
 

 
 
 



-๗๙- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
1. การจัดซื้อหรือจัดทําปัจจัยการผลิต(บฟ.3) 

หน้า 5 จาก 31 

 
 
1. การจัดซือ้หรือจัดทําปัจจัยการผลิต  

 
วัน/เดือน/ป ี

 
ชื่อและปริมาณ 

ปัจจัยการผลติที่ซื้อ/จัดทํา 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
แหล่งที่ซื้อหรอืผู้ให้ หรือ

จัดทําเอง 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

    
 

 
 
 
 



-๘๐- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
1. การจัดซื้อหรือจัดทําปัจจัยการผลิต(บฟ.3) 

หน้า 6 จาก 31 

 
 
1. การจัดซือ้หรือจัดทําปัจจัยการผลิต  

 
วัน/เดือน/ป ี

 
ชื่อและปริมาณ 

ปัจจัยการผลติที่ซื้อ/จัดทํา 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
แหล่งที่ซื้อหรอืผู้ให้ หรือ

จัดทําเอง 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

    
 

 
 
 
 



-๘๑- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
คําอธบิายการใช้แบบบนัทึกเกษตร(บฟ.3) 

หน้า 7 จาก 31 

 
คําอธิบายการใชบ้ันทึกเกษตรกร 

2. การบันทึก “รายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ย และการปฏิบัติอื่นๆที่จําเป็น” 
 
วัน/เดือน/ป ี ให้ระบุ  วัน/เดือน/ปีที่เกษตรลงมือปฏิบัติโดยบันทึก 

ทุกวันที่ปฏิบัติ 
ชนิดพชื ให้ระบุ  ชนิดพืช เช่น มะม่วงมหาชนก มะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ ให้ใสเครื่องหมาย “ ” ที่ช่องกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติในแต่ละวัน เช่น เตรียมหลุม 

ปลูก การสํารวจโรคและแมลงในแปลง 
กรณีสิ่งที่ทํานอกเหนือจากนี้ ให้ใส่ระบุสิ่งทีท่ําในช่อง “ 
อื่นๆ เช่น ถอนหญ้า” 

ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ให้ระบุ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ต่อหลุม กรณใีช้ปุ๋ย นอกเหนือจากที่
กําหนด ให้ระบุสูตรและจํานวนที่ใช้ในช่อง “ อื่นๆ” 

 
 

ตัวอย่างการบันทึก 
“รายละเอียดการปฏิบตักิิจกรรมในแปลง การใชปุ้๋ย และการปฏบิัติอื่นๆท่ีจําเป็น” 

 
รายละเอยีดการปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
ชนิดพืช 

เตรียม
หลุม 

เพาะ
กล้า/
เตรียม
กิ่งพันธุ ์

 
ปลูก 

สํารวจ
โรค
และ
แมลง 

อื่นๆ
เช่น 
ถอน
หญ้า 

ปุ๋ย
คอก
(กก.) 

ปุ๋ยหมัก
(กก.) 

15
-15

-15
 

16
-20

-0 

46
-0-

0 

....
....

....
....

....
  

 
อื่นๆ

12 ก.ค. 52 มะม่วง
มหาชนก 

 100    500  

    

 

12 ส.ค. 52 มะม่วง
น้ําดอกไม้ 
 

 30    200  

    

 

20 ส.ค. 52 มะม่วง
เขียวเสวย 
 

    ตัด
หญ้า
คัน
นา 

300  

    

 

 
 
 



-๘๒- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
2. การปฏิบัติกิจกรรมในแปลง (บฟ.3) 

หน้า 8 จาก 31 

 
 
2. รายละเอยีดการปฏิบตัิกิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ย และการปฏบิัติอื่นๆที่จําเป็น(ต่อ) 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
ชนิดพืช 

เตรียม
หลุม 

เพาะ
กล้า/
เตรียม
กิ่งพันธุ ์

 
ปลูก 

สํารวจ
โรค
และ
แมลง 

อื่นๆ
เช่น 
ถอน
หญ้า 

ปุ๋ย
คอก
(กก.) 

ปุ๋ย
หมัก
(กก.) 15

-15
-15

 

16
-20

-0 

46
-0-

0 

....
....

....
....

....
  

 
อื่นๆ 

              
 

              
 

              
 

              
 

              

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 
 
 
 



-๘๓ 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
2. การปฏิบัติกิจกรรมในแปลง (บฟ.3) 

หน้า 9 จาก 31 

 
 
2. รายละเอยีดการปฏิบตัิกิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ย และการปฏบิัติอื่นๆที่จําเป็น(ต่อ) 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
ชนิดพืช 

เตรียม
หลุม 

เพาะ
กล้า/
เตรียม
กิ่งพันธุ ์

 
ปลูก 

สํารวจ
โรค
และ
แมลง 

อื่นๆ
เช่น 
ถอน
หญ้า 

ปุ๋ย
คอก
(กก.) 

ปุ๋ย
หมัก
(กก.) 15

-15
-15

 

16
-20

-0 

46
-0-

0 

....
....

....
....

....
  

 
อื่นๆ 

              
 

              
 

              
 

              
 

              

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

 
 
 



-๘๔- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
2. การปฏิบัติกิจกรรมในแปลง (บฟ.3) 

หน้า 10 จาก 31

 
 
2. รายละเอยีดการปฏิบตัิกิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ย และการปฏบิัติอื่นๆที่จําเป็น(ต่อ) 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
ชนิดพืช 

เตรียม
หลุม 

เพาะ
กล้า/
เตรียม
กิ่งพันธุ ์

 
ปลูก 

สํารวจ
โรค
และ
แมลง 

อื่นๆ
เช่น 
ถอน
หญ้า 

ปุ๋ย
คอก
(กก.) 

ปุ๋ย
หมัก
(กก.) 15

-15
-15

 

16
-20

-0 

46
-0-

0 

....
....

....
....

....
  

 
อื่นๆ 

              
 

              
 

              
 

              
 

              

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

 
 
 



-๘๕- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
2. การปฏิบัติกิจกรรมในแปลง (บฟ.3) 

หน้า 11จาก 31 

 
 
2. รายละเอยีดการปฏิบตัิกิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ย และการปฏบิัติอื่นๆที่จําเป็น(ต่อ) 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
ชนิดพืช 

เตรียม
หลุม 

เพาะ
กล้า/
เตรียม
กิ่งพันธุ ์

 
ปลูก 

สํารวจ
โรค
และ
แมลง 

อื่นๆ
เช่น 
ถอน
หญ้า 

ปุ๋ย
คอก
(กก.) 

ปุ๋ย
หมัก
(กก.) 15

-15
-15

 

16
-20

-0 

46
-0-

0 

....
....

....
....

....
  

 
อื่นๆ 

              
 

              
 

              
 

              
 

              

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

 
 
 



-๘๖- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
2. การปฏิบัติกิจกรรมในแปลง (บฟ.3) 

หน้า 12จาก31 

 
 
2. รายละเอยีดการปฏิบตัิกิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ย และการปฏบิัติอื่นๆที่จําเป็น(ต่อ) 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
ชนิดพืช 

เตรียม
หลุม 

เพาะ
กล้า/
เตรียม
กิ่งพันธุ ์

 
ปลูก 

สํารวจ
โรค
และ
แมลง 

อื่นๆ
เช่น 
ถอน
หญ้า 

ปุ๋ย
คอก
(กก.) 

ปุ๋ย
หมัก
(กก.) 15

-15
-15

 

16
-20

-0 

46
-0-

0 

....
....

....
....

....
  

 
อื่นๆ 

              
 

              
 

              
 

              
 

              

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

 
 
 



-๘๗- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
2. การปฏิบัติกิจกรรมในแปลง (บฟ.3) 

หน้า 13จาก31 

 
 
2. รายละเอยีดการปฏิบตัิกิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ย และการปฏบิัติอื่นๆที่จําเป็น(ต่อ) 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
ชนิดพืช 

เตรียม
หลุม 

เพาะ
กล้า/
เตรียม
กิ่งพันธุ ์

 
ปลูก 

สํารวจ
โรค
และ
แมลง 

อื่นๆ
เช่น 
ถอน
หญ้า 

ปุ๋ย
คอก
(กก.) 

ปุ๋ย
หมัก
(กก.) 15

-15
-15

 

16
-20

-0 

46
-0-

0 

....
....

....
....

....
  

 
อื่นๆ 

              
 

              
 

              
 

              
 

              

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

 
 
 



-๘๘- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
คําอธบิายการใช้แบบบนัทึกเกษตร (บฟ.3) 

หน้า 14 จาก 
31 

 

 
3. การบันทึก “การใช้สารปอ้งกันและกําจดัแมลง โรคพชื วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม” 
 
วัน/เดือน/ป ี                       ให้ระบุ  วัน/เดือน/ปีที่เกษตรกรใช้สารป้องกันและกําจัดแมลงฯ 

หรือธาตุอาหารเสริม โดยใหบั้นทึกทุกวันทีใ่ช้ 
ชนิดพชื                       ให้ระบุ  ชนิดพืชที่ใช้สาร 
ชื่อสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้                  ให้ระบ ุ
 
อัตราที่ใช้                                            ให้ระบุ 
เหตุผลที่ใช้                                          ให้ระบุ   

ช่ือสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้ โดยใช้ช่ือสามัญ 
หรือชื่อการค้าก็ได้ 
อัตราที่ใช้จริง เช่น 1 ช้อนต่อน้ํา 20 ลิตร 
สาเหตุที่ใช้ เช่น พบแมลงศัตรูพืชพืช หรือโรคพืช 
 
 
 

ตัวอย่างการบันทึก 
“การใช้สารปอ้งกันและกําจดัแมลง โรคพชื วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม” 

 
วัน/เดือน/ป ี ชนิดพชื ชื่อสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้ อัตราที่ใช้         เหตุผลที่ใช้            
26 ก.ย.52 มะม่วง

มหาชนก 
น้ําหมักชีวภาพ 20 ช้อน/น้ํา 20 ลิตร เพิ่มความสมบูรณ์ของมะม่วง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๙- 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกร 

3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัศัตรูพชื หรือธาตุอาหาร
เสริม(บฟ.3) 

หน้า 15 จาก 
31 

 
3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัแมลง โรคพชื วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม 
 
วัน/เดือน/ป ี ชนิดพชื ชื่อสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้  อัตราที่ใช้         เหตุผลที่ใช้             

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



-๙๐- 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกร 

3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัศัตรูพชื หรือธาตุอาหาร
เสริม(บฟ.3) 

หน้า 16 
 จาก 31 

 
3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัแมลง โรคพชื วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม 
 
วัน/เดือน/ป ี ชนิดพชื ชื่อสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้  อัตราที่ใช้         เหตุผลที่ใช้             

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



-๙๑- 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกร 

3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัศัตรูพชื หรือธาตุอาหาร
เสริม(บฟ.3) 

หน้า 17 
 จาก 31 

 
3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัแมลง โรคพชื วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม 
 
วัน/เดือน/ป ี ชนิดพชื ชื่อสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้  อัตราที่ใช้         เหตุผลที่ใช้             

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



-๙๒- 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกร 

3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัศัตรูพชื หรือธาตุอาหาร
เสริม(บฟ.3) 

หน้า 18 
 จาก 31 

 
3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัแมลง โรคพชื วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม 
 
วัน/เดือน/ป ี ชนิดพชื ชื่อสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้  อัตราที่ใช้         เหตุผลที่ใช้             

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



-๙๓- 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกร 

3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัศัตรูพชื หรือธาตุอาหาร
เสริม(บฟ.3) 

หน้า 19 
 จาก 31 

 
3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัแมลง โรคพชื วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม 
 
วัน/เดือน/ป ี ชนิดพชื ชื่อสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้  อัตราที่ใช้         เหตุผลที่ใช้             

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



-๙๔- 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกร 

3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัศัตรูพชื หรือธาตุอาหาร
เสริม(บฟ.3) 

หน้า 20 
 จาก 31 

 
3.การใชส้ารปอ้งกันและกําจดัแมลง โรคพชื วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม 
 
วัน/เดือน/ป ี ชนิดพชื ชื่อสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้  อัตราที่ใช้         เหตุผลที่ใช้             

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



-๙๕- 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แบบบันทึกเกษตรกร 

คําอธบิายการใช้แบบบนัทึกเกษตร (บฟ.3) 
หน้า 21 จาก 31

 

 
4. การบันทึก “การเก็บเก่ียวและการจัดการหลงัการเก็บเก่ียว” 
 
วัน/เดือน/ป ี                          ให้

ระบุ  
วัน/เดือน/ปีที่เกษตรเก็บเกี่ยว โดยบันทึก 
ทุกวันที่เก็บเกี่ยว 

ชนิดพชื                          ให้
ระบุ 

ชนิดพืช ที่เก็บเกี่ยว 

ปริมาณทีเ่ก็บเกี่ยว รายได้ และแหล่งทีน่ําไปขาย ให้
ระบุ 

ชนิดมะม่วง/ปริมาณผลผลิต 
ชนิดมะม่วง/ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรนําไปขาย 
หน่วยเป็นกิโลกรัม โดยบันทกึแยกตามแหลง่ที่นําไปขาย 
 

ตัวอย่างการบันทึก 
“การเก็บเกี่ยวและการจดัการหลังการเก็บเกี่ยว” 

 
ปริมาณทีเ่ก็บเกี่ยว รายได้ และแหลง่นาํไปขาย 

ปริมาณผลผลติ 
ที่เก็บเก่ียว/ราคา 

ปริมาณผลผลติที่นําไป
ขาย 
ราคา 

วัน/เดือน/
ปี ชนิดพชื 

กก. บาท กก. บาท 

แหล่งจําหน่าย 

26 ต.ค. 52 มะม่วง
มหาชนก 

1,000 25,000 1,000 25,000 ส่งพ่อค้าคนกลาง 

       
       
15 พ.ย. 52 มะม่วง

น้ําดอกไม้สี
ทอง 

100 2,000 100 2,000 ตลาดในท้องถิ่น 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๖- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
4.การเก็บเก่ียวและการจัดการหลงัการเก็บ
เก่ียว (บฟ.3) 

หน้า 22 จาก 31

 
4. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว(ต่อ) 

 
ปริมาณทีเ่ก็บเกี่ยว รายได้ และแหลง่นาํไปขาย 

ปริมาณผลผลติ 
ที่เก็บเก่ียว/ราคา 

ปริมาณผลผลติที่นําไป
ขาย 
ราคา 

วัน/เดือน/
ปี ชนิดพชื 

กก. บาท กก. บาท 

แหล่งจําหน่าย 

    
 

   

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 
 

      

       
 

 



-๙๗- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แบบบันทึกเกษตรกร 
4.การเก็บเก่ียวและการจัดการหลงัการเก็บ
เก่ียว (บฟ.3) 

หน้า-31 จาก 31

 
4. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว(ต่อ) 

 
ปริมาณทีเ่ก็บเกี่ยว รายได้ และแหลง่นาํไปขาย 

ปริมาณผลผลติ 
ที่เก็บเก่ียว/ราคา 

ปริมาณผลผลติที่นําไป
ขาย 
ราคา 

วัน/เดือน/
ปี ชนิดพชื 

กก. บาท กก. บาท 

แหล่งจําหน่าย 

    
 

   

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 
 

      

       
 

 



-๙๘- 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
แผนการผลิตของเกษตรกร 

 
บฟ.4 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการผลติของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 
ทบทวนครั้งที ่  

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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

 
 

 



-๙๙- 
 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ.4) หน้าที ่1 จาก 5  
 

ตัวอย่าง 
การบันทึกแผนการผลิตของเกษตรกร ปี 2553 

ชนิดพชืที่ปลูก ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก..ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ผลผลิตที่คาด 
ว่าจะได้รับ (กก.) 

มะม่วงน้ําดอกไม้
สีทอง 

  
 

  1   
30 

  
 

   2,000 

มะม่วงแก้ว     1  
 

 
30 

     
 

3,000 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

            

  
 

            

  
 

            

  
 

            

  
 

            

เหนือเส้นที่ขีด ให้ระบุวันที่เริม่ปลูก ใต้เส้นที่ขีด ให้ระบุวันที่เก็บเกี่ยว 



-๑๐๐- 
 

 
 

 
แผนการผลติของเกษตรกร ปี พ.ศ.  ............ 

ชนิดพชืที่ปลูก ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก..ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ผลผลิตที่คาด 
ว่าจะได้รับ (กก.) 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

เหนือเส้นที่ขีด ให้ระบุวันที่เริม่ปลูก ใต้เส้นที่ขีด ให้ระบุวันที่เก็บเกี่ยว 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ.4) หน้าที่ -5 จาก 5 

 



-๑๐๑- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

รายการตรวจสอบแปลง(บฟ.5) หน้า 1จาก 9 

 
 
 
 
 
 

รายการการตรวจสอบแปลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 
ทบทวนครั้ง

ที่ 
 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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

 
 



-๑๐๒- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

รายการตรวจสอบแปลง(บฟ.5) หน้า 1จาก 9 

 
รายการตรวจสอบแปลง 

 
ช่ือ (เกษตรกร)...................................................................นามสกุล................................................................. 
 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน - - - -   
 

ที่อยู่(บ้านเกษตรกร) เลขที่.................................................หมู่ที่..................................ถนน.............................. 
ตําบล..................................................................................อําเภอ.................................................................... 
จังหวัด...............................................................................ไปรษณีย์.................................................................. 
 
ที่ต้ังแปลง เลขที่...........................................................หมู่ที่.........................................ถนน............................. 
ตําบล..................................................................................อําเภอ..................................................................... 
จังหวัด...............................................................................ไปรษณีย์.................................................................. 
พืชที่ปลูก...........................................................................................................พื้นที่.....................................ไร่ 
ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน.................................................................................................................................... 
 
 
ให้ทําเครื่องหมาย  ในชอ่ง  
ประเมนิความปลอดภัย แหล่งน้ํา และพืน้ที่ปลูก 
 

แหล่งน้าํ 
1. แหล่งน้ําที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี เช้ือโรคและจุลลินทรีย์ 
(ถ้าตอบว่า ไม่มีความเสี่ยง ให้ข้ามไปข้อ 3) 

 ใช ่  ไม่ใช่ 

2.. ถ้าแหล่งน้ํามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน เกษตรกรมีมาตรการลดการปนเปื้อน  ม ี  ไม่ม ี

3. แหล่งน้ําที่ใช้สัมผัสกับส่วนบริโภคสด เช่น น้ําที่ใช้ล้างผลผลิต มีการจดัการ
เพื่อให้เป็นน้ําสะอาด 

 มี  ไม่ม ี

4.มีผลการตรวจน้ําหรือไม่ 
(กรณีที่มคีวามเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี เช้ือโรคและจุลลินทรีย์ ในแหล่งน้ํา 

 มี ไม่ม ี

 
พื้นทีป่ลูก 
1. พื้นที่ปลูกไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี เช้ือโรคและจุลลินทรีย์  ใช ่   ไม่ใช่ 

2. มีแผนผังแปลงปลูกพืช สถานที่เก็บรักษาสารเคมี ปุ๋ย และสารที่เติมในดิน  ม ี  ไม่ม ี

3. มีผลการตรวจดินหรือไม่ 
(ในกรณทีี่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี เช้ือโรคและจุลลินทรีย์  ในพื้นที่
ปลูก) 

 ม ี  ไม่ม ี



 
-๑๐๓- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
รายการตรวจสอบแปลง(บฟ.5) หน้า 2 จาก 9 

 
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
 

1. การเข้ารับการอบรมมาตรฐาน GAP  ม ี  ไม่มี 

2. การเข้ารับการอบรมการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  ม ี  ไม่มี 

3. มีการใช้วิธีการป้องงกันตัดสินใจป้องกันกําจัดศัตรูพืช  ม ี  ไม่มี 

4. มีการใช้วิธีการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  ม ี  ไม่มี 

5. มีการใชส้ารเคมีที่ขึ้นทะเบยีนถูกต้องตามกฎหมาย  ม ี  ไม่มี 

6. ไม่ใชส้ารเคมีต้องห้ามหรือห้ามจําหน่าย  ม ี  ไม่มี 

7. อ่านฉลากกอ่นใช้สารเคม ี  ม ี  ไม่มี 

8. มีการทําลายหรือเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีฯ เมื่อใช้หมด  ม ี  ไม่มี 

9. ใช้อุปกรณป้์องกันตัวเองขณะฉีดพ่นสารเคม ี  ม ี  ไม่มี 

 
การจัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 

1. มีสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายมิดชิดป้องกันแดดและฝนได้ มีอากาศ ถ่ายเทสะดวก  ม ี  ไม่มี 

2. มีสถานที่เกบ็วัตถุอันตรายห่างจากแหล่งน้ํา หรือน้ําท่วม  ม ี  ไม่มี 

3. มีป้ายแสดงวัตถุอันตราย แยกเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกนักับปุ๋ย สารควบคุมการ
เจริญเติบโต/อาหารเสริม 

 ม ี  ไม่มี 

4. มีการเก็บวัตถุอันตราย เช่น คลอรีน ปุ๋ยแอมโมเนีย โปแทสเซียมไนเตรด โซเดียมไน
เตรด แยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ 

 ม ี  ไม่มี 

5. มีการจัดเกบ็บรรจุวัตถุอันตรายที่ใช้หมดแล้วในสถานทีจ่ัดเก็บหรือภาชนะบรรจุ
และเขียนป้ายบอกชัดเจน หรือนําไปทําลาย/ฝังห่างจากแหล่งน้ําและฝังลึกพอสมควร 

 ม ี  ไม่มี 

 
 

การจัดขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตทีม่ีคุณภาพ 
 

เกษตรกรสามารถอธิบายการจัดการขั้นตอนการผลิตให้ได้คุณภาพตามคําแนะนําราย
พืช เช่น การจัดการดิน การจัดการปัจจัยการผลิต การให้น้าํ การจัดการศัตรูพืช การ
เก็บเกี่ยว 

 ได้
  

 ไม่ได้ 

 
การบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆ  
 

1. เกษตรกรมกีารบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกเกษตรกร(บฟ.3)   ม ี  ไม่มี 
2. เกษตรกรมกีารเก็บแบบบันทึกเกษตรกร (บฟ.4) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี   ม ี  ไม่มี 
3. เก็บแผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ.4) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  ม ี  ไม่มี 
4. เก็บผลการตรวจน้ํา/ดิน (ถ้ามี) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  ม ี  ไม่มี 

 



 
-๑๐๔- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
รายการตรวจสอบแปลง (บฟ.5) หน้า 3 จาก 9 

 
การเก็บเก่ียวและปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
 

1. เว้นระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้อยู่ในระยะปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีที่เป็นพิษ
ต่อ 
   ผู้บริโภค 

 ม ี  ไม่มี 

2. มีเครื่องมือเก็บเกี่ยวเฉพาะและเหมาะสม และเก็บรักษาเครื่องมือเก็บเกี่ยวในที่แห้ง
และ 
   สะอาด 

 ม ี  ไม่มี 

3. บรรจุภัณฑท์ี่ใช้บรรจุผลผลิตต้องมีความสะอาด แยกจากปุ๋ยและสารเคมี  ม ี  ไม่มี 
4. จุดรวบรวมผลผลิตมีวัสดุรองพื้นป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ได้ และอยู่ห่างจากที่
เก็บวัสดุ 
   การเกษตร สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง 

 ม ี  ไม่มี 

5. มีน้ําสะอาดในการชําระสิ่งปนเปื้อนผลผลติหลังเก็บเกี่ยว  ม ี  ไม่มี 
6. มีการคัดแยกผลผลิตที่มีศตัรูพืชออกไว้ต่างหาก  ม ี  ไม่มี 
7. การขนย้ายมีการป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันความเสียหายหรือไม่  ม ี  ไม่มี 
 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ...................................เจ้าของของ
แปลง     

                                                                                     (  .............................................) 
             วันที่  ........../.............../............. 
 
 
 

ลงช่ือ............................. ผู้ตรวจสอบ
แปลงภายใน   
  

                                                                                     (  .........................................)      
                        วันที่  
........../.............../................ 
 
 
 



-๑๐๕- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

รายการตรวจสอบแปลง (บฟ.5) หน้า 4 จาก 9 

 
ตัวอย่างการบันทึกข้อบกพร่องการผลิต 

 
ตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2553 
ช่ือ-สกุล (เกษตรกร).....นายมนตรี    รักดี....................................................................................................... 
 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน - - - -   
 

ที่อยู่(บ้านเกษตรกร) เลขที่...........3..............................หมู่ที่.............10...............ถนน...........................-........ 
ตําบล.................อูบมุง...............................................................อําเภอ...............หนองวอซอ.......................... 
จังหวัด.................ร้อยเอ็ด.............................................รหัสไปรษณีย์....41220............................................... 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ กําหนดระยะเวลาแก้ไข 
วัน/เดือน/ปี 

ผลตรวจสอบ 
การแก้ไขข้อบกพร่อง 

1.พบว่าไม่มีการบันทึกการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีการใช้จริง
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

9 พ.ย.53  1.เกษตรกรได้ดําเนินการบันทึก 
  ครบถ้วนแล้ว 

2.พบว่าในระหว่างการเก็บเกี่ยว
มะม่วงเกษตรกรวางมะม่วงไว้
พื้นดินโดยไม่มีวัสดุรองพื้น ซึ่งไม่
สอดคล้องตามกระบวนการผลิต
ของกลุ่มข้อ 6 

9 พ.ย.53 2.เกษตรกรได้จัดหาวัสดุรองพื้นที่
สะอาดมาใช้รองมะม่วงไม่ให้สัมผสั
กับพ้ืนดินในระหว่างการเก็บเกี่ยว 

3.พบการเก็บขวดสารเคมีใน
บริเวณที่ทําอาหาร ซึ่งไม่สอดคล้อง
ตามข้อกําหนด GAP ของกรม
วิชาการเกษตร ข้อ 3 การใช้และ
เก็บปุ๋ย สารเคมีที่ถูกต้อง 

9 พ.ย.53 3.เกษตรกรได้จัดเก็บสารเคมีใน
พื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี แยก
จากบ้านและบริเวณประกอบ
อาหาร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่และ
เขียนป้ายชัดเจน 

4.พบไม่สวมรองเท้า ถุงมือ และ
หน้ากากในระหว่างการฉีดพ่น
สารเคม ี

9 พ.ย.53 4.มีการจัดหารองเท้าบู้ท ถุงมือ 
และหน้ากากจดัเตรียมไว้ในสถานที่
เก็บรักษาสารเคม ี

 
      ลงชื่อ......นายมนตรี    รักดี..     เจ้าของของแปลง 

                                                                       (  ......นายมนตรี    รักดี.........)  
       วันที่  ....4...../......พ.ย..../..53. 
      ลงชื่อ...ยุพิน   ศีลธรรม...ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
                                                                         (  .....ยุพิน   ศลีธรรม...........)  
            วันที่  ....4...../...พ.ย.... 53..... 
 



-๑๐๖- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

รายการตรวจสอบแปลง (บฟ.5) หน้า 5 จาก 9 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับรอง  
 

วันที่กรรมการพิจารณา      8  ธันวาคม 2553 
รายชื่อเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา 
นายสมศักด์ิ  สายชมพู 
ระบสุาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมพจิารณา 
ไปต่างจังหวัด 

 ไม่รับรอง GAP โดยมีบทลงโทษ 
      (     ) ตักเตือนและให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบระยะ..............วัน 
      (     ) การระงับการซื้อผลผลิต เป็นจาํนวน...............รอบการขายหรือ
รอบการผลิต 

 รับรอง GAPพืช แบบไม่มีเง่ือนไข 

ผลการรับรอง 

รับรอง GAPพืช แบบมีเง่ือนไข โดยมีเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
ให้เกษตรกรดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามระยะและแนวทางที่เสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ   นายอทุัย    ช่ือดัง             ลงช่ือ นายมนตรี    รักดี 
      (นายอุทัย  ช่ือดัง)                               (นายมนตรี    รักดี)   
    ผู้แจ้งการพิจารณา               ผู้รับทราบผลการพิจารณา 
 วันที่  10 /  ธ.ค  /  53                         วันที ่ 10 /  ธ.ค  /  53 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๗- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

รายการตรวจสอบแปลง (บฟ.5) หน้า 6 จาก 9 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการรับรอง การพิจารณาหลังการตรวจติดตามการแก้ไข 
 

วันที่กรรมการพิจารณา      10 มกราคม  2553 
รายชื่อเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา 
         - 
ระบสุาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมพจิารณา 
       - 

 ไม่รับรอง GAP โดยมีบทลงโทษ 
      (     ) ตักเตือนและให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบระยะ..............วัน 
      (     ) การระงับการซื้อผลผลิต เป็นจาํนวน...............รอบการขายหรือ
รอบการผลิต 

 รับรอง GAPพืช แบบไม่มีเง่ือนไข 

ผลการรับรอง 

 รับรอง GAPพืช แบบมีเง่ือนไข โดยมีเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ   นายอุทัย    ช่ือดัง                        ลงช่ือ นายมนตรี    รักดี 
      (นายอุทัย  ช่ือดัง)                               (นายมนตรี    รักดี)   
    ผู้แจ้งการพิจารณา               ผู้รับทราบผลการพิจารณา 
 วันที่  10 /  ม.ค.  /  53                         วันที ่ 10 /  ม.ค.  /  53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๘- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

รายการตรวจสอบแปลง (บฟ.5) หน้า 7 จาก 9 

 
แบบบันทึกขอ้บกพร่องการผลิต 

ตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช ครั้งที่............วันที่...............เดือน..........................พ.ศ................ 
 
 
ช่ือ– สกลุ เกษตรกร (นาย/นาง/
นางสาว)....................................................................................................................................................... 
 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน - - - -   
 

ที่อยู่(บ้านเกษตรกร) เลขที่.................................................หมู่ที่..................................ถนน................................. 
ตําบล..................................................................................อําเภอ....................................................................... 
จังหวัด...........................................................ไปรษณีย์.................................โทรศัพท์......................................... 
 

ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ กําหนดระยะเวลาแก้ไข
วัน/เดือน/ป ี

ผลตรวจสอบ 
การแก้ไขข้อบกพร่อง 

1.  1. 
   
   
2.  2. 
   
   
3.  3. 
   
   
4.  4. 
   
   
 
       ลงชื่อ.........................................................
เจ้าของแปลง 
             (........................................................) 
                 วันที่......../......................./.......... 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ตรวจ
แปลงายใน 

             (.....................................................) 
                 วันที่......../.................../.......... 
 



 
-๑๐๙- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
รายการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 8 จาก 9 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการรับรอง  
 

วันที่กรรมการพิจารณา       
รายชื่อเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา 
 
ระบสุาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมพจิารณา 
 

 ไม่รับรอง GAP โดยมีบทลงโทษ 
      (     ) ตักเตือนและให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบระยะ..............วัน 
      (     ) การระงับการซื้อผลผลิต เป็นจาํนวน...........รอบการขายหรือรอบ
การผลิต 

 รับรอง GAPพืช แบบไม่มีเง่ือนไข 

ผลการรับรอง 

รับรอง GAPพืช แบบมีเง่ือนไข โดยมีเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................    ลงช่ือ.................................................. 
    (  .............................................)                (....................................................)   
        ผู้แจ้งการพิจารณา                   ผู้รบัทราบผลการพิจารณา 
     วันที่  ........../.............../.............                       วันที่
............./.................../............. 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๑๐- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
รายการตรวจสอบแปลง (บฟ.5) หน้า 9 จาก 9 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการรับรอง การพิจารณาหลังการตรวจติดตามการแก้ไข 
 

วันที่กรรมการพิจารณา       
รายชื่อเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา 
 
ระบสุาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมพจิารณา 
 

 ไม่รับรอง GAP โดยมีบทลงโทษ 
      (     ) ตักเตือนและให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบระยะ..............วัน 
      (     ) การระงับการซื้อผลผลิต เป็นจาํนวน............รอบการขายหรือรอบ
การผลิต 

 รับรอง GAPพืช แบบไม่มีเง่ือนไข 

ผลการรับรอง 

รับรอง GAPพืช แบบมีเง่ือนไข โดยมีเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................    ลงช่ือ.................................................. 
    (  .............................................)                (....................................................)   
        ผู้แจ้งการพิจารณา                   ผู้รบัทราบผลการพิจารณา 
     วันที่  ........../.............../.............                       วันที่
............./.................../............. 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๑๑- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
รายการตรวจสอบแปลง (บฟ.6) บฟ.6 

 
 

 
 

 
 
 

ทะเบียนเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทบทวนครั้ง
ที่ 

 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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

 
 

 



-๑๑๒- 
 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

ทะเบียนเกษตรกร (บฟ.6) หน้าที ่1 จาก 2  
 

 
ตัวอย่างทะเบยีนเกษตรกร 

ลําดับ ชื่อเกษตรกร 

 
เลขบัตรประจาํตัว

ประชาชน ที่ตั้งแปลง ชนิดพชืที่ปลูก 

 
พื้นทีป่ลูก  
(ไร่/งาน)

วันที่ทําการ
ตรวจแปลง
ครั้งล่าสุด 

ผลการรับรอง
(รับรอง/ไม่

รับรอง/รับรอง
แบบมีเงื่อนไข) 

สถานะของ
สมาชิก

(ตักเตือน/ระงบั/
การซื้อ/ยกเลกิ) 

1. นายไพรสูน  คาํยอง 123 567  789 
1234 

หมู่ 10 ต. อูบมุง     
อ.หนองวอซอ  
จ. อุดรธานี 

มะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์ 4 
 

30 ไร่ 4  ต.ค. 53 รับรอง - 

2. นางกิ่งดาว  บรรเทา 234 567 891 
2341 

หมู่ 10 ต. อูบมุง     
อ.หนองวอซอ  
จ. อุดรธานี 

มะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์ 4 
ฟ้าลั่น 

10 ไร ่ 4  ต.ค. 53 รับรองแบบมี
เงื่อนไข 

- 

3. นางทองใบ  ธิชา 345 648 912 
3412 

หมู่ 10 ต. อูบมุง     
อ.หนองวอซอ  
จ. อุดรธานี 

มะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์ 4 
 

4 ไร ่ 4  ต.ค. 53 รับรอง - 

4. นายอําคา  สิงห์บุญมา 456 789 123 
4123 

หมู่ 10 ต. อูบมุง     
อ.หนองวอซอ  
จ. อุดรธานี 

มะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์ 4 
มะม่วงแก้ว 
เขียวเสวย 
 

12 ไร ่ 4  ต.ค. 53 รับรองแบบมี
เงื่อนไข 

- 

5.  นางสงกรานต์ ทิพย์กรรณ ์ 234 567 891 
2341 

หมู่ 10 ต. อูบมุง     
อ.หนองวอซอ  
จ. อุดรธานี 

มะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์ 4 
เขียวเสวย 
มะม่วงแก้ว 
ฟ้าลั่น 

20 ไร ่ 4  ต.ค. 53 รับรองแบบมี
เงื่อนไข 

- 

 



-๑๑๓- 
 

 
 

 
 

ทะเบียนเกษตรกร 

ลําดับ ชื่อเกษตรกร 

 
เลขบัตรประจาํตัว

ประชาชน ที่ตั้งแปลง ชนิดพชืที่ปลูก 

 
พื้นทีป่ลูก  
(ไร่/งาน)

วันที่ทําการ
ตรวจแปลง
ครั้งล่าสุด 

ผลการรับรอง
(รับรอง/ไม่

รับรอง/รับรอง
แบบมีเงื่อนไข) 

สถานะของ
สมาชิก

(ตักเตือน/ระงบั/
การซื้อ/ยกเลกิ) 

    
 
 

     

    
 
 

     

    
 
 

     

    
 
 

     

    
 
 

     

         

บฟ-6

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

ทะเบียนเกษตรกร (บฟ.6) หน้าที ่2 จาก 2 



  

 

 
-๑๑๔- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
บันทึกการฝึกอบรม บฟ.7 

 
 
 
 
 

บันทึกการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทบทวนครั้ง
ที่ 

 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



  

-๑๑๕- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

บันทึกการฝึกอบรม หน้า 1 จาก 5 

 
ตัวอย่างบันทึกการฝึกอบรม 

 

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม  ........ระบบควบคุมภายใน............................................................................................ 
วันที่อบรม........11 กันยายน  53...................................................................................................................... 
วิทยากร/ผู้ใหค้วามรู้...สถาบันรับรองมาตร ( วิทยากร : คุณสุวิมล ทาคากิ) 
รายชื่อสมาชิก   คณุจุฑามาส  กันทอง 
 

ลําดับ ชื่อสมาชิก 
1. นายไพรสูน  คาํยอง 

2. นางกิ่งดาว  บรรเทา 

3. นางทองใบ  ธิชา 

4. นายอําคา  สิงห์บุญมา 

5. นางสงกรานต์ ทิพย์กรรณ ์

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17  

 



  

-๑๑๖- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

บันทึกการฝึกอบรม หน้า 2 จาก 5 

 

บันทึกการฝึกอบรม 
 

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม  
....................................................................................................................................................................... 
วันที่อบรม
........................................................................................................................................................................ 
วิทยากร/ผู้ใหค้วามรู้
........................................................................................................................................................................ 
รายชื่อสมาชิก    
  

ลําดับ ชื่อสมาชิก 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 
 



  

 
-๑๑๗- 

 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

บันทึกข้อร้องเรียน บฟ.8 

 
 
 
 

 
 
 
 

บันทึกข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
หมู่ที่ 10 ตําบลอบูมุง  อาํเภอหนองวอซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทบทวนครั้ง
ที่ 

 

0 ประกาศใชเ้ม่ือ  

.............../..................../..............
 

จัดทําโดย 
 

 

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

 

อนุมัติใช้โดย 
 

 

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



  

 
-๑๑๘- 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 

บ้านห้วยไร่บูรพา 
บันทึกข้อร้องเรียน หน้า 1 จาก 2 

 
ตัวอย่างบันทึกข้อร้องเรียน 

 

วันที่รับเรื่องรอ้งเรียน .................24 พฤศจกิายน.....2553......................................................................... 
ชื่อผู้ร้องเรียน.....................นางจามร  สมร................................................................................................. 
ชื่อผู้รับเรื่องร้องเรียน...................นายสมัคร  รัตนะพันธ์............................................................................ 
  
ระบุรายละเอยีดเรื่องร้องเรยีน 
.......ผลการตรวจวิเคราะห์มะม่วงที่ซื้อจากนายวิชัย  สมาชิกของกลุ่มฯ พบว่ามีสารพิษตกค้าง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ระบสุาเหตุที่ทาํให้เกิดข้อร้องเรียน 
...จากการตรวจสอบพบว่าแปลงขา้งเคียงมีการใช้สารเคมีระดับรนุแรง  และมีการปล่อยน้าํทิ้งไหลเข้า
ปนเปื้อนในแปลงขา้วของนายวิชัย
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ระบุวิธีการแก้ไข 
..ควรมีการทาํคันดนิหรือร่องน้ําเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําจากแปลงข้างเคยีง ไม่ให้เข้ามาปนเปื้อน
ยังแปลงขา้วของนายวิชยั
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ผู้ตรวจสอบการแก้ไข......นายสมัคร  รัตนะพันธ์ 
ผลการแก้ไข.....นายวิชัย ได้ดําเนินการขุดร่องน้ํารอบๆ เพื่อป้องกันการไหลของน้ําเขา้พ้ืนที่ปลูกของงตนเอง 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 



  

-๑๑๙- 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา 

บันทึกข้อร้องเรียน หน้า 2 จาก 2 

 
บันทึกข้อร้องเรียน 

 

วันที่รับเรื่องรอ้งเรียน 
...................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ร้องเรียน
................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้รับเรื่องรอ้งเรียน
................................................................................................................................................................... 
ระบุรายละเอยีดเรื่องร้องเรยีน 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ระบสุาเหตุที่ทาํให้เกิดข้อร้องเรียน 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ระบุวิธีการแกไ้ข 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ผู้ตรวจสอบการแก้ไข
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 



 
-๑๒๐- 

รายการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ผู้ตรวจประเมิน ตรวจ
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
วันที่ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน
............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ/กลุ่ม 
ช่ือโครงการ/กลุ่ม 
 
ที่อยู่/ที่ต้ังโครงการ/กลุ่ม       กลุ่มเกษตรกร                   นิติบุคคล/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน 

      อื่นๆ ระบ.ุ............................................................ 
 

ประเภทของโครงการ/กลุ่ม  
 

จํานวนสมาชิก 
(ต้องมีเกษตรกร/ผู้ผลิตเป็นสมาชิก 
ต้ังแต่ 5 รายขึน้ไป 

 

ประเภทการรับรอง 
 
 

 

ระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 

      ไม่ม ี
(กรณีไม่มีระบบควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร หรือยังไม่ได้เริ่ม
ดําเนินการให้ดําเนินการรับรองแบบรายเดี่ยว หรือนัดหมายการประเมิน
เมื่อได้เริ่มดําเนินระบบการควบคุมภายในและมีหลักฐานดําเนินการพร้อม
รับการตรวจแล้ว) 
      มี (เริ่มดําเนินระบบการควบคุมภายในต้ังแต่............................... 

จํานวนผู้ผลิตทีไ่ด้รับการรับรองจาก 
โครงการ/กลุ่ม (ข้อมลู ณ วันที่ตรวจ) 

 
 

พื้นที่ทําการผลติทั้งโครงการ รวม  
ที่ต้ังแปลงสมาชิกอยู่ในพื้นที่ 
(ระบุตําบล อําเภอ จังหวัด) 
 
 

 
 
 



  

-๑๒๑- 
 

2. สมาชกิของโครงการ/กลุม่และการจดัโครงสร้าง 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/

มี 
มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

1 ผู้ผลิตในโครงการ/กลุ่มต้องมีระบบ
การผลิตที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง 
ขนาดพื้นที่ และเทคนิคการผลิต 
 

    

2 โครงการ/กลุ่มมีแผนภูมิหรือ
เอกสารที่แสดงโครงสร้างการ
บริหารงานองค์กร และแสดงหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร 
 

    

3 เจ้าหน้าที่ระบบควบคุมภายใน
เข้าใจหน้าที่ของตนเองและความ
รับผิดชอบของตนเอง 
 

    

4 ในกรณีที่โครงการ/กลุ่มมีการจ้าง
องค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุม่ให้
ทําระบบควบคุมภายในให้ จะต้อง
มีสัญญา หรือข้อตกลงระหว่าง
องค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุม่
ดังกล่าวกับโครงการ/กลุ่ม 
 

NA  

5 โครงการ/กลุ่มทราบข้อมูล
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องระหว่างผู้
ตรวจสอบแปลงภายในและผูท้ํา
หน้าที่รับรองแปลง 
 
 

    

6 โครงการ/กลุ่มต้องมีมาตรการ
ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ไม่ให้ตรวจ
แปลงหรือรับรองแปลงของตัวเอง 
ญาติพี่น้อง เพื่อสนิท เพื่อนบ้าน
ใกล้ชิด 
 
 
 

    



  

-๑๒๒- 
 

2. สมาชกิของโครงการ/กลุม่และการจดัโครงสร้าง (ต่อ) 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/

มี 
มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

7 ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งและ
ผลประโยชน์ขึ้น โครงการ/กลุ่ม
ต้องพิสูจน์จนให้เห็นว่า ไม่มี
เกษตรกรรายใดได้รับการปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรมจากผู้ตรวจสอบแปลง
ภายในหรือคณะกรรมการรบัรอง/
ผู้ตัดสินให้การรับรอง 
 

    

โปรดบนัทกึขอ้มูลการบรหิารระบบควบคมุภายในของโครงการ/กลุ่ม 
(ระบุชื่อผู้รบัผดิชอบและจาํนวนบคุลากรในแตล่ะตาํแหน่ง) หรือแนบเอกสารโครงสร้างโครงการ/กลุ่ม 
ประธานกลุ่ม/โครงการ 
 

 

ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน 
 

 

คณะกรรมการรับรอง 
 

 

ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
 

 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
(ที่ปรึกษาด้านระบบ) 

 

เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. การประเมนิความเสี่ยง และการจดัการความเสี่ยงของโครงการ/กลุ่ม 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/
มี 

มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

1 โครงการ/กลุ่มมีการประเมิน 
ความเสี่ยง 
 

    

2 โครงการ/กลุ่มกําหนดมาตรการใน
การจัดการความเสี่ยง และนาํ
มาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

    



  

 
-๑๒๓- 

 
4. เอกสารระบบควบคุมภายใน การควบคุมเอกสาร/บนัทึก และการฝึกอบรม 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/
มี 

มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

1 เอกสารระบบควบคุมภายในอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย คู่มือระบบ
ควบคุมภายใน มาตรฐานหรอืสรุป
มาตรฐานการจดัการคณุภาพ GAP 
และแบบฟอรม์ 
หรือบันทึกอ่ืนๆ ทีใ่ช้ในการควบคุม 
เช่นเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน 
วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
 
 

    

2 คู่มือระบบควบคุมภายในมีเนื้อหา
หลักครอบคลมุ 
-  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ/กลุ่ม 
-  นโยบายหรอืปรัชญาของ
โครงการ/กลุ่ม 
-  ระบบการควบคุมภายใน และ
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขของโครงการ/
กลุ่ม เช่น การเข้าร่วมกลุ่ม การ
ตรวจแปลง การรับรอง ภายในกลุ่ม 
การลงโทษ การประมาณการ
ผลผลิต เป็นต้น 
-  ขัน้ตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้ง
ทั้งหมด ต้ังแต่ระบบการผลิต การ
เก็บเกี่ยว 
-  การประเมินความเสี่ยงของ
โครงการ/กลุ่ม 
ทั้งนี้ บางส่วนอาจอยู่ในรูปเอกสาร
อื่นๆ ทีใ่ช้ในการควบคุม เช่น
เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานภายในของ
โครงการ/กลุ่ม เป็นต้น 
 

    

 



  

 
-๑๒๔- 

 
4. เอกสารระบบควบคุมภายใน การควบคุมเอกสาร/บนัทึก และการฝึกอบรม (ต่อ) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/
มี 

มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

3 มีการจัดทํามาตรฐานหรือสรปุ
มาตรฐานการผลิตของโครงการ/
กลุ่ม ในภาษาหรือรูปแบบที่
สมาชิก/เจ้าหน้าที่ของโครงการ/
กลุ่มเข้าใจได้ 
 

    

4 สมาชิกและเจา้หน้าที่ของ
โครงการ/กลุ่มทุกรายได้รับการ
อบรมชี้แจงและเข้าใจในเอกสาร
ระบบควบคุมภายในฉบับปัจจุบัน 
ได้แก่ คู่มือระบบควบคุมภายใน 
มาตรฐานหรือสรุปมาตรฐานการ
จัดการคุณภาพ GAP และ
แบบฟอร์มหรอืบันทึกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

    

5 ผู้ตรวจสอบแปลงภายในได้รับการ
ฝึกอบรม และบันทึกรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม และเนื้อหาของการ
อบรมไว้เป็นเอกสาร 
 

    

6 มีการทบทวนคู่มือระบบควบคุม
ภายใน และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
เมื่อมีความจําเป็นหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูล 
 
 

    

7 มีการตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร
โดยผู้มีอํานาจของกลุ่มลงนาม 
ก่อนเผยแพร่เอกสารทั้งหมดที่
ควบคุมจะต้องระบุต้นฉบับที่ และ
วันที่บังคับใช้ของเอกสาร 
 
 

    

 



  

 
-๑๒๕- 

 
4. เอกสารระบบควบคุมภายใน การควบคุมเอกสาร/บนัทึก และการฝึกอบรม (ต่อ) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/
มี 

มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

8 เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการ
ใช้จะต้องนําออกจากพื้นที่ใช้งาน 
หรือหากต้องการเก็บไว้อ้างอิงต้อง
ระบุที่เอกสารว่าเป็นเอกสารยกเลิก 

    

9 การจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและควบคุมคุณภาพของ
กลุ่มไว้เป็นอย่างดี อย่างน้อย หนึ่ง
รอบของการรับรอง เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ 

    

              5. การบรหิารจดัการโครงการ/กลุ่ม 
1 เกษตรกรสมาชิกทุกรายมีการทํา

สัญญาหรือตกลงเข้าร่วมโครงการ/
กลุ่ม โดยเนื้อหาในสัญญาหรอื
ข้อตกลงต้องให้เกษตรกรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพ 
GAP และหลักเกณฑ์เง่ือนไขของ
โครงการ/กลุ่ม และของหน่วย
รับรอง 

    

2 สัญญา/ข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ/
กลุ่มครอบคลมุถึงการยินยอมให้
ผู้ตรวจเข้าตรวจเยี่ยมแปลง และ
ระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน/เง่ือนไขจะยินยอมให้มี
การลงโทษ 

    

3 โครงการ/กลุ่มต้องมีทะเบียน
รายช่ือเกษตรกรหรือสมุดรายชื่อ
สมาชิกที่เป็นปัจจุบันและมีขอ้มูล
ขั้นตํ่าประกอบด้วยรายช่ือสมาชิก 
เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลข
บัตรประจําตัวที่ภาครัฐออกให้ 
สถานที่อยู่สมาชิก สถานที่ที่ต้ัง
แปลงที่ขอรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิต
ของสมาชิก แผนการผลิต และ
ประมาณการผลผลิต 

    



  

 
-๑๒๖- 

 
              5. การบรหิารจดัการโครงการ/กลุ่ม (ต่อ) 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/

มี 
มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

 ผลผลิตของสมาชิก รายการปัจจัย
การผลิต (เช่น พันธ์ุพืช ปุ๋ย เป็น
ต้น) ของกลุ่ม สถานการณ์รับรอง 
 
 

    

4 มีข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรแต่ละ
ราย เช่น วันเดือนปี ที่เข้าร่วม
โครงการ พื้นที่ครอบครองทั้งหมด 
แผนการผลิต จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรแบบ GAP ในแตล่ะ
แปลง 
 
 

    

5 โครงการ/กลุ่มต้องมีแผนที่ต้ังแปลง
และแผนผังแปลงของสมาชิกทุก
ราย เอกสารดังกล่าวต้องมี
รายละเอียดเพียงพอ เช่นแนวเขต 
จุดอ้างอิง และต้องเป็นปัจจุบัน 
 
 

    

6 เกษตรกรแต่ละรายต้องมีข้อมูล
กิจกรรมการผลิตต่อไปนี้ 
-  บันทกึการใช้ปัจจัยการผลติ 
-  ปรมิาณการผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
-  บันทกึการซือ้ปัจจัยการผลติ/
ขายผลผลิต 
 

    

           6. การตรวจแปลงและการรบัรอง 
1 เกษตรกรทุกคนที่ขึ้นทะเบียนกับ

กลุ่มได้รับการตรวจแปลงภายใน
ครบ 100% กรณียังดําเนินการ
ตรวจประเมินไม่ครบทั้งหมด ต้องมี
หลักฐานการวางแผนตรวจที่จะ 
  

    



  

 
-๑๒๗- 

 
6. การตรวจแปลงและการรบัรอง (ต่อ) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/
มี 

มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

 ครอบคลุมสมาชิกทั้งหมดภายใน  
๑ ปีและการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในสํานักงานส่วนกลาง
ของกลุ่ม 
 

    

2 โครงการ/กลุ่มต้องกําหนด
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบแปลง
ภายในของกลุ่ม โดยผู้ตรวจสอบ
แปลงภายในต้องมีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพ GAP และ
เทคนิคเกี่ยวกับการตรวจประเมิน 
รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
กับผู้ที่ไปตรวจ (อาจเป็นผู้ตรวจ
ภายในหรือภายนอกก็ได้) 

    

3 รายการตรวจแปลงภายใน 
(Internal Farm inspection 
checklist) มีเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่อง 
-  การใช้ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย และ
การบํารุงดิน 
-  การคัดแยกผลผลิตและป้องกัน
การปนเปื้อนในช่วงเก็บเกี่ยวและ
หลังเก็บเกี่ยว 
-  การประเมินการปฏิบัติตาม
ระบบมาตรฐานของเกษตรกร และ
การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่ม 

    

4 โครงการ/กลุ่มมีหลักฐานแสดงให้
เห็นว่ามีการตรวจแปลงภายในจริง 
โดยต้องมีการตรวจเยี่ยมแปลง 
สัมภาษณ์เกษตรกร หรือตัวแทน
เกษตรกร และตรวจสถานที่เก็บ 
 

    



  

 
-๑๒๘- 

 
6. การตรวจแปลงและการรบัรอง (ต่อ) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/
มี 

มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

 ปัจจัยการผลิตและสถานที่เกบ็
ผลผลิต รวมถงึสถานที่ใช้จัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เทียบกับ
มาตรฐานการจัดการคุณภาพ GAP 
ที่ขอรับการรับรองและหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้น 

    

๕ ผลการตรวจแปลงภายในมีการ
บันทึกไว้ในรายงานและลงนามโดย
ผู้ตรวจและได้รับการลงนามโดย
เกษตรกรที่รับการตรวจ 

    

6 ผลการตรวจแปลงแต่ละครั้ง ต้อง
ครอบคลุมถึง 
-  ผลการตรวจพื้นที่แปลงทกุแปลง 
-  ข้อบกพร่องที่พบ (ถ้ามี) 
-  ช่ือผู้ตรวจแปลง และวันทีต่รวจ 

    

7 โครงการ/กลุ่มต้องรายงานการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและต้องมี
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ที่พบ โดยข้อบกพร่องที่พบที่
สํานักงานส่วนกลาง หรือเกษตรกร
รายใดรายหนึ่งต้องได้รับการแก้ไข
ให้ครอบคลมุเกษตรกรรายอื่นที่มี
ผลกระทบ 

    

8 โครงการ/กลุ่มมีระบบการ
ประมาณการผลผลิต และบันทึก
ตัวเลขประมาณการของเกษตรกร
แต่ละราย 
 

    

9 กรณีสมาชิกไมดํ่าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบ จะต้องถูกเสนอ
เข้าพิจารณาการลงโทษตามบท
กําหนดโทษของโครงการ/กลุ่ม 
 

NA  



  

 
-๑๒๙- 

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ใช่/

มี 
มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ใช่/ 
ไม่มี 

บนัทกึหลักฐาน/สิ่งทีต่รวจพบ 

๑๐ โครงการ/กลุ่มมีการจัดทํารายชื่อ
เกษตรกรที่ถูกลงโทษ ทีล่าออก 
ควรช้ีบ่ง อธิบายเหตุผลและ
ระยะเวลาการลงโทษ 

    

๑๑ ผลการตรวจแปลงถูกนํามา
พิจารณารับรองโดยคณะกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

    

๑๒  ในกรณีทีผ่ลผลิตถูกรับซื้อเปน็
ผลผลิต GAP แต่ถูกยกเลิกการ
รับรอง ต้องมีการติดตามความ
เคลื่อนไหวของผลผลิตดังกลา่วและ
มีมาตรการจัดการที่เหมาะสม 

NA  

           7. การจดัการข้อรอ้งเรียน 
1 โครงการ/กลุ่มมีแนวทางการรับ

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการ
ผลิต GAP ของสมาชิก 

    

2 โครงการ/กลุ่มมีการสืบสวนหา
สาเหตุและกําหนดแนวทางการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบ
การผลิตของสมาชิก 

    

3 โครงการ/กลุ่มมีการติดตามผลการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบ
การผลิต GAP ของสมาชิกและมี
การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

    

          8. สรปุผลการตรวจแปลงสมาชกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๓๐- 

 
           8. สรปุผลการตรวจแปลงสมาชกิ (ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

           9. สรปุผลการตรวจประเมนิระบบควบคุมภายใน 
 
       สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบโครงการ/กลุ่มที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
 

       ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบโครงการ/กลุ่มที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

-๑๓๑ 

 
เป้าหมายการส่งเสริมเกษตรกรเขา้สู่ระบบการรบัรอง GAP แบบกลุม่ ปี ๒๕๕๕ 

หน่วยงานหลกัในการ 
ดําเนนิงาน 

จังหวดัทีส่่งเสริม 
GAP พืชอาหาร 

จํานวน 
กลุ่ม 

จังหวดัทีส่่งเสริม 
GAP ข้าว 

จํานวน 
กลุ่ม 

รวม 
( กลุ่ม ) 

สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท      2 
  จ.สระบุรี 1       
  จ.นนทบุรี 1       
สสข.ที่ 2 จ.ราชบุร ี         1 

      จ.กาญจนบุร ึ 1   
สสข.ที่ 3 จ.ระยอง         5 

  จ.นครนายก 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1   
  จ.จันทบุรี 1       
  จ.ปราจึนบุรี 1       
  จ.สระแก้ว 1       
สสข.ที่ 4 จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา 1 จ.สุรินทร ์ 1 14 
  จ.บุรีรัมย์ 1 จ.อุบลราชธานี 1   
  จ.ศรีสะเกษ 1 จ.ยโสธร 1   
  จ.หนองคาย 1 จ.อํานาจเจริญ 1   
  จ.กาฬสินธ์ุ 1 จ.ขอนแก่น 1   
      จ.อุดรธานี 1   
      จ.ร้อยเอ็ด 1   
      จ.นครพนม 1   
      จ.มุกดาหาร 1   
สสข.ที ่5 จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช ๒ จ.พัทลุง 1 7 
  จ.สุราษฏร์ธานี 1       
  จ.พังงา 1       
  จ.ชุมพร 1       
  จ.ระนอง 1       
สสข.ที ่6 จ.เชียงใหม ่ จ.เชียงใหม่ 1 จ.ลําพูน 1 10 
  จ.ลําปาง 1 จ.น่าน 1   
  จ.อุตรดิตถ์ 1 จ.พะเยา 1   
  จ.สุโขทัย 1 จ.กําแพงเพชร 1   
  จ.พิษณุโลก 1 จ.เพชรบูรณ์ 1   
  รวม 22 รวม 17 39 

 



  

-๑๓๒- 

รายช่ือและสถานที่ต้ังกลุ่มเกษตรกรที่จะส่งเสริมเข้าสู่ระบบการรับรอง GAP แบบบกลุ่ม ปี ๒๕๕๕.. 
 

จังหวัด ชื่อกลุ่ม หมู่ ตําบล อําเภอ ชนิด 
จํานวน
สมาชิก  

          พืช (ราย) 

สสข.1รวม 2 จว.  2 กลุ่ม         50 

1. สระบุรี 
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยตําบลหนอง
ย่างเสือ 2 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก ผัก 30 

2. นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองนาหมอน 3 ราษฏร์นิยม ไทรน้อย ผัก 20 

สสข.2รวม 1 จว.  1 กลุ่ม         20 

1.กาญจนบุร ี
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตําบลดอน
เจดีย์ 6 ดอยเจดีย์ พนมทวน ข้าว 20 

สสข.3รวม 5 จว.  5 กลุ่ม         103 

1. จันทบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักทับช้าง   ทับช้าง สอยดาว ผัก 15 

2. นครนายก 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดหนอง
สะแก   พรหมมณี เมือง มะยงชิด 20 

3. สระแก้ว 
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดู
บ้านมิตรสัมพันธ์   เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ มะม่วง 28 

4. ปราจีนบุร ี วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง 10 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ มะม่วง 15 

5. ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนบึงตะเข้   คู้ยายหมี สนามชัยเขต 
ข้าวขาวมะลิ

105 25 

สสข.4รวม 14 จว. 14 กลุ่ม         371 

1.นครราชสีมา กลุ่มเห็ดหอมบ้านบุไทร 4 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว เห็ดหอม 20 

2.บุรีรัมย์ กลุ่มผักพลังงานแสงอาทิตย์ 13 พุทไธสง พุทไธสง พืชผัก 42 

3.ศรีสะเกษ กลุ่มปลูกหอมแดง 11 ดวนใหญ่ วังหิน หอมแดง 20 

4.หนองคาย กลุ่มพืชผัก 1 บ้านเดื่อ เมือง พืชผัก 20 

5.กาฬสินธุ ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษสานสายใยรักบ้านนาอุดม 2 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ผัก 20 

6.สุรินทร์ 
กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชผัก GAP บ้าน
ดงบัง 8 คอโค เมือง พืชผัก 18 

7.อุบลราชธาน ี กลุ่มข้าวตําบลโนนผึ้ง 8 โนนผึ้ง วาริน ข้าวหอมมะลิ 20 

8.ยโสธร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเรียง 8 ไผ่ ทรายมูล ข้าวหอมมะลิ 37 

9.อํานาจเจริญ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก 1;12 ลือ ปทุมราชวงศา ข้าวหอมมะลิ 33 

10.ขอนแก่น กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านหนองบัว 7;8;10;11 หนองบัว บ้านฝาง 
ข้าวโพดข้าว
เหนียว 30 

11.อุดรธานี 
กลุ่มศูนย์เรียนรู้การเกษตรพื้นที่ท้าย
อ่างเก็บน้ํากุดลิงง้อ 3 นาดี เมือง พืชผัก 20 

12.ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์   ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ข้าวหอมมะลิ 66 
หมายเหตุ จังหวัดที่อยูในแถบสีเขมเปนจังหวัดที่ยังไมเคยสงเสริมการจัดทําระบบควบคุมภายในมากอนแตเริ่มในป 2555 
 



  

-๑๓๓- 

รายช่ือและสถานที่ต้ังกลุ่มเกษตรกรที่จะส่งเสริมเข้าสู่ระบบการรับรอง GAP แบบบกลุ่ม ปี ๒๕๕๕ ( ต่อ) 
 

จังหวัด ชื่อกลุ่ม หมู่ ตําบล อําเภอ ชนิด 
จํานวน
สมาชิก  

          พืช (ราย) 

13.นครพนม ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลหนองย่างชิน้ 3 หนองย่างชิ้น เรณูนคร   25 

14.มุกดาหาร ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลชะโนดน้อย 2 ชะโนดน้อย       
สสข.5รวม 6 

จังหวัด 7 กลุ่ม  -       177 

1. ชุมพร 
กลุ่มเกษตรกรทําสวนกล้วยตําบลถ้ํา
สิงห์  - ถ้ําสิงห์ เมืองชุมพร กล้วย 15 

2. สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร  -   บ้านนาสาร เงาะ/มังคุด 30 

3. นครศรีธรรมราช 1.ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลชะเมา  - เขาชะเมา ปากพนัง ข้าว 20 

  
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผล
ส่งออกบ้านบ่อน้ําทรัพย์ 1 ขุนทะเล ลานสะกา ไม้ผล 30 

4. พังงา กลุ่มปลูกผักไร้ดินท่าดินแดง  -   ท้ายเหมือง ผัก 30 

5. ระนอง 
วิสาหกิจชุมชนลองกองหวานบ้านน้ํา
ขาว  -   กระบุรี ลองกอง 27 

6. พัทลุง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือ
บ้านปาบ  -   เมืองพัทลุง ข้าว 25 

สสข.6รวม 10 จว.  10 กลุ่ม         281 

1. ลําพูน ศูนย์ข้าวชุมชน อําเภอเมือง 1 ป่าสัก เมือง ข้าว 25 

2. น่าน 
วิสาหกิจกลุ่มข้าวชุมชนตําบลไชย
วัฒนา 4 ไชยวัฒนา ปัว ข้าว 20 

3. พะเยา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมู่ท่ี 6 6 ดงสุวรรณ ดอกคําใต้ ข้าวนาปี 30 

4. กําแพงเพชร กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย 6 หนองหัววัว พรานกระต่าย ข้าว 25 

5. เพชรบูรณ์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนวัง
ปลาช่อน  - ท่าข้าม ชนแดน ข้าว 30 

6. ลําปาง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์สมุนไพร
ตําบลแม่มอก 3 แม่มอก เถิน พืชสมุนไพร 20 

7. เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแม่วางเกษตรอินทรีย์   -  - แม่วาง พืชผัก 39 

8. อุตรดิตถ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพทุเรียน ลับแล 1 แม่พลู ลับแล ทุเรียน 47 

9. สุโขทัย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงโชค
อนันต์บ้านคลองต่าง   น้ําขุม ศรีนคร มะม่วง 25 

10.พิษณุโลก กลุ่มพืชผักปลอดภัยบ้านวังครุฑ 12 วังทอง วังทอง พืชผัก 20 

รวม 38 จว.  39 กลุ่ม         1002 
หมายเหตุ   จังหวัดที่จะส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรอง GAP ข้าวแบบกลุ่ม (จัดทําระบบควบคุมภายใน) ให้
คัดเลือกเกษตรกรจากสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุและได้รับการรับรอง GAP แล้วมารวมกลุ่มเพื่อ
จัดทําระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP ข้าวเปลือกเพื่อการบริโภคและแปรรูป หากไม่มี ให้คัดเลือกสมาชิกที่เป็น
ผู้ผลิตข้าวเพื่อบริโภค (ชาวนามืออาชีพ) มารวมกลุ่ม หรือเป็นกลุ่มเกษตรกรทั่วไป  



 
-๑๓๔- 

เลขที่..............................

........../........./......... 
(สําหรับเจาหนาที่กรมการขาว) 

   
 แบบคํารองขอรับรองแหลงผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ขาว สําหรับ กลุม  

  เมล็ดพันธุ                    ขาวเปลือก    

ประเภทการสมัคร          

         สมัครใหม                       ตออายุ                         ขยายพื้นที/่ ขอบขาย 
 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมที่ขอรับการรับรอง   

ชื่อกลุมเกษตรกร/องคกรที่ยื่นคําขอ 

…………………………………………………………………….................................................................................................. 

สํานักงานใหญ/สํานักงาน (ถามี) ตั้งอยูบานเลขที่...........................ชื่อหมูบาน ............................หมูที่........................ 

ตรอก/ซอย..................................................................................ถนน....................................... …………….......................... 

แขวง/ตําบล..............................................................................เขต/อําเภอ.......................................................................... 

จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท.......................................โทรศัพทมือถือ............................................โทรสาร...............................................……… 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ-นามสกุลประธานกลุมหรือผูมีอํานาจลงนามของกลุม 

……………………………………………………………………................................................................................................... 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามของ

กลุม………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

ที่อยูของประธานกลุมหรือผูมีอํานาจลงนามของกลุม บานเลขที่.........................ชื่อหมูบาน .......................หมูที่............ 

ถนน.................................................................ตรอก/ซอย....................................................................................................... 

แขวง/ตําบล.....................................................................เขต/อําเภอ...................................................................................... 

จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท.......................................โทรศัพทมือถือ............................................โทรสาร........................................................... 

 

2.   รายละเอียดของกลุม  

2.1 พันธุขาวที่ขอรับการรับรอง 
 .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



  

 

-๑๓๕- 

2.2  ผังโครงสรางของกลุม/องคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 จํานวนผูผลิตในกลุม  : ………………. ………………………………………… ราย และจํานวนพื้นที่ที่

ขอรับรองทั้งหมด.………………………………………ไร (ระบุชือ่, พื้นทีข่องผูผลิตแตละราย ตามตัวอยางใน

ภาคผนวก) 

2.4 ระบบการควบคุมภายในที่ม ี  

1) สัญญา/ใบสมัคร/คํารับรอง และหลักเกณฑและเงื่อนไขของกลุม  � มี  � ไมมี 
2)  การตรวจติดตามคณุภาพภายใน และการปฎิบัติการแกไข   � มี  � ไมมี 

3)  การจัดการขอรองเรียน      � มี  � ไมมี  

4)  การควบคุมเอกสาร และบันทึก     � มี  � ไมมี 

5) การฝกอบรม       � มี  � ไมมี 

6) ระบบการทวนสอบยอนกลับผลติผล (Traceability of Produce)  � มี  � ไมมี 

7) อื่นๆ โปรดระบุ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.    พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาดังตอไปนี ้
  

1) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของสมาชิก  

2) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3) หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  

4) หลักฐานการครอบครองที่ดินของสมาชิก เชน โฉนดที่ดิน สัญญาเชา หรือใบรับรองสิทธิจากเจาของ

ที่หรืออบต. 
 

4.   บุคคลที่สามารถติดตอได  (ควรเปนบุคคลที่เขาใจระบบของกลุม/องคกร) 
   1) ชื่อ    ตําแหนง     

        โทรศัพท     โทรสาร     

        โทรศัพทมือถือ   E-mail address     

   2)   ชื่อ    ตําแหนง   ………….. 

        โทรศัพท    โทรสาร ................................................................... 

      โทรศัพทมือถือ   E-mail address   …………… 

 



  

 

-๑๓๖- 

 

          5.    ขาพเจาขอใหคํารับรอง/สัญญาวา  

1) พื้นที่การผลิตอยูในสิทธิ์ครอบครองของขาพเจาตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิในการครอบครองจากเจาของพื้นที ่

2) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่กรมการขาว กําหนด  

3) ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกร ที่เกี่ยวของกับการรับรองดําเนินการสังเกตการณการตรวจ
ประเมินของคณะผูตรวจของกรมการขาว ณ ฟารมของขาพเจาตามที่ไดรับการรองขอ 

4) ยินยอมใหเปดเผยชื่อ ที่อยู และแหลงผลิตที่สามารถติดตอได 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ  ที่ใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ และไดรับเอกสารหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

เกี่ยวของกับการรับรองไวเรียบรอยแลว 

                                  ลงชื่อ...............................................ประธานกลุม/ผูมีอํานาจลงนามของนติิบุคคล  
(.........................................................) 

                                            ................./ ...................../ .................. 

                   ____ 
 
1.  สําหรับเจาหนาที่กรมการขาวผูรับคําขอ 

       1.1 เอกสารประกอบคําขอ  

 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของสมาชิก  

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

 หนังสือมอบอาํนาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูแทน  

1.2 ขอบขายการรับรอง 

 อยูในขอบขายที่กรมการขาวใหบริการ และสามารถรับคําขอได 

 ไมอยูในขอบขายที่กรมการขาวใหบริการ และไมสามารถรับคําขอได 

1.3 คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และสามารถรับคําขอได 

 ไมมีคุณสมบัตคิรบถวนตามที่กําหนด และไมสามารถรับคําขอได 

หมายเหตุ  กรณีเอกสารประกอบคําขอไมครบใหแจงผูยื่นคําขอหรือหนวยงานใหคําปรึกษาทราบ เพือ่ยื่น

เอกสารประกอบคําขอใหม  

     ลงชื่อ.................................................... ผูตรวจสอบคํา
ขอ  

                                                          (..............................................................)                               
                                                          ................./ ...................../ ................. 

                     



 

  

 
-๑๓๗- 

 
(สําหรับผูยื่นคําขอ)                          โปรดเก็บสวนนี้ไวเปนหลักฐาน 

 
เลขที่................................ 

วันที่........../............/............ 

ชื่อผูยื่นคํารอง (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล................................................. 

ที่อยู............................ชื่อหมู (ถามี)........................................หมูที่.....................บานเลขที่....................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย............................................แขวง/ตําบล................................................. 

   เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย  

โทรศัพท...................................... โทรสาร........................................ e-mail.............................................. 

 
ลงชื่อ...............................................ผูรับคํารอง                

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

 ..................................................ตําแหนง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

-๑๓๘- 

ภาคผนวก 
รายชื่อผู้ผลิตในกลุ่ม 

วันที่ ………………………….. 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ประเภทที่ขอการ

รับรอง (เมล็ด

พันธุ/ ขาวเปลือก) 

พันธุขาว ขนาดพื้นที่ (ไร) ชวงระยะเวลาการผลิต 
(ระบุเดือน) 

คาดวาจะเก็บเกี่ยว

ผลผลิตใน 

(ระบุเดือน)  

ผลผลิตรวมที่คาด

วาจะไดรับตอป 
เลขประจําแปลง 

(กรอกโดย

เจาหนาที่นาย

ทะเบียนเทานั้น) 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



-๑๓๙- 
 

 
 

แบบคําขอใบรับรองแหลงผลิต GAP พืช 
(สําหรับกลุม) 

  
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมที่ขอรับการรับรอง   

ชื่อกลุมเกษตรกร/องคกรที่ยื่นคําขอ                                                                                                                  

. 

สํานักงานใหญ/สํานักงาน (ถามี) ตั้งอยูบานเลขที่                    ชื่อหมูบาน                    หมูที่                         

ถนน                                  ตรอก/ซอย                                            แขวง/ตําบล                                          

.เขต/อําเภอ                                             จังหวัด                                                  รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท                                        โทรศัพทมือถือ                        โทรสาร                   

 E-mail                                                                                                                           

ชื่อ-นามสกุล ประธานกลุมหรือผูมีอํานาจลงนามของกลุม 

                                                                                                                                                            . 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามของกลุม              

ที่อยูของประธานกลุมหรือผูมอีํานาจลงนามของกลุม บานเลขที่                ชื่อหมูบาน                        หมูที่         

ถนน                                                ตรอก/ซอย                                     แขวง/ตําบล                                      

. 
เขต/อําเภอ                                      จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท                                  โทรศัพทมือถือ                          โทรสาร                                      

E-mail                                                                                                                           
2.  รายละเอียดของกลุม  

2.1 ชนิดพืช/ พันธุที่ขอรับการรับรอง 
                                                                                                                                  
............................................................................................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 

  



-๑๔๐—๑๔๐- 

 

2.2 ผังโครงสรางของกลุม/ องคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3  จํานวนผูผลิตในกลุม                         ราย และจํานวนพื้นที่ที่ขอรับรองทั้งหมด                         

ไร  

       (ระบุชื่อ, พื้นที่ของผูผลิตแตละราย ตามตัวอยางในภาคผนวก) 
3. ระบบการควบคุมภายในที่มี   

8) สัญญา/ใบสมคัร/คํารับรอง และหลักเกณฑและเงื่อนไขของกลุม    มี   ไมม ี

9) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการปฏบิัติการแกไข    มี   ไมม ี

10) การจัดการขอรองเรียน        มี   ไมม ี 

11) การควบคุมเอกสาร และบันทึก        มี   ไมม ี

12) การฝกอบรม         มี   ไมม ี

13) ระบบการตามสอบผลิตผล (Traceability of Produce)    มี   ไมม ี

14) อื่นๆ โปรดระบ ุ                                                                                                                   

. 
4. พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาดังตอไปนี ้

 

  



-๑๔๑- 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของสมาชิก  

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  

 หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  
5.  บุคคลที่สามารถติดตอได (ควรเปนบุคคลที่เขาใจระบบของกลุม/องคกร) 

1) ชื่อ                                                            .ตําแหนง   …………. 

  โทรศัพท    โทรสาร  ............................. 

   โทรศัพทมือถือ   E-mail    ... 

  2)   ชื่อ    ตําแหนง  ……………………. 

  โทรศัพท    โทรสาร ........................................... 

  โทรศัพทมือถือ   E-mail    … 
 

6. ขาพเจาขอใหคํารับรอง/ สัญญาวา  

5) พื้นที่การผลิตอยูในสิทธิ์ครอบครองของขาพเจาตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิในการครอบครองจาก

เจาของพื้นที่ 

6) จะปฏบิัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่กรมวิชาการเกษตร กําหนด  

7) ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกร ที่เกี่ยวของกับการรับรองดําเนินการสังเกตการณการตรวจ

ประเมินของคณะผูตรวจของกรมวิชาการเกษตรที่ฟารมของขาพเจาตามทีไ่ดรับการรองขอ 

8) ยินยอมใหเปดเผย ชื่อ ที่อยู และแหลงผลิต ที่สามารถติดตอได  

ขาพเจาขอรบัรองวาขอมูลตางๆ  ที่ใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ และไดรับเอกสารหลักเกณฑและ

เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรองไวเรียบรอยแลว  

                                 ลงชือ่                                                 .ประธานกลุม/ผูมอีาํนาจลงนามของนิติ

บุคคล             (                                             ) 
              วันที่                                                              . 

 

                          

 
1.  สําหรับเจาหนาที ่

       1.1 เอกสารประกอบคําขอ  

 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของสมาชกิ 

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  

 หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูแทน  

  



  

-๑๔๒- 

1.2 ขอบขายการรับรอง 

 อยูในขอบขายที่กรมวิชาการเกษตรใหบริการ และสามารถรับคําขอได 

 ไมอยูในขอบขายที่กรมวชิาการเกษตรใหบริการ และไมสามารถรับคําขอได 

1.3 คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 

 มีคุณสมบตัิครบถวนตามที่กําหนด และสามารถรับคําขอได 

 ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมสามารถรับคําขอได 

หมายเหตุ  : กรณีเอกสารประกอบคําขอไมครบใหแจงผูยื่นคําขอหรือหนวยงานใหคําปรึกษาทราบ เพื่อยื่น

เอกสารประกอบคําขอใหม  

 

 

                                                                      ลงชื่อ                                                       ผูตรวจสอบ

คําขอ 

                                                                             (                                                       )                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔๓- 
                                             วันที่                                                                     

เอกสารประกอบแบบคําขอใบรับรองแหลงผลิต GAP พืช สําหรับกลุม 
รายชื่อผูผลิตในกลุม 

วันที่                                                 . 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ชนิดพืช/พันธุ พื้นที่การผลิตรวม(ไร) 

และจํานวนตน         

(เฉพาะไมผล) 

ชวงระยะเวลาการผลิต  

(เฉพาะพืชผัก สมุนไพร  

พืชไร โดยระบุเดือน) 

คาดวาจะเก็บ

เกี่ยวผลผลิต 

(ระบุเดือน)  

ผลผลิตรวมที่

คาดวาจะไดรับ

ตอป 

เลขประจําแปลง 

(กรอกโดย

เจาหนาที่นาย

ทะเบียนเทานั้น) 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  



 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร 

เรื่อง 
การให้ค าแนะน าและประเมินแปลงเบื้องต้น 

ในสวน/แปลงที่ขอการรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี าหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) 

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

พ.ศ. 2556 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเรื่อง กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับ
พืชอำหำร ฉบับใหม่ (มกษ. 9001-2556) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2556 ซึ่งมีควำมสอดคล้องและเทียบเท่ำกับมำตรฐำน
ของอำเซียน ซึ่งครอบคลุมถึงควำมปลอดภัยอำหำร (Food Safety) คุณภำพของผลผลิต (Produce Quality) กำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) และสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้ปฏิบัติงำน 
(Worker health, Safety and Welfare) นอกจำกนี้ยังก ำหนดขึ้นโดยใช้แนวทำงกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะควำม
ปลอดภัยของพืชผักและผลไม้สด โครงกำรมำตรฐำนอำหำรขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ( Code 
of Hygienic Practice for Fresh Fruit and Vegetables :CAC/RCP 53-2003) มำตรฐำน GAP ฉบับใหม่นีจ้ะใช้
เป็นมำตรฐำนกลำงในกำรส่งเสริมเกษตรกรและกำรตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอำหำรตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป 

 มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเรื่อง กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร (มกษ. 9001-2556) เป็น
มำตรฐำนทั่วไปที่ใช้ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรทั้งพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล พืชเครื่องเทศและสมุนไพรในทุกข้ันตอนกำร
ผลิตในระดับไร่นำและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว ซึ่งมีกำรบรรจุและ/หรือรวบรวมผลผลิตเพ่ือกำรจ ำหน่ำยให้มีควำม
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คุณภำพตำมมำตรฐำนเป็นที่ต้องกำรของตลำด มีกำรจัดกำรเพ่ือค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
ควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กับเอกสำรระบบกำรจัดกำรคุณภำพ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่
ดีส ำหรับพืชแต่ละชนิดที่มีอยู่ กรมวิชำกำรเกษตรได้จัดปรับปรุงและท ำแบบบันทึกกำรตรวจรับรองมำตรฐำนแหล่ง
ผลิต GAP พืช (Checklist) แบบใหมเ่พ่ือให้กำรตรวจรับรองให้สอดคล้องกับเนื้อหำรำยละเอียดตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำน GAP ฉบับใหม่นี้ จึงต้องปรับปรุงแบบประเมินแปลงเบื้องต้นของกรมส่งเสริมกำรเกษตรให้สอดคล้องกับ
เนื้อหำรำยละเอียดตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP ฉบับใหม่นี้และแบบบันทึกกำรตรวจรับรองมำตรฐำนแหล่งผลิต 
GAP พืช (Checklist) แบบใหม่ของกรมวิชำกำรเกษตรด้วย 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ท่ีปรึกษำเกษตรกรเรื่องกำรให้ค ำแนะน ำและประเมิน
แปลงเบื้องต้นในสวน/แปลงที่ขอกำรรับรองแหล่งผลิตตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (มกษ.9001-2556) กำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร(ฉบับปรับปรุงใหม่) จะเป็นเครื่องมือช่วยในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ปลอดภัยและได้มำตรฐำนแหล่งผลิต GAP พืช 
 
 
        กลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนสินค้ำ 
        ส ำนักพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร 
         ตุลำคม 2556 
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ที่ปรึกษาเกษตรกรในระบบการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP พืช) 

 คือนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรผลิตพืชให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) ในฟำร์ม
หรือแปลงที่ขอรับกำรรับรอง รวมทั้งประเมินควำมพร้อมของฟำร์มหรือแปลงเพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะผู้ตรวจรับรองท ำ
กำรตรวจรับรองสวน/แปลงต่อไป 

ค าจ ากัดความท่ัวไป 

  “ระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช” (GAP พืช) หมำยควำมว่ำกำร
ผลิตพืชที่เป็นไปตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร (มกษ. 9001-2556) 
  “กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช” (Good Agricultural Practice: GAP)   
หมำยควำมว่า เป็นมำตรฐำนที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร เช่น พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืช
สมุนไพรและเครื่องเทศในทุกขั้นตอนกำรผลิตในระดับสวน/แปลงเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีควำมปลอดภัยจำกสำรเคมี 
จุลินทรีย์ และศัตรูพืช มีคุณภำพเหมำะสมต่อกำรบริโภคหรือตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยค ำนึงกำรใช้ปัจจัย
กำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ค ำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้ปฏิบัติงำน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมยั่งยืนในกำรผลิต 
  “เกษตรกร” หมำยควำมว่ำ เกษตรกรซึ่งเป็นเจ้ำของหรือผู้ด ำเนินกำรผลิตพืชหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกเจ้ำของให้ด ำเนินกำรผลิตพืชที่ระบุในแบบค ำร้องขอใบรับรองแหล่งผลิต GAPพืช (GAP01) ตำมระบบ
กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) หรือได้รับกำรรับรองจำกกรมวิชำกำรเกษตร
แล้ว แต่ขอต่ออำยุกำรรับรองสวน/แปลงตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP 
พืช) 
  “ที่ปรึกษำเกษตรกร” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือคณะบุคคลจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนที่กรม
ส่งเสริมกำรเกษตรมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกษตรกรในกำรเตรียมกำรด้ำนต่ำงๆให้พร้อมก่อนขอ
กำรรับรองสวน/แปลงหรือหลังจำกได้รับกำรรับรองสวน/แปลงตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) แล้ว 
  “ผู้ช่วยที่ปรึกษำของเกษตรกร” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร
มอบหมำยให้เป็นอำสำสมัครเกษตรด้ำน GAP พืชเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษำของเกษตรกรในกำรให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำแกเ่กษตรกรในกำรเตรียมกำรด้ำนต่ำงๆให้พร้อมก่อนขอใบรับรองสวน/แปลงหรือหลังจำกได้รับกำรรับรอง
สวน/แปลงตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAPพืช) 
  “กำรให้ค ำปรึกษำเกษตรกร” หมำยควำมว่ำ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิตตำม
ระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAPพืช) เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถปฏิบัติตำมได้
อย่ำงถูกต้อง กำรบันทึกข้อบกพร่องและแจ้งเกษตรกรทรำบเพื่อกำรแก้ไข รวมทั้งกำรตอบค ำถำมด้ำนกำรผลิตของ
เกษตรกร 
  “กำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจสถำนที่ผลิต กำรตรวจบันทึกข้อมูลกำร
ผลิตในด้ำนต่ำงๆของเกษตรกรและกำรแก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกรตำมค ำแนะน ำของที่ปรึกษำเกษตรกรเก่ียวกับ
กำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAPพืช) เพ่ือให้เกษตรกรพร้อมขอ
กำรตรวจรับรอง 
  “นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่เป็นนำย
ทะเบียนเพ่ือขึน้ทะเบียนเกษตรกรที่ขอรับรองสวน/แปลงตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ส ำหรับพืช (GAPพืช) และภำยหลังที่ได้รับรองสวน/แปลงตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ส ำหรับพืช (GAPพืช) กำรจัดท ำระบบข้อมูล กำรบริกำรข้อมูล กำรควบคุมเอกสำรและกำรจัดท ำรำยงำน 
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  “ผู้ตรวจรับรอง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของกรมวิชำกำรเกษตรหรือบุคคลภำยนอก
กรมวิชำกำรเกษตรคัดเลือกและผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองจนได้รับกำรแต่งตั้งจำกกรมวิชำกำรเกษตรให้ท ำ
หน้ำที่ตรวจรับรองกำรสวน/แปลงผลิตพืชให้เป็นไปตำมระบบกำรรบัรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ส ำหรับพืช (GAPพืช) 
  “คณะผู้ตรวจรับรอง” หมำยควำมว่ำ คณะเจ้ำหน้ำที่ของกรมวิชำกำรเกษตรหรือกลุ่มบุคคลภำยนอก
กรมวิชำกำรเกษตรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งจำกกรมวิชำกำรเกษตรให้ท ำหน้ำที่ตรวจรับรองสวน/แปลง 
  “กำรตรวจมำตรฐำนกำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับ
พืช (GAP พืช)” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจสถำนที่ผลิต กำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่
เป็นไปตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAPพืช) 
  “กำรรบัรองสวน/แปลงตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช 
(GAPพืช) “หมำยควำมว่ำ กำรให้กำรรับรองระบบกำรผลิตที่เป็นไปตำมระบบกำรรบัรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผ่ำนขั้นตอนต่ำงๆ ของ
ขบวนกำรรับรอง 
  “คณะกรรมกำรตรวจรับรองสวน/แปลงตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP พืช“หมำยควำมว่ำ 
คณะบุคคลที่กรมวิชำกำรเกษตรแต่งตั้งข้ึนมำเพ่ือพิจำรณำกำรออกใบรับรองสวน/แปลงตำมระบบกำรรับรอง
มำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) และพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมถูกต้องของ
ระบบกำรออกใบรับรองสวน/แปลง 

บทบาทและหน้าที่ของที่ปรึกษาเกษตรกร ผู้ช่วยที่ปรึกษาเกษตรกรและเกษตรกรในระบบการรับรองมาตรฐาน 
GAP พืช 

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้ด ำเนินนโยบำยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยได้มำตรฐำนตำม
ระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP พืช ในปี 2551 เมื่อมีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริม
กำรเกษตรกับกรมวิชำกำรเกษตร เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2550 โดยกรมวิชำกำรเกษตรท ำหน้ำที่เป็นหน่วยตรวจรับรอง 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนที่ปรึกษำเกษตรกร  มีบทบำทตั้งแต่เป็นนำยทะเบียนรับสมัครเกษตรกร
ที่ต้องกำรขอกำรรับรองมำตรฐำน GAP พืช รวมถึงประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรสำมำรถผลิตพืชตำมระบบกำร
รับรองมำตรฐำน GAP โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตลอดจนตรวจประเมินเบื้องต้นเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมฟำร์ม/แปลงเกษตรกรเพ่ือให้หน่วยงำนตรวจรับรองเข้ำมำด ำเนินกำรตรวจรับรองต่อไป 
การด าเนินงานส่งเสริมระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช ของกรมส่งเสริมการเกษตร  

  1 .ประชำสัมพันธ์ โดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ได้แก่ วิทยุท้องถิ่น หอกระจำยข่ำว  กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล (ศบกต.) กำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (อบต.) หรือเวทีที่มีกำรประชุมอ่ืน ๆ ในหมู่บ้ำน รับสมัครและจัดท ำทะเบียนเกษตรกรและออกรหัส
เกษตรกร รหัสแปลงโดยใช้โปรแกรมฐำนข้อมูล GAP เป็นระบบทะเบียนเกษตรกรในแบบโปรแกรมออนไลน์เพ่ือ
จัดกำรข้อมูลกำรด ำเนินงำนให้กับผู้เกี่ยวข้องในระบบ ทั้งผู้ท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรับรอง ผู้ท ำหน้ำที่
เป็นหน่วยรับรอง โดยน ำข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลไปด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน แล้วให้
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเข้ำไปในระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจด้ำน
ผลผลิตทำงกำรเกษตร ตลำด ผู้ส่งออก สำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกระบบได้ ในระบบจะมีข้อมูลของเกษตรกรทั้งหมดที่
ขอรับรอง GAP ท ำให้ข้อมูลชนิดพืช จ ำนวนฟำร์ม/แปลงที่ผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้น จ ำนวนฟำร์ม/แปลงเกษตรกรที่
ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GAP หรือกรณีฟำร์ม/แปลงเกษตรกรที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GAP สำมำรถสืบค้น 
ข้อมูลจำกระบบได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด โดยระบบฐานข้อมูลจะตัดยอดและประมวลผลข้อมูลทุกเที่ยงคืนเพื่อ
ท าให้ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
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  2 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตแก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมรู้ ทักษะและมีควำม
ช ำนำญที่จะผลิตสินค้ำเกษตรด้ำนพืชให้ปลอดภัยและมีคุณภำพเหมำะสมต่อกำรบริโภคหรือตำมควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค เรื่องระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช โดยมีแนวทำงปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
8 ข้อ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (มกษ. 9001-2556) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคู่กับเอกสำร
ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชแต่ละชนิดที่มีอยู่ โดยเน้นหนักเรื่องกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้กำรผลิตตำมแผนควบคุมคุณภำพเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน มีควำมปลอดภัยทำง
สุขอนำมัยพืช มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและค ำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้ปฏิบัติงำน กำรใช้
สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งกำรจดบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงและฝึก
ปฏิบัติกำรจดบันทึก 
  3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและประเมินแปลงเบื้องต้น นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรระดับอ ำเภอท ำ
หน้ำที่เป็นที่ปรึกษำเกษตรกร โดยมีอำสำสมัครเกษตร GAP ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษำเกษตรกร ที่ปรึกษำเกษตรกร
จะท ำกำรนัดหมำยเกษตรกรเพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำและท ำกำรประเมินแปลงเบื้องต้น ตำมข้อก ำหนดวิธีปฏิบัติ 8 ข้อ 
ถ้ำกำรประเมินแปลงเบื้องต้นไม่ผ่ำนจะมีกำรแจ้งข้อบกพร่องให้เกษตรกรทรำบ และแนะน ำกำรแก้ไขปรับปรุง
กระบวนกำรผลิตตำมข้อบกพร่องที่พบ พร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำหรือวันที่ให้แก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ เมื่อที่
ปรึกษำเกษตรกรประเมินแปลงเบื้องต้นอีกครั้งผ่ำน เกษตรกรเจ้ำของสวน/แปลงจะได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำร
ผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะบันทึกและส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ผ่ำนกำร
ประเมินแปลงเบื้องต้นในโปรแกรมฐำนข้อมูล GAP online หรือบันทึกข้อมูลจำก GAP online  ลงแผ่นซีดีเพ่ือส่งให้ผู้ตรวจ
รับรองนัดหมำยกำรเข้ำตรวจรับรองในแปลงของเกษตรกรต่อไป 

คุณสมบัติและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช 

1 ที่ปรึกษาเกษตรกร 
 1.1 คุณสมบัติของที่ปรึกษาเกษตรกร 

  1.1.1 เป็นนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร หรือนักวิชำกำรเกษตร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรให้ท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำเกษตรกรในพื้นที่ท่ีเป็นสถำนที่ตั้งสวน/แปลงของเกษตรกรในระบบ
กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) 
  1.1.2 ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษำของเกษตรกรของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
  1.1.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช 
(GAP พืช) โดยเฉพำะมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร (มกษ 9001-2556) 
  1.1.4 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในพืชที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเป็นอย่ำงดี 
  1.1.5 สำมำรถประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของสวน/แปลงที่จะสมัครขอกำรรับรองมำตรฐำน 
GAP และสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จได้  
  1.1.6 สำมำรถตอบข้อซักถำม ข้อสงสัยของเกษตรกรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระบบกำรรับรอง
มำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) ได ้
  1.1.7 มีควำมตั้งใจในกำรท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง 

 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา 

  1.2.1 ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรเพ่ือให้เข้ำใจถึงระบบกำรรบัรองมำตรฐำน GAP พืช ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  1.2.2 เป็นที่ปรึกษำของเกษตรกรที่สมัครขอใบรับรองสวน/แปลงเพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP พืชอำหำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  1.2.3 ร่วมวิเครำะห์ปัญหำและหำแนวทำงแก้ไข เพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จ 
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  1.2.4 เป็นผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับสวน/แปลงของเกษตรกรและประสำนงำนแจ้งผู้ตรวจ
รับรองเพ่ือกำรนัดหมำยเกษตรกรเข้ำตรวจรับรองสวน/แปลง 

2 ผู้ช่วยท่ีปรึกษาเกษตรกร (อำสำสมัครเกษตร GAP พืช) 

 2.1 คุณสมบัติของผู้ช่วยที่ปรึกษาเกษตรกร 
  2.1.1 เป็นบุคคลหรือคณะที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรแต่งตั้งและมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยที่
ปรึกษำของเกษตรกรหรือเป็นอำสำสมัครเกษตร GAP พืช 
  2.1.2 เป็นเกษตรกรที่ประกอบอำชีพเกษตรในพ้ืนที่และสมัครใจเข้ำร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษำหรือ
อำสำสมัครเกษตร GAP พืช 
  2.1.3 ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยที่ปรึกษำของเกษตรกร หรืออำสำสมัครเกษตร GAP พืชที่
จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
  2.1.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช 
(GAP พืช)  

 2.2 หน้าที่ผู้ช่วยท่ีปรึกษาเกษตรกร 
  2.2.1 ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เข้ำระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช)   
  2.2.2 เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษำของเกษตรกรในระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ส ำหรับพืช (GAP พืช)   
  2.2.3 ตรวจเยี่ยมและประสำนงำนกับที่ปรึกษำเกษตรกรเมื่อพบปัญหำที่เกิดขึ้นในกำระบวนกำรผลิต
ในสวน/แปลงของเกษตรกร เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำให้บรรลุผลส ำเร็จ 
  2.2.4 ช่วยนัดหมำยเกษตรกรเพ่ือตรวจประเมินปลงเบื้องต้น 
3 เกษตรกร 
 3.1 คุณสมบัติของเกษตรกร 
  3.1.1 เป็นเจ้ำของพ้ืนที่กำรผลิตและเป็นผู้ถือสิทธิด ำเนินกำรผลิตพืชหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
เจ้ำของพ้ืนที่กำรผลิตและเป็นผู้ถือสิทธิด ำเนินกำรผลิตพืช ให้ด ำเนินกำรผลิตพืชที่ระบุในแบบค ำร้องขอใบรับรองแหล่ง
ผลิต GAP พืช (GAP01) ตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) เกษตรกร
ที่ขอกำรรับรองมำตรฐำนแหล่งผลิต GAP ต้องเป็นเจ้ำของพ้ืนที่ดินที่ใช้เพำะปลูกพืชที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
ไม่ใช่เกษตรกรที่ไปบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ ป่ำสงวน ป่ำอนุรักษ์ และพ้ืนที่ในเขตของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและ
พันธุ์พืช 
  3.1.2 ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริม
กำรเกษตรหรือเป็นเกษตรกรในเครือข่ำยผู้ประกอบกำรส่งออก 
  3.1.3 เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรำษฎร์ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
  3.1.4 ต้องได้รับกำรอบรมควำมรู้หลักสูตรระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ส ำหรับพืช (GAPพืช)  
  3.1.5 เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถอ่ำนและเขียนหนังสือได้หรือมีคนในครอบครัวทีอ่ำนและเขียนหนังสือ
ได้ดีช่วยเหลือกำรจดบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงและกำรบันทึกรำยละเอียดตำมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.6 มีควำมรู้และเข้ำใจกระบวนกำรผลิตพืชที่ระบุในแบบค ำร้องขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
(GAP01) ตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAPพืช) 
  3.1.7 เห็นด้วยโดยไม่มีข้อขัดแย้งกับข้อก ำหนดทีร่ะบุในเอกสำรระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) 
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 3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเกษตรกร 
ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร 

  3.2.1 เกษตรกรที่สมัครขอกำรรับรองมำตรฐำน GAP พืชจะต้องปรับปรุงกำรผลิตโดยปฏิบัติตำม
ระเบียบปฏิบัติ คือข้อก ำหนดตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) ใน
สวน/แปลงที่ขอกำรรับรองให้ครบถ้วนภำยใต้กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำจำกที่ปรึกษำเกษตรกร 
  3.2.2 เกษตรกรต้องควบคุม ดูแลและเอำใจใส่ตรวจสอบฟำร์ม/แปลงและกระบวนกำรผลิตของ
ตนเองให้อยู่ในระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช ( GAP พืช) พร้อมทั้งมีกำรประเมิน 
วิเครำะห์สวน/แปลงของตนเองว่ำยังมีกระบวนกำรปฏิบัติใดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนำให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดอย่ำง
สมบูรณ์และสม่ ำเสมอของระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) 
  3.2.3 กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในฟำร์ม/แปลง เช่น กำรเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำน หรือมีกำรปรับปรุง
สถำนที่หรือมีสิ่งก่อสร้ำงเพ่ือกำรจัดเก็บปัจจัยกำรผลิต เครื่องมืออุปกรณ์กำรเกษตรหรือห้องน้ ำ เป็นต้น เกษตรกรต้อง
ให้ควำมสนใจงำนในจุดนั้นเป็นพิเศษ หำกไม่แน่ใจว่ำจะเป็นไปตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช ( GAP พืช) ให้นัดหมำยที่ปรึกษำเกษตรกรไปให้ค ำแนะน ำเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องหรือนัดหมำย
คณะผู้ตรวจรับรองไปตรวจสอบต่อไป 
  3.2.4 เกษตรกรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตรก ำหนด 
  3.2.5 เกษตรกรที่ขอกำรรับรองสวน/แปลงตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตร
ที่ดีส ำหรับพืช ( GAP พืช) ต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนเปิดเผยข้อมูลผู้ผลิตและสวน/แปลงที่
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช ต่อผู้ต้องกำรรับซื้อผลผลิตเพื่อกำรจ ำหน่ำย
ภำยในประเทศหรือเพ่ือกำรส่งออก 

ขั้นตอนการด าเนินงานในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม/แปลง GAP พืช 

1 ส ำหรับเกษตรกร 
 1.1กำรขอรับรองมำตรฐำนสวน/แปลง 
  1.1.1 ยื่นค ำร้องตำมแบบค ำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (GAP-01) แบบรำยเดี่ยวหรือแบบค ำ
ขอใบรับรองแหล่งผลิต GAPพืช (GAP-01) แบบกลุ่ม พร้อมด้วยหลักฐำนที่ก ำหนดไว้ต่อนำยทะเบียนส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำหรับสวน/แปลงที่จะขอรับรอง 
  1.1.2 เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือชี้แจงข้อเสนอแนะ กำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดตำมระบบกำร
รับรองมำตรฐำน GAP พืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเจ้ำหน้ำที่ที่ปรึกษำเกษตรกร 
  1.1.3 แจ้งหรือนัดหมำยกำรเข้ำตรวจรับรองก่อนกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำกสวน/แปลงและ
อ ำนวยควำมสะดวกให้คณะที่ปรึกษำของเกษตรกรหรือคณะผู้ตรวจรับรองด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตและ
บริเวณรอบ ๆ สถำนที่ผลิต กำรบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตำมข้อบกพร่องที่พบให้เรียบร้อยตำม
ขบวนกำรตรวจรับรองกำรระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) 
  1.1.4 เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับ
พืช (GAP พืช) กรมวิชำกำรเกษตรจะออกใบรับรองให้โดยมีอำยุกำรรับรองเป็นเวลำ 3 ปีส ำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้นและ
อำยุกำรรับรองเป็นเวลำ 2 ปี ส ำหรับพืชล้มลุก เช่นพืชผักหรือพืชอำยุสั้นหรือแล้วแต่ชนิดของพืช 

 1.2 การคงสภาพของมาตรฐานการผลิต 
  1.2.1 เกษตรกรต้องคอยเอำใจใส่ตรวจสอบสถำนที่ผลิตของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  1.2.2 กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไม่ว่ำกรณีใดๆ เช่น เปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำน หรือมีกำรปรับปรุง
สถำนที่หรือมีสิ่งก่อสร้ำงเพ่ือกำรจัดเก็บปัจจัยกำรผลิต เครื่องมืออุปกรณ์กำรเกษตรหรือห้องน้ ำ เป็นต้น เกษตรกรต้อง 
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ให้ควำมสนใจงำนในจุดนั้นเป็นกรณีพิเศษ หำกไม่แน่ใจว่ำงำนในจุดนั้นจะมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนกำรผลิตเดิม ให้นัด
หมำยคณะผู้ตรวจรับรองด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 

2.ส าหรับที่ปรึกษาของเกษตรกร 

 2.1 การเตรียมการก่อนเข้าสถานที่ผลิตหรือแปลงของเกษตรกร 
  2.1.1 เมื่อที่ปรึกษำเกษตรกรได้รับรำยชื่อเกษตรกรที่สมัครขอกำรรับรอง GAP จำกนำยทะเบียน
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดแล้วให้ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรกับใบสมัครแบบค ำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP 
พืช (GAP-01) ของเกษตรกรในพื้นที่ควำมรับผิดชอบเพื่อควำมถูกต้อง 
  2.1.2 จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมเกษตรกร วิธีกำรโดยกำรรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีกำรผลิตพืชชนิด
เดียวกันหรือกลุ่มพืชที่มีลักษณะกำรผลิตคล้ำยกัน มีพ้ืนที่เดียวกันหรือมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มละประมำณ 20-25 
รำยเพื่อรับกำรอบรมหรือมีกำรชี้แจง แนะน ำ เป็นกลุ่มหรือเฉพำะรำยส ำหรับเกษตรกรที่ขอใบรับรอง 
  2.1.3 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและก ำหนดกำรให้ค ำปรึกษำแก่เกษตรกรในพ้ืนที่แต่ละกลุ่ม/รำยและ
บันทึกกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง รวมทั้ง แผนสนับสนุนด้ำนอ ำนวยกำร งบประมำณ ยำนพำหนะและอ่ืน ๆ  
  2.1.4 ประสำนงำนกับผู้ช่วยที่ปรึกษำเกษตรกรเพ่ือนัดหมำยเกษตรกร เพ่ือลงปฏิบัติงำนให้
ค ำปรึกษำและกำรตรวจสถำนที่ผลิต 
  2.1.5 แจ้งก ำหนดกำรและนัดหมำยให้เกษตรกรทรำบก่อนลงปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำ กำรตอบ
ค ำถำมด้ำนกำรผลิตของเกษตรกร ตรวจสถำนที่ผลิตและบริเวณรอบ 
  2.1.6 จัดเตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้อง เช่น บันทึกกำรให้ค ำปรึกษำและประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อขอ
กำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP พืช) แบบบันทึกข้อบกพร่องและรำยงำนกำรตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้น ครั้งที่1, ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 แบบสรุปกำรให้ค ำปรึกษำและผลกำรประเมินแปลงเบื้องต้น 

 2.2 การด าเนินการอบรมเกษตรกร ให้ค าปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น 
  2.2.1 จัดอบรมเกษตรกรตำมแผนกำรฝึกอบรมเกษตรกร 
  2.2.2 พบเกษตรกรหรือผู้ผลิต แนะน ำตัวว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นที่ปรึกษำเกษตรกรเพ่ือให้
ค ำปรึกษำกำรผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP พืช พร้อมแจ้งแผนกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำรวมถึงเวลำที่ใช้ 
  2.2.3 ด ำเนินกำรตรวจสถำนที่ผลิต บันทึกข้อมูลและเอกสำรข้อมูลที่เก่ียวข้องต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรผลิตมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) สิ่งที่ต้องเข้ำไปตรวจสอบในสถำนที่ผลิตของ
เกษตรกร คือ กำรจดบันทึก กำรจัดเก็บปัจจัยกำรผลิต (สำรเคมี ปุ๋ย) กำรจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์กำรผลิต ควำม
สะอำดของแปลง กำรผลิตพืชให้ปลอดภัยจำกสำรเคมี โรคและแมลงตกค้ำง รวมทั้งประเมินแปลงเบื้องต้นตำมแบบ
บันทึกกำรให้ค ำปรึกษำและประเมินแปลงเบื้องต้นเพ่ือขอกำรรับรองมำตรฐำน GAP พืชของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
  2.2.4 กรณีพบข้อบกพร่อง ต้องบันทึกข้อบกพร่องกำรผลิตและแจ้งข้อบกพร่องกำรผลิตที่จะให้
เกษตรกรปรับปรุงแก้ไข โดยจัดท ำบันทึกข้อบกพร่อง 2 ชุด มอบให้เกษตรกร 1 ชุด ที่ปรึกษำเก็บไว้ 1 ชุด แจ้ง
ข้อบกพร่องที่พบที่จะให้แก้ไขและก ำหนดระยะเวลำให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เกษตรกรทรำบ 
  2.2.5 ติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกรหรือประเมินแปลงเบื้องต้นใหม่อีกครั้งตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จนเกษตรกรสำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องได้หมด จึงถือว่ำผ่ำนกำร
ประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมส ำหรับให้หน่วยตรวจรับรองด ำเนินกำรตรวจรับรอง 

 2.3 การจัดท ารายงานการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น 
  2.3.1 ที่ปรึกษำเกษตรกรจัดท ำรำยงำนกำรฝึกอบรมเกษตรกรเสนอส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเพ่ือ
รำยงำนตำมระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรเกษตร (E-Project)  
  2.3.2 ที่ปรึกษำเกษตรกรจัดท ำบันทึกผลกำรให้ค ำปรึกษำและกำรแก้ไขข้อบกพร่องและเกษตรกรได้
แก้ไขตำมค ำแนะน ำเรียบร้อยแล้ว และรวบรวมรำยชื่อเกษตรกรที่ผ่ำนกำรประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมแบบค ำขอ 
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ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้นำยทะเบียนส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเพ่ือรำยงำนตำมระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร (E-Project) และแจ้งให้หน่วยตรวจรับรองนัดหมำยตรวจรับรองแปลงต่อไป 
  2.3.3 ข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรให้ค ำปรึกษำเม่ือเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง จะประกอบด้วย ชื่อ/ที่อยู่ของ
เกษตรกร ชื่อผู้ให้ค ำปรึกษำ วัน เดือน ปี ที่ให้ค ำปรึกษำ ข้อบกพร่องที่พบ กำรแก้ไขและก ำหนดเวลำกำรแก้ไขกำร
เก็บตัวอย่ำง ( ถ้ำมี ) 
  2.3.4 นำยทะเบียนหรือส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจัดท ำใบประกำศนียบัตรรับรองกำรผ่ำนกำรประเมิน
เบื้องต้นเพ่ือมอบให้เกษตรกรเจ้ำของสวน/แปลงที่ผ่ำนกำรประเมินแปลงเบื้องต้น 

ความเป็นมาและสาระส าคัญของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีส าหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) 
ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจำกทีอ่ำเซียนได้จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับกำรผลิตผักและผลไม้สดใน
ระดับฟำร์ม ( Good Agricultural Practices for Production of Fresh Fruit and Vegetables in ASEAN 
Region) โดยใช้มำตรฐำน GAP ของประเทศไทย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เป็นพ้ืนฐำนในกำรจัดท ำ ในกำร
จัดท ำมำตรฐำน GAP ดังกล่ำว ได้แบ่งเนื้อหำออกเป็น 4 หมวดคือ หมวดควำมปลอดภัยของอำหำร (Food Safety) 
คุณภำพของผลผลิต (Produce Quality) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) และสุขภำพ 
ควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้ปฏิบัติงำน (Worker health, Safety and Welfare) และประกำศใช้เป็น
มำตรฐำน GAP ของอำเซียนเมื่อปี 2549 (ASEAN: Good Agricultural Practices for the Production of Fresh 
Fruits and Vegetables in the ASEAN region (ASEAN GAP) ซึ่งมีขอบข่ำยครอบคลุมทุกขั้นตอนกำรผลิตในระดับ
ไร่นำ ตั้งแต่ กำรผลิต กำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว ซึ่งมีกำรบรรจุและ/หรือรวบรวมผลผลิตเพ่ือกำร
จ ำหน่ำย แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น ผักต้นอ่อน (Sprouts) ผลิตผลสดตัดแต่ง (Fresh cut 
products) 
 ในปี 2552 อำเซียนได้ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือเรื่องมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับ
กำรผลิตและผลไม้สดภำยใต้กรอบงำนของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (The Strategic Plan of Action on ASEAN 
Cooperation in Good Agricultural Practices) โดยให้ประเทศสมำชิกอำเซียนต้องจัดท ำมำตรฐำน GAP หรือ
เทียบเคียงมำตรฐำน GAP ของตนเองให้สอดคล้องและเทียบเท่ำกับทุกประกำร (Total alignment) กับมำตรฐำนของ
อำเซียน (ASEAN GAP) ก่อนเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 และให้ประเทศสมำชิกอำเซียนน ำมำตรฐำน 
ASEAN GAP ไปส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตตำมมำตรฐำนนี้ 
 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรเรื่องกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร โดยน ำมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเรื่องกำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร (มกษ.9001-2552) มำพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงโดยให้ครอบคลุมทั้งหมวดควำม
ปลอดภัยของอำหำร (Food Safety) คุณภำพของผลผลิต (Produce Quality) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management) และสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้ปฏิบัติงำน (Worker health, 
Safety and Welfare) และสอดคล้องและเทียบเท่ำกับทุกประกำรกับ ASEAN GAP นอกจำกนี้ยังก ำหนดขึ้นโดยใช้
แนวทำงกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะควำมปลอดภัยของพืชผักและผลไม้สด โครงกำรมำตรฐำนอำหำรขององค์กำร
อำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ Codex: Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables 
(CAC/RCP 53-2003).ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเรื่อง กำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร ฉบับใหม่ (มกษ. 9001-2556) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2556 มำตรฐำน GAP ฉบับใหม่
นี้จะใช้เป็นมำตรฐำนกลำงในกำรส่งเสริมเกษตรกรและใช้ในกำรตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอำหำรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ควบคู่กับเอกสำรระบบกำรจัดกำรคุณภำพ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชแต่ละชนิดที่มีอยู่ซึ่งมีแผนควบคุม
คุณภำพในกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP 



-8- 

สำระส ำคัญ 

 สำระส ำคัญของมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร (มกษ.9001-2556) คือ ค ำนิยำม 
ข้อก ำหนด ระดบัข้อก ำหนด เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรตรวจรับรองและวิธีกำรตรวจประเมินซึ่งต้องท ำควำมเข้ำใจกัน 

 ค ำนิยำม คือควำมหมำยที่ใช้ในมำตรฐำนนี้ ได้แก่ 
  -วัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรำย (hazardous substances)  
  - วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร (pesticide) 
  - ศัตรูพืช (pest)  
  - ปุ๋ย (fertilizers) 
  - สุขลักษณะ (hygiene)  
  - กำรตำมสอบ (traceability) 

 ข้อก ำหนด ข้อก ำหนดของมำตรฐำนนี้มี 8 ข้อก ำหนด ได้แก่  
(1) น้ ำ มี 14 ข้อย่อย  

 (2) พ้ืนที่ปลูก มี 11 ข้อย่อย 
(3) วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร มี 21 ข้อย่อย 
(4) กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บเกี่ยว มี 19 ข้อย่อย 
(5) กำรเก็บเก่ียวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว มี 14 ข้อย่อย 
(6) กำรพักผลผลิต กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและกำรเก็บรักษำ มี 9 ข้อย่อย 
(7) สุขลักษณะส่วนบุคคล  มี 8 ข้อย่อย 
(8) กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ มี 20 ข้อย่อย 

 ระดับของข้อก ำหนด ระดับของข้อก ำหนดแบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ่งไมได้ระบุอยู่ในมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำรนี้แต่จะปรำกฏอยู่ใน คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยตรวจรับรอง (Certification 
Scheme หรือ Scheme Rule) หรืออยู่ในคู่มือปฏิบัติงำน (Standards Operating Procedure: SOP) หรือคู่มือ
คุณภำพ หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรรับรองแหล่งผลิต GAP พืชของกรมวิชำกำรเกษตร ได้แก่ 

(1)ข้อก ำหนดหลัก (Major requirement) หมำยถึงข้อก ำหนดที่ต้องปฏิบัติ หำกบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ทำงตรงหรือรุนแรงต่อพืชอำหำร ท ำให้ผลผลิตไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ/หรือคุณภำพไม่เหมำะสมต่อกำรบริโภค
และ/หรือท ำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือ ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับอันตรำยในกำรท ำงำนหรือต่อสุขภำพ 
และ/หรือเป็นข้อก ำหนดที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย 
 (2)ข้อก ำหนดรอง (Minor requirement) หมำยถึงข้อก ำหนดที่ควรปฏิบัติ หำกบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อ
พืชอำหำร ท ำให้ผลผลิตมีควำมเสี่ยงต่อควำมไม่ปลอดภัยของอำหำร และ/หรืออำจท ำให้คุณภำพไม่เหมำะสมต่อกำร
บริโภคและ/หรืออำจท ำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับอันตรำยในกำรท ำงำนหรือมีควำม
เสี่ยงต่อสุขภำพ 
 (3)ข้อแนะน ำ (Recommendation) หมำยถึงข้อก ำหนดที่แนะน ำให้ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร 
 เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรตรวจประเมิน เพ่ือตัดสินผลกำรตรวจเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนนี้ ดังนี้ 

(1)ผลกำรตรวจประเมินข้อก ำหนดหลักต้องผ่ำนทุกข้อซึ่งอยู่ในข้อก ำหนดที่ 1 เรื่อง น้ ำ ,ข้อก ำหนดที่ 2 เรื่อง 
พ้ืนที่ปลูก ,ข้อก ำหนดที่ 3 เรื่องวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร,ข้อก ำหนดที่ 4 เรื่อง กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำร
ผลิตก่อนกำรเก็บเกี่ยว,ข้อก ำหนดที่ 5 เรื่อง กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว,ข้อก ำหนดที่ 6 เรื่อง กำร 
พักผลผลิต กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและเก็บรักษำ,ข้อก ำหนดที่ 7 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคล และข้อก ำหนดที่ 8 
เรื่อง กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ มีทั้งหมดรวม 23 ข้อ 
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 (2)ผลกำรตรวจประเมินข้อก ำหนดรองต้องผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 60 % ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด ซึ่งอยู่ใน
ข้อก ำหนดที่ 1 เรื่อง น้ ำ ,ข้อก ำหนดที่ 2 เรื่อง พ้ืนที่ปลูก ,ข้อก ำหนดที่ 3 เรื่องวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร,ข้อก ำหนด 
ที่ 4 เรื่อง กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บเก่ียว,ข้อก ำหนดที่ 5 เรื่อง กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัติ
หลังกำรเก็บเกี่ยว,ข้อก ำหนดที่ 6 เรื่อง กำรพักผลผลิต กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและเก็บรักษำ,ข้อก ำหนดที่ 7 เรื่อง 
สุขลักษณะส่วนบุคคล และข้อก ำหนดที่ 8 เรื่อง กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ มีทั้งหมดรวม 41 ข้อ 
 มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเรื่องกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร (มกษ.9001-2556) เมื่อ
ประกำศใช้ ไประยะหนึ่งจะต้องมีกำรทบทวนปรับควำมเข้มข้นของมำตรฐำนให้สูงขึ้น คือ  

1 เพ่ิมจ ำนวนข้อก ำหนดหลักมำกกว่ำ 23 ข้อ และปรับข้อก ำหนดรองที่ส ำคัญบ้ำงข้อเป็นข้อก ำหนดหลัก  
2 หรือปรับข้อแนะน ำบำงข้อเป็นข้อก ำหนดรองและพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ 75-80 % ของข้อก ำหนดรอง

ทั้งหมดซึ่งอำจมีมำกกว่ำ 41 ข้อ ในระยะเริ่มขอกำรรับรองหรือตรวจรับรองแปลงใหม่ รวมทั้งพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์
มำกกว่ำ 80 % ของข้อก ำหนดรองทั้งหมดกรณตี่ออำยุใบรับรอง เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ข้อก ำหนดของมำตรฐำนพืชอำหำร (มกษ. 9001-2556)  
ข้อก ำหนด ระดับของข้อก ำหนด รวม 

ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรอง ข้อแนะน ำ 
1 น้ ำ 
 
2 พ้ืนที่ปลูก 
 
3 วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร 
 
4 กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำร
เก็บเก่ียว 
 
5 กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว 
 
6 กำรพักผลผลิต กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและ
เก็บรักษำ 
 
7 สุขลักษณะส่วนบุคคล 
 
8 กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ 
 
 
                          รวม 

5 
 
4 
 
5 
 
2 
 
 
3 
 
0 
 
 
1 
 
3 
 
 

23 
 

2 
 
4 
 
8 
 
6 
 
 
6 
 
5 
 
 
3 
 
7 
 
 

41 
 

7 
 
3 
 
8 
 

11 
 
 
5 
 
4 
 
 
4 
 

10 
 
 

52 
 

14 
 

11 
 

21 
 

19 
 
 

14 
 
9 
 
 
8 
 

20 
 
 

116 
 

 
ข้อก ำหนดหลักต้องผ่ำน 100% (23) ข้อก ำหนดรองต้องผ่ำนไม่ต่ ำกว่ำ60%( 25ข้อ) รวม 48 ข้อ 
ข้อก ำหนดรองต้องมีกำรปรับปรุงเพื่อพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ 80% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมดกรณตี่ออำยุใบรับรอง 
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วิธีกำรตรวจประเมิน เนื่องจำกมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเรื่องกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร 
(มกษ.9001-2556) มีระดับของข้อก าหนดแบ่งเป็น 3 ระดับ จึงต้องมีวิธีกำรตรวจประเมินเบื้องต้นเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) ตรวจประเมินข้อก ำหนดหลักก่อน 

   - อยู่ในข้อก ำหนดที่ 1 เรื่อง น้ ำ ,ข้อก ำหนดที่ 2 เรื่อง พื้นที่ปลูก ,ข้อก ำหนดที่ 3 เรื่องวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร,ข้อก ำหนดที่ 4 เรื่อง กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บเกี่ยว,ข้อก ำหนดที ่5 เรื่อง กำร
เก็บเก่ียวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเก่ียว,ข้อก ำหนดที่ 6 เรื่อง กำรพักผลผลิต กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและเก็บรักษำ
ข้อก ำหนดที่ 7 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคล และข้อก ำหนดที่ 8 เรื่อง กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ มีทั้งหมดรวม 
23 ข้อ  

   - หำกพบข้อบกพร่องในข้อก ำหนดหลักข้อใดจะต้องเขียนข้อก ำหนดหลักที่ต้องแก้ไขทุกข้อ แล้วแจ้ง
เกษตรกรให้ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขจนกว่ำจะผ่ำนกำรประเมินทุกข้อรวม 23 ข้อ จึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้น
ข้อก ำหนดหลักแล้วไปประเมินข้อก ำหนดรองต่อไป 
 (2) ตรวจประเมินข้อก ำหนดรอง  
    - อยู่ในข้อก ำหนดที่ 1 เรื่อง น้ ำ, ข้อก ำหนดที่ 2 เรื่อง พื้นที่ปลูก, ข้อก ำหนดที่ 3 เรื่องวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร, ข้อก ำหนดที่ 4 เรื่อง กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บเกี่ยว, ข้อก ำหนดที่ 5 เรื่อง กำร
เก็บเก่ียวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเก่ียว, ข้อก ำหนดที่ 6 เรื่อง กำรพักผลผลิต กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและเก็บรักษำ
ข้อก ำหนดที่ 7 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคล และข้อก ำหนดที่ 8 เรื่อง กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ มีทั้งหมดรวม 
41 ข้อ  
    - หำกพบข้อบกพร่องในข้อก ำหนดรองข้อใดจะต้องเขียนข้อก ำหนดรองที่ต้องแก้ไขทุกข้อ แล้วแจ้ง
เกษตรกรให้ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนดรองที่บกพร่อง จึงท ำกำรประเมินข้อก ำหนดรองให้มีข้อก ำหนดรองผ่ำน
ตำมเงื่อนไข ไม่น้อยกว่ำ 60 % คือ 25 ข้อ จึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นข้อก ำหนดรอง 
 (3) ตรวจประเมินข้อแนะน ำ 
    - อยู่ในข้อก ำหนดที่ 1 เรื่อง น้ ำ, ข้อก ำหนดที่ 2 เรื่อง พื้นที่ปลูก ,ข้อก ำหนดที่ 3 เรื่องวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร,ข้อก ำหนดที่ 4 เรื่อง กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บเกี่ยว,ข้อก ำหนดที่ 5 เรื่อง กำร
เก็บเก่ียวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเก่ียว,ข้อก ำหนดที่ 6 เรื่อง กำรพักผลผลิต กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและเก็บรักษำ,
ข้อก ำหนดที่ 7 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคล และข้อก ำหนดที่ 8 เรื่อง กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ มีทั้งหมดรวม 
52 ข้อ 
    - หำกพบข้อบกพร่องในข้อแนะน ำข้อใดจะต้องเขียนข้อแนะน ำท่ีต้องแก้ไขทุกข้อ แล้วแจ้งเกษตรกรให้ท ำ
กำรปรับปรุงแก้ไขข้อแนะน ำที่บกพร่องจึงท ำกำรประเมินข้อแนะน ำแต่ไม่น ำมำคิดค ำนวณเพ่ือประกอบกำรตัดสินว่ำ
ให้ผ่ำนกำรประเมินสวน/แปลงเบื้องต้น 
 (4)กรณขี้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไม่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติของเกษตรกรในสวน/แปลง 
(Non-Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 
 (5)กรณสีวน/แปลงที่ต่ออำยุใบรับรอง GAP ไม่ต้องประเมินสวน/แปลงเบื้องต้นอีกแต่เป็นหน้ำที่ของหน่วย
ตรวจรับรองที่จะต้องตรวจควำมก้ำวหน้ำกำรรักษำสภำพกำรปฏิบัติตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมเกณฑ์กำรตัดสินผลกำรตรวจรับรองของหน่วยตรวจรับรอง 
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แบบค ำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  
(ส ำหรับรำยเดียว) 

 
1.ชื่อเกษตรกรเจ้ำของสวน/แปลง (นำย/นำง/นำงสำว).....................................นำมสกุล........................................... 

เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน  

ที่อยู่  บ้ำนเลขท่ี......................................ชื่อหมู่บ้ำน....................................................หมู่ที.่....................................... 

ถนน.........................................................ตรอก/ซอย............................................................................ ...................... 

แขวง/ต ำบล.............................................เขต/อ ำเภอ................................................................................. ................. 

จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท.์..................................................โทรศัพท์มือถืฮ........................................................................................... .. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2 นิติบุคคลเจ้ำของสวน/แปลง ชื่อนิติบุคคล........................................................................................................... ...... 

ชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล(นำย/นำง/นำงสำว).......................................นำมสกุล............................................... 

เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล 

ที่อยู่ของนิติบุคคล บ้ำนเลขที่..........................ชื่อหมู่บ้ำน.............................................................หมู่ที.่........................ 

ถนน................................................................ตรอก/ซอย............................................................................................. 

แขวง/ต ำบล....................................................เขต/อ ำเภอ.......................................................................................... ... 

จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท.์....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................โทรสำร.......................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กรณีท่ีนิติบุคคลไม่ได้ด ำเนินกำรผลิตพืชให้ระบุชื่อ-นำมสกุลผู้ผลิต........................................................................... ..... 

เลขทีบ่ัตรประจ ำตัวประชำชนผู้ผลิต  

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3 ที่ตั้งสวน/แปลง  ชื่อหมู่บ้ำน...........................................หมู่ที.่................ถนน........................................................... 

ตรอก/ซอย.......................................................แขวง/ต ำบล........................................เขต/อ ำเภอ................................ 

จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์ 
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4 ชนิดและพันธุ์พืชที่ขอรับกำรรับรอง  

พืช/ 
พันธุ์พืช 

พ้ืนที่กำรผลิตรวม
(ไร่) 

และจ ำนวนต้น
(เฉพำะไม้ผล) 

ระยะเวลำกำร
ผลิต(เฉพำะ
พืชผักสมุนไพร 
พืชไร่ โดยระบุ
เดือน) 

คำดว่ำจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 
(ระบุเดือน) 

ผลผลิตรวม
ที่คำดว่ำจะ
ได้รับต่อปี 
(กิโลกรัม) 

เลขประจ ำแปลง 
(กรอกโดยเจ้ำหน้ำที่ 
นำยทะเบียนเท่ำนั้น) 

      
      
      
      

 
หมำยเหตุ :  1 กรณีมีชนิดพืชมำกกว่ำตำรำงที่ก ำหนดไว้โปรดแนบข้อมูลเพิ่มเติม 
   2 กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมำยเลขโทรศัพท์โปรดแจ้งกลบัไปยังส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดและกรมวิชำกำรเกษตรเพ่ือประโยชน์ของท่ำน 
 
5 แผนผังที่ตั้งสวน/แปลง แสดงเส้นทำงคมนำคม และสถำนที่ส ำคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงไปยังสวน/แปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบค ำขอประกอบด้วย 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเกษตรกร 

 หลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

 หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนของผู้แทน  

ทิศเหนือ 
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  6 ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรอง/ สญัญำว่ำ  

  6.1 พ้ืนที่กำรผลิตอยู่ในสิทธิ์ครอบครองของข้ำพเจ้ำตำมกฎหมำย หรือได้รับสิทธิในกำรครอบครองจำก
เจ้ำของพ้ืนที่ 

  6.2 จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมวิชำกำรเกษตรก ำหนด  

  6.3 ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงำนหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองด ำเนินกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจ
ประเมินของคณะผู้ตรวจของกรมวิชำกำรเกษตรที่สวน/แปลงของข้ำพเจ้ำตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ   

6.4 ยินยอมให้เปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และแหล่งผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้  
 

     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลต่ำงๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นควำมจริงทุกประกำร และได้รับเอกสำรหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว  

                                                           ลงชื่อ................................................................เกษตรกร/นิติบุคคล 

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

                                                           วันที…่…….เดือน.................................ปี.............. 
 

            
 

1.  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
1.1 เอกสำรประกอบค ำขอ  

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเกษตรกร  

 หลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

 หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนของผู้แทน  

1.2 ขอบข่ำยกำรรับรอง 

 อยู่ในขอบข่ำยที่กรมวิชำกำรเกษตรให้บริกำร และสำมำรถรับค ำขอได้ 

 ไม่อยู่ในขอบข่ำยที่กรมวิชำกำรเกษตรให้บริกำร และไม่สำมำรถรับค ำขอได้ 

1.3 คุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอ 

 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด และสำมำรถรับค ำขอได้ 

 ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด และไม่สำมำรถรับค ำขอได้ 

หมายเหตุ  : กรณีเอกสำรประกอบค ำขอไม่ครบให้แจ้งผู้ยื่นค ำขอหรือหน่วยงำนให้ค ำปรึกษำทรำบ เพ่ือยื่น
เอกสำรประกอบ   ค ำขอใหม่  

                                                              ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจสอบค ำขอ 

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

                                         วันที่.........เดือน...................................ป.ี.............. 
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แบบค ำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
(ส ำหรับกลุ่ม) 

 

1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มที่ขอรับกำรรับรองชื่อกลุ่มเกษตรกร/องค์กรที่ยื่นค ำขอ 

ส ำนักงำนใหญ่/ส ำนักงำน (ถ้ำมี) ตั้งอยู่บ้ำนเลขท่ี..............ชือ่หมู่บ้ำน........................หมู่ที.่.......ถนน…………............... 

ตรอก/ซอย...................................................แขวง/ต ำบล...................................เขต/อ ำเภอ........................................ 

จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท.์............................................โทรศัพท์มือถือ............................................โทรสำร........................................... 

E-mail............................................................................................................................. ............................................. 

ชื่อ-นำมสกุล ประธำนกลุ่มหรือผู้มีอ ำนำจลงนำมของกลุ่ม............................................................................................ 

เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมของกลุ่ม 

ที่อยู่ของประธำนกลุ่มหรือผู้มีอ ำนำจลงนำมของกลุ่ม บ้ำนเลขท่ี..........ชื่อหมู่บ้ำน.................................หมู่ที.่.............. 
ถนน...................................................ตรอก/ซอย..................................แขวง/ต ำบล.................................................... 

เขต/อ ำเภอ........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท.์............................................โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสำร...................................................... 

E-mail                                                                                                                          

2 รำยละเอียดของกลุ่ม  
2.1 ชนิดพืช/ พันธุ์ที่ขอรับกำรรับรอง 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 ผังโครงสร้ำงของกลุ่ม/ องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3  จ ำนวนผู้ผลิตในกลุ่มรำย……………………….และจ ำนวนพื้นที่ที่ขอรับรองทั้งหมดไร่………………………………………. 
(ระบุชื่อ, ที่อยู่อำศัย ชนิดพืชที่ขอกำรรับรอง ที่ตั้งของพ้ืนทีส่วน/แปลง จ ำนวนพ้ืนที่ปลูกของผู้ผลิตและอ่ืนๆแต่ละรำย) 

3 ระบบกำรควบคุมภำยในที่มี 
3.1 สัญญำ/ใบสมัคร/ค ำรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม   มี   ไม่มี 
3.2 กำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน และกำรปฏิบัติกำรแก้ไข     มี   ไม่มี 
3.2 กำรจัดกำรข้อร้องเรียน         มี   ไม่มี  
3.4 กำรควบคุมเอกสำร และบันทึก         มี   ไม่มี 
3.5 กำรฝึกอบรม         มี   ไม่มี 
3.6 ระบบกำรตำมสอบผลิตผล (Traceability of Produce)     มี   ไม่มี 
3.7 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................................. ...... 

4. พร้อมค ำขอนี้ได้แนบหลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิก  

 หลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  

 หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ  

5.  บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (ควรเป็นบุคคลที่เข้ำใจระบบของกลุ่ม/องคก์ร) 
5.1 ชื่อ................................................................................ต ำบล........................................................................ 

  โทรศัพท.์................................................................... โทรสำร....................................................................... 
  โทรศัพท์มือถือ..........................................................E-mal………………………………………………………………….
 5.2 ชื่อ..................................................................... ........ต ำแหน่ง....................................................................... 
  โทรศัพท.์................................................................... โทรสำร........................................................................ 
  โทรศัพท์มือถือ..........................................................E-mail………………………………………………………………… 
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6. ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรอง/ สัญญำว่ำ  

6.1 พ้ืนที่กำรผลิตอยู่ในสิทธิ์ครอบครองของข้ำพเจ้ำตำมกฎหมำย หรือได้รับสิทธิในกำรครอบครองจำกเจ้ำของพ้ืนที่ 

6.2 จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมวิชำกำรเกษตร ก ำหนด  

6.3 ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงำนหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองด ำเนินกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจ
ประเมินของคณะผู้ตรวจของกรมวิชำกำรเกษตรที่สวน/แปลงของข้ำพเจ้ำตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ 

6.4 ยินยอมให้เปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และแหล่งผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลต่ำงๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นควำมจริงทุกประกำร และได้รับเอกสำรหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับกำรรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว  

                                 ลงชื่อ.......................................................ประธำนกลุ่ม/ผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล 
      (.........................................................) 

   วันที่............เดือน..................................ปี................... 

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

1.  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 1.1 เอกสำรประกอบค ำขอ  

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิก 

 หลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  

 หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนของผู้แทน  

1.2 ขอบข่ำยกำรรับรอง 

 อยู่ในขอบข่ำยที่กรมวิชำกำรเกษตรให้บริกำร และสำมำรถรับค ำขอได้ 

 ไม่อยู่ในขอบข่ำยที่กรมวิชำกำรเกษตรให้บริกำร และไม่สำมำรถรับค ำขอได้ 

1.3 คุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอ 

 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด และสำมำรถรับค ำขอได้ 

 ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด และไม่สำมำรถรับค ำขอได้ 

หมำยเหตุ  : กรณีเอกสำรประกอบค ำขอไม่ครบให้แจ้งผู้ยื่นค ำขอหรือหน่วยงำนให้ค ำปรึกษำทรำบ เพ่ือยื่น
เอกสำรประกอบค ำขอใหม่  

                                         ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจสอบค ำขอ 

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

                                         วันที่............เดือน..................................ป.ี............... 

 



-17- 

เอกสำรประกอบแบบค ำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ส ำหรับกลุ่ม 

รำยชื่อผู้ผลิตในกลุ่ม 
    วันที่..............เดือน.......................................ปี................... 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชนิดพืช/พันธุ์ พ้ืนที่กำรผลิตรวม
(ไร่) 

และจ ำนวนต้น 
(เฉพำะไม้ผล) 

ช่วงระยะเวลำกำรผลิต  
(เฉพำะพืชผัก สมุนไพร  
พืชไร่ โดยระบุเดือน) 

คำดว่ำจะเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

(ระบุเดือน)  

ผลผลิตรวมที่
คำดว่ำจะได้รับ

ต่อปี 
(กิโลกรัม) 

เลขประจ ำ
แปลง 

(กรอกโดย
เจ้ำหน้ำที่นำย

ทะเบียน
เท่ำนั้น) 
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แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงของเกษตรกร 
เรื่อง 

กำรจัดซื้อหรือกำรจัดท ำปัจจัยกำรผลิต 
ชื่อเกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม/แปลง..............................................ชื่อพืช...........................................ปี................... 

วัน/เดือน/ปี ชื่อและปริมำณปัจจัยกำรผลิตที่ซื้อ/จัดท ำเอง รำคำต่อหน่วย 
(บำท/....) 

แหล่งที่ซื้อ/ผู้ให้/จัดท ำเอง 
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แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงของเกษตรกร 
เรื่อง 

กำรปลูก ดูแลรักษำและกำรส ำรวจศัตรูพืช 
ชื่อเกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม/แปลง..............................................ชื่อพืช...............................................ป.ี.................. 

วัน/เดือน/ปี ปลูก ให้น้ ำ ใส่ปุ๋ยบ ำรุง 

ต้น/ผลผลิต 

ก ำจัดวัชพืชและ
ตัดแต่งทรงต้น 

ส ำรวจ
ศัตรูพืช 

ศัตรูพืชที่พบ 

(บอกชนิดของศัตรูพืช) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

หมำยเหตู ให้ใส่วันที่ปฏิบัติงำนและกำเครื่องหมำยในช่องที่มีกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อในวันนั้น 
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แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงของเกษตรกร 
เรื่อง 

กำรใส่ปุ๋ย กำรใช้ฮอร์โมนและสำรเร่งกำรเจริญเติบโต 
ชื่อเกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม/แปลง..............................................ชื่อพืช.............................................ปี................... 

วัน/เดือน/ปี วิธีปฏิบัติ/วิธีใช ้ อัตรำที่ใช้ สำเหตุที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
หมำยเหตุ 1 วิธีปฏิบัติ/วิธีใช้ หมำยถึงใส่รองก้นหลุมหรือใส่รอบต้น หรือใส่ข้ำงต้น หรือใส่แบบโรยเป็นแถวหรือฉีดพ่น
ทำงใบ 
    2 อัตรำที่ใช้ หมำยถึงจ ำนวนกี่กรัมต่อน้ ำกี่ลิตรหรือจ ำนวนกี่ซีซีต่อน้ ำกี่ลิตรหรือจ ำนวนกี่มิลลิลิตรต่อน้ ำกี่
ลิตร 
    3 สำเหตุที่ใช้ หมำยถึงต้นพืชแสดงอำกำรโตช้ำอ่อนแอหรือขำดธำตุอำหำรที่ซึ่งจะมีผลต่อคุณภำพผลผลิต
หรือใช้ตำมช่วงระยะกำรเจริญเติบโตของพืชตำมหลักวิชำกำรกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี 
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แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงของเกษตรกร 
เรื่อง 

กำรใช้สำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช 
ชื่อเกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม/แปลง..............................................ชื่อพืช.............................................ปี................... 

วัน/เดือน/ปี สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช อัตรำที่ใช้ 
(น้ ำหนักต่อน้ ำ) 

สำเหตุที่ใช้ 

1 ชื่อสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชที่ใช้ 
 ชื่อ.................................................................... 

 
  

 ชื่อ................................................................... 
 

  

 ชื่อ.................................................................... 
 

  

 ชื่อ.................................................................... 
 

  

วัน/เดือน/ปี สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช อัตรำที่ใช้ 
(น้ ำหนักต่อน้ ำ) 

สำเหตุที่ใช้ 

2 ชื่อสำรป้องกันก ำจัดแมลงที่ใช้ 
 ชื่อ.................................................................... 

 
  

 ชื่อ................................................................... 
 

  

 ชื่อ.................................................................... 
 

  

 ชื่อ.................................................................... 
 

  

หมำยเหตุ 1 อัตรำที่ใช้ หมำยถึงจ ำนวนกี่กรัมต่อน้ ำกี่ลิตรหรือจ ำนวนกี่ซีซีต่อน้ ำกี่ลิตรหรือจ ำนวนกี่มิลลิลิตรต่อน้ ำกี่
ลิตร 
    2 สำเหตุที่ใช้ หมำยถึงมีโรคอะไรหรือมีแมลงอะไรระบำดจ ำนวนมำกที่จะท ำควำมเสียหำยต่อต้นหรือ
ผลผลิต 
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แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงของเกษตรกร 
เรื่อง 

กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว 
ชื่อเกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม/แปลง..............................................ชื่อพืช.............................................ปี................... 

วัน/เดือน/ปี 
(ที่มีกำรเก็บ

เกี่ยวใน
ฟำร์ม/แปลง) 

กำรเก็บเกี่ยว กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเก่ียว 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เริ่มเก็บ

เกี่ยว 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เก็บเกี่ยว 
วันสุดท้ำย 

จ ำนวน
ผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได้
(กิโลกรัม) 

กำรคัดแยกผลผลิต 

ผลผลิต
คุณภำพ 
(กก.) 

ผลผลิตด้อย
คุณภำพ (กก) 

ผลผลิตเสียหำย
มีโรคและแมลง
ท ำลำย(กก.) 

       

       

       

       

       

       

รวม     

หมำยเหตุ 1 ผลผลิตคุณภำพ หมำยถึงผลผลิตมีขนำด รูปทรง ผิวผล ส ีกลิ่น รสชำติเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคหรือมี
ชั้นคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำข้อก ำหนดคุณภำพชั้นต่ ำของมำตรฐำนสินค้ำเกษตรของพืชชนิดนั้น 
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แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงของเกษตรกร 

เรื่อง 
กำรจ ำหน่ำยผลผลิต 

ชื่อเกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม/แปลง..............................................ชื่อพืช............................................ป.ี.................. 

วัน/เดือน/
ปี 

(ที่มีกำร
จ ำหน่ำย
ผลผลิต) 

วิธีกำรจ ำหน่ำย แหล่งที่จ ำหน่ำยผลผลิต 
ผลผลิต

คุณภำพ(ก) 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตด้อย
คุณภำพ(ข) 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิต
แบบคละ
(ก+ช) 

(กิโลกรัม) 

ตลำดท้องถิ่น 
ภำยในอ ำเภอ 

ตลำดที่อยู่ในตัว
จังหวัด 

พ่อค้ำหรือห้ำงค้ำ
ปลีกหรือผู้

ส่งออกมำรับซื้อ 
กก. บำท กก. บำท กก. บำท 

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

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

 
 
 
 

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

……… 
 

………. 
 

………. 

……….. 
 

………. 
 

…….. 

………. 
 

………. 
 

……… 

………. 
 

……… 
 

……… 

………. 
 

……….. 
 

……….. 

……….. 
 

………. 
 

………. 
 ..................  

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

 
 
 
 

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

……… 
 

………. 
 

………. 

……….. 
 

………. 
 

…….. 

………. 
 

………. 
 

……… 

………. 
 

……… 
 

……… 

………. 
 

……….. 
 

……….. 

……….. 
 

………. 
 

………. 
 ................  

 
……………. 

 
 
 
 

……………. 

……… 
 

………. 
 

………. 

……….. 
 

………. 
 

…….. 

………. 
 

………. 
 

……… 

………. 
 

……… 
 

……… 

………. 
 

……….. 
 

……….. 

……….. 
 

………. 
 

………. 
 ................  

 
……………. 

 
 
 
 

……………. 

……… 
 

………. 
 

………. 

……….. 
 

………. 
 

…….. 

………. 
 

………. 
 

……… 

………. 
 

……… 
 

……… 

………. 
 

……….. 
 

……….. 

……….. 
 

………. 
 

………. 
 ................  

 
……………. 

 
 
 
 

……………. 

……… 
 

………. 
 

………. 

……….. 
 

………. 
 

…….. 

………. 
 

………. 
 

……… 

………. 
 

……… 
 

……… 

………. 
 

……….. 
 

……….. 

……….. 
 

………. 
 

………. 
รวม ......(1)........  .......... .......... .......... ........... .......... .......... 

รวม ....(2).....  .......... ........... .......... .......... ........... .......... 
รวม ….(3)..... .......... ........... .......... .......... ........... .......... 

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3) .......... ........... .......... .......... .......... .......... 
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แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในสวน/แปลงของเกษตรกร 
เรื่อง 

แผนกำรผลิตของเกษตรกร 
ชื่อเกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม/แปลง....................................................ชื่อพืช.........................................................ป.ี................................ 

ปลูก
ครั้ง
ที ่

ฟำร์ม/แปลงที่ ชื่อพืชที่ปลูก จ ำนวน 
พ้ืนที่
ปลูก 
(ไร่) 

จ ำนวน
ต้น 
 

ช่วงวันที่ปลูก 
(วัน/เดือน/ปี) 

ช่วงวันที่เก็บเกี่ยว 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ผลผลิตที่คำด
ว่ำจะได้ 

(กิโลกรัม) 

รำยได้ที่คำดว่ำ
จะได้รับ (บำท) 

วันที่เริ่มปลูก วันที่ปลูกครั้ง
สุดท้ำย 

วันที่เริ่มเก็บ
เกี่ยว 

วันที่เก็บเก่ียว
ครั้งสุดท้ำย 
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แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำและประเมินแปลงเบื้องต้นเพ่ือขอกำรรับรองมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร (มกษ.9001-2556) 

ข้อมูลของเกษตรกร 
ชื่อเกษตรกรเจ้ำของสวน/แปลง...............................................นำมสกุล.................................................................... 
เลขประจ ำตัวตำมบัตรประชำชน                                                                                               
 

ที่อยู่อำศัย(บ้ำนเกษตรกร) เลขท่ี.......................หมู่ท.ี.............................................ชื่อหมู่บ้ำน.................................. 
ถนน...................................................................ต ำบล.............................................อ ำเภอ........................................ 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์..................................... 
 

รหัสประจ ำสวน/แปลง......................................                                                                                
 

ที่ตั้งของสวน/แปลง     เลขที่.......................หมู่ที.่..............................................ชื่อหมู่บ้ำน....................................... 
ถนน...................................................................ต ำบล..............................................อ ำเภอ........................................ 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์................................................................................... .. 
ต ำแหน่งพิกัดภูมิศำสตร์..................................................................และ...................................................................... 
ชนิดพืชที่ปลูกเพ่ือขอกำรรับรอง GAP ชื่อ.....................................พันธุ์....................................พ้ืนที่ปลูก................ไร่ 
วันที่ปลูก............................................................อำยุต้นถึงวันที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลิตผล..........................................วัน/ป ี
วันที่เริ่มเก็บเกี่ยว...............................................วันสุดท้ำยที่จะเก็บเกี่ยว.................................................................... 
ผลิตผลที่จะเก็บเก่ียวได้ทั้งหมด........................................................................................... ...........................กิโลกรัม 
จ ำนวนที่ใช้ส ำหรับบริโภคเอง.............................................................................................. ...........................กิโลกรัม 
จ ำนวนที่จ ำหน่ำยออกจำกสวน/แปลงรวมทั้งสิ้น............................................................................................กิโลกรัม 
ผู้รับซื้อเพ่ือไปจ ำหน่ำยต่อหรือเพ่ือส่งออก.............................................................................. ..................................... 
....................................................................................................................... .............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
กำรปลูกพืชชนิด/พันธุ์ เดียวกันครั้งที่ 2  ซ้ ำในพ้ืนที่เดิมหลังเก็บเก่ียวผลิตผลจำกกำรปลูกครั้งแรกเสร็จสิ้น(ถ้ำมี) 
ชนิดพืชที่ปลูกเพ่ือขอกำรรับรอง GAP ชื่อ.....................................พันธุ์....................................พ้ืนที่ปลูก................ไร่ 
วันที่ปลูก............................................................อำยุต้นถึงวันที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลิตผล...........................................วัน/ป ี
วันที่เริ่มเก็บเกี่ยว...............................................วันสุดท้ำยที่จะเก็บเกี่ยว..................................................................... 
ผลิตผลที่จะเก็บเก่ียวได้ทั้งหมด.......................................................................................... ..............................กิโลกรัม 
จ ำนวนที่ใช้ส ำหรับบริโภคเอง...........................................................................................................................กิโลกรัม 
จ ำนวนที่จ ำหน่ำยออกจำกสวน/แปลง รวมทั้งสิ้น................................................................. ...........................กิโลกรัม 
ผู้รับซื้อเพ่ือไปจ ำหน่ำยต่อหรือเพ่ือส่งออก.............................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................... ............................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำและประเมินแปลงเบื้องต้นเพ่ือขอกำรรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอำหำร 

ข้อก ำหนดที่ 1   น้ ำ 
-แหล่งน้ ำที่ใช้ในแปลงปลูก ได้แก่................................................................................................  
-น้ ำที่ใช้ในกระบวนกำรหลังกำรเก็บเก่ียว ได้แก่........................................................................... 
-น้ ำทีใ่ช้ในกำรผลิตระบบไฮโดรโพนิก ได้แก.่................................................................................ 

 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

1.  น้ ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต ต้อง
มำจำกแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดกำร
ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรำย
ต่อผลิตผล กรณีท่ีเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อน 
ให้วิเครำะห์น้ ำ  

ข้อก ำหนด  
หลัก 

 

 (1.1) 

          

2. กรณีใชน้ ำเสียจำกโรงงำนฯ หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่กอใหเกิดกำรปนเป
อน ได้พิสูจนแล้ววำ น้ ำ ผำนกำร
บ ำบัดน้ ำเสีย และน ำมำใชใน
กระบวนกำรผลิตได้  

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

(1.2) 

            

3. น้ ำที่ใช้หลังกำรเก็บเกี่ยวต้องมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนน้ ำดื่มหรือ
เทียบเท่ำ โดย ให้ควำมส ำคัญกับน้ ำที่
สัมผัสผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ หรือน้ ำ
ที่ตกค้ำงบนผลิตผลที่มีพ้ืนผิวไม่เรียบ 

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

(1.14) 

      

 

4. เปลี่ยนน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอส ำหรับ
พืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ หรือ
ถ้ำมีกำรน ำน้ ำกลับมำใช้ใหม่ ให้มี
ระบบกำรลดปริมำณกำรปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์ และ/หรือวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร  

 

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

 

(1.12) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

5. มีกำรบ ำรุงรักษำระบบกำรให้น้ ำ
ให้สะอำดตำมควำมเหมำะสม เพื่อ
ป้องกันกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 
ส ำหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพ
นิกส์  

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

(1.13) 

      

6. เก็บตัวอยำงน้ ำอยำงนอย 1 ครั้ง ใน
ระยะเริ่มกำรผลิตและในช่วงเวลำที่มี
สภำวะแวดล้อมเสี่ยง ต่อกำรปนเปื้อน 

ข้อก ำหนด
รอง 

(1.3) 

      

7. มีกำรจัดกำรน้ ำเสียที่เกิดจำกกำรใช้
งำน เช่น น้ ำจำกห้องสุขำ น้ ำทิ้งต่ำงๆ 
เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของ
พ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 

ข้อก ำหนด
รอง 

(1.7) 

      

8. น้ ำที่ใช้ละลำยปุ๋ย และวัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตร ควรมีคุณภำพที่ดี  

ข้อแนะน ำ 

(1.4) 

      

9. มีวิธีกำรให้น้ ำที่เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของพืช และควำมชื้นของดิน  

ข้อแนะน ำ 

(1.5) 

      

10. มีวิธีกำรให้น้ ำที่เหมำะสม เพื่อ
ลดกำรสูญเสียน้ ำและควำมเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่
ปลูกและพ้ืนที่โดยรอบ 

ข้อแนะน ำ 

(1.6) 

 

 

      

11. บ ำรุงรักษำระบบกำรให้น้ ำ และ
ดูแลให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

 

ข้อแนะน ำ 

 (1.8) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

12. แหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรไม่ควร
เป็นแหล่งน้ ำที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน ำ 

(1.9) 

      

13. มีกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำ และ
สภำพแวดล้อม  

ข้อแนะน ำ 

(1.10)  

      

14. เลือกแหล่งปลูกที่มีน้ ำเพียงพอใน
กำรผลิตพืชให้มีคุณภำพ  

ข้อแนะน ำ 

(1.11) 

      

 

 ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ข้อก ำหนดที่ 1  น้ ำ 
  ข้อก ำหนดหลัก 5 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ขอ้ 
  ข้อก ำหนดรอง  2 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)..................ข้อ 
  ข้อแนะน ำ       7 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ  NA (ไม่เก่ียวข้อง).................ข้อ 

หมำยเหตุ   1 ข้อก ำหนดหลักทุกข้อจะต้องถูกประเมินว่ำใช่ทุกข้อจึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเรื่อง น้ ำ 
       2 กรณขี้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติของเกษตรกรใน
สวน/แปลง (Non-Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 
       3 ข้อก ำหนดหลักข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่
จึงผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดหลักข้อนั้น 
       4 ข้อก ำหนดรองข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่จึง
ผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดรองข้อนั้นหรือเมื่อน ำไปรวมกับข้อก ำหนดรองของในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP 
พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ที่เหลือรวมทั้งหมด 41 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
แล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด 
       5 ข้อแนะน ำทุกข้อรวม 52 ข้อไม่น ำมำรวมคิดค ำนวณในกำรประเมินแปลงเบื้องต้นด้วยแต่
จะต้องตรวจประเมินเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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ข้อก ำหนดที่ 2:  พ้ืนที่ปลูก 

สภำพพ้ืนที่ปลูก   2.1  ที่รำบ  2.2  ที่รำบลุ่ม    2.3  ที่ดอน 
  2.4  ยกร่อง  2.5  ยกร่องน้ ำขัง  2.6  อ่ืน ๆ ระบุ................................. 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

1. พ้ืนที่ปลูกไมอยู่ในสภำพแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่
เป็นอันตรำยในผลิตผล หำกมีควำม
เสี่ยงฯ ให้วิ เครำะห์ดิน และเก็บผล
วิเครำะห์ฯ ไว้เป็นหลักฐำน 

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

 (2.1) 

            

2. กรณีจ ำเปนตองใชพ้ืนที่ปลูกที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนต้องมีข้อ
พิสูจนที่ชัดเจนวำมีวิธีกำรบ ำบัดที่ลด
กำรปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้  

ข้อก ำหนด
หลัก 

 (2.2) 

             

3. หำกใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร
ที่ใช้รมหรือรำดเพ่ือฆ่ำเชื้อในดินและ
วัสดุปลูก ให้บันทึกข้อมูล ชนิดวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร วันที่ ใช้ 
อั ต ร ำ ก ำ ร ใ ช้  วิ ธี ใ ช้  แ ล ะ ชื่ อ
ผู้ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้
เป็นหลักฐำน  

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

 (2.4) 

            

4. พ้ืนที่ในกำรผลิต ต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 

ข้อก ำหนด
หลัก (2.11) 

      

5. เก็บตัวอย่ำงดินอย่ำงนอย 1 ครั้ง 
ในระยะเริ่มจัดระบบกำรผลิต และ
ในช่วงที่มีสภำวะแวดล้อมเสี่ยงฯ เพื่อ
วิเครำะหกำรปนเปื้อนจำกวัตถุหรือสิ่ง
ที่เป็นอันตรำย และเก็บผลกำรวิ
เครำะหไวเป็นหลักฐำน 

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(2.3) 

      



-30- 

 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

6. พ้ืนที่ปลูกใหม่ ควรเป็นพื้นที่ที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หำกมีผลกระทบ ควรมีมำตรกำรใน
กำรลดหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(2.5) 

      

7. มีกำรวำงผังแปลง จัดท ำแปลง หรือ
ปรับปรุงผังแปลง โดยค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยอำหำร 
สิ่งแวดล้อม คุณภำพผลิตผล และ
สุขภำพควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพ
ของผู้ปฏิบัติงำน 

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(2.6) 

      

8. กำรจัดท ำรหัสแปลงปลูก และข
อมูล ประจ ำแปลง โดยระบุ ชื่อเจำ
ของพ้ืนที่ สถำนที่ติดตอ ชื่อผูดูแล (ถ้ำ
มี ) ที่ ตั้ งแปลง แผนผั งที่ ตั้ งแปลง 
แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืช และพันธุที่
ปลูก  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(2.9) 

      

9. มีกำรดูแลรักษำพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเพ่ือ
ป้องกันกำรเสื่อมโทรมของดิน  

ข้อแนะน ำ 

(2.7) 

      

10. ปลูกพืชให้เหมำะสมกับชนิดของ
ดิน และไม่มีควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิด
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  

ข้อแนะน ำ 

 

(2.8) 

      

11. จัดท ำประวัติกำรใชที่ดินยอนหลัง
อย่ำงนอย 2 ปี 

ข้อแนะน ำ 

 

(2.10) 
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 ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ข้อก ำหนดที่ 2  พ้ืนที่ปลูก 

  ข้อก ำหนดหลัก 4 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ขอ้ 

  ข้อก ำหนดรอง  4 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)..................ข้อ 

  ข้อแนะน ำ       3 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ  NA (ไม่เก่ียวข้อง).................ข้อ 

หมำยเหตุ   1.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อจะต้องถูกประเมินว่ำใช่ทุกข้อจึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเรื่องพ้ืนที่ปลูก 
       2.กรณขี้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติของเกษตรกรในสวน/
แปลง (Non-Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 
       3. ข้อก ำหนดหลักข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่
จึงผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดหลักข้อนั้น 
       4 ข้อก ำหนดรองข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่จึง
ผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดรองข้อนั้นหรือเมื่อน ำไปรวมกับข้อก ำหนดรองของในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP 
พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ที่เหลือรวมทั้งหมด 41 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
แล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด  
       5 ข้อแนะน ำทุกข้อรวม 52 ข้อไม่น ำมำรวมคิดค ำนวณในกำรประเมินแปลงเบื้องต้นด้วยแต่
จะต้องตรวจประเมินเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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ข้อก ำหนดที่  3:  วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร    ไม่ได้ใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรในกำรผลิต 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

1. ใชวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรตำม
ค ำแนะน ำหรืออำงอิงค ำแนะน ำของ   
กรมวิชำกำรเกษตร หรือตำมฉลำกที่
ขึ้นทะเบียน หยุดใช้วัตถุอันตรำยทำง
ก ำ ร เ ก ษ ต ร ก่ อ น เ ก็ บ เ กี่ ย ว ต ำ ม
ค ำแนะน ำในฉลำก หรือค ำแนะน ำ
ของทำงรำชกำร กรณีสงสัยให้สุ่ม
ผลิตผล วิเครำะห์สำรพิษตกค้ำงใน
ผลิตผล ถ้ำผลวิ เครำะห์ฯ เกินค่ำ
มำตรฐำน ให้ตรวจสอบหำสำเหตุ 
และแก้ ไ ข  ร ว มทั้ ง บั นทึ กข้ อมู ล
ดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำน  

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

 

 

 

 

(3.1) 

            

2. ห้ำมใช หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรที่ห้ำมผลิต  
น ำเขำ สงออก หรือมีไว้ครอบครอง 
ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย 
พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

(3.2) 

            

3. กรณีผลิตเพื่อส่งออกให้ใช้วัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรตำมที่
ประเทศคู่ค้ำหรือข้อก ำหนดของ
ประเทศคู่ค้ำ  

ข้อก ำหนด
หลัก 

(3.3) 

            

4. ท ำควำมสะอำดเครื่องพ่นวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรและอุปกรณ์
หลังกำรใช้ทุกครั้ง และก ำจัดน้ ำล้ำง
ด้วยวิธีที่ไม่ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม  

 

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

(3.11) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

5. ผู้ปฏิบัติงำน และ/หรือผู้ควบคุม 
ต้องมีควำมรู้ในกำรใช้วัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช 
ชนิดและอัตรำกำรใช้ เครื่องพ่นวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร และอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

(3.15) 

      

6. เลือกใชเครื่องพนวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตรและอุปกรณ หัวฉีด วิธีกำร
พ่นที่ถูกตอง โดยตรวจสอบใหอยูใน
สภำพที่พรอมจะใชงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

ข้อก ำหนด
รอง 

(3.5) 

      

7. วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรที่ใชไม่
หมดในครำวเดียว ต้องปดฝำใหสนิท
และเก็บในสถำนที่เก็บวัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตร หำกเปลี่ ยนถ่ำย
ภำชนะบรรจุ  ต้ อ งระบุข้ อมู ล ให้
ครบถ้วนถูกต้อง  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

 (3.8) 

            

8. จัดเก็บวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร
ชนิดตำงๆ ในสถำนที่ เฉพำะที่ เป็น
สัดส่วน แยกสำรแต่ละชนิด ควบคุม
กำรหยิบใช้ได้ และไม่ท ำให้เกิดกำร
ปนเปื้อนสู่ผลิตผลและไม่เกิดอันตรำย
ต่อบุคคล  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

 (3.9) 

      

 9. ภำชนะบรรจุวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร ที่ใชหมดแลว ตองท ำลำย 
หรือก ำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

ข้อก ำหนด
รอง 

 (3.12) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

10. ภำชนะบรรจุวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร ที่เสื่อมสภำพหรือหมดอำยุ 
ตองเก็บในสถำนที่เฉพำะ และท ำลำย 
หรือก ำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(3.13) 

      

11. ผู้ปฏิบัติงำนควรมีควำมรู้ในกำร
ป้องกันตนเองจำกกำรใช้วัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตร และกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้น  

ข้อก ำหนด
รอง 

(3.16) 

      

13. ต้องอำบน้ ำ สระผม และเปลี่ยน
เสื้อผ้ำทันทีหลังพนวัตถอัุนตรำยทำง
กำรเกษตร และตองน ำเสื้อผ้ำไปซักให
สะอำดทุกครั้ง โดยซักแยกจำกเสื้อผ้ำที่
ใช้ปกติ  

ข้อก ำหนด
รอง 

(3.19) 

      

14. มีเอกสำรข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรที่ใช้ได้/ห้ำม
ใช้ในประเทศและประเทศคู่ค้ำ  

 

ข้อแนะน ำ 

(3.4) 

      

15. ไม่ใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร 
มำกกว่ำสองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะ
เป็นค ำแนะน ำของหน่วยรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง หรือมีข้อมูลทำงวิชำกำร
รับรอง  

 

ข้อแนะน ำ 

 

(3.6) 

           

16. มีกำรใช้ระบบกำรจัดกำรศัตรูพืช
แบบผสมผสำนที่เหมำะสม  

ข้อแนะน ำ 

(3.7) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

17. จัดเก็บวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตรอื่น เช่น น้ ำมันเชื้อเพลิง 
สำรท ำควำมสะอำด สำรอื่นๆ ที่ไม่ได้
ใช้ทำงกำรเกษตร ให้เก็บเป็นสัดส่วน
เพ่ือปองกันกำรปนเปื้อนสู่ผลิตผลและ
สิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน ำ 

 

 

(3.10) 

      

18. มีกำรบันทึกรำยกำรหรือจัดท ำ
บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร ที่เก็บไว้ในสถำนที่เก็บ  

ข้อแนะน ำ 

 (3.14) 

      

19. ผูพนวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร    
ตองอยูเหนือลมตลอดเวลำ รวมถึง
ต้องระวังละอองวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตรฟุ้งกระจำยไปปนเปื้อน
แปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน ำ 

 

 

 (3.18) 

      

20.มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลและ
อุปกรณ์ ปองกันอุบัติเหตุอยำง
ครบถว้น เช่น น้ ำยำลำงตำ น้ ำสะอำด 
ทรำย ฯลฯ  

ข้อแนะน ำ 

 

(3.20) 

      

21. มีเอกสำรค ำแนะน ำกำรปฏิบัติ 
กรณีท่ีมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดง
ไว้ให้เห็นชัดเจนในบริเวณเก็บวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร  

ข้อแนะน ำ 

 

(3.21) 

      

 
 ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ข้อก ำหนดที่ 3  วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร 

  ข้อก ำหนดหลัก 5 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ขอ้ 

  ข้อก ำหนดรอง  8 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)..................ข้อ 

  ข้อแนะน ำ       8 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ  NA (ไม่เก่ียวข้อง).................ข้อ 
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หมำยเหตุ   1.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อจะต้องถูกประเมินว่ำใช่ทุกข้อจึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเรื่องวัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตร 

       2.กรณขี้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติของเกษตรกรในสวน/
แปลง (Non-Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 

       3. ข้อก ำหนดหลักข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่
จึงผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดหลักข้อนั้น 

       4 ข้อก ำหนดรองข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่จึง
ผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดรองข้อนั้นหรือเมื่อน ำไปรวมกับข้อก ำหนดรองของในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP 
พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ที่เหลือรวมทั้งหมด 41 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
แล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด 

       5 ข้อแนะน ำทุกข้อรวม 52 ข้อไม่น ำมำรวมคิดค ำนวณในกำรประเมินแปลงเบื้องต้นด้วยแต่
จะต้องตรวจประเมินเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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ข้อก ำหนดที่ 4:  กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บเกี่ยว 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

1. กรณีท่ีปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ 
ต้องเฝ้ำระวังและบันทึกข้อมูลกำรใช้
สำรละลำยธำตุอำหำรพืช  

ข้อก ำหนด
หลัก(4.11) 

            

2. ไม่ใช้สิ่งขับถ่ำยของคนมำเป็นปุ๋ย 

 

ข้อก ำหนด
หลัก  

(4.8) 

      

3. หำกคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
ด้วยวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรให้ใช้
ตำมวิธีกำรและอัตรำตำมค ำแนะน ำ
บนฉลำกที่ขึ้นทะเบียนอย่ำงถูกต้อง 
และบันทึกข้อมูลไว้  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

 (4.5) 

      

4. มีกำรใช้ปุ๋ยและสำรปรับปรุงดิน ที่
ปลอดภัยต่อผลิตผลและกำรบริโภค
โดยขึ้นทะเบียนอย่ำงถูกต้องกับกรม
วิชำกำรเกษตร  

ข้อก ำหนด
รอง 

 (4.6) 

      

5. หำกผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้อง
ผ่ำนกระบวนกำรหมักหรือย่อยสลำย
โดยสมบูรณ์ที่ไม่ท ำให้เกิดโรคสู่คน 
ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูล ระบุวิธีกำร วันที่ 
และช่วงเวลำผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

 (4.7) 

      

6. พ้ืนที่เก็บรักษำ ผสม และขนย้ำย
ปุ๋ยและสำรปรับปรุงดิน หรือพ้ืนที่
ส ำหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยกเป็น
สัดส่วน ไม่ปนเปื้อนสู่พ้ืนที่ปลูกและ
แหล่งน้ ำ  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(4.9) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

7. เครื่องมือที่ตองอำศัยควำมเที่ยงตรง 
เช่น หัวฉีด ตองตรวจสอบควำม
เที่ยงตรงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ปรับปรุงซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหมี
ประสิทธิภำพเมื่อน ำไปใชงำน  

ข้อก ำหนด
รอง 

(4.15) 

      

8. มีกำรจัดกำรระบบกำรผลิตเพ่ือให้
ได้ผลิตผลตรงตำมข้อก ำหนดของคู่ค้ำ  

ข้อก ำหนด
รอง (4.17) 

      

9. มีแผนควบคุมกำรผลิต เพ่ือก ำหนด
มำตรกำรควบคุมในแต่ละข้ันตอนที่
อำจส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย 
คุณภำพ สิ่งแวดล้อม สุขภำพ ควำม
ปลอดภัยและสวัสดิภำพของ
ผู้ปฏิบัติงำน  

ข้อแนะน ำ 

 

 (4.1) 

      

10. จัดท ำรำยกำรปจจัยกำรผลิต แหล
งที่มำ ของปัจจัยที่ใชในกำรผลิต พร้อม
ทั้งระบุ ปริมำณ วัน/เดือน/ป ที่จัดซื้อ  

ข้อแนะน ำ 

4.2) 

      

11. เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วน
ขยำยพันธุ์ ต้องมำจำกแหลง่ที่เชื่อถือได้ 
ตรงตำมพันธุ ์ตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด  ตรวจสอบแหล่งที่มำได้ 

ข้อแนะน ำ 

 

 (4.3) 

      

12. ไม่ปลูกพืชชนิดที่มำจำกเมล็ดพันธุ์ 
หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยำยพันธุ์ ที่
เป็นพิษต่อกำรบริโภค ยกเว้นมี
ข้อแนะน ำในกำรบริโภคท่ีถูกต้อง  

ข้อแนะน ำ 

 (4.4) 

            

13. ใช้ปุ๋ยชนิดที่เหมำะสมต่อพืชที่
ปลูกในอัตรำตำมค ำแนะน ำบนฉลำก  

ข้อแนะน ำ 

(4.10) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

14. มีอุปกรณ์กำรเกษตรที่เหมำะสม
และเพียงพอตอกำรปฏิบัติงำน 

ข้อแนะน ำ 

 (4.12) 

      

15. มีสถำนที่เก็บรักษำ เครื่องมือและ
อุปกรณเปนสัดสวน ปลอดภัย และ
ง่ำย ตอกำรน ำไปใชงำน  

ข้อแนะน ำ 

(4.13) 

      

16. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ 
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและอันตรำยต่อ
ผู้ปฏิบัติงำน 

ข้อแนะน ำ 

 (4.14) 

      

17.    ท ำควำมสะอำดเครื่องมือและ
อุปกรณกำรเกษตร ภำชนะท่ีใชในกำร
บรรจุ และขนส่งผลิตผลทุกครั้งทั้ง
ก่อนและหลังกำรใช้งำน 

ข้อแนะน ำ 

 

(4.16) 

      

18. สวนของพืชที่มีโรคเขำท ำลำย
ต้องเผำท ำลำยนอกแปลงปลูก โดยไม่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ข้อแนะน ำ 

(4.18) 

      

19. แยกประเภทของเสีย และสิ่งของที่
ไม่ใช้/ไม่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตให้
ชัดเจน มีที่ท้ิงขยะเพียงพอ หรือระบุ
จุดทิ้ง รวมถึงมีกำรลดของเสียที่เกิดขึ้น
ในกระบวนกำรผลิต  

ข้อแนะน ำ 

 

(4.19) 

      

 
 
 ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ข้อก ำหนดที่ 4 กำรจัดกำรคุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บเกี่ยว 
  ข้อก ำหนดหลัก 2 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ขอ้ 
  ข้อก ำหนดรอง  6 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)..................ข้อ 
  ข้อแนะน ำ      11 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เก่ียวข้อง).................ข้อ 
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หมำยเหตุ   1.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อจะต้องถูกประเมินว่ำใช่ทุกข้อจึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเรื่องกำรจัดกำร
คุณภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บเก่ียว 

       2.กรณขี้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติของเกษตรกรในสวน/
แปลง (Non-Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 

       3. ข้อก ำหนดหลักข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่
จึงผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดหลักข้อนั้น 

       4 ข้อก ำหนดรองข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่จึง
ผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดรองข้อนั้นหรือเมื่อน ำไปรวมกับข้อก ำหนดรองของในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP 
พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ที่เหลือรวมทั้งหมด 41 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
แล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด 

       5 ข้อแนะน ำทุกข้อรวม 52 ข้อไม่น ำมำรวมคิดค ำนวณในกำรประเมินแปลงเบื้องต้นด้วยแต่
จะต้องตรวจประเมินเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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ข้อก ำหนดที่ 5:  กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน หมำย
เหตุ ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

1. เก็บเก่ียวผลิตผลที่มีอำยุเก็บเกี่ยวที่
เหมำะสม มีคุณภำพตำมควำต้องกำร
ของตลำด หรือตำมข้อก ำหนดของคู่
ค้ำ  

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

(5.1) 

            

2. กำรเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่ำงถูก
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อน
ที่มีผลตอควำมปลอดภัยในกำร
บริโภค  

ข้อก ำหนด
หลัก 

(5.2) 

             

3. อุปกรณ์ ภำชนะบรรจุ และวัสดุที่
สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องท ำจำก
วัสดุที่ไม่ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อน  

ข้อก ำหนด
หลัก 

(5.7) 

      

4. คัดแยกผลิตผลที่ไมได้คุณภำพออก 
หรือกำรคัดแยกชั้นคุณภำพและขนำด 
ตำมขอก ำหนดในมำตรฐำนสินคำ
เกษตรแต่ละชนิด หรือตำมขอก ำหนด
ของคูคำ  

ข้อก ำหนดรอง 

(5.3) 

            

5. มีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนจำกวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็นอันตรำยสู่ผลิตผลที่มี
กำรคัดเลือกหรือบรรจุในแปลงแล้ว 
และไม่วำงสัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง  

ข้อก ำหนดรอง 

(5.5) 

      

6. แยกภำชนะในกำรบรรจุของเสีย
และวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรอย่ำง
ชัดเจนจำกภำชนะบรรจุในกำรเก็บ
เกี่ยวและกำรขนย้ำย เพื่อป้องกันกำร
ปนเปื้อน  

ข้อก ำหนดรอง 

(5.6) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน หมำย
เหตุ ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

7. จัดให้มีสถำนที่เก็บรักษำอุปกรณ์
ภำชนะบรรจุและวัสดุให้เป็นสัดส่วน
โดยแยกออกจำกวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร ปุ๋ยสำรปรับปรุงดินและให้
มีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนจำกสัตว์
พำหะน ำโรค 

ข้อก ำหนดรอง 

(5.9) 

            

8. มีกำรป้องสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ใน
บริเวณปฏิบัติงำน โดยเฉพำะสถำนที่
เก็บเก่ียว คัดบรรจุและเก็บรักษำ 
หำกมีควำมเสี่ยงในกำรเป็นพำหะน ำ
โรคให้มีมำตรกำรป้องกัน 

ข้อก ำหนดรอง 

 

(5.13) 

             

9. หำกมีกำรใช้เหยื่อหรือกับดักเพ่ือ
ก ำจัดสัตว์พำหะน ำเชื้อต้องจัดวำงใน
บริเวณท่ีไม่มีควำมเสี่ยงต่อกำร
ปนเปื้อนสู่ผลิตผลภำชนะบรรจุและ
วัสดุรวมถึงให้มีกำรบันทึกข้อมูล 

ข้อก ำหนดรอง 

 

(5.14) 

      

10. ใชเครื่องมือหรือวิธีกำรเฉพำะ
เพ่ือปองกันกำรช้ ำหรือเปนรอยต ำหนิ
ของผลิตผลเนื่องจำกกำรเก็บเกี่ยว 

ข้อแนะน ำ 

(5.4) 

      

11. ดูแลรักษำอุปกรณ์และภำชนะ
บรรจุให้สะอำดเพ่ือป้องกันกำร
ปนเปื้อนสู่ผลิตผล และตรวจสอบให้มี
สภำพพร้อมใช้งำน 

ข้อแนะน ำ 

 

(5.8) 

      

12. มีกำรจัดแยกผลิตผลดอยคุณภำพ
กับผลิตผลคุณภำพ รวมถึงมีแผนกำร
ใชประโยชน และตรวจสอบกำรคละ
ปนของผลิตผลที่ด้อยคุณภำพ 

ข้อแนะน ำ 

 

(5.10) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน หมำย
เหตุ ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

13. สถำนที่ที่ใช้ในกำรจัดกำรหลังกำร
เก็บเก่ียวต้องมีโครงสร้ำงที่สำมำรถ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรปนเปื้อนใน
ผลิตผล  

ข้อแนะน ำ 

 

(5.11) 

      

14. หำกพบควำมเสี่ยงในกำรปนเปื้อน
อันตรำยทำงกำยภำพจำกอุปกรณ์และ
เครื่องมือ ให้มีมำตรกำรป้องกัน  

ข้อแนะน ำ 

 

(5.12) 

      

 
  ข้อก ำหนดหลัก 3 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ขอ้ 

  ข้อก ำหนดรอง  6 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)..................ข้อ 

  ข้อแนะน ำ       5 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ  NA (ไม่เก่ียวข้อง).................ข้อ 

หมำยเหตุ   1.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อจะต้องถูกประเมินว่ำใช่ทุกข้อจึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเรื่องกำรเก็บเก่ียว
และกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว 
       2.กรณขี้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติของเกษตรกรในสวน/
แปลง (Non-Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 
       3. ข้อก ำหนดหลักข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่
จึงผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดหลักข้อนั้น 
       4 ข้อก ำหนดรองข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่จึง
ผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดรองข้อนั้นหรือเมื่อน ำไปรวมกับผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ข้อก ำหนดที่ 5  กำร
เก็บเก่ียวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเก่ียวข้อก ำหนดรองของในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.
9001-2556) ที่เหลือรวมทั้งหมด 41 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วจะต้องผ่ำนกำร
ประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด 
       5 ข้อแนะน ำทุกข้อรวม 52 ข้อไม่น ำมำรวมคิดค ำนวณในกำรประเมินแปลงเบื้องต้นด้วยแต่
จะต้องตรวจประเมินเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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รำยกำรตรวจที่ 6: กำรพักผลิตผล กำรขนย้ำยในแปลงปลูก และเก็บรักษำ 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

1. มีกำรจัดกำรดำนสุขลักษณะของ
สถำนที่และวิธีกำรขนยำย พักผลิตผล 
และ/หรือ เก็บรักษำผลิตผล เพื่อปอง
กำรปนเปื้อนจำกอันตรำยและสิ่ง
แปลกปลอมที่มีผลตอควำมปลอดภัย
ในกำรบริโภคและคุณภำพของผลิตผล  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(6.1) 

      

2. ใชวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผล
ที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพ่ือปองกันกำรปนเป
อนจำกสิ่งปฏิกูล เศษดินและสิ่งสกปรก  
หรือสิ่งที่เปนอันตรำยอื่นๆ จำกพ้ืนดิน  

ข้อก ำหนด
รอง 

(6.2) 

      

3. ไม่ใช้พำหนะที่ใช้ขนสงวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรหรือปุ๋ย ใน
กำรขนย้ำยหรือขนส่งผลิตผล  ใน
กรณีท่ีไมสำมำรถแยกพำหนะไดตองมี
กำรท ำควำมสะอำด รวมถึงมีกำร
บันทึกกำรใช้พำหนะขนส่ง  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(6.3) 

      

4. กำรจัดวำงผลิตผลในบริเวณพัก
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในแปลงปลูกตอง
เหมำะสม สำมำรถปองกันกำรเกิด
รอยแผลที่เกิดจำกกำรขูดขีดหรือ
กระแทก รวมทั้งปญหำกำร
เสื่อมสภำพของผลิตผลอันเนื่องจำก
ควำมรอนและแสงแดด  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

 

(6.5) 

      

5. กรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภำพง่ำย
ต้องมีกำรดูแลและป้องกันที่เหมำะสม
ก่อนกำรขนส่ง  

ข้อก ำหนด
รอง 

(6.7) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

6. เลือกใชภำชนะท่ีใชในกำรบรรจุ
ขั้นตน เพ่ือกำรขนถำยผลิตผลภำยใน
พ้ืนที่แปลงปลูกไปยังพ้ืนที่คัดแยก
บรรจุที่เหมำะสม มีวัสดุกรุภำยใน
ภำชนะเพ่ือปองกันกำรกระแทกเสียด
สี  

ข้อแนะน ำ 

 

(6.4) 

      

7. กำรขนย้ำยผลิตผลในแปลงปลูกให้
ปฏิบัติดวยควำมระมัดระวังและ
ป้องกันกำรปนเปื้อนที่เปนอันตรำยต่อ
กำรบริโภคได้  

ข้อแนะน ำ 

(6.6) 

      

8. พำหนะที่ใช้ในกำรขนย้ำยต้อง
สำมำรถรักษำคุณภำพของผลิตผล  

ข้อแนะน ำ 

(6.8) 

      

9. ให้ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภำชนะแล้ว
ด้วยควำมระมัดระวังและขนส่งไปยัง
จุดรวบรวมสินค้ำทันทีท่ีเก็บเกี่ยว 
และ/หรือหลังกำรตัดแต่งคัดคุณภำพ 
หรือคัดขนำดแล้ว  

ข้อแนะน ำ 

 

(6.9) 

      

 
 ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ขอ้ก ำหนดที่ 6 กำรพักผลติผล กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและเก็บรกัษำ 
  ข้อก ำหนดหลัก 0 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ข้อ 
  ข้อก ำหนดรอง  5 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)..................ข้อ 
  ข้อแนะน ำ       4 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ข้อ 

หมำยเหตุ   1.ไม่มีข้อก ำหนดหลักในข้อก ำหนดที่ 6 เรื่องกำรพักผลติผล กำรขนย้ำยในแปลงปลูกและเก็บรักษำ 
       2.กรณีข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไมเ่กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตัิของเกษตรกรในสวน/แปลง (Non-
Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 
       3. ข้อก ำหนดรองข้อใดท่ีถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่จึงผ่ำนกำร
ประเมินข้อก ำหนดหลักข้อน้ันหรือเมื่อน ำไปรวมกับข้อก ำหนดรองของในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-
2556) ที่เหลือรวมทั้งหมด 41 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่
น้อยกว่ำ 25 ข้อ หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองท้ังหมด 
       5 ข้อแนะน ำทุกข้อรวม 52 ข้อไม่น ำมำรวมคดิค ำนวณในกำรประเมินแปลงเบื้องต้นด้วยแต่จะต้องตรวจ
ประเมินเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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ข้อก ำหนดที่ 7: สุขลักษณะส่วนบุคคล 

 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

1. ผทูี่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง 
โดยเฉพำะหลังกำรเก็บเกี่ยวผลิตผลที่
มีควำมเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนตองมี
กำรดูแลสุขลักษณะสวนบุคคลและมี
วิธีกำรป้องกันไมใหเกิดกำรปนเปอนสู่
ผลิตผล 

ข้อก ำหนด
หลัก 

 

 (7.2) 

      

2. ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ หรือได้รับกำรฝึกอบรม
สุขลักษณะส่วนบุคคล  

ข้อก ำหนด
รอง 

(7.1) 

      

3. มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดำนสุข
ลักษณะสวนบุคคลที่เพียงพอและอยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน สำมำรถ
ป้องกันของเสียตำงๆไม่ให้เกิดกำร
ปนเปอนสู่แปลงปลูกและผลิตผล  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

 (7.3) 

      

4. ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตรต้องได้รับกำรตรวจ
สุขภำพอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ข้อก ำหนด
รอง 

(7.5) 

      

5. กรณีผู้ปฏิบัติงำนเจ็บปวยต้อง
รำยงำนใหผดููแลกำรผลิตทรำบ เพ่ือ
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ให้เกิด
กำรปนเปื้อนสู่ผลิตผล  

ข้อแนะน ำ 

 

 (7.4) 

      

6. จัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
พ้ืนฐำนที่เหมำะสมแก่ผู้ปฏิบัติงำน  

 

ข้อแนะน ำ 

(7.6) 

      



-47- 

 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

7. จัดกำรอบรมให้ควำมรู้ที่เหมำะสม
กับหน้ำที่ที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน 

 

ข้อแนะน ำ 

(7.7) 

      

8. เจ้ำของฟำร์มและผู้ปฏิบัติงำนต้องมี
ควำมรู้หรือได้รับกำรฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตร
ที่ด ี 

ข้อแนะน ำ 

 

(7.8) 

      

 

 ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ข้อก ำหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล 
  ข้อก ำหนดหลัก 1 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ขอ้ 
  ข้อก ำหนดรอง  3 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)..................ข้อ 
  ข้อแนะน ำ       4 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ  NA (ไม่เก่ียวข้อง).................ข้อ 
 

หมำยเหตุ   1.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อจะต้องถูกประเมินว่ำใช่ทุกข้อจึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเรื่องสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล 
       2.กรณขี้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติของเกษตรกรในสวน/
แปลง (Non-Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 
       3. ข้อก ำหนดหลักข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่
จึงผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดหลักข้อนั้น 
       4 ข้อก ำหนดรองข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่จึง
ผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดรองข้อนั้นหรือเมื่อน ำไปรวมกับข้อก ำหนดรองของในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP 
พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ที่เหลือรวมทั้งหมด 41 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
แล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด 
       5 ข้อแนะน ำทุกข้อรวม 52 ข้อไม่น ำมำรวมคิดค ำนวณในกำรประเมินแปลงเบื้องต้นด้วยแต่
จะต้องตรวจประเมินเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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ข้อก ำหนดที่ 8: กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

1. มีบันทึกข้อมูลกำรใช้วัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตรที่ใช้ฆ่ำเชื้อในดิน (2.4) 

ข้อก ำหนด
หลัก 

(8.2) 

      

2. มีบันทึกข้อมูลกำรใช้วัตถุอันตรำย
ทำงกำรเกษตรทุกครั้งที่ใช้และชื่
ผู้ปฏิบัติงำน ( 3.1) 

ข้อก ำหนด
หลัก 

(8.4) 

      

3.มีบันทึกขอมลูกำรปฏิบัติก่อนและ
หลังเก็บเกี่ยวในขั้นตอนกำรปฏิบัติที่
ส ำคัญที่มีผลตอควำมปลอดภัยของ
ผลิตผล (5.2) 

ข้อก ำหนด
หลัก 

(8.7) 

      

4.มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและ
ข้อมูลประจ ำแปลงปลูก (2.9) 

ข้อก ำหนด
รอง 

(8.3) 

      

5.มีบันทึกข้อมูลกำรก ำจัดสัตว์พำหนะ
น ำเชื้อ (5.14) 

ข้อก ำหนด
รอง 

(8.9) 

      

6. มีบันทึกข้อมูลกำรใช้พำหนะขนส่ง  

 (6.3) 

ข้อก ำหนด
รอง 

(8.10) 

      

7. มีกำรบันทึกขอ้มูลเกี่ยวกับประวัติ
กำรฝึกอบรมหรือหลักฐำนผลกำร
ตรวจสุขภำพหรือกำรจัดกำรด้ำน
สุขลักษณะส่วนบุคคล (7.1, 7.5, 7.7, 
7.8) 

ข้อก ำหนด
รอง 

 

(8.11) 
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ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

8. ผลิตผลที่อยู่ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ
และขนย้ำย หรือบรรจุเพื่อจ ำหน่ำย 
ต้องระบุรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือ
เครื่องหมำยแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่
เก็บเก่ียว  

ข้อก ำหนด
รอง 

 

 (8.14) 

      

9. ในกำรจ ำหน่ำยผลิตผล ต้องบันทึก
ข้อมูลผู้รับซื้อ หรือแหล่งที่น ำผลิตผล
ไปจ ำหน่ำย รวมถึงปริมำณท่ีจ ำหน่ำย  

ข้อก ำหนด
รอง 

(8.15) 

      

10. เก็บบันทึกขอมูลกำรปฏิบัติงำน
และเอกสำรส ำคัญที่เก่ียวของกับกำร 
ปฏิบัติงำนไว อย่ำงน้อย 2 ปของกำร
ผลิตติดตอกัน หรือตำมท่ี
ผู้ประกอบกำรหรือประเทศคูคำตอง
กำร 

ข้อก ำหนด
รอง 

 

 (8.16) 

      

11. มีบันทึกข้อมูลกำรใช้น้ ำ เช่น ชนิด
พืช วันที่ สถำนที่ และปริมำณน้ ำใช้ 
หรือระยะเวลำให้น้ ำ (1.5, 1.6) 

ข้อแนะน ำ 

 (8.1) 

      

12. มีบันทึกข้อมูล/หลักฐำนกำรได้มำ 
และรำยชื่อวัตถุอันตรำยทำง
กำรเกษตร ที่จัดเก็บ (3.4, 3.14) 

ข้อแนะน ำ 

(8.5) 

      

13. มีบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
ได้มำ กำรใช้ปุ๋ย สำรปรับปรุงดิน และ
ชื่อผู้ปฏิบัติงำน (4.2) 

ข้อแนะน ำ 

 (8.6) 

      

14. มีบันทึกขอมลูกำรปฏิบัติก่อนและ
หลังเก็บเกี่ยวในขั้นตอนกำรปฏิบัติที่
ส ำคัญที่มีผลตอคุณภำพของผลิตผล 
(5.3, 5.10) 

ข้อแนะน ำ 

 

(8.8) 

      



-50- 

 

ข้อก ำหนด 
ระดับข้อ 

ก ำหนด 

ผลกำรตรวจประเมิน วิธีกำรตรวจประเมิน 
หมำยเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ NA พินิจ สัมภำษณ์ 

15 จัดท ำเอกสำรหรือแบบบันทึก ให
เปนปจจุบัน ครบถวน ส ำหรับกำร
ผลิตในฤดูกำล และลงชื่อผู้ปฏิบัติงำน
ทุกครั้งที่มีกำรบันทึกขอมูล  

ข้อแนะน ำ 

 

 

(8.12) 

      

16.  มีกำรจัดเก็บเอกสำร และ/หรือ 
บันทึกขอมูลเปนหมวดหมูแยกเปน็
ฤดูกำล กำรผลิต  

ข้อแนะน ำ 

 

(8.13) 

      

17. กรณีพบปัญหำกำรปฏิบัติในแปลง
ปลูกที่อำจมีผลต่อควำมปลอดภัยต้อง
แยกผลิตผล และป้องกันไม่ให้มีกำร
น ำ ไปจ ำหน่ ำย  หำกพบหลั งจำก
จ ำหน่ำยแล้วให้รีบแจ้งผู้ซื้อผลิตผล
ทันท ี 

ข้อแนะน ำ 

 

 

(8.17) 

      

18. กรณีที่พบปัญหำกำรปฏิบัติใน
แ ป ล ง ป ลู ก ที่ อ ำ จ มี ผ ล ต่ อ ค ว ำ ม
ปลอดภัยให้สืบหำสำเหตุและหำ
แนวทำงแก้ปัญหำ เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดข้ึนอีก และให้มีกำรบันทึกข้อมูล  

ข้อแนะน ำ 

 

 

 (8.18) 

      

19. มีกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำนหรือ
บันทึกข้อมูลอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
เก็บข้อมูลผลกำรทบทวนและแก้ไขไว้  

ข้อแนะน ำ 

(8.19) 

      

20. มีกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน
และเก็บบันทึกข้อมูลไว้  

ข้อแนะน ำ 

 

(8.20) 
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 ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ข้อก ำหนดที่ 8 กำรบันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ 
  ข้อก ำหนดหลัก 3 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ขอ้ 

  ข้อก ำหนดรอง  7 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)..................ข้อ 

  ข้อแนะน ำ     10 ข้อ  ใช่..............ข้อ  ไม่ใช่.................ข้อ  NA (ไม่เกี่ยวข้อง).................ขอ้ 

 
หมำยเหตุ   1.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อจะต้องถูกประเมินว่ำใช่ทุกข้อจึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินเรื่องกำรบันทึก

ข้อมูลและกำรตำมสอบ 
       2.กรณขี้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองใดไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติของเกษตรกรในสวน/
แปลง (Non-Applicable: NA) ข้อก ำหนดหลัก ข้อก ำหนดรองนั้นไม่น ำมำคิดค ำนวณ 
       3. ข้อก ำหนดหลักข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่
จึงผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดหลักข้อนั้น 
       4 ข้อก ำหนดรองข้อใดที่ถูกประเมินว่ำไม่ใช่จะต้องให้แก้ไขข้อบกพร่องจนถูกประเมินใหม่ว่ำใช่จึง
ผ่ำนกำรประเมินข้อก ำหนดรองข้อนั้นหรือเมื่อน ำไปรวมกับข้อก ำหนดรองของในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP 
พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ที่เหลือรวมทั้งหมด 41 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
แล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด  
       5 ข้อแนะน ำทุกข้อรวม 52 ข้อไม่น ำมำรวมคิดค ำนวณในกำรประเมินแปลงเบื้องต้นด้วยแต่
จะต้องตรวจประเมินเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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แบบบันทึกข้อบกพร่องและรำยงำนกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ครั้งที1่ 

ชื่อเกษตรกรเจ้ำของแปลง/สวน...............................................นำมสกุล................................................................. 
เลขประจ ำตัวตำมบัตรประชำชน...........................................................รหัสประจ ำแปลง....................................... 
ชนิดพืชที่ปลูกเพ่ือขอกำรรับรอง GAP ชื่อ.....................................พันธุ์....................................พ้ืนที่ปลูก..............ไร่ 
 

รำยกำรตรวจประเมิน 

1.    1. น้ ำ                      พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 1.1 น้ ำท่ีใช้ในกำรผลิต ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็น
อันตรำยต่อผลผลติ 

 1.6 เก็บตัวอย่ำงน้ ำวิเครำะห์ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 

 1.2 บ ำบัดน้ ำเสีย ก่อนน ำมำใช้ในกำรผลิตพืช  1.7 มีกำรจัดกำรน้ ำเสีย จำกกำรใช้งำน ไม่ให้ลงสูส่ิ่งแวดล้อม 

 1.3 คุณภำพน้ ำหลังกำรเก็บเกี่ยวที่สัมผัสผลผลิตที่บริโภค 
เทียบเท่ำน้ ำดื่ม 

    

 1.4 ระบบไฮโดรโพนิกส์ ต้องเปลี่ยนน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 1.5 ระบบไฮโดรโพนิกส์ ต้องใช้น้ ำท่ีสะอำดป้องกันกำร
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย ์

 

 

2. พื้นที่ปลูก                       พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 2.1 พื้นที่ปลูก ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรำยต่อ
ผลผลติ 

 2.5 วิเครำะห์ดินอย่ำงน้อย 1 ครั้ง เมื่อเริม่จัดระบบกำรผลิต 

 2.2 พื้นที่ปลูกท่ีเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อน ต้องมีกำรบ ำบัดสู่
ระดับที่ปลอดภยั 

 2.6 พื้นที่ปลูกใหม่ไม่เป็นพ้ืนท่ีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 2.3 ต้องบันทึกรำยละเอียด ในกำรใช้สำรเคมีรม/รำด 
เพื่อฆ่ำเชื้อในดิน 

 2.7 จัดท ำ/ปรับปรุงผังแปลง โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 
4 ด้ำน 

 2.4 พื้นที่ปลูก ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดกฎหมำย  2.8 จัดท ำรหสัแปลง/ข้อมูลประจ ำแปลงปลูก 
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รำยกำรตรวจประเมิน 

3. วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร                     พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี ้

 3.1 ใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรหรือ
ตำมฉลำก 

 3.6 เลือกใช้เครื่องพ่นสำรเคม/ีอุปกรณ์ /วิธีกำรพ่น ที่ถูกต้อง 

 หยุดใช้สำรเคมีก่อนกำรเก็บเกีย่วตำมฉลำก  3.7 สำรเคมีที่เหลือใช้ ต้องปิดให้สนิท และเก็บในสถำนท่ีเฉพำะ 

 บันทึกข้อมูล ตรวจสอบหำสำเหตุและแก้ไขป้องกัน
กำรเกิดซ้ ำ  กรณีมผีลวิเครำะหส์ำรพิษตกค้ำงในผลติผล เกิน
ค่ำมำตรฐำน 

 3.8 ต้องมีสถำนท่ีเก็บสำรเคม ีเป็นสัดส่วน ควบคุมกำรหยิบ
ใช้ได้ 

 3.2 ไม่ใช้วัตถุอันตรำย ทำงกำรเกษตรที่หำ้มใช้ (วอ.4)  3.9 ภำชนะบรรจุสำรเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ท ำลำย/ก ำจัดด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง 

 3.3 ไม่ใช้วัตถุอันตรำยที่ประเทศคู่ค้ำห้ำมใช้  3.10  จัดเก็บภำชนะบรรจสุำรเคมีที่เสื่อมสภำพ หรือหมดอำย ุ

 3.4 ท ำควำมสะอำดเครื่องพ่นวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร
และอุปกรณ์ ทุกครั้งหลังใช้งำนและก ำจัดน้ ำล้ำงที่ไม่ท ำให้เกดิ
กำรปนเปื้อนสูส่ิ่งแวดล้อม 

 3.5 ผู้ปฏิบัติงำน / ผู้ควบคมุตอ้งมีควำมรู้ในกำรใช้สำรเคมี 
และศัตรูพืช 

ในสถำนท่ีเฉพำะ และ/หรือ ท ำลำย ก ำจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง 

3.11 ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ในกำรป้องกันกับตนเอง /กำรปฐม
พยำบำล 

 3.12 ผู้ฉีดพ่นสำรเคมี ต้องสวมเสื้อผ้ำมิดชิดมีอุปกรณ์ป้องกัน
สำรพิษ 

 3.13  ผู้พ่นสำรเคมี ต้องอำบน้ ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้ำทันทีหลงั
ฉีดพ่น 

4. กำรจัดกำรคณุภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บ
เกี่ยว 

                   พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี ้

 4.1 บันทึกกำรใช้สำรละลำยธำตุอำหำร ในระบบไฮโดรโพ
นิกส ์

 4.2 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ำยของคนมำเป็นปุ๋ย 

 

 4.3 เมล็ดพันธ์ุที่คลุกสำรเคมี ใช้ตำมค ำแนะน ำ และบันทึก
ข้อมูล 

 4.4 กำรใช้ปุ๋ยและสำรปรับปรงุดิน ต้องป้องกันกำรปนเปื้อนสู่          
ผลิตผล ให้ปลอดภัยต่อกำรบริโภค และต้องขึ้นทะเบียน 
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รำยกำรตรวจประเมิน 

  4.5 ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตใช้เอง ให้หมัก/ย่อยสลำยสมบูรณ์และบันทกึ
ข้อมูล 

  4.6 พื้นที่เก็บรักษำ ผสม ขนยำ้ยปุ๋ย สำรปรับปรุงดิน พ้ืนท่ีหมัก 
ปุ๋ยอินทรีย์แยกออกเป็นสดัส่วน ไม่ปนเปื้อนสู่พื้นท่ีปลูก แหล่งน้ ำ 

  4.7 ตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ ท่ีต้องอำศัยควำมเที่ยงตรง 
ปีละ 1 ครั้ง และซ่อมแซมหำกพบควำมคลำดเคลื่อน 

  4.8  จัดกำรผลติผลตำมข้อก ำหนดคู่ค้ำ 

 

5. กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัตหิลงักำรเก็บเกี่ยว                  พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 5.1  อำยุเก็บเกี่ยวผลติผลต้องเหมำะสม มีคณุภำพ หรือ
ตำมควำมต้องกำรของคู่ค้ำ 

 5.4 คัดแยกผลิตผลตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน / หรือคู่ค้ำ 

 5.2  กำรเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัตอิย่ำงถูกสุขลักษณะ ป้องกัน
กำร ปนเปื้อน 

 5.5 ผลิตผลในแปลงท่ีเก็บเกีย่วแล้ว ไม่วำงสมัผสักับดินโดยตรง 

 5.6 แยกภำชนะบรรจุ ของเสยี / วัตถุอันตรำยออกจำกภำชนะ
บรรจผุลติผล อย่ำงชัดเจน 

 5.3  อุปกรณ์ / ภำชนะบรรจุ / วัสดุทีส่ัมผสักับผลิตผล
โดยตรงต้องท ำจำกวัสดุทีไ่ม่ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อน 

 5.7 มีสถำนท่ีเก็บรักษำอุปกรณ์ / ภำชนะ / วัสดุ  เป็นสัดส่วน 

 5.8 ป้องกันสัตว์เลี้ยง บริเวณปฏิบัติงำน/เก็บเกี่ยว/คัดบรรจ/ุ
เก็บรักษำ 

  5.9 เหยื่อ/กับดัก สัตว์พำหะน ำเชื้อโรคและจัดวำงไม่ให้ปนเปื้อน
ต่อผลติผล มีบันทึกกำรใช้ 

    6. กำรพักผลิตผล กำรขนย้ำยในแปลงปลูก และเก็บรักษำ                     พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

 

ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 6.1  มีกำรจัดกำรสุขลักษณะของสถำนท่ี / วิธีกำรขนย้ำย /พัก
ผลิตผล / เก็บรักษำท่ีป้องกันกำรปนเปื้อนสู ่
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  6.2  ใช้วัสดุปูรองพื้นบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

 6.3  ไม่ใช้พำหนะขนสำรเคมี / ปุ๋ย ขนย้ำยขนส่งผลติผล หำกใช้
ต้องท ำควำมสะอำดก่อนกำรใช้งำน และบันทึกกำรใช้พำหนะ 

 6.4  กำรจัดวำง / พักผลิตผลในแปลงปลูก ต้องเหมำะสม 
ป้องกันกำรขูดขีด / กระแทก / ควำมร้อน และแสงแดด 

 6.5  ผลิตผลที่เสื่อมคุณภำพง่ำย ต้องดูแล / ป้องกนั ที่เหมำะสม
ก่อนกำรขนส่ง 

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล                   พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 7.1 ผู้สมัผสัผลิตผลโดยตรง ตอ้งมีกำรดูแลสุขลักษณะส่วน
บุคคลและป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนสูผ่ลิตผล 

 7.2 ผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้/ เขำ้ใจ/ ไดร้ับกำรอบรมสุขลักษณะ
ส่วน บุคคล 

 7.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ/ พร้อมใช้งำนสำมำรถ
ป้องกันของ เสียไม่ให้ลงสู่แปลงปลูก/ ผลิตผล 

  7.4 ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำรเคมีต้องตรวจสุขภำพอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

8. บันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ                     พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 8.1  มีบันทึกข้อมูลกำรใช้สำรเคมีฆ่ำเชื้อในดิน  8.4 มีบันทึกรหัสแปลงปลูก และข้อมลูประจ ำแปลงปลูก 

 8.2  มีบันทึกข้อมูลกำรใช้สำรเคมี ทุกครั้งท่ีใช้ ระบุชนิด
พืช ชนิดวันท่ีใช้ อัตรำและวิธีกำรใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติงำน 

 8.5 มีบันทึกข้อมูลกำรก ำจัดสตัว์พำหนะ 

 8.6 มีบันทกึข้อมูลกำรบ ำรุงรกัษำ /กำรใช้ พำหนะขนส่ง 

 8.3 บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติกอ่น/หลังเก็บเกีย่ว ท่ีมีผลต่อ
ควำมปลอดภัยของผลิตผล 

 8.7 มีบันทึกประวัติฝึกอบรม/ผลกำรตรวจสุขภำพ  

 8.8 ผลิตผลที่เก็บรักษำ/ขนยำ้ย/บรรจุ ต้องระบุรุ่นผลิต/หรือตดิ
รหัสหรือเครื่องหมำยแสดง/วันเกบ็เกี่ยว ตรวจสอบที่มำได ้

 

 

 

 8.9 มีบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรอืแหล่งจ ำหน่ำย และปรมิำณ
จ ำหน่ำย 
 8.10 เก็บบันทึก/เอกสำร อยำ่งน้อย 2 ปี ติดต่อกัน/ คู่ค้ำ
ต้องกำร 
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ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องตน้ครั้งท่ี 1 

1.ด ำเนินกำรตรวจ..............รำยกำร    เป็นไปตำมข้อก ำหนดหลัก.............%    เป็นไปตำมข้อก ำหนดรอง…………..%    

บันทึกข้อสังเกต  ........................................................................................................................................................................... 

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

2.กรณีพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทำงแก้ไข   ดังนี้  

ก ำหนดระยะเวลำแก้ไขข้อบกพร่องจ ำนวน...........วัน..ตั้งแต่วันท่ี(วัน/เดือน/ปี) …………………ถึงวันท่ี (วัน/เดือน/ปี)..................... 

ตำมข้อก ำหนดหลัก จะด ำเนินแกไ้ขข้อบกพร่องให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 

ตำมข้อก ำหนดรอง จะด ำเนินแกไ้ขข้อบกพร่อง อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่อง 

 

ลงช่ือ...............................................เจ้ำของฟำร์ม/แปลง  

 

          ลงช่ือ….................................................ที่ปรึกษำเกษตรกร 

    (……………….....................………….)                   (…………………….……………………….....) 

วันท่ี .........../................................../................ วันท่ี .........../................................../................ 

หมำยเหตุ 
 1 หำกพบข้อบกพร่อง ทั้งข้อก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน 
GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ให้กำเครื่องหมำยในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในช่องพบข้อบกพร่อง หำกไม่พบ
ข้อบกพร่องในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP ทั้งข้อก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดให้กำเครื่องหมำย
ในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในช่องไม่พบข้อบกพร่อง 
 2 ข้อก ำหนดหลักข้อใดและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร 
(มกษ.9001-2556) มีข้อบกพร่อง ให้กำเครื่องหมำยในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในขอ้ก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรอง
นั้น ซึ่งแสดงว่ำเกษตรกรจะต้องปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติตำมรำยละเอียดในข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร 
(มกษ.9001-2556) หรือตำมค ำแนะน ำของที่ปรึกษำเกษตรกรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 3.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) รวมทั้งหมด 
23 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อ หรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อ
ก่อน (ไม่ใช่ได้รับกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อแต่ไม่รู้ว่ำผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) จึงจะไปประเมินเบื้องต้นในข้อก ำหนดรอง
ทั้งหมด 
 4 ข้อก ำหนดรองในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) รวมทั้งหมด 41 ข้อ
จะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ 
หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด 
 5 ข้อแนะน ำทุกข้อในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) จะต้องตรวจ
ประเมินเบื้องต้นด้วยเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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แบบบันทึกข้อบกพร่องและรำยงำนกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ครั้งที่ 2 

ชื่อเกษตรกรเจ้ำของแปลง/สวน...............................................นำมสกุล................................................................. 
เลขประจ ำตัวตำมบัตรประชำชน...........................................................รหัสประจ ำแปลง....................................... 
ชนิดพืชที่ปลูกเพ่ือขอกำรรับรอง GAP ชื่อ.....................................พันธุ์....................................พ้ืนที่ปลูก...........ไร่ 
 

รำยกำรตรวจประเมิน 

1.    1. น้ ำ                      พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 1.1 น้ ำท่ีใช้ในกำรผลิต ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็น
อันตรำยต่อผลผลติ 

 1.6 เก็บตัวอย่ำงน้ ำวิเครำะห์ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 

 1.2 บ ำบัดน้ ำเสีย ก่อนน ำมำใช้ในกำรผลิตพืช  1.7 มีกำรจัดกำรน้ ำเสีย จำกกำรใช้งำน ไม่ให้ลงสูส่ิ่งแวดล้อม 

 1.3 คุณภำพน้ ำหลังกำรเก็บเกี่ยวที่สัมผัสผลผลิตที่บริโภค 
เทียบเท่ำน้ ำดื่ม 

    

 1.4 ระบบไฮโดรโพนิกส์ ต้องเปลี่ยนน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 1.5 ระบบไฮโดรโพนิกส์ ต้องใช้น้ ำท่ีสะอำดป้องกันกำร
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย ์

 

 

2. พื้นที่ปลูก                       พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 2.1 พื้นที่ปลูก ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรำยต่อ
ผลผลติ 

 2.5 วิเครำะห์ดินอย่ำงน้อย 1 ครั้ง เมื่อเริม่จัดระบบกำรผลิต 

 2.2 พื้นที่ปลูกท่ีเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อน ต้องมีกำรบ ำบัดสู่
ระดับที่ปลอดภยั 

 2.6 พื้นที่ปลูกใหม่ไม่เป็นพ้ืนท่ีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 2.3 ต้องบันทึกรำยละเอียด ในกำรใช้สำรเคมีรม/รำด 
เพื่อฆ่ำเชื้อในดิน 

 2.7 จัดท ำ/ปรับปรุงผังแปลง โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 
4 ด้ำน 

 2.4 พื้นที่ปลูก ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดกฎหมำย  2.8 จัดท ำรหสัแปลง/ข้อมูลประจ ำแปลงปลูก 
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รำยกำรตรวจประเมิน 

3. วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร                     พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี ้

 3.1 ใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรหรือ
ตำมฉลำก 

 3.6 เลือกใช้เครื่องพ่นสำรเคม/ีอุปกรณ์ /วิธีกำรพ่น ที่ถูกต้อง 

 หยุดใช้สำรเคมีก่อนกำรเก็บเกีย่วตำมฉลำก  3.7 สำรเคมีที่เหลือใช้ ต้องปิดให้สนิท และเก็บในสถำนท่ีเฉพำะ 

 บันทึกข้อมูล ตรวจสอบหำสำเหตุและแก้ไขป้องกัน
กำรเกิดซ้ ำ  กรณีมผีลวิเครำะหส์ำรพิษตกค้ำงในผลติผล เกิน
ค่ำมำตรฐำน 

 3.8 ต้องมีสถำนท่ีเก็บสำรเคม ีเป็นสัดส่วน ควบคุมกำรหยิบ
ใช้ได้ 

 3.2 ไม่ใช้วัตถุอันตรำย ทำงกำรเกษตรที่หำ้มใช้ (วอ.4)  3.9 ภำชนะบรรจุสำรเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ท ำลำย/ก ำจัดด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง 

 3.3 ไม่ใช้วัตถุอันตรำยที่ประเทศคู่ค้ำห้ำมใช้  3.10  จัดเก็บภำชนะบรรจสุำรเคมีที่เสื่อมสภำพ หรือหมดอำย ุ

 3.4 ท ำควำมสะอำดเครื่องพ่นวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร
และอุปกรณ์ ทุกครั้งหลังใช้งำนและก ำจัดน้ ำล้ำงที่ไม่ท ำให้เกดิ
กำรปนเปื้อนสูส่ิ่งแวดล้อม 

 3.5 ผู้ปฏิบัติงำน / ผู้ควบคมุตอ้งมีควำมรู้ในกำรใช้สำรเคมี 
และศัตรูพืช 

ในสถำนท่ีเฉพำะ และ/หรือ ท ำลำย ก ำจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง 

3.11 ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ในกำรป้องกันกับตนเอง /กำรปฐม
พยำบำล 

 3.12 ผู้ฉีดพ่นสำรเคมี ต้องสวมเสื้อผ้ำมิดชิดมีอุปกรณ์ป้องกัน
สำรพิษ 

 3.13  ผู้พ่นสำรเคมี ต้องอำบน้ ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้ำทันทีหลงั
ฉีดพ่น 

4. กำรจัดกำรคณุภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บ
เกี่ยว 

                   พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี ้

 4.1 บันทึกกำรใช้สำรละลำยธำตุอำหำร ในระบบไฮโดรโพ
นิกส ์

 4.2 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ำยของคนมำเป็นปุ๋ย 

 

 4.3 เมล็ดพันธ์ุที่คลุกสำรเคมี ใช้ตำมค ำแนะน ำ และบันทึก
ข้อมูล 

 4.4 กำรใช้ปุ๋ยและสำรปรับปรงุดิน ต้องป้องกันกำรปนเปื้อนสู่          
ผลิตผล ให้ปลอดภัยต่อกำรบริโภค และต้องขึ้นทะเบียน 
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รำยกำรตรวจประเมิน 

  4.5 ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตใช้เอง ให้หมัก/ย่อยสลำยสมบูรณ์และบันทกึ
ข้อมูล 

  4.6 พื้นที่เก็บรักษำ ผสม ขนยำ้ยปุ๋ย สำรปรับปรุงดิน พ้ืนท่ีหมัก 
ปุ๋ยอินทรีย์แยกออกเป็นสดัส่วน ไม่ปนเปื้อนสู่พื้นท่ีปลูก แหล่งน้ ำ 

  4.7 ตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ ท่ีต้องอำศัยควำมเที่ยงตรง 
ปีละ 1 ครั้ง และซ่อมแซมหำกพบควำมคลำดเคลื่อน 

  4.8  จัดกำรผลติผลตำมข้อก ำหนดคู่ค้ำ 

 

5. กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัตหิลงักำรเก็บเกี่ยว                  พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 5.1  อำยุเก็บเกี่ยวผลติผลต้องเหมำะสม มีคณุภำพ หรือ
ตำมควำมต้องกำรของคู่ค้ำ 

 5.4 คัดแยกผลิตผลตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน / หรือคู่ค้ำ 

 5.2  กำรเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัตอิย่ำงถูกสุขลักษณะ ป้องกัน
กำร ปนเปื้อน 

 5.5 ผลิตผลในแปลงท่ีเก็บเกีย่วแล้ว ไม่วำงสมัผสักับดินโดยตรง 

 5.6 แยกภำชนะบรรจุ ของเสยี / วัตถุอันตรำยออกจำกภำชนะ
บรรจผุลติผล อย่ำงชัดเจน 

 5.3  อุปกรณ์ / ภำชนะบรรจุ / วัสดุทีส่ัมผสักับผลิตผล
โดยตรงต้องท ำจำกวัสดุทีไ่ม่ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อน 

 5.7 มีสถำนท่ีเก็บรักษำอุปกรณ์ / ภำชนะ / วัสดุ  เป็นสัดส่วน 

 5.8 ป้องกันสัตว์เลี้ยง บริเวณปฏิบัติงำน/เก็บเกี่ยว/คัดบรรจ/ุ
เก็บรักษำ 

  5.9 เหยื่อ/กับดัก สัตว์พำหะน ำเชื้อโรคและจัดวำงไม่ให้ปนเปื้อน
ต่อผลติผล มีบันทึกกำรใช้ 

    6. กำรพักผลิตผล กำรขนย้ำยในแปลงปลูก และเก็บรักษำ                     พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

 

ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 6.1  มีกำรจัดกำรสุขลักษณะของสถำนท่ี / วิธีกำรขนย้ำย /พัก
ผลิตผล / เก็บรักษำท่ีป้องกันกำรปนเปื้อนสู ่

 

 

 



-60- 

 
รำยกำรตรวจประเมิน 

  6.2  ใช้วัสดุปูรองพื้นบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

 6.3  ไม่ใช้พำหนะขนสำรเคมี / ปุ๋ย ขนย้ำยขนส่งผลติผล หำกใช้
ต้องท ำควำมสะอำดก่อนกำรใช้งำน และบันทึกกำรใช้พำหนะ 

 6.4  กำรจัดวำง / พักผลิตผลในแปลงปลูก ต้องเหมำะสม 
ป้องกันกำรขูดขีด / กระแทก / ควำมร้อน และแสงแดด 

 6.5  ผลิตผลที่เสื่อมคุณภำพง่ำย ต้องดูแล / ป้องกนั ที่เหมำะสม
ก่อนกำรขนส่ง 

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล                   พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 7.1 ผู้สมัผสัผลิตผลโดยตรง ตอ้งมีกำรดูแลสุขลักษณะส่วน
บุคคลและป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนสูผ่ลิตผล 

 7.2 ผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้/ เขำ้ใจ/ ไดร้ับกำรอบรมสุขลักษณะ
ส่วน บุคคล 

 7.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ/ พร้อมใช้งำนสำมำรถ
ป้องกันของ เสียไม่ให้ลงสู่แปลงปลูก/ ผลิตผล 

  7.4 ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำรเคมีต้องตรวจสุขภำพอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

8. บันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ                     พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 8.1  มีบันทึกข้อมูลกำรใช้สำรเคมีฆ่ำเชื้อในดิน  8.4 มีบันทึกรหัสแปลงปลูก และข้อมลูประจ ำแปลงปลูก 

 8.2  มีบันทึกข้อมูลกำรใช้สำรเคมี ทุกครั้งท่ีใช้ ระบุชนิด
พืช ชนิดวันท่ีใช้ อัตรำและวิธีกำรใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติงำน 

 8.5 มีบันทึกข้อมูลกำรก ำจัดสตัว์พำหนะ 

 8.6 มีบันทกึข้อมูลกำรบ ำรุงรกัษำ /กำรใช้ พำหนะขนส่ง 

 8.3 บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติกอ่น/หลังเก็บเกีย่ว ท่ีมีผลต่อ
ควำมปลอดภัยของผลิตผล 

 8.7 มีบันทึกประวัติฝึกอบรม/ผลกำรตรวจสุขภำพ  

 8.8 ผลิตผลที่เก็บรักษำ/ขนยำ้ย/บรรจุ ต้องระบุรุ่นผลิต/หรือตดิ
รหัสหรือเครื่องหมำยแสดง/วันเกบ็เกี่ยว ตรวจสอบที่มำได ้

 

 

 

 8.9 มีบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรอืแหล่งจ ำหน่ำย และปรมิำณ
จ ำหน่ำย 
 8.10 เก็บบันทึก/เอกสำร อยำ่งน้อย 2 ปี ติดต่อกัน/ คู่ค้ำ
ต้องกำร 
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ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องตน้ครั้งท่ี 1 

1.ด ำเนินกำรตรวจ..............รำยกำร    เป็นไปตำมข้อก ำหนดหลัก.............%    เป็นไปตำมข้อก ำหนดรอง…………..%    

บันทึกข้อสังเกต  ........................................................................................................................................................................... 

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

2.กรณีพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทำงแก้ไข   ดังนี้  

ก ำหนดระยะเวลำแก้ไขข้อบกพร่องจ ำนวน...........วัน..ตั้งแต่วันท่ี(วัน/เดือน/ปี) …………………ถึงวันท่ี (วัน/เดือน/ปี)..................... 

ตำมข้อก ำหนดหลัก จะด ำเนินแกไ้ขข้อบกพร่องให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 

ตำมข้อก ำหนดรอง จะด ำเนินแกไ้ขข้อบกพร่อง อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่อง 

 

ลงช่ือ...............................................เจ้ำของฟำร์ม/แปลง  

 

          ลงช่ือ….................................................ที่ปรึกษำเกษตรกร 

    (……………….....................………….)                   (…………………….……………………….....) 

วันท่ี .........../................................../................ วันท่ี .........../................................../................ 

หมำยเหตุ 
 1 หำกพบข้อบกพร่อง ทั้งข้อก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน 
GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ให้กำเครื่องหมำยในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในช่องพบข้อบกพร่อง หำกไม่พบ
ข้อบกพร่องในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP ทั้งข้อก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดให้กำเครื่องหมำย
ในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในช่องไม่พบข้อบกพร่อง 
 2 ข้อก ำหนดหลักข้อใดและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร 
(มกษ.9001-2556) มีข้อบกพร่อง ให้กำเครื่องหมำยในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในข้อก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรอง
นั้น ซึ่งแสดงว่ำเกษตรกรจะต้องปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติตำมรำยละเอียดในข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร 
(มกษ.9001-2556) หรือตำมค ำแนะน ำของที่ปรึกษำเกษตรกรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 3.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) รวมทั้งหมด 
23 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อ หรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อ
ก่อน (ไม่ใช่ได้รับกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อแต่ไม่รู้ว่ำผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) จึงจะไปประเมินเบื้องต้นในข้อก ำหนดรอง
ทั้งหมด 
 4 ข้อก ำหนดรองในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) รวมทั้งหมด 41 ข้อ
จะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ 
หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด 
 5 ข้อแนะน ำทุกข้อในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) จะต้องตรวจ
ประเมินเบื้องต้นด้วยเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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แบบบันทึกข้อบกพร่องและรำยงำนกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ครั้งที่ 3 

ชื่อเกษตรกรเจ้ำของแปลง/สวน...............................................นำมสกุล................................................................. 
เลขประจ ำตัวตำมบัตรประชำชน...........................................................รหัสประจ ำแปลง....................................... 
ชนิดพืชที่ปลูกเพ่ือขอกำรรับรอง GAP ชื่อ.....................................พันธุ์....................................พ้ืนที่ปลูก...........ไร่ 
 

รำยกำรตรวจประเมิน 

1.    1. น้ ำ                      พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 1.1 น้ ำท่ีใช้ในกำรผลิต ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็น
อันตรำยต่อผลผลติ 

 1.6 เก็บตัวอย่ำงน้ ำวิเครำะห์ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 

 1.2 บ ำบัดน้ ำเสีย ก่อนน ำมำใช้ในกำรผลิตพืช  1.7 มีกำรจัดกำรน้ ำเสีย จำกกำรใช้งำน ไม่ให้ลงสูส่ิ่งแวดล้อม 

 1.3 คุณภำพน้ ำหลังกำรเก็บเกี่ยวที่สัมผัสผลผลิตที่บริโภค 
เทียบเท่ำน้ ำดื่ม 

    

 1.4 ระบบไฮโดรโพนิกส์ ต้องเปลี่ยนน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 1.5 ระบบไฮโดรโพนิกส์ ต้องใช้น้ ำท่ีสะอำดป้องกันกำร
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย ์

 

 

2. พื้นที่ปลูก                       พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 2.1 พื้นที่ปลูก ไม่ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรำยต่อ
ผลผลติ 

 2.5 วิเครำะห์ดินอย่ำงน้อย 1 ครั้ง เมื่อเริม่จัดระบบกำรผลิต 

 2.2 พื้นที่ปลูกท่ีเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อน ต้องมีกำรบ ำบัดสู่
ระดับที่ปลอดภยั 

 2.6 พื้นที่ปลูกใหม่ไม่เป็นพ้ืนท่ีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 2.3 ต้องบันทึกรำยละเอียด ในกำรใช้สำรเคมีรม/รำด 
เพื่อฆ่ำเชื้อในดิน 

 2.7 จัดท ำ/ปรับปรุงผังแปลง โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 
4 ด้ำน 

 2.4 พื้นที่ปลูก ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดกฎหมำย  2.8 จัดท ำรหสัแปลง/ข้อมูลประจ ำแปลงปลูก 
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3. วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร                     พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี ้

 3.1 ใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรหรือ
ตำมฉลำก 

 3.6 เลือกใช้เครื่องพ่นสำรเคม/ีอุปกรณ์ /วิธีกำรพ่น ที่ถูกต้อง 

 หยุดใช้สำรเคมีก่อนกำรเก็บเกีย่วตำมฉลำก  3.7 สำรเคมีที่เหลือใช้ ต้องปิดให้สนิท และเก็บในสถำนท่ีเฉพำะ 

 บันทึกข้อมูล ตรวจสอบหำสำเหตุและแก้ไขป้องกัน
กำรเกิดซ้ ำ  กรณีมผีลวิเครำะหส์ำรพิษตกค้ำงในผลติผล เกิน
ค่ำมำตรฐำน 

 3.8 ต้องมีสถำนท่ีเก็บสำรเคม ีเป็นสัดส่วน ควบคุมกำรหยิบ
ใช้ได้ 

 3.2 ไม่ใช้วัตถุอันตรำย ทำงกำรเกษตรที่หำ้มใช้ (วอ.4)  3.9 ภำชนะบรรจุสำรเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ท ำลำย/ก ำจัดด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง 

 3.3 ไม่ใช้วัตถุอันตรำยที่ประเทศคู่ค้ำห้ำมใช้  3.10  จัดเก็บภำชนะบรรจสุำรเคมีที่เสื่อมสภำพ หรือหมดอำย ุ

 3.4 ท ำควำมสะอำดเครื่องพ่นวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร
และอุปกรณ์ ทุกครั้งหลังใช้งำนและก ำจัดน้ ำล้ำงที่ไม่ท ำให้เกดิ
กำรปนเปื้อนสูส่ิ่งแวดล้อม 

 3.5 ผู้ปฏิบัติงำน / ผู้ควบคมุตอ้งมีควำมรู้ในกำรใช้สำรเคมี 
และศัตรูพืช 

ในสถำนท่ีเฉพำะ และ/หรือ ท ำลำย ก ำจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง 

3.11 ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ในกำรป้องกันกับตนเอง /กำรปฐม
พยำบำล 

 3.12 ผู้ฉีดพ่นสำรเคมี ต้องสวมเสื้อผ้ำมิดชิดมีอุปกรณ์ป้องกัน
สำรพิษ 

 3.13  ผู้พ่นสำรเคมี ต้องอำบน้ ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้ำทันทีหลงั
ฉีดพ่น 

4. กำรจัดกำรคณุภำพในกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเก็บ
เกี่ยว 

                   พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี ้

 4.1 บันทึกกำรใช้สำรละลำยธำตุอำหำร ในระบบไฮโดรโพ
นิกส ์

 4.2 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ำยของคนมำเป็นปุ๋ย 

 

 4.3 เมล็ดพันธ์ุที่คลุกสำรเคมี ใช้ตำมค ำแนะน ำ และบันทึก
ข้อมูล 

 4.4 กำรใช้ปุ๋ยและสำรปรับปรงุดิน ต้องป้องกันกำรปนเปื้อนสู่          
ผลิตผล ให้ปลอดภัยต่อกำรบริโภค และต้องขึ้นทะเบียน 
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  4.5 ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตใช้เอง ให้หมัก/ย่อยสลำยสมบูรณ์และบันทกึ
ข้อมูล 

  4.6 พื้นที่เก็บรักษำ ผสม ขนยำ้ยปุ๋ย สำรปรับปรุงดิน พ้ืนท่ีหมัก 
ปุ๋ยอินทรีย์แยกออกเป็นสดัส่วน ไม่ปนเปื้อนสู่พื้นท่ีปลูก แหล่งน้ ำ 

  4.7 ตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ ท่ีต้องอำศัยควำมเที่ยงตรง 
ปีละ 1 ครั้ง และซ่อมแซมหำกพบควำมคลำดเคลื่อน 

  4.8  จัดกำรผลติผลตำมข้อก ำหนดคู่ค้ำ 

 

5. กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัตหิลงักำรเก็บเกี่ยว                  พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 5.1  อำยุเก็บเกี่ยวผลติผลต้องเหมำะสม มีคณุภำพ หรือ
ตำมควำมต้องกำรของคู่ค้ำ 

 5.4 คัดแยกผลิตผลตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน / หรือคู่ค้ำ 

 5.2  กำรเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัตอิย่ำงถูกสุขลักษณะ ป้องกัน
กำร ปนเปื้อน 

 5.5 ผลิตผลในแปลงท่ีเก็บเกีย่วแล้ว ไม่วำงสมัผสักับดินโดยตรง 

 5.6 แยกภำชนะบรรจุ ของเสยี / วัตถุอันตรำยออกจำกภำชนะ
บรรจผุลติผล อย่ำงชัดเจน 

 5.3  อุปกรณ์ / ภำชนะบรรจุ / วัสดุทีส่ัมผสักับผลิตผล
โดยตรงต้องท ำจำกวัสดุทีไ่ม่ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อน 

 5.7 มีสถำนท่ีเก็บรักษำอุปกรณ์ / ภำชนะ / วัสดุ  เป็นสัดส่วน 

 5.8 ป้องกันสัตว์เลี้ยง บริเวณปฏิบัติงำน/เก็บเกี่ยว/คัดบรรจ/ุ
เก็บรักษำ 

  5.9 เหยื่อ/กับดัก สัตว์พำหะน ำเชื้อโรคและจัดวำงไม่ให้ปนเปื้อน
ต่อผลติผล มีบันทึกกำรใช้ 

    6. กำรพักผลิตผล กำรขนย้ำยในแปลงปลูก และเก็บรักษำ                     พบข้อบกพร่อง        ไม่พบข้อบกพร่อง 

 

ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 6.1  มีกำรจัดกำรสุขลักษณะของสถำนท่ี / วิธีกำรขนย้ำย /พัก
ผลิตผล / เก็บรักษำท่ีป้องกันกำรปนเปื้อนสู ่
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  6.2  ใช้วัสดุปูรองพื้นบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

 6.3  ไม่ใช้พำหนะขนสำรเคมี / ปุ๋ย ขนย้ำยขนส่งผลติผล หำกใช้
ต้องท ำควำมสะอำดก่อนกำรใช้งำน และบันทึกกำรใช้พำหนะ 

 6.4  กำรจัดวำง / พักผลิตผลในแปลงปลูก ต้องเหมำะสม 
ป้องกันกำรขูดขีด / กระแทก / ควำมร้อน และแสงแดด 

 6.5  ผลิตผลที่เสื่อมคุณภำพง่ำย ต้องดูแล / ป้องกนั ที่เหมำะสม
ก่อนกำรขนส่ง 

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล                   พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 7.1 ผู้สมัผสัผลิตผลโดยตรง ตอ้งมีกำรดูแลสุขลักษณะส่วน
บุคคลและป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนสูผ่ลิตผล 

 7.2 ผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้/ เขำ้ใจ/ ไดร้ับกำรอบรมสุขลักษณะ
ส่วน บุคคล 

 7.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ/ พร้อมใช้งำนสำมำรถ
ป้องกันของ เสียไม่ให้ลงสู่แปลงปลูก/ ผลิตผล 

  7.4 ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำรเคมีต้องตรวจสุขภำพอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

8. บันทึกข้อมูลและกำรตำมสอบ                     พบข้อบกพร่อง         ไม่พบข้อบกพร่อง 

ข้อก ำหนดหลัก (Major) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้ ข้อก ำหนดรอง (Minor) ต้องปรับปรุง/แก้ไข ดังต่อไปนี ้

 8.1  มีบันทึกข้อมูลกำรใช้สำรเคมีฆ่ำเชื้อในดิน  8.4 มีบันทึกรหัสแปลงปลูก และข้อมลูประจ ำแปลงปลูก 

 8.2  มีบันทึกข้อมูลกำรใช้สำรเคมี ทุกครั้งท่ีใช้ ระบุชนิด
พืช ชนิดวันท่ีใช้ อัตรำและวิธีกำรใช้ ช่ือผู้ปฏิบัติงำน 

 8.5 มีบันทึกข้อมูลกำรก ำจัดสตัว์พำหนะ 

 8.6 มีบันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรกัษำ /กำรใช้ พำหนะขนส่ง 

 8.3 บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติกอ่น/หลังเก็บเกีย่ว ท่ีมีผลต่อ
ควำมปลอดภัยของผลิตผล 

 8.7 มีบันทึกประวัติฝึกอบรม/ผลกำรตรวจสุขภำพ  

 8.8 ผลิตผลที่เก็บรักษำ/ขนยำ้ย/บรรจุ ต้องระบุรุ่นผลิต/หรือตดิ
รหัสหรือเครื่องหมำยแสดง/วันเกบ็เกี่ยว ตรวจสอบที่มำได ้

 

 

 

 8.9 มีบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรอืแหล่งจ ำหน่ำย และปรมิำณ
จ ำหน่ำย 
 8.10 เก็บบันทึก/เอกสำร อยำ่งน้อย 2 ปี ติดต่อกัน/ คู่ค้ำ
ต้องกำร 
 
 



-66- 

 
ผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องตน้ครั้งท่ี 1 

1.ด ำเนินกำรตรวจ..............รำยกำร    เป็นไปตำมข้อก ำหนดหลัก.............%    เป็นไปตำมข้อก ำหนดรอง…………..%    

บันทึกข้อสังเกต  ........................................................................................................................................................................... 

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

2.กรณีพบข้อบกพร่องขอเสนอแนวทำงแก้ไข   ดังนี้  

ก ำหนดระยะเวลำแก้ไขข้อบกพร่องจ ำนวน...........วัน..ตั้งแต่วันท่ี(วัน/เดือน/ปี) …………………ถึงวันท่ี (วัน/เดือน/ปี)..................... 

ตำมข้อก ำหนดหลัก จะด ำเนินแกไ้ขข้อบกพร่องให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 

ตำมข้อก ำหนดรอง จะด ำเนินแกไ้ขข้อบกพร่อง อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่อง 

 

ลงช่ือ...............................................เจ้ำของฟำร์ม/แปลง  

 

          ลงช่ือ….................................................ที่ปรึกษำเกษตรกร 

    (……………….....................………….)                   (…………………….……………………….....) 

วันท่ี .........../................................../................ วันท่ี .........../................................../................ 

หมำยเหตุ 
 1 หำกพบข้อบกพร่อง ทั้งข้อก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน 
GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) ให้กำเครื่องหมำยในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในช่องพบข้อบกพร่อง หำกไม่พบ
ข้อบกพร่องในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP ทั้งข้อก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดให้กำเครื่องหมำย
ในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในช่องไม่พบข้อบกพร่อง 
 2 ข้อก ำหนดหลักข้อใดและ/หรือข้อก ำหนดรองข้อใดในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร 
(มกษ.9001-2556) มีข้อบกพร่อง ให้กำเครื่องหมำยในช่องสี่เหลี่ยม (  ) ในข้อก ำหนดหลักและ/หรือข้อก ำหนดรอง
นั้น ซึ่งแสดงว่ำเกษตรกรจะต้องปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติตำมรำยละเอียดในข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร 
(มกษ.9001-2556) หรือตำมค ำแนะน ำของที่ปรึกษำเกษตรกรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 3.ข้อก ำหนดหลักทุกข้อในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) รวมทั้งหมด 
23 ข้อจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อ หรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อ
ก่อน (ไม่ใช่ได้รับกำรประเมินเบื้องต้นทุกข้อแต่ไม่รู้ว่ำผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) จึงจะไปประเมินเบื้องต้นในข้อก ำหนดรอง
ทั้งหมด 
 4 ข้อก ำหนดรองในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) รวมทั้งหมด 41 ข้อ
จะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นหรือเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วจะต้องผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นรวมไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อ 
หรือไม่น้อยกว่ำ 60% ของข้อก ำหนดรองทั้งหมด 
 5 ข้อแนะน ำทุกข้อในแต่ละข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร (มกษ.9001-2556) จะต้องตรวจ
ประเมินเบื้องต้นด้วยเพรำะบำงข้อแนะน ำในระยะต่อไปอำจปรับขึ้นเป็นข้อก ำหนดหลักหรือข้อก ำหนดรองได้ 
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แบบสรุปกำรให้ค ำปรึกษำและผลกำรประเมินแปลงเบื้องต้น 

ชื่อเกษตรกรเจ้ำของสวน/แปลง...............................................นำมสกุล................................................................. 
เลขประจ ำตัวตำมบัตรประชำชน...........................................................รหัสประจ ำแปลง....................................... 
ชนิดพืชที่ปลูกเพ่ือขอกำรรับรอง GAP ชื่อ.....................................พันธุ์....................................พ้ืนที่ปลูก...........ไร่ 
จ ำนวนครั้งและช่วงเวลำในกำรให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นทั้งหมด.......................................ครั้ง  
    ครั้งที่ 1 ต้นพืชอยู่ในระยะ...............................................เมื่อวันที่...........เดือน...............................พ.ศ........... 
    ครั้งที่ 2 ต้นพืชอยู่ในระยะ................................................เมื่อวันที่...........เดือน...............................พ.ศ........... 
    ครั้งที่ 3 ต้นพืชอยู่ในระยะ................................................เมื่อวันที่...........เดือน...............................พ.ศ........... 
สรุปผลกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 

ข้อก ำหนดหลัก  23  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง) ............ ข้อ 

ข้อก ำหนดรอง   41  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)........... ข้อ คิดเป็น……%  

ข้อแนะน ำ        52  ข้อ  ใช่ ............ข้อ  ไม่ใช่ ........... ข้อ NA (ไม่เกี่ยวข้อง)............ ข้อ คิดเป็น…….%  

 เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP     ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP  

 

      ลงชื่อ...........................................................ที่ปรึกษำเกษตรกร 

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

            ต ำแหน่ง................................................................. 

      วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ...................... 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

กำรตัดสินผลกำรประเมินแปลงเบื้องต้นว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน GAP พืชอำหำร มีเกณฑ์ดังนี้ 
1 ผลกำรตรวจประเมินต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดหลักทุกข้อรวม 23 ข้อ 
2. ผลกำรตรวจประเมินต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดรองไม่น้อยกว่ำ 25 ข้อหรือไม่น้อยกว่ำ 60 % ของข้อก ำหนด

รองทั้งหมด 41 ข้อ 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

1 กรมวิชำกำรเกษตร. 2556. แบบบันทึกกำรตรวจประเมิน GAP พืช ตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (มกษ.) กำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร. 52 หน้ำ 
2 นำยทอม เตียะเพชร 2556. ข้อก ำหนดกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
กำรตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตำมมำตรฐำนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่ำงวันที่ 6-9 สิงหำคม 2556 ณ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

3วัชรินทร์ อุปนิสำกร. 2556. มำตรฐำนสินค้ำเกษตร (มกษ) กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชอำหำร. เอกสำร
ประกอบกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่ที่ปรึกษำเกษตรกร เรื่อง แนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริม
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร  GAP ระหว่ำงวันที่ 17-19 มีนำคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหำนคร 
4 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ. 2556. มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรปฏิบตัิทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช
อำหำร (มกษ.9001-2556) 17 หน้ำ 

5 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ. 2555. ยกร่ำงมำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ส ำหรับพืชอำหำร เอกสำรประกอบกำรสัมมนำระดมควำมเห็นต่อร่ำงมำตรฐำน กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช
อำหำร วันที่ 14 กันยำยน 2555 ณ โรงแรมมำรวยกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร  

6 ส ำนักพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร. 2554.คู่มือส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ปรึกษำเกษตรกร.153 หน้ำ 
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คณะผู้จัดท ำ   กลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนสินค้ำ 

1 นำยทนง พรประดับเกียรติ์             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนสินค้ำ 
2 นำงศศฺวิมล หำญณรงค์                 นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ 
3 นำงสำวปวีณำ คนยงค์                  นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
4 นำงสำวศิรส สุวรรณมณี                นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
5 นำงสำวชิดชนก คงเกตุ                  นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
6 นำยพัฒนเชษฐ์ พินิจสุวรรณ            นักวิชำกำรเกษตร 



 
 

กลุม่คณุภาพและมาตรฐานสนิค้าเกษตร สสจ.// ต.ค. 2559 หนา้ 1 
 

แนวทางการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม) จากคูมือ 

โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดแนบกิจกรรม  

             ขอ 4.1 พัฒนาเจาหนาท่ี 

 

ที่ แนวทาง ผูดําเนินการ 

1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน  

 

 

 

2 

การคัดเลือก จนท. จากเปาหมาย 500 คน  

เพื่อเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและวิทยากรหลักในการถายทอดความรูดาน 

GAP สูเกษตรกรได 

- พิจารณาตามหลักเกณฑในคูมือโครงการ GAP และนํ้าหนักกิจกรรมในงาน

โครงการ GAP 

สสก ท่ี 1 = 52 คน 

สสก ท่ี 2 = 43 คน 

สสก ท่ี 3 = 29 คน 

สสก ท่ี 4 = 119 คน 

สสก ท่ี 5 = 30 คน 

 

 

 

 

 

3 

หลักสูตรพัฒนาเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกร ควรมีประเด็น ดังน้ี 

- ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ 

- สถานการณการผลิตการตลาดสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

- มาตรฐาน GAP พืช และขาว  

- ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช และขาว 

- นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค GAP พืช และขาว 

- ระเบียบปฏิบัติ GAP พืช และขาว 

- คูมือระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช และขาว 

- ระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุม (Internal Control System) 

- เอกสารสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชแบบรายเด่ียว และ

GAP ขาวแบบรายกลุม 

- แบบบันทึกท่ีปรึกษา สําหรับเกษตรกร และ ผูตรวจสอบรับรอง 

- แผนควบคุมคุณภาพ 

- อื่นๆ ตามความตองการของพื้นท่ี 

สสก ท่ี 6 = 55 คน 

สสก ท่ี 7 = 93 คน 

สสก ท่ี 8 = 24 คน 

สสก ท่ี 9 = 55 คน 

 

วิทยากรจากภายนอก 

-GAP พืช จาก กวก. 

-GAP ขาว จาก กข. 

-หนวยตรวจสอบรับรองท้ังจาก

ภาครัฐ และภาคเอกชน อื่นๆ 

วิทยาการภายใน 

- จนท.ระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ 

-จนท.จากสวนกลาง 

4 เอกสารประกอบหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ, คูมือท่ีปรึกษา, คูมือระบบควบคุม

ภายในแบบกลุม สามารถ Download ไดจากเว็บไซต สํานักสงเสริมและ

จัดการสินคาเกษตร (สสจ.) 

http://www.agriman.doae.go.th/agriman.html 

ท้ังน้ี ใหพื้นท่ีพิจารณาปจจัยอื่นท่ี

เกี่ยวของรวมเพื่อประสิทธิภาพ

สูงสุด 

ในการดําเนินงานโครงการ 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดแนบกิจกรรม ท่ี 4.2  

             ขอ 1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา 

ที่ แนวทาง ผูดําเนินการ 

1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน สนง. เกษตรกรจังหวัด 

 

2 

การคัดเลือกเกษตรกรเปาหมายจาก จํานวน 882 ราย  

พิจารณาตามหลักเกณฑในคูมือโครงการ GAP  

 

 

 

 

3 

หลักสูตรเกษตรกร GAP อาสา มีประเด็น ดังน้ี 

- มาตรฐาน GAP พืช และขาว 

-หลักการปฏิบัติการผลิตตามขอกําหนดระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 

และขาว   

- การตรวจรับรองกระบวนการผลิตของเกษตรกรเขาสูระบบ GAP แบบราย

เด่ียว และแบบกลุม 

- การจัดทําแผนการผลิต  

- เอกสาร การจัดเก็บ และควบคุมเอกสาร 

- อื่นๆ ตามความตองการของพื้นท่ี  

วิทยาการภายนอก 

-หนวยตรวจสอบรับรอง/

ภาคเอกชน 

วิทยากรภายใน 

-ท่ีปรึกษาเกษตรกร ระดับ

เขต/จังหวัด/อําเภอ 

 

4 

เอกสารประกอบหลักสูตร สามารถ Download ไดจากเว็บไซต สํานัก

สงเสริมและจัดการสินคาเกษตร (สสจ.) 

http://www.agriman.doae.go.th/agriman.html 

ท้ังน้ี ใหพื้นท่ีพิจารณา

ปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของรวม

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการดําเนินงานโครงการ 
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดแนบกิจกรรม ท่ี 4.2  

              ขอ 2) อบรมเกษตรกร GAP รายเด่ียว ในพื้นท่ีผลิตพืชท่ีมีศักยภาพ นอกแปลงใหญ 

              ขอ 3) อบรมเกษตรกร GAP รายเด่ียว ในพื้นท่ีผลิตพืชท่ีมีศักยภาพ ในแปลงใหญ 

ที่ แนวทาง ผูดําเนินการ 

1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน สนง. เกษตรกรจังหวัด 

 

2 

การคัดเลือกเกษตรกรเปาหมาย  

พิจารณาตามหลักเกณฑในคูมือโครงการ GAP ท่ีตองการเขาสูระบบคุณภาพ

และมาตรฐาน GAP พืช 

 

 

 

 

3 

หลักสูตร มีประเด็น ดังน้ี 

- หลักการปฏิบัติการผลิตตามขอกําหนดระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 

และขาว   

- การตรวจรับรองกระบวนการผลิตของเกษตรกรเขาสูระบบ GAP แบบราย

เด่ียว และแบบกลุม 

- การจัดทําแผนการผลิต  

- เอกสาร การจัดเก็บ และควบคุมเอกสาร 

- อื่นๆ ตามความตองการของพื้นท่ี  

วิทยากรจากภายนอก 

-GAP พืช จาก กวก.

หนวยงานในพื้นท่ี 

-GAP ขาว จาก กข.

หนวยงานในพื้นท่ี 

-หนวยตรวจสอบรับรอง 

ท้ังจากภาครัฐ และ

ภาคเอกชน  

วิทยาการภายใน 

- จนท.ท่ีปรึกษาเกษตรกร

ระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ 

 

4 

เอกสารประกอบหลักสูตร, รายละเอียดเกษตรกรเปาหมาย, เอกสารท่ี

เกี่ยวของ สามารถ Download ไดจากเว็บไซต สํานักสงเสริมและจัดการ

สินคาเกษตร (สสจ.) http://www.agriman.doae.go.th/agriman.html 

ท้ังน้ี ใหพื้นท่ีพิจารณา

ปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของรวม

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการดําเนินงานโครงการ 
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ตารางที่ 4 รายละเอียดแนบกิจกรรม ท่ี 4.2  

              ขอ 4) อบรมและฝกปฏิบัติเกษตรกร ตามระบบ GAP ขาว แบบกลุม ในแปลงใหญ 

ที่ แนวทาง ผูดําเนินการ 

1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน สนง. เกษตรกรจังหวัด 

 

2 

การคัดเลือกเกษตรกรเปาหมาย  

พิจารณาตามหลักเกณฑในคูมือโครงการ GAP  

 

 

 

 

3 

หลักสูตร มีประเด็น ดังน้ี 

- มาตรฐาน GAP ขาว  

- ระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุม 

- เทคโนโลยีการผลิต เชน การทําปุยอินทรีย การจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน เปนตน 

- อื่นๆ ตามความตองการของเกษตรกรพื้นท่ี  

กระบวนการ 

- จัดประชุมช้ีแจงขอบขาย นโยบาย และวัตถุประสงคโครงการในการจัดทํา

ระบบควบคุมภายในแบบกลุม 

- วิเคราะหศักยภาพกลุม 

- จัดประชุมช้ีแจงการจัดทําเอกสารระบบควบคุมภายในกลุม 

- จัดทําโครงสราง การจัดการองคกร และการบริหารงานกลุม 

- การบริหารจัดการกลุม 

- อบรมความรู 

- จัดทําเอกสารและการควบคุมการบันทึก 

- การตรวจสอบแปลง และกระบวนการรับรองภายในกลุม 

- กระบวนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 

วิทยากรจากภายนอก 

-GAP พืช จาก กวก.หนวยงาน 

ในพื้นท่ี 

-GAP ขาว จาก กข.หนวยงาน 

ในพื้นท่ี 

-หนวยตรวจสอบรับรอง 

ท้ังจากภาครัฐ และภาคเอกชน  

วิทยาการภายใน 

- จนท. ท่ีปรึกษาเกษตรกรระดับ

เขต/จังหวัด/อําเภอ 

 

4 

เอกสารประกอบหลักสูตร, เกษตรกรเปาหมาย, เอกสารท่ีเกี่ยวของ, คูมือท่ี

ปรึกษา, คูมือระบบควบคุมภายในแบบกลุม สามารถ Download ไดจาก

เว็บไซต สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร (สสจ.) 

http://www.agriman.doae.go.th/agriman.html 

ท้ังน้ี ใหพื้นท่ีพิจารณาปจจัยอื่นท่ี

เกี่ยวของรวมเพื่อประสิทธิภาพ

สูงสุด 

ในการดําเนินงานโครงการ 
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ตารางที่ 5 รายละเอียดแนบกิจกรรม ท่ี 4.3  

              ขอ 1) ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน (เกษตรกร GAP รายเด่ียว  

                     ในพื้นท่ีผลิตพืชท่ีมีศักยภาพ นอกแปลงใหญ)  

              ขอ 2) ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน (เกษตรกร GAP รายเด่ียว  

                      ในพื้นท่ีผลิตพืชท่ีมีศักยภาพ ในแปลงใหญ)  

ขอ 3) ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน (เกษตรกร GAP ขาว แบบกลุม  

                     ในแปลงใหญ)  

ที่ แนวทาง ผูดําเนินการ 

1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน สนง. เกษตรกรจังหวัด 
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ดําเนินการตามคูมือโครงการ GAP 

-ติดตามใหคําปรึกษาแนะนํา 

-ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนรายเด่ียว 

-ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนรายกลุม(ตามกระบวนการกลุม) 

-แปลงท่ีผานสงใหหนวยรับรอง 

ท้ังน้ี ใหพื้นท่ีพิจารณา

ปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของรวม

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการดําเนินงานโครงการ 
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เอกสารท่ีเกี่ยวของ, คูมือท่ีปรึกษา, คูมือระบบควบคุมภายในแบบกลุม 

สามารถ Download ไดจากเว็บไซต สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

(สสจ.) http://www.agriman.doae.go.th/agriman.html 
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP ป 2560 

 

กลุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร (รับผิดชอบ กระบวนการสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP) 

1. นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล โทรศัพท 0 2940 6127 มือถือ 08 9920 9860 

2. นางสาวอรสา แซเฮง โทรศัพท 0 2940 6127 มือถือ 08 5055 2274 

กลุมสงเสริมระบบการผลิตขาว (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย ขาว) 

1. นางสาวปรินดา ศรีรัตนะ (ขาว) โทรศัพท 0 2940 6100 

กลุมสงเสริมพืชไรอุตสาหกรรม (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย ออย, สับปะรด, ขาวโพดเล้ียงสัตว) 

1. นางสาวสุภาวดี เนินคนา (ออย) โทรศัพท 0 2940 6124 มือถือ 08 9498 1933 

2. นายกิตติ สระแกว (สับปะรด) โทรศัพท 0 2940 6124 มือถือ 08 7815 8226 

3. นายกิตติพงษ คงศรีไพร (ขาวโพดเล้ียงสัตว) โทรศัพท 0 2940 6124 มือถือ 08 7815 8226 

กลุมสงเสริมไมผล (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย ไมผล) 

1. นางสาวทัศนา คิดสราง (ไมผล) โทรศัพท 0 2579 2622 มือถือ 08 1947 9135 

กลุมสงเสริมพืชผักและเห็ด (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย มันฝรั่ง, พืชผัก) 

1. นางวิภา ปกกาสาตัง (มันฝรั่ง) โทรศัพท 0 2940 6106 มือถือ 08 9454 2608 

2. นางสาวจุฑามาศ รุงเกรียงสิทธิ์ (พืชผัก) โทรศัพท 0 2940 6106 มือถือ 08 7821 6527 

กลุมสงเสริมไมดอกและไมประดับ (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย กลวยไม) 

1. นางสาวมารศรี วงศอนันทรัพย (กลวยไม) โทรศัพท 0 2579 1501 มือถือ 08 9885 4651 

กลุมสงเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย พืชสมุนไพร) 

1. นางสาวปรารถนา ไปเหนือ (พืชสมุนไพร) โทรศัพท 0 2579 9547 

กลุมสงเสริมไมยืนตน (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย กาแฟ) 

1. นางสาวอรุณ แกวขาว (กาแฟ) โทรศัพท 0 2940 6079 มือถือ 08 1774 7092 

  



ผูประสานงาน 

 

โครงการเกษตรอินทรีย ป 2560 

 

กลุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร (รับผิดชอบ กระบวนการสงเสริมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย) 

1. นางวรรณนิภา ฉํ่าฉวี โทรศัพท 0 2940 6127 มือถือ 08 9592 1350 

2. นายเกวลิช นาคสิทธิ์ โทรศัพท 0 2940 6127 มือถือ 08 6722 9690 

กลุมสงเสริมระบบการผลิตขาว (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย ขาว) 

1. นางสาวปรินดา ศรีรัตนะ (ขาว) โทรศัพท 0 2940 6100 

กลุมสงเสริมพืชไรอุตสาหกรรม (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย ออย, ขาวโพดเล้ียงสัตว) 

1. นางสาวสุภาวดี เนินคนา (ออย) โทรศัพท 0 2940 6124 มือถือ 08 9498 1933 

2. นายกิตติพงษ คงศรีไพร (ขาวโพดเล้ียงสัตว) โทรศัพท 0 2940 6124 มือถือ 08 7815 8226 

กลุมสงเสริมพืชผักและเห็ด (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย พืชผัก, แตงโม) 

1. นางสาวจุฑามาศ รุงเกรียงสิทธิ์ (พืชผัก, แตงโม) โทรศัพท 0 2940 6106 มือถือ 08 7821 6527 

กลุมสงเสริมพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว (รับผิดชอบเกษตรกรเปาหมาย ถ่ัวหลังนา) 

1. นางสาวเกศณี เถ่ือนบัวระบัติ (ถ่ัวหลังนา) โทรศัพท 0 2561 0453 มือถือ  09 4285 4306 

 

 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร  เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร  เร่ือง  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย  เปนมาตรฐานทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ  มาตรฐานและปลอดภัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย  ดังนี้ 

๑. ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  เ ร่ือง  
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย  
ลงวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ 

๒. กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย 
มาตรฐานเลขที่  มกษ.  4400 - 2552  ไวเปนมาตรฐานทั่วไป  ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ธีระ  วงศสมุทร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสํีาหรับขาวหอมมะลิไทย 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับการผลิตขาวหอมมะลิไทย 

ในทุกขั้นตอนการผลิตท่ีดําเนินการโดยเกษตรกร เพ่ือใหไดผลิตผลขาวเปลือก ท้ังขาวเปลือกหอมมะลิสด 

และขาวเปลือกหอมมะลิแหงท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย

และสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน แตไมครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาวชนิดอ่ืนๆ 

ซ่ึงกําหนดแยกไวตางหากตาม มกษ. 4401 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับขาว 

2 นิยาม 

ความหมายของคาํท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี ้

2.1 ขาวหอมมะลิไทย (Thai Hom Mali Rice) หมายถึง ขาวท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L. 

อยูในวงศ Gramineae หรือ Poaceae ซ่ึงผลิตในประเทศไทยในฤดูนาป และกรมวิชาการเกษตร หรือ 

กรมการขาว หรือ หนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศรับรองวาเปน

พันธุขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ กข15 ซ่ึงมีกล่ินหอมตามธรรมชาติขึ้นอยูกับวาเปนขาวใหมหรือขาวเกา 

เม่ือหุงสุกเปนขาวสวยแลวเมล็ดขาวจะออนนุม 

2.2 ขาวเปลือกหอมมะลิสด (wet Hom Mali paddy) หมายถึง ขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเก็บเก่ียว และนวด
ทันทีโดยไมผานกระบวนการลดความชื้น เมล็ดขาวเปลือกมีความชื้นมากกวา 15% 

2.3 ขาวเปลือกหอมมะลิแหง (dry Hom Mali paddy) หมายถึง ขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเก็บเก่ียว และนวด 

โดยมีการผานกระบวนการลดความชื้นกอน หรือ หลังนวดขาว เมล็ดขาวเปลือกมีความชื้นไมเกิน 15% 

2.4 ขาวกลอง (husked rice or brown rice or cargo rice) หมายถึง เมล็ดขาวเปลือกท่ีผานการกะเทาะ

เปลือกออกเทานั้น ท้ังนี้กระบวนการกะเทาะเปลือกอาจทําใหเยื่อรําบางสวนหลุดออกไป 

2.5 สวนของเมล็ดขาว (parts of rice kernels) หมายถึง สวนของขาวเต็มเมล็ดท่ีไมมีสวนใดหัก แตละสวน

แบงตามความยาวของเมล็ดออกเปน 10 สวนเทาๆ กัน 
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2.6 ขาวเต็มเมล็ด (whole kernels) หมายถึง เมล็ดขาวท่ีอยูในสภาพเต็มเมล็ดไมมีสวนใดหัก และให

รวมถึงเมล็ดขาวท่ีมีความยาวตั้งแต 9 สวนขึ้นไป  

2.7 ตนขาว (head rice) หมายถึง เมล็ดขาวท่ีมีความยาวมากกวาขาวหัก แตไมถึงความยาวของขาวเต็ม

เมล็ด และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกท่ีมีเนื้อท่ีเหลืออยูตั้งแต 80% ของเมล็ดขึ้นไป 

2.8 ขาวหัก (brokens) หมายถึง เมล็ดขาวหักท่ีมีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไป แตไมถึงความยาวของ

ตนขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกท่ีมีเนื้อท่ีเหลืออยูไมถึง 80% ของเมล็ด 

2.9 ขาวเมล็ดแดง (red kernels) หมายถึง เมล็ดขาวกลองท่ีมีเยื่อรําสีแดงหุมอยูท้ังเมล็ดหรือขาวท่ีสีแลว

มีเยื่อรําสีแดงติดอยูเปนบางสวนของเมล็ด 

2.10 ขาวเมล็ดทองไข (chalky kernels) หมายถึง เมล็ดขาวเจาท่ีมีจุดสีขาวขุนคลายชอลก ตั้งแต 50% 

ขึ้นไปของเนื้อท่ีเมล็ดขาว 

2.11 ขาวเร้ือ (volunteer rice plant) หมายถึง ตนของขาวท่ีงอกจากเมล็ดขาวพันธุอ่ืนท่ีตกคางในนาจาก

ฤดูท่ีผานมา เม่ือออกรวงทําใหเกิดขาวพันธุอ่ืนปน 

2.12 ขาวพันธุอ่ืนปน (off type rice) หมายถึง ขาวพันธุอ่ืนท่ีขึ้นปะปนในแปลงนาปลูกขาว และในท่ีนี้ไม

รวมถึงขาววัชพืช 

2.13 ขาววัชพืช (weedy rice) หมายถึง วัชพืชท่ีมีลักษณะตนและเมล็ดคลายขาว เชน ขาวดีดหรือขาวเดง 

ขาวหาง และขาวแดงหรือขาวลาย สวนใหญเมล็ดรวงงายและมักรวงกอนเก็บเก่ียวขาวปลูก 

2.14 ขาวระยะพลับพลึง (mature grain) หมายถึง ขาวท่ีมีเมล็ดขาวท่ีพัฒนาสมบูรณแลว พรอมท่ีจะเก็บ

เก่ียวได เมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองไมนอยกวาสามในส่ีสวนของรวง 

2.15 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ชนิด สายพันธุ ของพืช สัตว หรือจุลินทรียท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอพืช 

หรือ ผลผลิตพืชและผลิตภัณฑจากพืช  

2.16 คุณภาพการสีของขาวเปลือก (milling quality of paddy) หมายถึง ปริมาณขาวเต็มเมล็ดและ 

ตนขาวคิดเปนเปอรเซ็นตโดยเทียบกับน้ําหนักของขาวเปลือก เม่ือผานการทดสอบการขัดสี 

2.17 วันออกดอก (flowering day) หมายถึง วันท่ีตนของขาวออกชอดอก ไมนอยกวา 80% ท้ังแปลง 

2.18 วัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตราย (hazardous substances) หมายถึง วัตถุหรือส่ิงอ่ืนใด ไมวาจะเปนเคมีภัณฑ 

เช้ือจุลินทรีย สารพิษจากจุลินทรีย ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือ ส่ิงแวดลอม 
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2.19 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง วัตถุอันตรายท่ีใชในทางการเกษตรตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ 

2.20 สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง ลักษณะท่ีถูกตองตามหลักปฏิบัติท่ีดี ไดแก สภาวะและมาตรการตางๆ 

ท่ีจําเปนในกระบวนการผลิต เพ่ือใหผลิตผลท่ีไดมีความปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค 

2.21 การตามสอบ (traceability) หมายถึง ความสามารถในการติดตามท่ีมา ท่ีไป ของสินคาเกษตร ผาน

ขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนท่ีดําเนินการในระดับฟารม 

3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

ตารางที ่1  เกณฑกําหนดและวิธีตรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา 1. น้ําท่ีใชปลูกตองไดจากแหลงท่ีไมมี

สภาพแวดลอม ซ่ึ ง ก อ ให เ กิ ดกา ร

ปนเปอนวัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตราย 

1. ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยู

ในสภาวะเ ส่ียง ให เ ก็บตัวอย า งส ง

ตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

2. พ้ืนท่ีปลูก 2. ตองเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีวัตถุหรือส่ิงท่ี

เปนอันตรายท่ีจะทําใหเกิดการตกคาง 

หรือปนเปอนในขาว 

2. ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยู

ในสภาวะเ ส่ียง ให เ ก็บตัวอย า งส ง

ตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพดิน 

3. การใชวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร 

 

3.1 ผูปฏิบัติงานตองมีความรูพ้ืนฐาน 

ในการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

ถูกตองและปลอดภัย 

 

3.1 ประเมินความรู ความเขาใจ หรือ 

ตรวจการปฏิบัติงาน หรือ หลักฐานการ

ฝกอบรม 

 
3.2 ใหใชตามคําแนะนําของกรมการขาว 

หรือกรมวิชาการเกษตร และคําแนะนํา

ในฉลากท่ีขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับ

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

3.2.1 ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร 
3.2.2 กรณีท่ีมีขอมูลหรือมีเหตุอันควร 
สงสัยว า มีการใชวัต ถุ อันตรายทาง

การเกษตรไมตรงตามคําแนะนํา ใหสุม

ขาวเปลือกไปวเิคราะหสารพิษตกคาง 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

 
3.3 หามใชวัตถุอันตรายท่ีระบุในทะเบียน

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามใช และ

กรณีท่ีผลิตเพ่ือสงออก หามใชวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรท่ีประเทศคูคาหามใช 

3.3 ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร  
 

4. การจัดการคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต

กอนการเก็บเก่ียว 

  

4.1 การผลิตเพ่ือให

ไดขาวเปลือกตรงตาม

พันธุ 

 

4.1 ขาวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวและนวด

แลวมีขาวพันธุอ่ืนปนไดไมเกินสัดสวน

โดยน้ําหนัก 5% และเม่ือกะเทาะเปน
ขาวกลอง มีขาวเมล็ดแดงปนไดไมเกิน

สัดสวนโดยน้ําหนัก 1% โดยพิจารณา

จาก 

 

 
4.1.1 การเลือกเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ

ตรงตามพันธุ และมาจากแหลงผลิต

เมล็ดพันธุท่ีเช่ือถือได 

4.1.1 ตรวจสอบเอกสารรับรองเมล็ด

พันธุ หรือตรวจบันทึกขอมูลแหลงท่ีมา

ของเมล็ดพันธุ 

 
4.1.2 การจัดการการปลูกและการดูแล

เพ่ือลดปริมาณขาวเร้ือและขาวพันธุอ่ืน

ปนและมีการบันทึกขอมูล 

4.1.2 ตรวจบันทึกขอมูลการเตรียมดิน 

และการกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืนปน 

 
4.1.3 จํานวนตนของขาวพันธุอ่ืนปน

ใหมีไดไมเกิน 2%  
4.1.3.1 สุมตรวจจํานวนตนของขาวพันธุ

อ่ืนปนในแปลงนา 
4.1.3 2 กรณีมีขอสงสัยหลังเก็บเก่ียว 

ใหสุมขาวเปลือกไปวิเคราะหการปน 
4.2 การปองกันกําจดั

ศัตรูพืช และความ

เสียหายของผลิตผล

จากศัตรูพืช 

 

4.2.1 สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช

ท่ีมีผลตอขาว 

 

4.2.1 ตรวจบันทึกขอมูลการสํารวจ

การเขาทําลายของศัตรูพืชและการ

จัดการ 

 
4.2.2 มีการปองกันกําจัดศัตรูพืชและ

ขาววัชพืชอยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีท่ี

เหมาะสมตามคําแนะนําของกรมการขาว 

4.2.2 สํารวจและตรวจพินิจการทําลาย

ของศัตรูพืชในแปลงนา รวมท้ังขาว

วัชพืชในแปลงนา กรณีสงสัยใหมีการ
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หากใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหใช

ตามขอกําหนดขอ 3 
สุมตัวอยางขาวเปลือกเพ่ือตรวจพินิจ

การทําลายของศัตรูพืช 

5. การเก็บเก่ียวและ

การปฏิบัติหลังการ

เก็บเก่ียว 

  

5.1 การจัดการเพ่ือให

ไดขาวเปลือกท่ีมี

คุณภาพการสีดี 

5.1 เก็บเก่ียวในระยะเวลาที่เหมาะสม 

เพ่ือใหขาวเปลือกมีคุณภาพการสีท่ีได

ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว ไมต่ํากวา  

เกณฑขั้นต่ํ าท่ีกําหนดตามมาตรฐาน

สินคาเกษตร เร่ือง ขาวหอมมะลิไทย 

โดยเก็บเก่ียวท่ีระยะการเก็บเก่ียวเม่ือ 
- รวงขาวมีอายุ 25 วัน ถึง 35 วัน 

หลังวันออกดอก หรือ 

- รวงขาวอยู ในระยะพลับพลึง ซ่ึง

เมล็ดข าว เปลือกในรวงสุกเหลือง 

ไมนอยกวาสามในส่ีสวนของรวง 

5.1.1 ตรวจบันทึกขอมูลการเก็บเก่ียว

และการนวดขาว 

5.1.2 กรณีท่ีจําเปนใหตรวจพินิจการ

ปฏิบัติในการเก็บเก่ียวและนวดขาว 

และ/หรือตรวจพินิจผลิตผล 

5.1.3 กรณีมีขอสงสัย ใหสุมขาวเปลือก

ไปตรวจคุณภาพการสีขาวเปลือก 

5.2 การเก็บเก่ียวและ

การนวด 

 

5.2.1 อุปกรณ เคร่ืองมือ และภาชนะ

บรรจุท่ีใชในการเก็บเก่ียวและนวดขาว 

ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ

ของผลิตผล และไมทําใหเกิดการปน

ของขาวพันธุอ่ืน 

 

5.2.1 ตรวจพินิจอุปกรณ เคร่ืองมือ และ

ภาชนะบรรจุ 

 
5.2.2 วิธีการเก็บเก่ียวตองไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผล และ

ไมทําใหเกิดการปนของขาวพันธุอ่ืน 

5.2.2 ตรวจบันทึกขอมูลการเก็บเก่ียว

และการนวดขาว 

5.2.3 กรณีนวดดวยเคร่ืองหรือเก็บ

เก่ียวดวยเคร่ืองเก่ียวนวด ถาเก่ียวขาว

พันธุอ่ืนมากอนตองกําจัดขาวพันธุอ่ืนท่ี

ตกคางในเคร่ืองออก 

5.2.3 ตรวจบันทึกขอมูลการเก็บเก่ียว

และการนวดขาว 
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5.3 ความชื้นของ

ขาวเปลือก และการ

ลดความชื้น 

 

5.3.1 หากไมไดจําหนายเปนขาวเปลือก

สด ใหเร่ิมลดความชื้นภายใน 24 ช่ัวโมง 

หลังการเก็บเก่ียว 

 

5.3.1 ตรวจบันทึกขอมูลการลดความชื้น

ขาวเปลือก 

 
5.3.2 วิธีการลดความชื้นตองไมทําให

เมล็ดขาวเปลือกเกิดการแตกหัก จนสี

ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวต่ํากวา

ขอกําหนดในมาตรฐานสินคาเกษตร 

เร่ือง ขาวหอมมะลิไทย 

5.3.2.1 ตรวจบัน ทึกขอมูลการลด

ความชื้นขาวเปลือก 

5.3.2.2 กรณีมีขอสงสัย ใหสุมขาวเปลือก

ไปตรวจคุณภาพการสีขาวเปลือก 

 
5.3.3 เมล็ดขาวเปลือกแหงสําหรับการ

ซ้ือขายตองมีความชื้นไมเกิน 15% และ

สําหรับการเก็บรักษาตองไมเกิน 14% 

5.3.3.1 ตรวจบัน ทึกขอมูลการลด

ความชื้นขาวเปลือก 
5.3.3.2 กรณีมีขอสงสัย ใหสุมขาวเปลือก

ไปตรวจวัดความชื้น 
6. การขนยาย การ

เก็บรักษาและการ

รวบรวมขาวเปลือก 

 

6.1 อุปกรณ ภาชนะบรรจุ และพาหนะ

ท่ีใชในการขนยาย และการเก็บรักษา

ตองสะอาด สามารถปองกันผลกระทบ

ตอคุณภาพของขาวเปลือก และปองกัน

การปนเปอนจากอันตรายและ ส่ิง

แปลกปลอมท่ีมีผลตอความปลอดภัย

ในการบริโภค รวมท้ังไมทําใหเกิดการ

ปนของขาวพันธุอ่ืน 

 

6.1 ตรวจพินิจ อุปกรณ ภาชนะบรรจุ 

และพาหนะท่ีใชในการขนยาย และการ

เก็บรักษา 

 
6.2 สถานท่ีเก็บรวบรวม และสถานท่ี

เก็บรักษาตองถูกสุขลักษณะ สะอาด 

และมีการถายเทอากาศดี สามารถ

ปองกันการปนเปอนจากอันตรายและ

ส่ิ ง แ ปลกปลอม ท่ี มีผ ลต อค ว า ม

ปลอดภัยในการบริโภค และปองกัน

การปนของขาวพันธุอ่ืนได  

6.2 ตรวจพินิจ สถานท่ีรวบรวม สถานท่ี

เก็บรักษา และสภาพการเก็บรักษา 
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6.3 วิธีการขนยาย การเก็บรักษา และ

รวบรวมข าว เปลือก  ตองไม ทําให

ขาวเปลือกเสียหายและทําใหเกิดการ

ปนของขาวพันธุอ่ืน และ กรณีผลิตขาว
หลายพันธุ  ตองมีการจัดการเ พ่ือ

ปองกันการปนของขาวตางพันธุได 

6.3 ตรวจพินิจ หรือตรวจบันทึกขอมูล

การบรรจุ การขนยาย และการเก็บ

รักษาขาวเปลือก  

 

 
6.4 ขาวเปลือกท่ีอยูระหวางการเก็บ

รักษา และขนยาย ตองมีการระบุขอมูล

รหัส หรือ เคร่ืองหมาย ใหสามารถ

ทราบแหลงท่ีมาของขาวเปลือกได 

6.4 ตรวจรหัส หรือเคร่ืองหมาย หรือ

บันทึกขอมูลท่ีแสดงแหลง ท่ีมาของ

ขาวเปลือก 

7. การบันทึกขอมูล

และการตามสอบ 
7. ตองมีการบันทึกขอมูลเพ่ือใหสามารถ

ตรวจประเมิน และตามสอบไดเก่ียวกับ 
(1) แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ 
(2) แหลงน้ําใช 
(3) การเตรียมดิน 
(4) การกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืนปน 

(5) การสํารวจการเขาทําลายของ

ศัตรูพืชและการจัดการ 

(6) การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(7) การเก็บเก่ียวและการนวดขาว 

(8) การลดความชื้นขาวเปลือก 

(9) การบรรจุขาวเปลือกและการเก็บ

รักษา 

(10) แหลงท่ีมา และการจําหนาย

ขาวเปลือก 

7. ตรวจบันทึกขอมูล 
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4 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาวหอมมะลิไทยนี้ มีไวเพ่ือใชแนะนําเกษตรกรใหมี 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในการผลิตขาวหอมมะลิไทยเพ่ือใหไดผลิตผลท่ีปลอดภัยและเหมาะสมตอ

การบริโภค โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงมี

รายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ข  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบบันทกึขอมูล 
(ขอ 3) 

แปลงที่..................... ปท่ีดําเนินการ........................ พื้นท่ีนา...............................................ไร 

เลขที่ประจําตัวเกษตรกร ....................................    เลขที่ประจําแปลง ...................................... 

1.  ขอมูลท่ัวไปของเจาของแปลงนา 
ช่ือ  -  สกุล  เกษตรกร............................................................................................................. 

ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...........ช่ือหมูบาน........................ตรอก/ซอย..................................... 

ตําบล/แขวง..................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................. 

รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท....................................e-mail................................... 

ช่ือ  -  สกุล  ผูดูแลแปลงนา (ถามี)............................................................................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...........ช่ือหมูบาน........................ตรอก/ซอย..................................... 

ตําบล/แขวง..................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................. 

รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท....................................e-mail................................... 

2.  ท่ีต้ังแปลง  หมูท่ี..........ช่ือหมูบาน....................................ตําบล............................................

อําเภอ............................................จังหวัด.................................... 

3.  แผนท่ีต้ังแปลง   แสดงเสนทางคมนาคม และสถานท่ีสําคัญใกลเคียงเพ่ือการเดินทางเขาไปยังแปลง

และแสดงการใชประโยชนของแปลงขางเคียงพรอมแหลงน้ําท่ีนํามาใชปลูกขาวหอมมะลิ  

ทิศเหนือ

 

ประวัติการใชท่ีดินปลูกพืช/พนัธุยอนหลงั 3 ป   

1. ป......................................    2. ป......................................   3. ป...................................... 
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4.  กระบวนการเพาะปลูก 

ชื่อพันธุ พื้นท่ี 

(ไร) 
แหลงท่ีมาของ

เมล็ดพันธุ 

วันหวาน/ 

วันตกกลา* 

วันปก

ดํา/ วัน
โยนกลา 

เมล็ดพันธุท่ีใช 

(กิโลกรัม) 

อัตราท่ีใช 

(กิโลกรัมตอไร) 

       

       

       

       

หมายเหตุ * ใหขีดขอความที่ไมตองการออก 

วิธีการปลูก    ปกดํา ดวยวิธีการใช      แรงงานคน        เคร่ืองปกดํา 
  วิธีโยนกลา  

  หวานน้ําตม  หวานขาวแหง 

5. แหลงน้าํที่ใช    น้ําฝน  น้ําชลประทาน   สระ/บอขุด  บอน้ําบาดาล 

  คลอง/แมน้ํา/ลําธาร   
6.  การเตรียมดิน  
ประเภทของดนิ    ดินเหนียว  ดินรวน   ดินรวนปนทราย  ดินทราย  

วิธีการเตรียมดนิ    ใชเคร่ืองจักรกล  ใชแรงงานสัตว    ไถ หวาน คราด ภายในวันเดียว 

  ไมมีการเตรียมดินแตใชสารเคมีควบคุมหรือฆาวัชพืช 
การปฏิบัติ วัน  เดือน  ป วิธีปฏิบัติ 

1. ไถดะ หรือไถคร้ังแรก   

2. ไถแปรคร้ังท่ี 1   

    ไถแปรคร้ังท่ี 2    

3. คราด/ทําเทือก/ปรับ

พ้ืนนา/ชักรองระบายน้ํา* 
  

 

4. ใชสารคุม และ/หรือ 

ฆาวัชพืช 

  

5. โรตารีปน/หมักเทือก*   

6. วิธีการอื่นๆ ท่ี

เกษตรกรปฏิบัต ิ

  

 

หมายเหตุ * ใหขีดขอความที่ไมตองการออก
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7.  การกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืนปน  

การกําจัดขาวปน 

ในระยะ 
วัน  เดือน  ป จํานวนขาวปน 

(ตนตอไร) 
ลักษณะขาวปน 

วิธีการตัดขาวปน 

(ถอน / ตัด) 

1. แตกกอ     

     

     

2. ออกดอก     

     

     

3. โนมรวง     

     

     

4. สุกแก     

     

     

8.  สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชและการจัดการ (หากไมพบศัตรูพืชไมตองทําเคร่ืองหมายหรือ

 กรอกขอมูล) 

8.1   โรคขาว 

โรคไหม            ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 
 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคใบจุดสีน้ําตาล  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคขอบใบแหง ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคใบหงิก           ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคเมล็ดดาง      ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคดอกกระถิน     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 
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โรค...........................  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 
 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรค.....................       ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรค.....................       ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

8.2  แมลง 

เพลี้ยไฟ     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ดวงดํา            ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

เพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

เพลี้ยกระโดดหลังขาว   ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

หนอนปลอก     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

หนอนหอใบขาว   ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

หนอนกอ     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วนัท่ี ........................ 

แมลงบั่ว    ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

แมลงหลา             ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

แมลงสงิ             ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................
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อ่ืนๆ...............  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 
 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

 

8.3  วัชพืช 

คร้ังท่ี 1 

วัชพืชท่ัวไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

คร้ังท่ี 2 

วัชพืชท่ัวไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

คร้ังท่ี 3 

วัชพืชท่ัวไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

คร้ังท่ี …….. 

วัชพืชท่ัวไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 
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8.4  สัตว 

หอยเชอรี่  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ปู ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

นก  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

หนู  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 
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9. การใชปุยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
9.1 การใชปุยเคมี/ปุยอินทรีย/สารควบคมุการเจริญเติบโตและอื่นๆ 

รายการปจจัยการผลติ ชนิด/สูตร/ชื่อสาร วัน เดือน ป ที่ซื้อ แหลงที่ซื้อ 
อัตราที่ใช  

(กิโลกรัม/ไร) 
ชื่อผูปฏิบัต ิ

1. ปุยเคมี       

ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

2. ปุยอินทรยี      

ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

3. สารควบคุมการเจริญเตบิโต*      

ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

4. อื่นๆ (ระบุ)...........................      

ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

หมายเหตุ *   สารควบคุมการเจริญเติบโต เชน ฮอรโมน 
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9.2   การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร: สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 
วัน เดือน ป 

ที่ใชสารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L (ลิตร) หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

1. โรคขาว         

-โรคไหม          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-โรคใบจุดสีน้ําตาล          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-โรคขอบใบแหง          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

หมายเหตุ   *    ดูจากฉลากภาชนะบรรจ ุและกรณีที่ไมใชสารเคมีใหระบุในชองชื่อการคาวา “ไมใช” 

  **   ขีดขอความที่ไมตองการออก 
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใชสารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

-โรคใบหงิก          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-โรคเมลด็ดาง          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-โรคดอกกระถิน          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใชสารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใชสารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

2. แมลง          

-เพลี้ยไฟ          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-ดวงดํา          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-เพลี้ยกระโดด 

สีน้ําตาล 

         

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

-เพลี้ยกระโดด 
หลังขาว 

         

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-หนอนปลอก          
ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-หนอนหอใบขาว          
ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          
ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

-แมลง.................          
ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          
ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          
ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          
ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          
ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

3.วัชพืช          

3.1 วัชพืชทั่วไป          

ชนิด...................          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

ชนิด...................          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          
ครั้งที ่......          

ชนิด...................          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          
ครั้งที ่......          

3.2 ขาววัชพืช          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          
ครั้งที ่......          
ครั้งที ่......          



มกษ. 4400-2552 23

ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

4.สัตว          

-หอยเชอรี่          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

-นก          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

-หนู          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

-ปู          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          
- อื่นๆ ...............          
ครั้งที่ 1          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          
ครั้งที ่......          
- อื่นๆ ...............          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          
ครั้งที ่......          
- อื่นๆ ...............          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          
ครั้งที ่......          
- อื่นๆ ...............          
ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          
ครั้งที ่......          
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10. การเก็บเก่ียว และการนวดขาว 

 กรณีท่ี 1  ใชคนเก่ียว / เคร่ืองเก่ียววางราย  (ใหขีดขอความท่ีไมตองการออก) 

  แลวใช คนนวด / เคร่ืองนวด (ใหขดีขอความท่ีไมตองการออก) 

รายการ ขอสังเกต วัน เดือน ป 

1. ขาวหอมมะลอิอกดอก 80%   ออกดอกสม่าํเสมอ   

  ออกดอกไมสม่ําเสมอ  
  .......................................................... 

 

2. การระบายน้ําออกจากนา   ระบายกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน ถึง 10 วัน   

  ระบายกอนเก็บเกี่ยวมากกวา 10 วัน 

  ไมระบายน้ําออก เพราะ...............................  

 

3. ลกัษณะรวงขาวหอมมะลทิี ่

เก็บเกี่ยว 

 เหลอืงทั้งรวง       เหลอืงสามในสี่ของรวง 

 เขียวทั้งรวง 

 รวงแหงกรอบ 

 

4. เก็บเกี่ยว      คน    เครื่อง สภาพนา        แหง      ชืน้/น้ําขัง  

5. การตาก         

       ตากบนลาน .............. วัน  ลานซเีมนต    ลานดิน 

 ลานดินรองดวย .......................... 

 ทาํความสะอาดลานโดย ......................... 

 

   แดดจัด   แดดปานกลาง   ครึม้ฝน

  ฝนตก   อื่นๆ .............................. 
 

       ตากในนา ................ วัน   แดดจัด   แดดปานกลาง   ครึม้ฝน

  ฝนตก   อื่นๆ .............................. 

 

       ตากสุมซัง ................ วัน   แดดจัด   แดดปานกลาง   ครึม้ฝน

  ฝนตก   อื่นๆ .............................. 

 

       ตากวางราย .............. วัน   แดดจัด   แดดปานกลาง   ครึม้ฝน

  ฝนตก   อื่นๆ .............................. 

 

6. รวมกองขาว  ไดจํานวน.................... กอง  

7. นวดขาว   คน      

                เครือ่ง 

                สัตว 

 กอนหนานีเ้กี่ยวขาวพันธุเดียวกนั 

 กอนหนานีเ้กี่ยวขาวตางพันธุ พันธุ.............  

(ถาทราบ)  ระบุวิธกีําจัดเมล็ดคางในเครือ่ง

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

 อืน่ๆ .................................................. 
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กรณีท่ี 2  ใชรถเก่ียวนวดขาว 

รายการ ขอสังเกต วัน เดือน ป 

1. ขาวออกดอก 80 %   ออกดอกสมํ่าเสมอ   

  ออกดอกไมสมํ่าเสมอ  
  .......................................................... 

 

2. การระบายน้ําออกจากนา  ระบายกอนเก็บเก่ียว 7 วัน ถึง 10 วัน   

  ระบายกอนเก็บเก่ียวมากกวา 10 วัน 

  ไมระบายน้ําออก เพราะ.......................... 

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

 

3. ลักษณะรวงขาวหอมมะลิท่ี 

เก็บเก่ียว 

 เหลืองท้ังรวง      เหลืองสามในส่ีของรวง 

 เขียวท้ังรวง 

 รวงแหงกรอบ 

 

4. วันเก็บเก่ียว สภาพนา    แหง        ช้ืน/น้าํขัง  

5. รถเก่ียว   กอนหนานี้เก่ียวขาวพันธุเดียวกัน 

 กอนหนานี้เก่ียวขาวตางพันธุ พันธุ............. 

(ถาทราบ)  ระบวุิธีกําจดัเมล็ดคางในเคร่ือง

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

 อ่ืนๆ .................................................. 

 

6. ผลิตผลท่ีได   ขายสด........................ตันหรือเกวยีน             

                      เก็บไวทําพันธุ/บริโภค.......................................ตัน 

ผลผลิตท่ีได...............................ตันหรือเกวียนตอไร                   ราคาขาย*....................บาท/ตัน 

หมายเหตุ  *   ขอมูลราคาขายไมใชขอมูลท่ีบังคับ 
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11. การลดความชืน้ขาวเปลือก (กรณีขายขาวเปลือกสด ไมตองกรอกขอมูล)   
วันท่ีเร่ิมตากขาว ....................       วันท่ีตากเสร็จ.....................       

รายการ ขอสังเกต 

1. ลักษณะลานตาก 

      พ้ืนดิน         คอนกรีต        ยางมะตอย  

 ตากขาวหนานอยกวา 5 cm (เซนติเมตร) 
 ตากขาวหนา 5 cm ถึง 10 cm 

 ตากขาวหนามากกวา 10 cm 

2. การใชลานตากกอนหนานี ้เม่ือ............................ 

      
     

 ตากผลิตผลพืชอ่ืน .................... 

 ตากขาวพันธุ ........................... 

 ใชกิจกรรมอื่น .......................... 

3. วัสดุรองพ้ืนตาก   ไมมี 

  ผาใบ/พลาสติก 

  ตาขาย/ผาล่ี/ผาแยงฟา   

   อ่ืนๆ...................... 

4. การทําความสะอาดลานตาก  ไมทํา 

 กวาด 

 วิธีอ่ืน (ระบุ) ............................ 

5. สภาพแดด (โดยเฉล่ีย)   แดดจัด     แดดปานกลาง 

  คร้ึมฝน     ฝนตก 

  อ่ืนๆ ................................... 

6. การเกล่ียขาวหอมมะลิระหวางการตาก จํานวนคร้ังในการเกล่ีย..........คร้ัง/วัน 

7. จํานวนวันท่ีตากขาว จํานวนวันตากขาว ............วัน 

8. วัสดุคลุมกองขาวหอมมะลิระหวางวันตาก   ไมคลุม 

  คลุมดวย............................    

9. เคร่ืองอบลดความชื้น (ถาใช)  กอนหนานี้อบขาวพันธุ............... 

 กําจัดขาวคางเคร่ือง โดย............. 

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

เร่ิมอบขาว เวลา...........น. ถึง...........น. 

จํานวน...........ชม.        
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12. การบรรจุขาวเปลือกและการเก็บรักษา (กรณีขายขาวเปลือกสด ไมตองกรอกขอมูล) 
ผลผลิตท่ีได..................................ตัน/ไร ปริมาณผลผลิตท่ีไดรวม.......................ตัน 
ปริมาณผลผลิตท่ีจําหนาย......................ตัน ราคาท่ีขาย.........................บาท/ตัน 

แปลงที ่
ปริมาณขาว

(กิโลกรัม) 

ภาชนะบรรจุ

ขาวเปลือก 

หลังเก็บเก่ียว 

วิธีทําความสะอาด

ภาชนะบรรจุและยุงฉาง 

สถานที่เก็บรักษา

ขาวเปลือก 

     

     

     

     

13. แหลงท่ีมา และการจําหนายขาวเปลือก  

 แยกเก็บขาวเปลือกท่ีไดจากแปลงรับรอง ออกจากผลิตผลแปลงอื่น  

 มีการติดเคร่ืองหมายแสดง 
 ไมมีการติดเคร่ืองหมายแสดง  

 ไมแยกเก็บขาวเปลือกท่ีไดจากแปลงรับรอง ออกจากผลิตผลแปลงอื่น  

แปลงที ่ พันธุขาว 
ปริมาณขาว

(กิโลกรัม) 

วัน เดือน ป 

ท่ีเก็บเก่ียว 
ช่ือ และที่อยูของผูรับซื้อ

ขาวเปลือก 

     

     

     

     

 

 

ลงช่ือ……………………………………… 

(………………………………………) 

ผูบันทึก 
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ภาคผนวก ข 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย 

(ขอ 4) 

ข.1 แหลงน้ํา 

ข.1.1 น้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต ควรเปนน้ําท่ีมาจากแหลงน้ําท่ีไมอยูในสภาพแวดลอมท่ีเส่ียงตอการ

ปนเปอน และมีคุณภาพ เหมาะสมสําหรับใชในการเกษตร ตองไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีกอใหเกิดการปนเปอนส่ิงท่ีเปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจน

ท่ีชัดเจนวาน้ํานั้นไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตได   

ข.1.2 หากอยูในสภาวะเส่ียงท่ีกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย ใหเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 คร้ัง 

ในระยะเร่ิมจัดระบบการผลิต สงหองปฏิบัติการของทางราชการหรือหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง เพ่ือ

วิเคราะหการปนเปอนตามสภาพความเส่ียงของแหลงน้ํา โดยบันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ํา และ

เก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 

ข.1.3 ควรมีการอนุรักษแหลงน้ําและสภาพแวดลอมสําหรับการทํานาขาวหอมมะลิ 

ข.2 พื้นท่ีปลูก 

ข.2.1 แปลงนา หมายถึง บริเวณการผลิตท่ีมีอาณาเขตไมตอเนื่อง หรือ ตอเนื่องกับพ้ืนท่ีผลิตอ่ืนท่ีมีการ

จัดการกระบวนการผลิตแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ท้ังการจัดการปจจัยการผลิต การจัดทําแผนการดูแล

รักษา และการจัดการบุคลากรในแปลงนา 

ข.2.2 มีการจัดทําขอมูลประจําแปลงนา โดยรวมชื่อเจาของแปลงนา สถานท่ีติดตอ ช่ือผูดูแลแปลงนา 

(ถามี) ท่ีตั้งแปลงนา แผนท่ีภายในแปลงนา ชนิดพืชและพันธุท่ีปลูก ประวัติการใชท่ีดินยอนหลังอยางนอย 

3 ป และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบบันทึกขอมูลประจําแปลงนา 

ข.2.3 หากอยูในสภาวะเส่ียงท่ีกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย ใหมีการวิเคราะหดิน อยางนอย 
1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจัดระบบการผลิต สงหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการท่ีไดรับการ

รับรอง เพ่ือวิเคราะหการปนเปอนตามสภาพความเส่ียงของพ้ืนท่ีปลูก โดยบันทึกวิธีการเก็บตัวอยางดิน

และเก็บใบแจงผลการวิเคราะหดินไวเปนหลักฐาน 
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ข.3 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ข.3.1 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองใชใหถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และ

คําแนะนําบนฉลากใหใชกับขาว ตองไมใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามผลิต นําเขา สงออก หรือการมี

ไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตองหยุดใช 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรกอนการเก็บเก่ียวตามชวงเวลาท่ีระบุไวในฉลากกํากับการใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรแตละชนิด หรือใหเปนไปตามคําแนะนําของทางราชการ  

ข.3.2 ในกรณีท่ีผลิตเพ่ือสงออก หามใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคูคาหามใช  

ข.3.3 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหอานคําแนะนําท่ีฉลากท่ีขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับ

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือใหทราบคุณสมบัติและวิธีการใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรกอนนําไปใช ท้ังนี้การใชตองสอดคลองกับศัตรูพืชท่ีสํารวจพบและคําแนะนําของกรมการขาว 

หรือกรมวิชาการเกษตร บันทึกขอมูลในแบบบันทึกตามภาคผนวก ก ขอ 8 และขอ 9.2 

ข.3.4 ผูประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช การเลือก

ชนิดและอัตราการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมท้ังเคร่ืองพนสารเคมีและอุปกรณหัวฉีด รวมท้ัง

วิธีการพนสารเคมีที่ถูกตอง โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน

ตลอดเวลา เพ่ือปองกันสารพิษเปอนเส้ือผาและรางกายของผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือผา

มิดชิด มีอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือแวนตาปองกันสารเคมี และผาปดปากปดจมูก ถุงมือ 

หมวก และสวมรองเทาเพ่ือปองกันอันตรายจากสารพิษ  

ข.3.5 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรและใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคางในถังพน 

ข.3.6 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหมีความเขมขนท่ีถูกตอง โดยปรับปริมาตรน้ําและกวนใหเปน

เนื้อเดียวกันกอนนําไปพน  

ข.3.7 ควรพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเล่ียงการพนในเวลาแดด

จัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 

ข.3.8 หลังการพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเส้ือผา

ทันที เส้ือผาท่ีสวมใสขณะพนสารตองนําไปซักใหสะอาดทุกคร้ัง 
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ข.3.9 เม่ือใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรหมดแลว ใหลางภาชนะบรรจุสารเคมี ดังกลาวดวยน้ํา 2 คร้ัง 

ถึง 3 คร้ัง แลวเทลงในถังพนสารเคมี ปรับปริมาตรน้ําตามความเขมขนท่ีกําหนด กอนนําไปใชพนปองกัน

กําจัดศัตรูพืช  

ข.3.10 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไมสามารถใชไดหมดในคราวเดยีว ใหปดฝาภาชนะบรรจุ

ใหสนิทเม่ือเลิกใช และเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ข.3.11 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชหมดแลว ตองทําใหชํารุดเพ่ือปองกันการนํากลับมา

ใชแลวนําไปท้ิงในสถานท่ีท่ีจัดสําหรับท้ิงภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือทําลาย

โดยการฝงดินหางจากแหลงน้ํา ใหมีความลึกมากพอท่ีสัตวไมสามารถคุยขึ้นมาได และหามเผาทําลาย 

ข.3.12 การเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใหปฏิบัติดังนี้ 

ข.3.12.1  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตางๆ ท่ีใชในกระบวนการผลิต ใหจัดเก็บใน

สถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มิดชิด ปลอดภัย ปองกันแดดและฝนได มีอากาศถายเทไดสะดวก 

แยกเปนสัดสวน เพ่ือปองกันการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรสูอาหาร และส่ิงแวดลอม และ

ควรมีเคร่ืองมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุ เชน น้ํายาลางตา น้ําสะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง  

ข.3.12.2  วัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด แสดงปายใหชัดเจน 

และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกับปุย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอาหารเสริมตางๆ สําหรับพืช 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เปดใชแลวหามถายออกจากภาชนะบรรจุเดิม 

ข.3.12.3 ตองไมมีวัตถุอันตรายท่ีหามผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม เก็บรักษาอยูในสถานท่ีเก็บสารเคมี หรือภายในแปลงนา 

ข.4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเก่ียว 

ข.4.1 การผลิตเพื่อใหไดขาวเปลือกตรงตามพันธุ 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานตอไปนี้ สําหรับใชในการควบคุมปริมาณขาวพันธุอ่ืนปนในผลิตผลขาวเปลือก ซ่ึง

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหขาวเปลือกท่ีเก่ียวนวดแลวมีขาวพันธุอ่ืนปนไดไมเกิน 5% และเม่ือกะเทาะเปน

ขาวกลองมีขาวเมล็ดแดงปนไมเกิน 1% 

ข.4.1.1 การจัดหาและเตรียมเมล็ดพันธุ 

ข.4.1.1.1 ใหเลือกเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพตรงตามพันธุ และมาจากแหลงผลิตเมล็ดพันธุของหนวยงาน

ราชการ หรือแหลงอ่ืนท่ีเช่ือถือได ไดรับการรับรองจากกรมการขาว หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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ข.4.1.1.2 เมล็ดพันธุคุณภาพดีควรมีเมล็ดพันธุสุทธิไมนอยกวา 98% มีความงอกไมนอยกวา 80% 

และมีเมล็ดขาวพันธุอ่ืนปนไมเกิน 0.5% โดยมีแนวทางการจัดหาเมล็ดพันธุ ดังนี้ 
(1) จากแหลงเมล็ดพันธุของหนวยราชการ ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว ศูนยวิจัยขาว ของกรมการขาว หรือ 

(2) จากสหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการอื่นๆ ท่ีไดรับการรับรองจากกรมการขาว 

หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 
(3) เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุเอง ควรมีการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุเปนการเฉพาะแยกจากการผลิต

ขาวปกติ หรือเลือกจากแปลงท่ีตนของขาวสมํ่าเสมอดีและตรวจตัดขาวพันธุอ่ืนปน โดยใหเปนไปตาม

คําแนะนําการผลิตเมล็ดพันธุของกรมการขาว 

ข.4.1.1.3 การเตรียมเมล็ดพันธุสําหรับหวานในนาหวานน้ําตมหรือตกกลาสําหรับปกดํา ควรนําเมล็ดใส

ถุงผาดิบหรือกระสอบปานหรือกระสอบท่ีระบายน้ําไดดี  แชน้ํา 12 ช่ัวโมง ถึง 24 ช่ัวโมง แลวนําไปหุม 

36 ช่ัวโมง ถึง 48 ช่ัวโมง คลุมดวยกระสอบปาน หม่ันรดน้ําใหกระสอบเปยก เมล็ดขาวจะงอกรากและ

ยอดเล็กนอย (เรียกวา ตุมตา) นําไปหวานในแปลงนาหวานน้ําตมหรือแปลงตกกลาสําหรับปกดํา สวน

เมล็ดพันธุสําหรับนาหวานขาวแหงใชเมล็ดพันธุขาวแหงท่ีเก็บรักษาไวตามปกติมาหวานโดยตรง 
ข.4.1.1.4 เกษตรกรตองบันทึกขอมูลแหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ รายละเอียดตามภาคผนวก ก ขอ 4 เพ่ือ

ชวยในการตรวจสอบยอนหลัง 

ข.4.1.2 การปลูกและการดูแล 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ใชในการควบคุมปริมาณตนของขาวพันธุอ่ืนปนในแปลงนาไมใหเกิน 

2% เพ่ือใหไดขาวเปลือกท่ีมีขาวพันธุอ่ืนปนไมเกิน 5% และเม่ือกะเทาะเปนขาวกลองมีขาวเมล็ดแดงปน

ไมเกิน 1%  

ข.4.1.2.1 การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 

การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรปฏิบัติดังนี้ 
(1) ไมเผาตอซังและฟางขาวในนา ควรปลอยใหเนาเปอยยอยสลายตามธรรมชาติ หรือไถกลบหรือใชน้ํา

หมักชีวภาพชวยยอยสลายในชวงการเตรียมดินในนาหวานน้ําตม 

(2) ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ําควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก แกลบ เศษซากพืช  ปุยพืชสด 

เปนตน 

(3) หวานปุยอินทรีย อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง 2,000 กิโลกรัมตอไร ใหกระจายสมํ่าเสมอท่ัวกระทงนา 

แลวไถหรือคราดกลบ ปลอยท้ิงไว 2 สัปดาห ถึง 3 สัปดาห เพ่ือใหกระบวนการยอยสลายถึงจุดส้ินสุด และไม

เกิดปญหากาซหรือสารพิษในแปลงนากอนปลูกขาว 

(4) กอนปลูกขาวประมาณ 2 เดือน ใหไถดินปลูกพืชตระกูลถ่ัวโดยหวานเมล็ดพืชปุยสด เชน โสนอัฟริกัน 

ถ่ัวเขียว ถ่ัวพุม ปอเทืองอัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร หรือ ถ่ัวพราอัตรา 10 กิโลกรัมตอไร และไถ

กลบเม่ือพืชปุยสดมีอายุประมาณ 50 วัน หรือกําลังออกดอก 
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ข.4.1.2.2 ปริมาณเมล็ดพันธุ 

(1) การปลูกโดยวิธีปกดําโดยใชแรงงานปกดํา เคร่ืองปกดํา วิธีการโยนกลา วิธีหวานน้ําตม และวิธีหวาน

ขาวแหง ควรใชปริมาณเมล็ดพันธุ ดังนี้ 
 - 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 7 กิโลกรัมตอไร ในการตกกลาสําหรับวิธีปกดํา 

 - 2 กิโลกรัมตอไร ถึง 4 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีโยนกลา 

 - 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีหวานน้ําตม 

 - 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีหวานขาวแหง 

(2) ปริมาณเมล็ดพันธุท่ีใชสําหรับหวานน้ําตมหรือหวานขาวแหง สามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี

และศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาว เชน ถาพ้ืนท่ีนามีสภาพราบเรียบสมํ่าเสมอดี ไมมีนก หนู ท่ีจะมากินเมล็ดขาวท่ี

หวาน และไมมีปญหาเร่ืองมีวัชพืชมาก สามารถใชปริมาณเมล็ดพันธุอัตราต่ํา คือ 10 กิโลกรัมตอไร แตถา

พ้ืนท่ีไมสมํ่าเสมอ และมีศัตรูมากใหเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุใหมากขึ้น 

ข.4.1.2.3 การเตรียมดินและการปลูก 
(1) การปลูกโดยวิธีปกดํา มี 2 วิธี คือ ใชแรงงานปกดํา และ เคร่ืองปกดํา  
(1.1) ใชแรงงานปกดํา ควรดําเนินการ ดังนี้ 

(1.1.1) การตกกลา  

- เตรียมแปลงตกกลา โดยไถดะ ท้ิงไว 7 วัน ถึง 10 วัน ไถแปร ปลอยน้ําเขา แชขี้ไถ 

คราดปรับระดับผิวดินและทําเทือก 

- แบงแปลงยอย กวางประมาณ 1 m (เมตร) ถึง 2 m ยาวตามความยาวแปลง ทํารองน้ํา

ระหวางแปลงกวางประมาณ 30 cm ระบายน้ําออก 

- หวานเมล็ดพันธุขาว (ท่ีเตรียมตามขอ ข.4.1.1.3) อัตรา 50 g/m
2 
(กรัมตอตารางเมตร)

ถึง 70 g/m
2 
บนแปลงใหกระจายสมํ่าเสมอ 

- ดูแลไมใหน้ําทวมแปลงกลา แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก เพ่ิมระดับน้ําตาม

การเติบโตของตนขาวแตไมใหทวมตนขาว และไมเกิน 5 cm จากระดับหลังแปลง 

(1.1.2) การปกดํา  

- เตรียมแปลงโดยไถดะทิ้งไว 7 วัน ถึง 10 วัน  ไถแปร ปลอยน้ําเขา แชขี้ไถ คราดปรับ

ระดับผิวดิน ทําเทือก รักษาระดับน้ําในแปลงปกดําประมาณ 5 cm จากผิวดิน 

- ปกดําโดยใชตนกลา อายุประมาณ 25 วัน ถึง 30 วัน 

- ระยะปกดํา ระยะระหวางแถว 25 cm และระยะระหวางตนหรือกอ 25 cm  จํานวน 3 ตน

ตอจับ ถึง 5 ตนตอจับ 

- รักษาระดับน้ําในนาใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนขาว ประมาณ 0 cm ถึง 10 cm 
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- ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 

- ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกรวงได 80% แลวประมาณ 15 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพของ

ดิน 

(1.2) ใชเคร่ืองปกดํา ควรดําเนินการ ดังนี้ 
(1.2.1) การตกกลา มี 2 วิธี ดังนี้ 
(1.2.1.1) การตกกลาในถาดเพาะ 

- เลือกใชเมล็ดพันธุท่ีมีความงอกสูง (มากกวา 80%) 

- ทําความสะอาดเมล็ดพันธุดวยการฝดเอาเมล็ดลีบและส่ิงเจือปนออก 

- แชและหุมเมล็ดขาวใหงอกเปนตุมตา 

- ใชดินผสมสําหรับการเพาะกลาใสลงในถาดเพาะ เกล่ียใหเสมอขอบถาดเพาะ 

- นําเมล็ดขาวท่ีงอกเปนตุมตา โรยลงในถาดเพาะอัตรา 200 กรัมตอถาดเพาะ 

- ดูแลรักษาจนกลามีอายุประมาณ 18 วัน ถึง 25 วัน ก็สามารถนําไปใชได 

(1.2.1.2) การตกกลาในแปลง 
- เลือกใชเมล็ดพันธุท่ีมีความงอกสูง ทําความสะอาดเมล็ดพันธุดวยการฝดเอาเมล็ดลีบและ

ส่ิงเจือปนออก แลวแชและหุมเมล็ดขาวใหงอกเปนตุมตา 

- ไถเตรียมดินเพ่ือการตกกลาตามปกติ 

- ยกแปลงใหมีขนาดความกวาง 116 cm ยาวประมาณ 8 m สําหรับตกกลาเพ่ือใชในการปก

ดําในพ้ืนท่ี 1 ไร และใหมีระยะหางระหวางแปลงอยางนอย 1 m 

- ขึงพลาสติกใสตลอดความยาวแปลง 

- ใชไมระแนงหรือไมไผกวาง 1 นิ้ว ยาว 2 m ตรึงขอบแปลงเปนชวงๆ 

- ใชไมแหลมท่ิมพลาสติกใหเปนรูเพ่ือระบายอากาศ แลวใชโคลนขางแปลงเกล่ียบน

พลาสติกใหสมํ่าเสมอท่ัวท้ังแปลงใหมีความหนาของดินเทาขอบไม 

- โรยเมล็ดขาวท่ีงอกเปนตุมตาบนแปลงใหท่ัวและสมํ่าเสมอ อัตรา 8 กิโลกรัมตอแปลง 

- ดูแลรักษาจนกลามีอายุประมาณ 18 วัน ถึง 25 วัน ก็สามารถนําไปใชได 

(1.2.2) การเตรียมแปลง 

- ไถ-คราด ดินในแปลงตามปกติเหมือนกับแปลงนาท่ีเตรียมไวสําหรับใชแรงคนปกดํา 

- หลังการไถ-คราด แลว ตองพักแปลงไวโดยขังน้ําท้ิงไว 3 วัน ถึง 5 วัน (ขึ้นอยูกับลักษณะ

ดิน) เพ่ือใหดินเลนในแปลงตกตะกอนกอน เพราะถาดินเลนในแปลงยังเหลวจะไมมีแรงยึดตนกลา ทําให

ตนกลาลมงาย และดินเลนยังจะถูกสกีเบียดไหลไปทับตนกลาในขณะท่ีเคร่ืองยนตทํางานดวย 

- แปลงท่ีเปนดินเหนียวใชเวลาพักแปลงประมาณ 3 วัน ถึง 4 วัน ในดินทรายใชเวลา

ประมาณ 1 วัน ถึง 2 วัน 
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- ขณะท่ีใชเคร่ืองดํานาใหรักษาระดับน้ําในแปลงใหสูงประมาณ 5 cm หรือคร่ึงหนึ่งของ

ความสูงของตนกลาท่ีปกดําแลว 

(1.2.3) การเตรียมการใชเคร่ืองปกดํา 
- ตอนเชาในวันท่ีจะปกดํา ใหระบายน้ําออกจากแปลงจนเหลือระดับน้ําประมาณ 5 cm จาก

ผิวดิน ซ่ึงเปนระดับน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับปกดําดวยเคร่ือง 

- ปรับความลึกในการปกดํา ปรับระยะหางระหวางกอ และปรับจํานวนตนตอกอ ใหไดตามท่ี

ตองการ 

- นําแผนกลาใสลงในแผงใสกลา จากนั้นก็สามารถเร่ิมขับเคล่ือนเคร่ืองปกดําได 

(2) การปลูกโดยวิธีโยนกลา ควรดําเนินการ ดังนี้ 
- เตรียมแปลงท่ีจะโยนกลาใหเรียบสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับการปลูกดวยวิธีอ่ืนๆ 

- เตรียมถาดเพาะกลา 

- ใสดินท่ีรอนแลวลงบนถาดเพาะกลา ความลึกประมาณคร่ึงหลุม 

- หวานเมล็ดขาวลงในหลุมประมาณ 3 เมล็ด ถึง 5 เมล็ด ตอหลุม 

- ใสดินรอนทับเมล็ดใหเต็มถาด 

- ปดทับดวยกระสอบปานจนขาวงอก 3 cm ถึง 5 cm จึงเปดกระสอบออก 

- รดน้ําเชา – เย็น 

- เม่ือกลาอายุ 15 วัน นําไปโยนในนาได 

(3) การปลูกโดยวิธีหวานน้ําตม ควรดําเนินการ ดังนี้ 

- เตรียมแปลงโดยไถดะ ท้ิงไว 7 วัน ถึง 10 วัน ไถแปร ปลอยน้ําเขา แชขี้ไถ คราดปรับระดับ

ผิวดินทําเทือก 

- แบงแปลง กวาง 5 m ถึง 10 m ยาวตามความยาวของแปลง ทํารองน้ําระหวางแปลงกวาง 

30 cm ระบายน้ําออก 

- หวานเมล็ดพันธุขาว (ท่ีเตรียมตามขอ ข. 4.1.1.3) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัม

ตอไร บนแปลงใหกระจายสมํ่าเสมอ 

- หลังหวานเมล็ด ดูแลไมใหน้ําทวมแปลง แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก คอยๆ

เพ่ิมระดับน้ําตามการเจริญเติบโตของตนขาว ไมใหน้ําทวมตนขาว และไมควรลึกเกิน 10 cm 

- ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 

- ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกรวงได 80% แลวประมาณ 15 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพของ

ดิน 
(4) การปลูกโดยวิธีหวานขาวแหง ควรดําเนินการ ดังนี้ 

- เตรียมแปลงโดยไถดะทิ้งไว 15 วัน ถึง 30 วัน ไถแปรพรอมเก็บวัชพืชออกจากแปลง  
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- หวานเมล็ดพันธุขาว อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร บนแปลงใหกระจาย

สมํ่าเสมอ  

- ไถกลบหรือคราดกลบขึ้นอยูกับสภาพความชื้นในดิน ถาดินช้ืนการคราดกลบเมล็ดขาวจะ

งอกดี ถาไถกลบลึกเกินไปหากมีฝนตกชุกจะทําใหเมล็ดขาวงอกไมสมํ่าเสมอและเนาตาย 

- หลังหวานเมล็ด ดูแลไมใหน้ําทวมแปลง แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก คอยๆ

เพ่ิมระดับน้ําตามการเจริญเติบโตของตนขาว ไมใหน้ําทวมตนขาว และไมควรลึกเกิน 10 cm 

- ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 

 -ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกดอกได 80% แลวประมาณ 10 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพ

ของดิน 

ข.4.1.2.4 การใชปุย 

(1) การใชปุยเคมี  ใหมีการจัดการท่ีดีและเหมาะสม ดังนี้ 

- รูขนาดของแปลงปลูกขาวท่ีแนนอน เพ่ือการใสปุยในปริมาณท่ีถูกตอง  

- ปดก้ันคันนารอบแปลงนาที่จะใสปุยใหเรียบรอย ไมใหมีน้ําไหลออกจากแปลงเม่ือใส

ปุยเคมี หลังใสปุยแลว 3 วัน ถึง 5 วัน จึงใหน้ําไหลเขาออกนาไดตามปกติ 

- กอนใสปุยเคมีรักษาระดับน้ําในนาขาว ใหมีระดับน้ําประมาณ 5 cm เปนระดับท่ีเหมาะสม 

- สํารวจและกําจดัวัชพืชกอนการใสปุยทุกคร้ัง เพ่ือไมใหวัชพืชขึ้นมาแยงอาหารกับตนขาว 

โดยเฉพาะเม่ือตนขาวยังเล็ก 

- เลือกชนิดปุยและอัตราปุยท่ีใสใหเหมาะกับพันธุขาวและชนิดของดิน และใสตรงตาม

ระยะเวลาท่ีขาวตองการ  

- คํานวณปริมาณปุย (อัตรา) ท่ีจะใสใหถูกตอง หรือใสปุยใหเพียงพอกับความตองการของ

ตนขาว เพ่ือจะไดไมส้ินเปลืองคาใชจายกรณีท่ีใสปุยมากเกินไป 

- กรณีพ้ืนท่ีนาเปนดินเหนียว ปุยสูตรท่ีแนะนําใหใสคร้ังท่ี 1 (ปุยรองพ้ืน)  ไดแก 16-20-0 หรือ 

18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง  25  กิโลกรัมตอไร การใสปุยคร้ังท่ี2 (ปุยแตงหนา) ให

ใสปุยยูเรีย อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 กิโลกรัมตอไร หรือ ปุยแอมโมเนียซัลเฟต หรือ แอมโมเนียมคลอไรด 

อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร 

- กรณีพ้ืนท่ีนาเปนดินรวน ดินทราย และดินรวนปนทราย ปุยสูตรท่ีแนะนําใหใสคร้ังท่ี 1 (ปุยรอง

พ้ืน) ไดแก 16-16-8 หรือ 18-12-6 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25  กิโลกรัมตอไร ใสปุยคร้ังท่ี 2 (ปุย

แตงหนา) ใสปุยยูเรีย อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 กิโลกรัมตอไร หรือปุยแอมโมเนียซัลเฟต หรือ แอมโมเนียม

คลอไรด อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร 

(2) การใชปุยอินทรีย ปุยอินทรียท่ีนํามาใชตองผานกระบวนการหมักหรือยอยสลายโดยสมบูรณ รวมท้ัง

วิธีและลักษณะในการใชตองดูแลเพ่ือไมใหเกิดการปนเปอนในระดับท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค 
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(3) การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ปุยอินทรียจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดิน 

เพ่ิมปริมาณจุลินทรียดินบางชนิด มีธาตุอาหารเสริมมากกวาปุยเคมี ชวยดูดซับธาตุอาหารทําใหชะลอการ

สูญเสียธาตุอาหารจากปุยเคมีได การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียแบงตามชนิดของเนื้อดิน ดังนี้ 

- ดินเหนียว   กอนปลูกขาวแนะนําใหใสปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุยหมัก ฟางขาว แกลบ 

หรือ ขี้เถาแกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง  2,000  กิโลกรัมตอไร หรือ เล้ียงแหนแดง อัตรา 50 

กิโลกรัมตอไร ถึง 100 กิโลกรัมตอไร หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว อัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 

กิโลกรัมตอไร และไถกลบกอนปลูกขาว ปุยเคมีสูตรท่ีแนะนําใหใสเปนปุยรองพ้ืน ไดแก 16-20-0 หรือ 

18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25 กิโลกรัมตอไร 

- ดินรวน ดินทราย และดินรวนปนทราย   กอนปลูกขาวแนะนําใหใสปุยอินทรียไดแก ปุย

คอก ปุยหมัก ฟางขาว แกลบ หรือขี้เถาแกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง  2,000 กิโลกรัมตอไร หรือ
เล้ียงแหนแดง อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ถึง 100 กิโลกรัมตอไร หรือปลูกโสนอัฟริกันหรือปอเทือง อัตรา

เมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 กิโลกรัมตอไร และไถกลบกอนปลูกขาว ปุยเคมีสูตรท่ีแนะนําใหใสเปน

ปุยรองพ้ืน ไดแก 16-16-8 หรือ 18-12-6 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25 กิโลกรัมตอไร 

(4) ขอควรคํานึงถึงในการใชปุยเคมี 

- การใสปุยแตละคร้ังใหเลือกใชปุยเพียงสูตรเดียว 

- อัตราปุยท่ีแนะนําใหใสตามคําแนะนาํขางตน ตัวเลขหนาเปนอัตราปกติ สวนตัวเลขตัวหลัง

เปนอัตราท่ีตองการผลผลิตเพ่ิมมากกวาอัตราปกติ 

- การใสปุยรองพ้ืน แนะนําใหใสปุยสูตรใดสูตรหนึ่ง สวนอัตราท่ีแนะนําสามารถแบงใสชวง

ระยะกลาและชวงขาวแตกกอได 

- การใสปุยแตงหนา หมายถึงการใสปุยในระยะขาวกําเนิดชอดอก 

- การใสปุยอินทรียติดตอกันทุกปชวยใหปุยอินทรียสะสมอยูในดินเพ่ิมขึ้นทุกป สงผลชวยลด

อัตราการใสปุยเคมีในปตอๆ มาได  ดังนั้น ถาใสปุยอินทรียอัตราสูงจะลดการใสปุยเคมีไดเร็วขึ้น 

(5) การเล้ียงแหนแดง สําหรับนาชลประทานจะเลี้ยงแหนแดงกอนปกดําขาว 20 วัน ถึง 30 วัน หรือหลัง

ปกดําขาวแลว 10 วัน และสําหรับนาน้ําฝนควรเล้ียงแหนแดงหลังปกดําขาว 30 วัน 

ข.4.1.2.5 การจัดการน้ํา 

น้ําเปนส่ิงจําเปนในการปลูกขาวและมีผลตอผลผลิตขาว ระยะกลาขาวตองการน้ํานอย ไมจําเปนตองมีน้ํา

ขัง  ระยะแตกกอ (ประมาณ 20 วัน ถึง 30 วันหลังขาวงอกในนาหวานน้ําตมหรือนาหวานขาวแหง และใน

ระยะ 30 วันแรกหลังปกดํา) ไมควรขาดน้ํา เพราะวัชพืชจะขึ้นแขงกับขาว ระดับน้ําในชวงแตกกอหรือหลัง

ปกดํา 30 วัน ถึง 40 วัน ประมาณ 10 cm ถึง 20 cm เม่ือขาวแตกกอเต็มท่ีแลวเพ่ิมระดับน้ําใหสูงขึ้นเพ่ือ

ไมใหตนขาวแตกหนอท่ีไมสมบูรณออกมา ระยะกําเนิดชอดอก ควรมีน้ําขังในนา จนถึงหลังขาวออกดอก 

20 วัน หรือกอนเก็บเก่ียวประมาณ 7 วัน ถึง 10 วัน ใหระบายน้ําออก เพ่ือใหเมล็ดสุกพรอมกันแลวเก็บ

เก่ียวไดสะดวก 
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ข.4.1.2.6 การกําจัดขาวพันธุอ่ืนปน 
(1) เม่ือเมล็ดขาวงอกและเจริญเติบโตตองสํารวจขาวในแปลงนา เพ่ือกําจัดขาวพันธุอ่ืนปน ดังนี้ 

(1.1)  ระยะแตกกอ  ตรวจดูลักษณะการแตกกอ การชูใบ สีของลําตนและใบ ขนาดของใบ และความสูงของ

ตน หากพบตนผิดปกติใหถอนท้ิงทันที 

(1.2) ระยะออกดอก  ตรวจดูระยะเวลาการออกดอก (กอนหรือหลัง) ลักษณะของดอก สีของดอกและ

เกสรตัวผู และความสูงของตน ถาพบตนผิดปกติใหตัดท้ิง 
(1.3) ระยะโนมรวง  ตรวจดูลักษณะและสีของเมล็ดขาวและลักษณะการโนมรวง ถาพบผิดปกติใหตัดท้ิง 
(1.4) ระยะสุกแก  ตรวจดูลักษณะตางๆ เชน ขนาดและสีของเมล็ดขาวและลักษณะการสุกแก ถาพบ

ลักษณะผิดปกติใหตัดท้ิง 
(2) รายละเอียดของลักษณะเฉพาะของขาวหอมมะลิพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 เปนไปตาม

รายละเอียดในภาคผนวก ค  

(3) วิธีการถอนหรือตัดขาวพันธุอ่ืนปน ควรดําเนินการ ดังนี้ 

(3.1) การถอน ควรถอนท้ิงท้ังราก ตนหรือกอ ท่ีพบเปนขาวปนในระยะแตกกอ 

(3.2) การตัด ควรตัดท้ิงท้ังตนหรือกอและตัดใหชิดดินในระยะท่ีขาวไมสามารถงอกหรือแตกหนอใหมมา

เปนขาวปนไดอีก เชน ในระยะออกดอก ระยะโนมรวง หรือระยะสุกแก 

(4) ในกรณีท่ีเกษตรกรใชเมล็ดพันธุท่ีผลิตเอง ตองเอาใจใสในการสํารวจและกําจัดขาวพันธุอ่ืนปนใหมาก

ขึ้น 

ข.4.2 การปองกันกําจัดศัตรูพืชและความเสียหายของผลิตผลจากศัตรูพืช 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดังตอไปนี้ เพ่ือดูแล ปองกัน และควบคุมใหผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช และได

ขาวเปลือกท่ีถูกทําลายจากโรคและแมลงนอยกวา 10% 

ข.4.2.1 เกษตรกรควรรูจักชนิด วงจรชีวิตของศัตรูพืชท่ีสําคัญท่ีมีผลตอขาว ตลอดจนวิธีปองกันกําจัดท่ี

เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ รายละเอียดศัตรูพืชท่ีสําคัญของขาวใหดูตามขอมูล

ในภาคผนวก ง  

ข.4.2.2 มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชในแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ และติดตามการระบาดของ

ศัตรูพืชในระยะตางๆ หากตรวจพบในปริมาณท่ีทําใหเกิดความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ ใหปองกัน

กําจัดศัตรูพืชนั้นอยางเหมาะสมตามคําแนะนําของกรมการขาว และบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึก

ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 8 และขอ 9 

ข.4.2.3 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหใชตามขอกําหนดขอ ข.3 

ข.4.2.4 สวนของตนของขาวท่ีมีโรคเขาทําลายตองนําไปทําลาย ตามภาคผนวก ง 
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ข.4.3 การจัดการปจจัยการผลิต 

ข.4.3.1 จัดทํารายการปจจัยการผลิต แหลงท่ีมาและรายละเอียดเฉพาะของปจจัยการผลิตท่ีสําคัญไดแก 

พันธุ ปุย วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชในการปฏิบัติการผลิต พรอมท้ัง ระบุรายการ ปริมาณ วัน เดือน ป 

แหลงท่ีมาท่ีจัดซ้ือจัดหา 

ข.4.3.2 การใชปุยคอก ปุยอินทรีย และปุยธรรมชาติตางๆ ควรมีการจดัการท่ีดีท่ีจะปองกันไมใหเกิดการ

ปนเปอนท้ังในดานจุลินทรีย เคมี และกายภาพสูผลิตผล ในระดับท่ีจะทําใหไมปลอดภัยตอการบริโภค 

ข.4.4 การจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร 

ข.4.4.1 จัดทํารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร  

ข.4.4.2 จัดใหมีอุปกรณการเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ข.4.4.3 จัดใหมีสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตรเปนสัดสวน ปลอดภัย และงายตอการ

นําไปใชงาน  

ข.4.4.4 จัดทําแผนการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณการเกษตร และมีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

และอุปกรณการเกษตร ตามแผนท่ีกําหนดไว พรอมบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาทุกคร้ัง 

ข.4.4.5 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เคร่ืองพนสารเคมี อุปกรณการเก็บเก่ียว 

กอนนําออกไปใชงาน เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตรท่ีตองอาศัยความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน เชน 

หัวฉีดพนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางสมํ่าเสมอ หากพบวามี

ความคลาดเคลื่อนตองปรับปรุงซอมแซมหรือเปล่ียนใหม ใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน 

ข.4.4.6  มีการทําความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร รวมท้ังภาชนะท่ีใชในการบรรจุและขนสง

ผลิตผลทุกคร้ังกอนการใชงาน และหลังใชงานเสร็จแลวกอนนําไปเก็บ 

ข.4.5 การจัดการของเสียและวัสดเุหลือใช 

ข.4.5.1 เศษพืช ฟาง ท่ีไมมีโรคเขาทําลายสามารถนํามาทําเปนปุยหมักได 

ข.4.5.2 แยกประเภทของขยะใหชัดเจน เชน กระดาษ กลองกระดาษ พลาสติก แกว น้ํามัน สารเคมี และ

เศษซากพืช เปนตน รวมท้ังควรมีถังขยะวางใหเปนระเบียบ หรือระบุจุดท้ิงขยะใหชัดเจน  

ข.5 การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

ข.5.1 การจัดการเพื่อใหไดขาวเปลือกที่มีคุณภาพดี 
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รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดงัตอไปนี ้เพ่ือใหไดผลิตผลขาวเปลือกท่ีมีคุณภาพการสีดีตามมาตรฐาน ไดขาวเต็มเมล็ด

และตนขาวตามขอกําหนดในมาตรฐานสินคาเกษตรขาวหอมมะลิไทย 

ข.5.1.1 เม่ือขาวเร่ิมออกดอก หม่ันเดินสํารวจแปลงนา เพ่ือพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ 

เก็บเก่ียว และใหเก็บเก่ียวไดเม่ือรวงขาวมีอายุ 25 วัน ถึง 35 วัน หลังตนขาวในแปลงนาออกดอก 80%  

ของตนของขาว หรือเมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองไมนอยกวาสามในส่ีสวนของรวง  

เม่ือใกลกําหนดวันเก็บเก่ียว สํารวจดูรวงขาว หากพบวา เมล็ดขาวเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลืองเกือบท้ังหมด 

ยกเวนบางเมล็ดท่ีโคนรวงยังเขียวอยูประมาณ 10% ใหเก็บเก่ียวได 

ข.5.2 การเก็บเก่ียวและการนวดขาว 

ข.5.2.1 วางแผนการเก็บเก่ียว ใหเก็บเก่ียวในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยกําหนดวันเก็บเก่ียวและบันทึก

ขอมูลการเก็บเก่ียวตามภาคผนวก ก ขอ 10 ใหนัดรถเก็บเก่ียว หรือนัดแรงงานคนท่ีจะเก็บเก่ียวใหพรอม 

เพ่ือใหสามารถเก็บเก่ียวไดทันตามกําหนด 

ข.5.2.2 กรณีมีน้ําขังในแปลงนาใหระบายน้ําออกจากแปลงกอนเก็บเก่ียวประมาณ 7 วัน ถึง 10 วัน 

เพ่ือใหขาวสุกแกสมํ่าเสมอ 

ข.5.2.3 การเก็บเก่ียวขาวดวยเคร่ืองเก่ียวนวด ตองสอบถามประวัติการใชงานของเคร่ืองเก่ียวนวด หาก

พบวาเคยใชเก่ียวขาวพันธุอ่ืนมากอน ตองทําความสะอาดเคร่ืองเก่ียวนวดกอนใชงานเพ่ือกําจดัขาวพันธุอ่ืน

ท่ีตกคางในเคร่ือง และ/หรือ เดินเคร่ืองเก่ียวขาวรอบแปลงกอนประมาณ 100 kg แยกไว เพ่ือใหม่ันใจวา

ไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยูในเคร่ือง  

ข.5.2.4 การใชเคร่ืองนวดขาว ตองสอบถามประวัติการใชงานของเคร่ือง หากพบวาเคยนวดขาวพันธุอ่ืน

มากอนตองทําความสะอาดเคร่ืองนวด หรือนวดฟอนขาวกอน เพ่ือใหม่ันใจวาไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยู

จึงนํามาใชนวดขาวในแปลง 

ข.5.2.5 กรณีท่ีใชรถแทรกเตอร แรงงานคน หรือสัตว ในการนวดขาว ตองทําความสะอาดลานนวดขาว

ใหสะอาดปราศจากเมล็ดขาวพันธุอ่ืนตกคางอยูบนลาน 

ข.5.3 การลดความชื้นขาวเปลือก 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ เพ่ือใหความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกหลังการลดความชื้นไมเกิน 15% 

สําหรับการซ้ือขายขาวเปลือก กรณีขาวเปลือกท่ีจะนําไปเก็บรักษาตองมีความชื้นไมเกิน 14%  

ข.5.3.1 การลดความชื้นโดยวิธีการตาก 
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ข.5.3.1.1 การตากขาวฟอนกอนนวด ควรตากในวันท่ีทองฟาแจมใส ไมมีเมฆฝนปกคลุม นําฟอนขาว

ออกผึ่งกลางแดดประมาณ 2 แดด ถึง 3 แดด ติดตอกัน หากไมสามารถลดความชื้นลงตามตองการเมื่อ

ตากขาวจนถึงชวงเย็น ใหรวมกองขาวและคลุมดวยวัสดุเพ่ือปองกันฝนและน้ําคาง เม่ือขาวแหงดีแลวจึง

นําไปนวด หลังจากนวดขาวแลว ควรตากขาวเปลือกอีกประมาณ 1 แดด ถึง 2 แดด จนขาวแหงดีจึงนําไป

เก็บในท่ีรม  

ข.5.3.1.2 การตากขาวเปลือกหลังจากนวดแลว ควรปฏิบัติดังนี้ 

- ตากบนวัสดุท่ีสะอาดและแหง เชน ผาใบหรือผาพลาสติก ตาขาย ผาล่ี ผาแยงฟา ไมควร

ตากกับพ้ืนซีเมนตรอนจัดโดยตรง เพราะเมล็ดอาจไดรับความรอนมากเกินไป ทําใหเกิดการแตกราว

ภายในเมล็ด นอกจากนี้อาจมีปญหาส่ิงเจือปนสูง 

- ควรเกล่ียขาวใหมีความหนาประมาณ 5 cm ถึง 10 cm การตากหนาเกินไปจะทําใหการ
ระบายอากาศในกองขาวไมดี ขาวแหงชา การตากบางเกินไปจะทําใหอุณหภูมิของขาวท่ีตากสูงเกินไป เกิด

การแตกราวภายในเมล็ด มีผลตอคุณภาพการสีได ระหวางการตากควรกลับกองขาวทุกๆ 2 ช่ัวโมง การ

เกล่ียขาวจะชวยใหลดความชื้นไดอยางสมํ่าเสมอและรวดเร็ว 

- ระยะเวลาในการตาก ขึ้นอยูกับความชื้นเร่ิมตน ความหนาบางของขาวขณะตาก และความถี่ใน

การเกล่ียกองขาว ควรตากลดความชื้นใหเหลือไมเกิน 14% จึงหยุดตาก หากไมสามารถลดความชื้นไดภายใน 

1 วัน ควรรวมกองขาวและคลุมดวยวัสดุท่ีแหงและสะอาดเพ่ือปองกันฝนและน้ําคางในตอนกลางคืน 

ข.5.3.2 การลดความชื้นดวยการอบ  

ข.5.3.2.1 อุณหภูมิท่ีใชอบไมควรสูงเกิน 50°C (องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธไมควรเกิน 60% และ

ในขณะลดความชื้นไมควรลดในอัตราท่ีเร็วเกินไป จะทําใหเกิดความเสียหายกับเมล็ดได 

ข.5.4 การจัดการภาชนะบรรจุผลิตผล 

ข.5.4.1 ทําความสะอาดกระสอบที่ใชบรรจุขาวเปลือก จนแนใจวาไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยู และบันทึก

ขอมูลเก่ียวกับภาชนะบรรจุขาวเปลือก และวิธีทําความสะอาดภาชนะบรรจุ ตามภาคผนวก ก ขอ 12 

ข.6 การขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมขาวเปลือก  

ข.6.1 การขนยาย 

ข.6.1.1 พาหนะท่ีใชขนยายควรสะอาด ปดมิดชิด หรือ สามารถปองกันการเปยกน้ําจากภายนอกได 

พาหนะขนสงตองไมทําใหเกิดการปนเปอนจากวัตถุอันตราย  

ข.6.1.2 ไมควรใชพาหนะท่ีบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย สารเคมี มาบรรทุกขาว ยกเวนจะมีการทําความ

สะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาบรรทุกขาว 
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ข.6.2 การเก็บรักษาและการรวบรวมผลิตผล 

ข.6.2.1 แยกสถานท่ีเก็บรักษาและภาชนะบรรจุขาวตางหากจากสถานท่ีเก็บรักษาและภาชนะบรรจุ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย หรือสารเคมีอ่ืนท่ีอันตรายตอการบริโภค ในกรณีท่ีไมสามารถแยกสถานท่ี

เก็บรักษาหรือภาชนะบรรจุได ตองมีการปองกันการปนเปอนระหวางสารเคมีและขาวอยางเพียงพอ 

ข.6.2.2 ทําความสะอาดยุงฉาง ดูแลยุงฉางใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน มิดชิด สามารถปองกันฝนร่ัว 

หรือสาดเขาไปในยุงได มีการปองกันการเขาทําลายของสัตว เชน นก หนู แมลง  

ข.6.2.3 ทําความสะอาดขาวเปลือกท่ีนวดและตากเรียบรอยแลวโดยการฝดหรือใชสีฝดแยกไวเปนสัดสวน 

หรือเก็บไวในกระสอบปานหรือกระสอบท่ีสะอาด ผูกปากกระสอบใหมิดชิดวางบนแครไมสูงจากพ้ืนไมต่ํากวา 

5 cm ในโรงเก็บท่ีอากาศถายเทสะดวกและเก็บรักษาไมปะปนกับขาวพันธุอ่ืน 

ข.6.2.4 ทําปายหรือฉลากบันทึกรายละเอียด ขอมูล ปริมาณขาวเปลือก วัน เวลาท่ีนําขาวเขาเก็บไวโดยใช

ปายพลาสติกหรือกระดาษแข็งหรือไมไผ ติดกับกระสอบใหตรวจสอบไดงาย 

ข.6.2.5 การปองกันและลดความเสียหายจากแมลงและสัตวศัตรูในโรงเก็บเหลานี้ ควรเก็บในหองท่ีมี

อุณหภูมิไมรอนจัด มีการระบายอากาศดี  

ข.7 การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล 

ข.7.1 จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึก ใหเปนปจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ รวมท้ังตองมีการ

บันทึกใหครบถวน และลงช่ือผูปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมีการบันทึกขอมูล 

ข.7.2 ในกรณีท่ีมีแปลงปลูกมากกวา 1 แปลง ตองแยกบันทึกขอมูลเปนรายแปลงปลูก 

ข.7.3 มีการจัดเก็บเอกสารและหรือบันทึกขอมูลเปนหมวดหมู แยกเปนฤดูกาลผลิตแตละฤดูกาล เพ่ือ

สะดวกตอการตรวจสอบ และการนํามาใช 

ข.7.4 เก็บรักษาบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานไวเปนอยางดี 

อยางนอย 3 ป ของการผลิตติดตอกัน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังได 

ข.7.5 แบบบันทึกและรายการเอกสารท่ีควรจดัทํา และจดัเก็บ มีดังตอไปนี ้

(1) บันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
(2) บันทึกขอมูลแหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ 

(3) บันทึกขอมูลการเตรียมดนิและการตัดขาวปน 
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(4) บันทึกขอมูลการสํารวจการเขาทําลายของศตัรูพืชและการจัดการ 

(5) บันทึกขอมูลการใชปุย 
(6) บันทึกขอมูลการเก็บเก่ียวและการนวดขาว 

(7) บันทึกขอมูลการลดความชืน้ขาวเปลือกหอมมะลิ 

(8) บันทึกขอมูลการบรรจุขาวเปลือกหอมมะลิและการเก็บรักษา 

(9) เอกสารแสดงรายการการจัดเก็บปจจัยการผลิตและอุปกรณ โดยมีรายละเอียดของสถานท่ีจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ หรือกรณีท่ีไมมีการบันทึกเอกสาร ควรมีการจัดการสถานท่ีจัดเก็บ เชน มีปายแสดงรายการไว

ชัดเจน แยกปจจัยการผลิตและอุปกรณ เปนสัดสวนหรือหมวดหมู สะอาด ปลอดภัย งายตอการนําไปใชงาน 

(10) เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลการตรวจวิเคราะหดิน น้ํา ปจจัยการผลิตตางๆ 

ข.7.6 ผลิตผลท่ีอยูระหวางการเก็บรักษาและการขนยาย ควรมีการระบุรุนการผลิต หรือติดรหัส หรือ

เคร่ืองหมาย หรือบันทึกขอมูลท่ีแสดงแหลงผลิตของเกษตรกรและแปลงปลูก หรือวันท่ีเก็บเก่ียวท่ีภาชนะ

บรรจุ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบแหลงท่ีมา 
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ภาคผนวก ค 

ลักษณะเฉพาะของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 

(ขอ ข.4.1) 

ค.1 ขาวดอกมะลิ 105 

ค.1.1 ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธุท่ีไดจากการพัฒนาพันธุโดยวิธีปกติ ท่ีไมใชการดัดแปร

พันธุกรรม ลักษณะประจําพันธุ  เปนขาวเจาไวตอชวงแสง เก็บเก่ียวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง

ตนเดือนธันวาคม ตนของขาวมีความสูงเฉล่ีย 140 cm กอตั้ง ปลอง กาบใบ และใบมีสีขียว มีขนบนใบ 

มุมของยอดแผนใบนอนขอตอระหวางใบและกาบใบสีเขียวออน ล้ินใบรูปรางแหลมมี 2 ยอด สีขาว หูใบสี

เขียวออน ปลายยอดดอกสีฟาง กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ตนของขาวออนลมงาย รวงขาว

คอนขางยาวแนนคอรวงยาว ระแงถ่ี กานรวงออน เมล็ดขาวเปลือกมีความยาวเฉล่ีย 10.4 mm 

(มิลลิเมตร) ความกวางเฉล่ีย 2.5 mm และความหนาเฉลี่ย 1.9 mm เปลือกเมล็ดและยอดเมล็ดสีฟาง มี

ขนท่ีเปลือกเมล็ด กลีบรองดอกส้ัน เมล็ดขาวกลองรูปรางเรียว มีความยาวเฉลี่ย 7.5 mm ความกวางเฉล่ีย 

2.5 mm และความหนาเฉล่ีย 1.2 mm ใบธงตั้งตรง ใบแกชาปานกลาง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 

8 สัปดาห  

ค.1.2 ขอดี  เปนขาวเจาท่ีมีคุณภาพเมล็ดดีมาก เมล็ดขาวสารใส แข็ง แกรง คุณภาพการขัดสี ขาวสุกมี

กล่ินหอม และออนนุม อายุคอนขางเบาเก็บเก่ียวไดเร็ว ทนตอสภาพดินเปร้ียวและดินกรด มีความทนแลง

ไดดีพอสมควร ปลูกในพ้ืนท่ีดอนสภาพขาวไรได 

ค.1.3 ขอจํากัด  ไมตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืชของขาวทุกชนิด 

ค.2 กข15 

ค.2.1 ขาวพันธุ กข15 เปนพันธุท่ีไดจากการพัฒนาพันธุโดยวิธีปกติ มาจากพันธุขาวดอกมะลิ 105 

ท่ีไมใชการดัดแปรพันธุกรรม ลักษณะประจําพันธุ  เปนขาวเจาไวตอชวงแสง เก็บเก่ียวประมาณปลาย

เดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนพฤศจิกายน เปนขาวท่ีมีตนของขาวสูง โดยมีความสูงเฉล่ีย 150 cm แตกกอดี 

ทรงกอแบะ ลําตนออนลมงาย ปลองมีสีเขียว กาบใบ และใบมีสีเขียว มีขนบนใบ ใบแกชาปานกลาง ขอตอ

ระหวางใบและกาบใบสีเขียวออน มุมของยอดแผนใบตก ล้ินใบรูปรางแหลมมี 2 ยอดสีขาว หูใบสีเขียว

ออน ปลายยอดดอกสีฟาง กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ใบธงตั้งทํามุม 45 องศา กับแนวดิ่ง 

รวงยาวปานกลาง คอรวงยาว เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง ปลายยอดเมล็ดสีฟาง มีขนบนเปลือกเมล็ด กลีบรอง
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ดอกส้ัน เมล็ดขาวกลองรูปรางเรียว มีความยาวเฉลี่ย 7.5 mm ความกวางเฉล่ีย 2.1 mm และความหนา

เฉล่ีย 1.7 mm ขาวสุกนุมหอม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห 

ค.2.2 ขอดี  ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการหุงตมเหมือนขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 แต

เบากวา ทนแลง 

ค.2.3 ขอจํากัด  ไมเหมาะกับนาลุมมาก เพราะจะทําใหขาวสุกในระยะท่ียังมีน้ําขังนา ไมตานทานตอโรค

และแมลงศัตรูพืชของขาวท่ีสําคัญทุกชนิด 
 



มกษ. 4400-2552 47

ภาคผนวก ง 

คําแนะนําศัตรูพืชที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

(ขอ ข.4.2.1) 

ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวท่ีควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจดั มีดงันี ้

ชวงเวลา ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

1. โรค 

 

เม่ืออากาศเยน็ มี

น้ําคางบนใบขาว

จนถึงเวลาสาย หรือ

มีหมอกจัดติดตอกัน

หลายวัน 

โรคไหม (rice blast) 

เกิดจากเชื้อรา ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Pyricularia grisea Sacc. 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบแผลแสดงอาการโรคไหมท่ีใบ 10% 

หรือมากกวา 

 

- ใหกําจัดพืชอาศัยรอบคันนา เชน 

หญาชันกาด หญาขน หญาไซ  
- ใสปุยไนโตรเจนตามคําแนะนําของ

กรมการขาว 

- ใหตรวจแปลงนาอยูเสมอ เม่ือ

สํารวจพบอาการของโรค ใหพนสาร

ปองกันกําจัดโรคตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

- กอนปลูกควรคลุกเมล็ดหรือแช

เมล็ดตามคําแนะนาํของกรมการขาว  

ระยะกลา พบใบมีแผลจุดสีน้ําตาลลักษณะคลายรูป

ตา กลางแผลมีสีเทา กวาง 2 mm ถึง 

5 mm ยาว 10 mm ถึง 15 mm  

ถาระบาดรุนแรงตนกลาขาวจะแหงและ

ฟุบตาย 

ระยะแตกกอ พบอาการของโรคบนใบ ขอตอใบ และ

ขอของลําตน แผลบนใบมีขนาดใหญกวา

ระยะกลา ลุกลามติดตอกันได ท่ีบริเวณ

ขอตอใบมีลักษณะแผลช้ําสีน้ําตาลดํา  

ทําใหใบหลุด 

ระยะออกรวง ถาเปนโรคในระยะตนขาวเร่ิมออกรวง 

เมล็ดจะลีบ แตถาเปนโรคหลังตนขาว

ออกรวงแลว คอรวงจะปรากฏแผลช้ํา 

สีน้ําตาล ทําใหรวงขาวหักงาย และหลุด

รวง อาการลักษณะนีเ้รียกวาโรคเนา 

คอรวง 
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ชวงเวลา ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

 

ระยะแตกกอถึงเก็บ

เก่ียว พบการระบาด

เม่ือความชื้นและ

อุณหภูมิสูง 

โรคกาบใบแหง (sheath blight) 

เกิดจากเชื้อรา ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Rhizoctonia solani (Thanatephorus 

cucumeris (Frank) Donk) (Corticium 

sasakii (Shirai) Mats.) 

พบแผลเกิดท่ีกาบใบใกลระดับน้ํา มีสี

เขียวปนเทา ขอบแผลมีสีน้ําตาลขนาด

กวาง 1 mm ถึง 4 mm ยาว 2 mm ถึง 

10 mm แผลอาจขยายใหญมากขึน้และ

ลุกลามไปตามกาบใบขาว และกาบใบธง 

ใบและกาบใบเห่ียวและแหงตาย ถาขาว

แตกกอมาก ตนเบยีดกันแนน โรคจะ

ระบาดรุนแรงมากขึน้  

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบแผลแสดงอาการโรคกาบใบแหง 

1 ใน 3 ของความสูงของตน 

 

- ในแปลงท่ีเปนโรครุนแรงควรเผา

ตอซังขาวหลังเก็บเก่ียว เพ่ือทําลาย

เมล็ดขยายพันธุของเช้ือรา 

- กําจัดวัชพืชตามคันนาและแหลงน้ํา 

เพ่ือลดแหลงสะสมของเช้ือโรค 

- กําหนดระยะปกดําและใชอัตรา

เมล็ดพันธุตามคําแนะนํา 

- ใหปุยไนโตรเจนตามคําแนะนํา 

- เม่ือเร่ิมพบแผลบนกาบใบที่ 5 นับ

จากยอด  ให ใชสารปองกันกําจัด 

เช้ือราตามฉลาก หรือคําแนะนําของ

กรมการข าว  หรือวิ ธี อ่ืนตาม

คําแนะนําของทางราชการ 

 

ทุกฤดูกาลปลูกขาว 

ฝนตกชุก ความชื้น

ในอากาศสูง มี

หมอกจัดติดตอกัน

หลายวัน 

โรคเมล็ดดาง (dirty panicle disease) 

เกิดจากเชื้อราหลายชนดิ เชน เช้ือรา 

Curvularia lunata (Wakk) Boed., 

 Cercospora oryzae I.Miyake, 

Helminthosporium oryzae Breda de 

Haan., Fusarium semitectum Berk & 

Rav., Trichoconis padwickii Ganguly  

และ Sarocladium oryzae มีอาการท่ี

เดนชัดคือ รวงขาวดางดํา เมล็ดมีรอย

แผลเปนจุดสีน้ําตาลดาํ ลายสีน้ําตาล  

สีเทา หรือท้ังเมล็ดคลุมดวยเสนใยสี

ชมพู บางเมล็ดลีบ และมีสีน้ําตาลดํา  

ทําใหผลผลิตและคุณภาพของขาว

เสียหายมาก  

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบแผลแสดงอาการใบจดุสีน้ําตาล 5% 

ท่ีระยะขาวตั้งทอง 

 

- ในแปลง ท่ี มีโรคนี้ ร ะบาด เปน

ประจํา ไมควรปลูกขาวพันธุออนแอ  

- ใชเมล็ดพันธุจากแหลงท่ีไมเปน

โรค หากไมสามารถเล่ียงไดควรคลุก

เมล็ดพันธุกอนปลูกดวยสารปองกัน

กําจัดโรคพืชตามคําแนะนํ าของ

กรมการขาว หรือกรมวิชาการเกษตร 

- ในระยะขาวเร่ิมออกรวง หากพบ

จุดบนใบ ประกอบกับมีฝนตกและ

ความชื้นสูง ควรพนสารปองกันกําจัด

โรคพืชตามฉลาก หรือคําแนะนําของ

กรมการข าว  หรือวิ ธี อ่ืนตาม

คําแนะนําของทางราชการ 
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ชวงเวลา ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

 

 

เม่ือฝนตกพรํา

ติดตอกันหลายวนั 

ระดับน้ําในนาสูง 

หรือเม่ือเกิดภาวะน้ํา

ทวม 

โรคขอบใบแหง (bacterial leaf blight 

or bacterial blight) 

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ท่ีมีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Xanthomonas oryzae 

pv. Oryzae (ex Ishiyama) Swings et al 

 

 

- ในแปลงท่ีเปนโรค ไถกลบตอซัง

ขาวทันทีหลังเก็บเก่ียว 

- ทําลายพืชอาศัย เชนขาวปา และ

หญาไซ เปนตน 

- ใหปุยไนโตรเจนตามคําแนะนํา 

- ไมระบายน้ําจากแปลงนาท่ีเปนโรค

สูแปลงขางเคียง 

 

ระยะกลา มีจุดเล็กลักษณะฉ่าํน้ําท่ีขอบใบลาง 

ตอมา 7 วัน ถึง 10 วัน จุดขยายเปนทาง

สีเหลืองยาวตามใบ ใบแหงเร็ว สวนท่ียัง

มีสีเขียวเปล่ียนเปนสีเทา ถาอาการ

รุนแรงตนขาวอาจเห่ียวตายท้ังตน หาก

นําตนกลาท่ีไดรับเช้ือไปปกดํา ตนกลาจะ

เห่ียวตายในเวลารวดเร็ว 

ระยะปกดํา โดยท่ัวไปตนขาวแสดงอาการหลังปกดํา

แลว 4 สัปดาห ถึง 6 สัปดาห ขอบใบมี

รอยขีดชํ้า ตอมาเปล่ียนเปนสีเหลือง 

บางคร้ังพบหยดแบคทีเรียบริเวณแผล 

แผลมักขยายอยางรวดเร็วไปตามความ

ยาวของใบ ถาแผลขยายไปตามกวาง 

ขอบแผลดานในจะไมเรียบ ตอมาแผล

เปล่ียนเปนสีเทาและแหง 

 

หลังจากเพล้ีย

กระโดดสีน้ําตาล

ระบาดรุนแรง 

โรคใบหงิก (ragged stunt disease) 

เกิดจากเชื้อไวรัส Ragged Stunt Virus  

มีเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเปนพาหะนําโรค 

ทําใหตนเตีย้แคระแกร็น ใบสีเขียวเขม 

ใบแคบและส้ันกวาปกติ ปลายใบบิดเปน

เกลียว อาจพบอาการขอบใบแหวงวิ่น 

และสันใบบวมท่ีหลังใบและกาบใบขาว 

ตนท่ีเปนโรคจะออกรวงชา รวงไม

สมบูรณ เปอรเซ็นตเมล็ดลีบสูง คุณภาพ

ขาวต่าํ 

พืชอาศัยของโรคที่สาํคญั คอื  

 

- ไถกลบตอซังท่ีเปนโรค 

- ใชพันธุขาวตานทานเพล้ียกระโดด

สีน้ําตาล  

- ไมปลูกข าวพัน ธุ เดียวในพื้น ท่ี

กวางขวางตอเนื่องกันเปนเวลานาน 

- ทําลายพืชอาศัยของเช้ือไวรัส เชน  

ขาวปา ขาเขียด หญาขาวนก หญารัง

นก และหญาไมกวาด 

- ถอนตนขาวท่ีเปนโรค นําไปทําลาย
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ชวงเวลา ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

ขาวปา ขาเขียด หญาขาวนก หญารังนก 

และหญาไมกวาด 

นอกแปลงนา 

- ปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือตัดวงจร

ชีวิตของแมลงพาหะในกรณีท่ีมีการ

ระบาดของโรคใบหงิกรุนแรง 

- เ ม่ือพบเพล้ียกระโดดสีน้ํ าตาล 

1 ตัวตอตน ใชสารปองกันกําจัด

แมลงตามฉลากหรือคําแนะนําของ

กรมการข าว  หรือวิ ธี อ่ืนตาม

คําแนะนําของทางราชการ 

2. แมลง 

 

ระยะกลาในสภาพ

อากาศแหงแลง ฝน

ท้ิงชวง 

เพลี้ยไฟ (rice thrips)  

ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา Stenchaetohrips 

biformis (Bagnall) อยูในวงศ 

Thripidae เปนแมลงขนาดเล็ก ยาว 1 

mm ถึง 2 mm ตัวเต็มวัยมีสีดํา ทําลาย

ขาวโดยดูดกินน้ําเล้ียงจากใบขาว ทําให

ปลายใบแหง ขอบใบมวนเขาหากัน ถา

ระบาดมากทําใหขาวตายท้ังแปลง 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบอาการใบมวนมากกวา 20% ของ

จํานวนตนท่ีสุมตรวจ 

 

- ดูแลแปลงขาวระยะกลาไมใหขาด

น้ํา 

- เม่ือเกิดการระบาดของเพล้ียไฟ  

ถามีน้ําใหปลอยน้ําใหทวมยอดขาว  

1 วัน ถึง 2 วัน แลวใหปุยเรงการ

เจริญเติบโต 

- เม่ือพบการระบาดรุนแรง ใหใช

สารปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก

หรือคําแนะนําของกรมการขาว หรือ

วิธีอ่ืนตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

 

 

ระยะขาวแตกกอถึง

ระยะออกรวง 

เพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล  

(brown planthopper) และเพลี้ย

กระโดดหลังขาว  

ตัวเต็มวัยของแมลงท้ังสองชนิดนี้มี

ลักษณะตางกัน คือ เพล้ียกระโดดสี

น้ําตาล มีช่ือวิทยาศาสตรวา Nilaparvata 

lugens (Stal) มีปกสีน้ําตาล ลําตัวยาว

ประมาณ 3 mm มีท้ังพวกปกส้ันและปก

ยาว สวนเพล้ียกระโดดหลังขาวมีขนาด

ใกลเคียงกับเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล แต

ปกคอนขางใส และจุดสีดําท่ีกลางและ

 

 

 

- ป ลูกข า ว พัน ธุ ต า นทาน เพ ล้ี ย

กระโดดสีน้ําตาล และเพล้ียกระโดด

หลังขาว และควรปลูกขาวหลายๆ 

พันธุสลับกัน 

- ชวงท่ีระบาด ใชแสงไฟลอแมลง 

และทําลาย 

- เวนชวงปลูกขาว ปลอยแปลงนา

วางไว หรือปลูกพืชอ่ืนแทนขาว เชน 
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ปลายปก มองจากดานบนเห็นเปนทาง 

สีขาวจากหัวถึงหลัง แมลงท้ังสองชนิดนี้

ชอบบินมาเลนไฟเวลากลางคนื ท้ังตัว

ออนและตัวเต็มวยัดูดกินน้ําเล้ียงบริเวณ

โคนกอขาว ถามีแมลงจํานวนมากทําให

ตนขาวแหงตาย นอกจากนี้เพล้ียกระโดด

สีน้ําตาลยังเปนแมลงพาหะนําโรคใบ

หงิกมาสูขาวอีกดวย 

โดยท่ัวไป เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลระบาด

ทําความเสียหายแกขาวรุนแรงกวาเพล้ีย

กระโดดหลังขาว ปจจุบันเพล้ียกระโดด 

สีน้ําตาลจดัเปนแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญ

ท่ีสุด 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบตัวเต็มวัยและตัวออนมากกวาหรือ

เทากับ 10 ตวัตอกอ หรือ 1 ตวัตอตน 

และพบมวนเขียวดูดไขนอยกวา 1 ตวั 

ตอตน 

พืชตระกูลถ่ัว และขาวโพด เปนตน 

เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 

- ในแหลงท่ีมีการระบาดหลังปกดํา

หรือหลังหวานขาว 2 สัปดาห ถึง 3 

สัปดาห จนถึงระยะตั้งทองควร

ควบคุมน้ําในแปลงใหพอดินเปยก

หรือมีน้ําเร่ียผิวดิน จะชวยลดการ

ระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลใน

แปลงนา 

- เม่ือพบเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 1 

ตัวตอตน ใชสารปองกันกําจัดแมลง

ต ามฉลาก  ห รือคํ า แน ะนํ า ขอ ง

กรมการข าว  หรือวิ ธี อ่ืนตาม

คําแนะนําของทางราชการ 

 

 

ตนขาวอายไุมเกิน 

45 วันหลังปลูก 

เพลี้ยจักจ่ันสีเขียว 

(green rice leafhopper)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Nephotettix 

virescens (Distant) ตัวเต็มวัย ยาว

ประมาณ 3 mm มีสีเขียว ปลายปกมีสีดํา

ขางละจุด ชอบบนิมาเลนแสงไฟในเวลา

กลางคืน เปนแมลงปากดูด ทําลายขาว

ท้ังทางตรงและทางออม ทางตรงคือ 

ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้าํเล้ียง

จากใบขาว ทางออม คือ แมลงพาหะนํา

โรคใบสีสมมาสูขาว แมลงชนิดนี้มักพบ

ในนาขาว และพบในฤดนูาปมากกวาฤดู

นาปรัง 

 

 

- ปลูกขาวพันธุตานทาน    

- ใชแสงไฟลอแมลงและทําลายชวงท่ี

เกิดการระบาด 

- ปลูกขาวพรอมๆ กัน และปลอยนา

ใหวางไว เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 
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ระยะเร่ิมปกดํา

ใหมๆ จนถึงระยะ

ออกรวง 

หนอนหอใบขาว (rice leaffolder)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cnaphalocrocis 

medinalis (Guenee) ตวัเต็มวัยเปน

ผีเส้ือกลางคนื หนอนมีสีเขียวใสปน

เหลือง หัวสีน้ําตาล ทําลายใบขาวโดยตัว

หนอนจะใชใยเหนียวจากปากยึดขอบใบ

ขาวสองขางตดิกันตามความยาวของใบ

หุมตัวหนอนไว และอาศัยแทะกินสวนท่ี

เปนสีเขียวของใบขาวจนเหลือแตเยื่อ

บางๆ เปนทางสีขาวไปตามความยาว

ของใบ การทําลายจะรุนแรงมากใน

แปลงท่ีใสปุยไนโตรเจนสงูหรืออยูในรม

เงาไมใหญ ถาใบขาวถูกทําลายในระยะ

ขาวตัง้ทองอาจทําใหเมล็ดขาวลีบ การ

ปองกันกําจัดในระยะขาวแตกกอมีผลให

มีการทําลายในระยะขาวตัง้ทองนอยลง 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบใบถูกทําลายมากกวา 15% ของ

จํานวนตนท่ีสุมตรวจ หรือพบผีเส้ือ 

4 ตัวตอ 1 m
2
 ถึง 5 ตวัตอพ้ืนท่ี 1 m

2 
 

 

- ทําลายพืชอาศัยในนาขาว  และ

บริเวณใกลเคียง เชน หญาขาวนก 

หญานกสีชมพู หญาไซ หญาชันกาด 

และขาวปา 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

 

ตั้งแตตนขาวยงัเล็ก 

ระยะขาวตัง้ทอง ถึง

ระยะออกรวง 

หนอนกอขาว (rice stem borers)  

ในประเทศไทยหนอนกอขาวมี 4 ชนิด 

คือ หนอนกอสีครีม ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร

วา Scirpophaga incertulas (Walker) 

หนอนกอแถบลาย ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Chilo suppressalis (Walker) หนอนกอ

หัวดํา หรือหนอนกอแถบลายสีมวง ท่ีมี

ช่ือวิทยาศาสตรวา Chilo polychrysus 

(Meyrick) และหนอนกอสีชมพู ท่ีมีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Sessamia inferens 

(Walker) หนอนกอท้ัง 4 ชนิด ทําลาย

ตนขาวเหมือนกัน คือ ตัวหนอนกัดกิน

ภายในลําตนขาว ในขาวท่ียังเล็กหรือขาว

 

- เผาตอซังหลังเก็บเก่ียว ใหน้ําทวม 

และไถดินทําลายดักแดและหนอนท่ี

อยูตามตอซัง 

- ปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือตัดวงจร

ชีวิตของหนอนกอ 

- ใชแสงไฟลอผีเ ส้ือหนอนกอขาว

และทําลาย 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 
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ท่ีกําลังแตกกอ จะเกิดอาการ ยอดเห่ียว

และแหงตาย หากหนอนกอทําลายระยะ

ขาวตัง้ทอง หรือหลังจากนั้น ทําใหรวง

ขาวมีสีขาว เมล็ดลีบท้ังรวง เรียกวา ขาว

หัวหงอก รวงขาวท่ีมีอาการดังกลาวจะดึง

หลุดออกมาไดงาย 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบการระบาด หรือพบตนขาวมียอด

เห่ียวมากกวา 10% ถึง 15% ของ

จํานวนตนท่ีสุมตรวจ 

 

ตั้งแตระยะกลา 

จนถึงแตกกอเต็มท่ี

สภาพท่ีฝนตกชุก 

ความชื้นสัมพัทธสูง 

(80% ถึง 90 %) 

การระบาดของแมลง

บั่วจะเพ่ิมขึ้นอยาง

รวดเร็ว 

แมลงบั่ว (rice gall midge)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Orseolia oryzae 

(Wood-Mason) ตัวเต็มวยัของแมลงบัว่

มีขนาดและรูปรางคลายยุง แตลําตัวของ

แมลงบั่วมีสีชมพูปนสม แมลงบั่วทําลาย

ขาวโดยตัวหนอนแทรกตวัเขาไปอยู

ระหวางลําตนกับกาบใบ และทําลายสวน

ท่ีเปนจดุเจริญของหนอขาว ตนขาวจะ

สรางเนื้อเยื่อหุมตัวหนอน และเจริญเปน

หลอดคลายหลอดหอม ตนท่ีเปนหลอด

จะไมออกรวง ถาการระบาดรุนแรง  ตน

ขาวจะแตกกอมากแตแคระแกร็น 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบหลอดบั่ว 3 หลอด ถึง 5 หลอดตอ

ขาว 10 ตน 

 

- ทําลายวัชพืชรอบแปลงนา เพ่ือ

ทําลายแหลงอาศัยของแมลงบั่ว เชน 

หญาขาวนก หญาไซ หญาแดง  

หญาชันกาด และหญานกสีชมพู 

- ไ ม ค ว ร ป ลู ก ข า ว เ ห ล่ื อ ม ฤ ดู

ติดตอกันท้ังป 

- ใชแสงไฟลอตัวเต็มวัยและทําลาย 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

 

ระยะขาวแตกกอ

เต็มท่ีจนถึงระยะเก็บ

เก่ียว 

แมลงหลา (rice black bug หรือ 

Malayan black bug)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Scotinophara 

coarctata (Fabricius) เปนแมลงปากดดู

ชนิดหนึ่ง มีลักษณะลําตวัคอนขางกลม

คลายโล สีน้ําตาลหรือดํา ยาว 7 mm ถึง 

8 mm กวาง 4 mm ถึง 5 mm ดานหัว

และอกเปนรูปสามเหล่ียม ตัวเมียวางไข

 

 

- ใชแสงไฟลอตัวเต็มวัยและทําลาย 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 
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เปนกลุม เรียงเปนแถวขนานกับใบขาว  

โคนตนของขาวใกลระดับผิวน้ํา หรือ

บางคร้ังอาจวางบนพืน้ดนิ ชอบอยูกัน

เปนกลุมบริเวณโคนตนขาว หรือตาม

รอยแยกของพื้นดินในตอนกลางวนั สวน

กลางคืนจะยายขึ้นบนตนขาว ตัวเต็มวัย

สามารถอยูขามฤดูหนาวหรือฤดูแลง 

โดยพักตัวอยูในรอยแตกของดนิท่ีมีหญา

ขึ้น เม่ือสภาพภูมิอากาศเหมาะสมจะบิน

เขาแปลงนา และขยายพนัธุ ตวัเต็มวัย

ชอบบินมาเลนแสงไฟ ตัวออนและ 

ตัวเตม็วัยทําลายขาวโดยการดูดกินน้าํ

เล้ียงจากกาบใบบริเวณโคนตนของขาว 

ทําใหใบขาวเปล่ียนเปนสีน้ําตาลดําคลาย

กับอาการโรคไหม ขาวอาจเห่ียวแหง

คลายกับอาการไหมท่ีถูกเพล้ียกระโดด 

สีน้ําตาลทําลาย การระบาดมักพบเฉพาะ

พ้ืนท่ี ไมพบกระจายท่ัวไปเหมือนเพล้ีย

กระโดดสีน้ําตาล  

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบแมลงหลามากกวา 5 ตัวตอขาว 

10 ตน 

 

ระยะขาวออกรวง

เมล็ดเปนน้ํานม 

แมลงสงิ (rice bug, stink bug)  

เปนมวนชนิดหนึ่ง มีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Leptocorisa acuta (Thunberg) และ 

Leptocorisa oratorius (Fabricius) 

ลําตัวเรียวยาว ตวัมีกล่ินเหม็นฉนุ  

ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 15 mm ดานบน

มีสีน้ําตาล ดานลางสีเขียว หนวดยาว

เทากับลําตัว แมลงสิงทําลายขาวโดย

ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยใชปากดูดกินน้ํา

เล้ียงจากเมล็ดขาวระยะเปนน้าํนม ทําให

เมล็ดลีบหรือไมสมบูรณ ถาระบาดมาก

 

- ใชสวิงโฉบจับตัวออนและตัวเต็ม

วัยในนาขาวท่ีพบการระบาด และ

นําไปทําลาย 

- ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเนา ใหนํา

เนื้อเนาแขวนไวตามแปลงนาและจับ

มาทําลาย 

- ห ลีก เ ล่ี ยงก า รป ลูกข า ว อย า ง

ตอเนื่อง เพ่ือลดการแพรพันธุ 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ
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ผลผลิตขาวจะลดลง แปลงขาวท่ีมี 

แมลงสิงระบาดจะไดกล่ินฉนุ 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบตัวเต็มวัย 4 ตวัตอพ้ืนท่ีปลูก 1 m
2 

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

3. วัชพืช 

3.1 วัชพืช 

 

 

ทุกฤดูปลูก 

หญาขาวนก หรือที่เรียกวา หญาพุม

พวง หรือ หญาคอมมิวนิสต  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Echinochloa crus-

galli (L.) P. Beauv เปนหญาท่ีมีอายุป

เดียว ขณะตนเล็กมีลักษณะคลายขาว

มาก รอยตอระหวางใบและกาบใบไมมี

เยื่อกันน้ําฝน งอกไดในน้าํลึก 6 cm แต

งอกไดดีในสภาพดินช้ืนแฉะ มักพบ

ระบาดในนาหวานน้ําตมและนาดํา 

 

 

- ใชเมล็ดพันธุ ท่ีสะอาดไมมีเมล็ด

วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 

และงอกได เ ร็ วแข็ งแรงสามารถ

แขงขันกับวัชพืชได 

- ทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว โดย

ใชเคร่ืองสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป

จากเมล็ดขาว  

- มีการไถเตรียมดิน โดยไถคร้ังแรก

แลวเวนชวงเพ่ือใหเมล็ดวัชพืชงอก 

แลวไถคร้ังท่ี 2 หรือไถแปรฝงกลบ

ตนวัชพืชลงในดิน  

- มีการจัดการน้ําท่ีเหมาะสม สําหรับ

นาหวานน้ําตม ใหปลอยใหน้ําแหง

หลังหวานขาวจนดินแตกระแหงแลว

จึงปลอยน้ําเขานา และใหเอาน้ําเขา

นาโดยเร็ว คือ 7 วันหลังหวานขาว  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 หญานกสีชมพู หรือที่เรียกวา หญาขาว

ปลอง หรือ หญานก  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Echinochloa 

colana (L.) Link เปนหญาท่ีมีอายุป

เดียว ลําตน ใบและดอกบางทีมีสีชมพู ท่ี

รอยตอระหวางใบและกาบใบไมมีเยื่อกัน

น้ําฝนและเขี้ยวกันแมลง งอกไดดีในดนิ

ช้ืนถึงคอนขางแหง มักพบระบาดในนา

หวานขาวแหงและนาหวานน้ําตม 

 หญาแดง หรือที่เรียกวา หญากระดูก

ไก หญากานธูป หรือหญาสลาง  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Ischaemum 

rugosum Salisb.เปนหญาท่ีมีอายุปเดียว 

ลําตนแนบพื้นดินและชูยอดขึน้ ชอดอก

ติดกันแนนคลายธูป งอกไดดีในดนิช้ืน 

มักพบระบาดในนาหวานขาวแหงและนา

หวานน้ําตม 
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 หญาดอกขาว หรือที่เรียกวา หญาไม

กวาด หรือ หญาลิเก  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Leptochloa 

chinensis (L.) Nees เปนหญาท่ีมีอายุป

เดียว รอยตอระหวางใบและกาบใบมีเยื่อ

กันน้ําฝนเปนแฉก งอกไดดีในดินช้ืนและ

นาท่ีปลอยใหเทือกแหง มักพบระบาดใน

นาหวานน้ําตมและนาหวานขาวแหง 

 

 หญาปากควาย  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Dactyloctenium 

aegyptium (L.) P.Beauv  เปนหญาท่ีมี

อายุปเดียว ดอกเปน 4 แฉก เจริญไดดี

ในท่ีดอน ดนิรวนคอนขางแหง  มักพบ

ระบาดในนาหวานขาวแหง 

 

 หญาหางหมาจิ้งจอก 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Setaria geniculata 

Beauv. เปนหญาท่ีมีอายุปเดียว ตนสูง 

50 cm ถึง 150 cm ชอบท่ีช้ืน งอก

พรอมขาวพบมากในท่ีดอนน้ําทวมไมถึง   

 

 หญาตีนนก  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Digitaria ciliaris 

(Retz.) Koel เปนหญาท่ีมีอายุปเดียว 

ชอดอกเปนหลายเสนชูสูง เจริญไดดีในท่ี

ดอน ดินรวนคอนขางแหง  มักพบ

ระบาดในนาหวานขาวแหง 

 

 หญาชันกาศ  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Panicum repens L. 

เปนหญาท่ีมีอายุปเดยีว ทนแลง ทนน้ํา

ทวมขัง ทนดินเปร้ียว เจริญไดดีในท่ี

ดอน ดินแหง ดนิช้ืนแฉะหรือน้ําขัง   

มักพบระบาดในนาหวานขาวแหง 
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ทุกฤดูปลูก 

ผักปอดนา หรือที่เรียกวา หญาจําปา 

ผักพริกหรือผักปุมปลา  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Sphenoclea 

zeylanica Gaertn.เปนวัชพืชใบกวางท่ีมี

อายุปเดียว โคนตนท่ีแชน้าํมีนวมสีขาว

คลายฟองน้ําหุม ชอดอกคลายกรวยคว่ํา 

เจริญไดดีในดนิช้ืนแฉะหรือน้ําขัง มักพบ

ระบาดในนาดําและนาหวานน้ําตม 

 

 

- ใชเมล็ดพันธุ ท่ีสะอาดไมมีเมล็ด

วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 

และงอกได เ ร็ วแข็ งแรงสามารถ

แขงขันกับวัชพืชได 

- ทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว โดย

ใชเคร่ืองสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป

จากเมล็ดขาว  

- มีการไถเตรียมดิน โดยไถคร้ังแรก

แลวเวนชวงเพ่ือใหเมล็ดวัชพืชงอก 

แลวไถคร้ังท่ี 2 หรือไถแปรฝงกลบ

ตนวัชพืชลงในดิน  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 ขาเขียด หรือที่เรียกวา ผักอีฮีน หรือ 

ผักร้ิน 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Monochoria 

vaginalis (Burm.f.) Presl.เปนวัชพืชใบ

กวางท่ีมีอายุปเดียว กานใบและใบคลาย

ขาเขยีดลักษณะท่ัวไปคลายผักตบชวา 

เจริญไดดีในดนิช้ืนแฉะหรือน้ําขัง มักพบ

ระบาดในนาดําและนาหวานน้ําตม 

 ผักปราบนา  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyanotis axillaris 

Roem.& Schult. เปนวัชพืชใบกวางท่ีมี

อายุปเดียว ใบแหลมยาว อวบน้ํา ลําตน

เล้ือย เจริญไดขึน้ไดในสภาพไรหรือในท่ี

ช้ืนแตเจริญเติบโตไดดีในท่ีช้ืนหรือมี 

น้ําขัง   

 เทียนนา  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Jussiaea linifolia 

Vahl ลําตนตั้งตรงแตกกิ่งกานสูง 25 cm 

ถึง 70 cm เจริญไดดีในท่ีช้ืนหรือมีน้ําขัง  

 ผักเบี้ยหิน  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Trianthema 

portulacastrum L. เปนวัชพืชใบกวางท่ีมี

อายุปเดียว ใบอวบน้ํา ลําตนและใบแผ

คลุมดนิ มักพบระบาดในนาหวานขาวแหง 
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ทุกฤดูปลูก 

ผักแวน  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Marsilea crenata 

Presl. เปนวัชพืชชนิดเฟรนท่ีมีอายุ

มากกวา 1 ป  ใบมี 4 แฉก เจริญไดดีใน

ดินช้ืนแฉะและน้าํขัง   มักพบระบาดใน 

นาดําและนาหวานน้าํตม 

 
- มีการไถเตรียมดิน เพ่ือฝงกลบตน

วัชพืชลงในดิน  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

 

ทุกฤดูปลูก 

กกขนาก หรือที่เรียกวา หญาดอกตอ 

หรือผือนอย  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyperus difformis 

L. เปนวัชพืชท่ีมีอายุปเดียว ลําตน

สามเหล่ียมเวาลึก ดอกเปนแฉกทรงกลม

สีเขียว เจริญไดดีในดนิช้ืนแฉะ มักพบ

ระบาดในนาดํา นาหวานน้ําตม และนา

หวานขาวแหง 

 

 

- ใชเมล็ดพันธุ ท่ีสะอาดไมมีเมล็ด

วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 

และงอกได เ ร็ วแข็ งแรงสามารถ

แขงขันกับวัชพืชได 

- ทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว โดย

ใชเคร่ืองสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป

จากเมล็ดขาว  

- มีการไถเตรียมดิน โดยไถคร้ังแรก

แลวเวนชวงเพ่ือใหเมล็ดวัชพืชงอก 

แลวไถคร้ังท่ี 2 หรือไถแปรฝงกลบ

ตนวัชพืชลงในดิน  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 กกทราย หรือที่เรียกวา กกแดง หรือ 

หญารังกา  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyperus iria L. 

เปนวัชพืชท่ีมีอายุปเดียว ตนออนคลาย

หอกปลายแหลม ดอกเล็กเปนชอเรียง

กัน 2 แถว สีเหลือง-น้ําตาล เจริญไดดี

ในดินเหนยีวปนทรายและชื้น มักพบ

ระบาดใน นาหวานน้ําตม นาหวานขาว

แหงและนาดํา 

 หนวดปลาดุก หรือที่เรียกวา หญา

หนวดแมว หญาไขกบ หรือ หญาไขเขียด  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Fimbristylis 

miliacea (L.) Vahl. เปนวัชพืชชนิดกก

ท่ีมีอายุปเดียว ตนออนแตกกอแนว

เสนตรงคลายพัด ดอกเปนตุมสีน้ําตาล 

เจริญไดดีในดนิช้ืนไมมีน้ําขัง  มักพบ

ระบาดใน นาหวานน้ําตม นาหวานขาว

แหงและนาดํา 
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3.2 ขาววัชพืช 

 

ทุกฤดูปลูก 

ขาววัชพืช (weedy rice) 

ในระยะเร่ิมตนของการระบาด ขาววัชพืช

จะปนอยูในนาขาวเพียงไมก่ีตน หากไมมี

การกําจัดในระยะเวลา 2 ฤด ูถึง 3 ฤดู 

ขาววัชพืชสามารถเพิ่มจํานวนเปนหลาย

ลานตนจนมองไมเห็นตนขาว 

ขาววัชพืชมีช่ือเรียกตางกันในแตละ

ทองถ่ินตามลักษณะภายนอกท่ีปรากฏ 

ดังนี ้

- ขาวหาง หรือมีช่ือเรียกในบางทองถ่ิน

วา ขาวนก ขาวปา หรือขาวละมาน เปน

พืชอายุปเดยีวหรือหลายป มีลักษณะ

คลายขาว ลําตนทอดยาวไปกับพ้ืน แตก

แขนง ตนตั้งตรง สูง 50 cm ถึง 100 cm 

ซ่ึงจะสูงกวาตนขาวปลูก 30 cm ถึง 

50 cm ใบเรียว ยาว 15 cm ถึง 80 cm 

กวาง 1 cm ถึง 2.5 cm ตรงฐานใบ

ดานลางมีเขีย้วใบและหูใบยาว 1.5 cm 

ถึง 4 cm มีขน ชอดอกยาวประมาณ 

20 cm และแตกแขนง กานดอกยอยแต

ละกานมีดอกเพียง 1 ดอก ยาวประมาณ 

7 mm ถึง 9 mm กวาง 2 mm ถึง 

2.5 mm เมล็ดมีหางยาว 5 cm ถึง 8 cm 

เมล็ดเม่ือแกมักรวง ดังนัน้เมล็ดจะรวง

เกือบหมดกอนเก่ียว เมล็ดขาวสาร มีท้ังสี

ขาว และแดง  

- ขาวดีด หรือ ขาวเดง โดยท่ัวไปจะออก

ดอกกอนขาวปลูก เมล็ดไมมีหางหรือมี

แตส้ันมาก และเมล็ดจะรวงกอนขาวปลูก

สุกแก ตนของขาววัชพืชสูงกวาตนขาว

ปลูกหรือเทากัน 

- ขาวแดง หรือ ขาวลาย มีลักษณะของ

 

- สํารวจและกําจัดขาววัชพืช โดย

สังเกตไดจากตนขาวท่ีสูงกวาและออก

ดอกกอนขาวปลูก หากมีการระบาด

เล็กนอย ควรรีบกําจัดโดยการถอน

ตนออกจากแปลงนา  หากมีการ

ระบาดรุนแรงควรงดปลูกขาว 1 ฤดู 

หากจําเปนตองปลูกขาว ใหไถเตรียม

ดินลอใหขาววัชพืชงอกแลวกําจัดท้ิง 

1 คร้ัง กอนหวานขาว 

- ตัดรวงของขาววัชพืช โดยใหเร่ิม

ปฏิบัติตั้งแตระยะตั้งทองและระยะ

เร่ิมออกดอก และตัดใหชิดโคนตน

เพ่ือปองกันการแตกตนใหม และใน

ระยะท่ีเร่ิมติดเมล็ดแลว ควรนําไป

กําจัดท้ิงนอกแปลงนา  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามคําแนะนํา

ของกรมการขาวดวยความระมัดระวัง 

เนื่องจากสารเคมีท่ีสามารถกําจัดขาว

วัชพืชไดก็สามารถกําจัดขาวปลูกได

เชนกัน  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลากหรือ 

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 
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ขาวกลองเปนสีแดงไปจนถึงสีน้ําตาล 

เมล็ดขาวเปลือกอาจมีลักษณะปอมส้ัน

หรือยาวเรียว สีเขมไปจนถงึลายน้ําตาล

แดง อาจมีหางและรวงงาย 

4. สัตว 

 

ทุกฤดูปลูก 

หอยเชอรี่ (golden apple snail)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Pomacea 

canaliculata Lamarck 

ลักษณะการทําลาย  หอยเชอร่ีมี

ลักษณะคลายหอยโขง  มีเปลือกสีเหลือง

ปนน้ําตาล  หรือสีเขยีวเขมปนดํา  วางไข

ไดตลอดท้ังป  คร้ังละ 400 ฟอง ถึง  

3,000 ฟอง  ตามตนพืชใกลแหลงน้าํไข

เปนฟองเล็ก ๆ สีชมพู  และฟกเปนตัว

ภายใน 7 วนั ถึง 12 วนั เร่ิมกัดกินตัน

กลาขาวจนถึงระยะแตกกอ  

 
- ใชวิธีเก็บออก  

- ใชวัสดุก้ันขวางทางระบายน้ําเขานา 

- ใชไมปกรอบคันนาทุกระยะ 10 m 

เพ่ือลอใหหอยมาวางไข  เก็บตัวหอย

และไขทําลาย 

- ระบายน้ําออกจากนาหลังปกดํา 

เพ่ือใหสภาพไมเหมาะสมกับการอยู

อาศัยของหอย จนตนขาวเติบโต

แข็งแรง หอยเชอร่ีไมสามารถทําลาย

ได จึงเอาน้ําเขา 

- อนุรักษศัตรูธรรมชาติ ไดแก นก

ปากหาง 

- เลือกใชสารปองกันกําจัดหอยอยาง

ใดอยางหนึ่ ง ตามคําแนะนําของ

กรมการขาว หรือตามคําแนะนําอ่ืน

ของทางราชการ 

 

ทุกฤดูปลูก 

ปูนา (ricefield crab)  

มีช่ือวิทยาศาสตร Esanthelphusa spp. , 

Sayamia spp. 
ลักษณะการทําลาย  ปูนาชอบขุดรูอาศัย

อยูตามคันนา  ตวัมีสีน้ําตาลเขม  

กระดองกวางประมาณ 3 cm ถึง 8 cm  

ทําลายตนขาวตัง้แตอยูในแปลงกลา 

จนถึงระยะปกดํา โดยกัดกินโคนตน

เหนือพ้ืนดินประมาณ 3 cm ถึง 5 cm  

พบตนขาวเสียหายเปนหยอมๆ 

 

- ใชวิธีดักจับ โดยใชลอบดักตามทาง

น้ําไหล หรือขุดหลุมฝงปบและใชเศษ

ปลาเนาเปนเหยื่อ และเก็บออก  

- ระบายน้ําออกจากนาหลังปกดํา  

เพ่ือปรับสภาพใหไมเหมาะกับการอยู

อาศัยของปูนา 

- เลือกใชสารปองกันกําจัดปูอยางใด

อยางหนึ่ง ตามคําแนะนําของกรมการ

ขาว หรือตามคําแนะนําอ่ืนของทาง
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ราชการ 

 

ทุกฤดูปลูก 

นก  

ลักษณะการทําลาย  นกเปนสัตวปก  ซ่ึง

เปนศตัรูของขาวท่ีสําคญั  ไดแก  นก

กระติ๊ดขี้หมู (spoted munia) ท่ีมีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Lochura punctulata   

ท่ีทําลายโดยจิกกินเมล็ดขาวตั้งแตเมล็ด

อยูในระยะน้ํานม  จนถึงระยะเก็บเก่ียว 

 

- ควรกะเวลาปลูกขาวใหตั้งทองออก

รวงพรอมกับขาวสวนใหญ เพ่ือลด

ความเสียหายจากนก 

- กําจัดวัชพืชเพ่ือทําลายแหลงอาศัย

และแหลงอาหารซ่ึงเปนพวกเมล็ด

วัชพืช 

- ใชหุนไลกา  หรือคนไล 

- ใชวัสดุสะทอนแสง เชน กระจกเงา 

เปนตน 

- ใช สา รป อง กัน กํ าจั ดนก  ตาม

คําแนะนําของกรมการขาว หรือตาม

คําแนะนําอ่ืนของทางราชการ 

 

ทุกฤดูปลูก 

หนู  

ลักษณะการทําลาย หนเูปนสัตวฟนแทะ 

ซ่ึงเปนศตัรูสําคัญของขาว ไดแก  หนูพุก

ใหญ หนูพุกเล็ก หนูนาใหญ หนนูาเล็ก 

หนูหร่ิงนาหางยาว และหนูหร่ิงนาหางส้ัน 

ระบาดความเสียหายใหขาวตลอดระยะ

การเจริญเติบโต และหลังการเก็บเก่ียว 

 

- ในทองท่ีท่ีมีหนูชุกชุม จะตอง

วางยาเบื่อหนูกอนปลูกขาว และ

ในชวงปลูกขาวจนเก็บเก่ียว ท้ังนี้เพ่ือ

ไมใหมีหนูมากจนทําความเสียหาย

ใหแกขาวท่ีปลูก 

- กําจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกและ

พ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือไมใหเปนท่ีอาศัย

ของหนู 

- ใชวิธีกล เชน การขุดจับ การดัก

ดวยกรง กับดัก และการลอมตี 

- ใชวิธีทางชีวภาพ โดยอนุรักษศัตรู

ธรรมชาติ  เ ช น  นกฮูก  นกแสก 

เหยี่ยว พังพอนและงูชนิดตาง ๆ 

- เม่ือพบรองรอยของหนูหรือเม่ือมี

การระบาดรุนแรงใหปองกันกําจัดหนู

โดยวิธีผสมผสาน คือ ใชกรงดักหรือ

กับดักรวมกับเหยื่อพิษ 
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 ภาคผนวก จ 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Systéme 

International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได มีดังนี้  

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว 

มิลลิเมตร (millimeter) mm 

เซนตเิมตร (centimeter) cm 

เมตร (meter) m 

พ้ืนท่ี ตารางเมตร (square meter) m
2 

มวล 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

กรัมตอตารางเมตร 

(gram per square meter) 
g/m

2 

ปริมาตร 

ลูกบาศกเมตร (cubic meter) m
3 

ลิตร (liter) L 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) °C 

 

 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 1 จาก 21 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ ......................................................... 
ท่ีต้ัง/ท่ีทําการกลุม..................................................................... 

 
 
 

ทบทวนคร้ังท่ี  ประกาศใชเม่ือ …………./…………../………. 

จัดทําโดย 

 
…………………………..…………… 

 
(………………………….……..………) 

อนุมัติใชโดย 

 
…………………….…………………… 

 
(……………….……………...……………) 

 

         



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 2 จาก 21 

 

 

สารบญั 
             
 รายการ หนา 

บทท่ี 1 บทนํา 3 

บทท่ี 2 ขอบขาย นโยบาย และวัตถุประสงค 4 

บทท่ี 3 โครงสราง การจัดการองคกร และการบริหารงาน 5 

บทท่ี 4 การบริหารจัดการกลุม 9 

บทท่ี 5 ความสามารถและการฝกอบรม 11 

บทท่ี 6 การจัดทําเอกสาร และการควบคุมบันทึก 12 

บทท่ี 7 การตรวจสอบแปลง และกระบวนการรับรองภายใน 14 

บทท่ี 8 กระบวนการผลิต 16 

 
ภาคผนวก 

 
19 

 รายช่ือวัตถุอันตรายท่ีหามใชทางการเกษตร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 3 จาก 21 

 

 

บทที่ 1. บทนํา 

(ใหปรบัเปนขอมูลของกลุม) 

ตย. ช่ือกลุม....................................................... เกดิข้ึนจาก................................... ซึ่งผลิตขาวปลอดภัย
จากสารพิษ และทําน้ําหมักชีวภาพ ไดรวบรวมสมาชิกผูปลูกขาวในชุมชน.............................มาจัดต้ังเปนศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียงภายในฟารม และดําเนินกิจกรรมในรูปแบบคณะกรรมการศูนยเรียนรู ตอมาไดข้ึน
ทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนในป 2550 โดยใชช่ือวา “วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูปลูกผักบานคลองออม” 
โดยสมาชิกดําเนินการผลิตขาวแบบปลอดภัยจากสารพิษ และรวมรวมผลผลิตมาจําหนาย ณ ท่ีทําการกลุม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูปลูกผักบานคลองออม และสงขายพอคาคนกลางท่ีตลาดฉัตรแกว อําเภอปราณบุรี 

 

การจัดทําคูมือการจัดการระบบควบคุมภายในนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการและควบคุมการดําเนินการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว (GAP 
ขาว) เพื่อใหเกษตรกรในกลุมใชเปนแนวทางและวิธีการดําเนินงาน  

 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 4 จาก 21 

 

 

 บทที่ 2. ขอบขาย นโยบาย และวัตถุประสงค 

ขอบขาย : ตย. คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน........................................................... ตําบล.......... อําเภอ
......... จังหวัด.................................นี้  ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินการผลิตขาวพันธุ 
ไดแก ผักกวางตุง ผักบุง คะนา ชะอม ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว 
แมงลัก กะเพรา โหระพา สะระแหน กะหลํ่าปลี กุยชาย ชมจันทร แตงกวา แตงราน ถ่ัวพู บวบ กระเจ๊ียบเขียว 
และผักกาดหอม  ใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว (GAP ขาว) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และเปนไปตามกฎระเบียบของกลุม  

นโยบาย : ตย. ดําเนินการปลูกขาว และจําหนายขาว ท่ีเนนการผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
และใสใจสุขภาพผูบริโภค 

วัตถุประสงค ตย. 
1. เพื่อดําเนินการเพาะปลูกโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว (มาตรฐานGAP ขาว)  
2. ใหความรูและสรางความเขาใจใหกับสมาชิกกลุม............................................................ ในเรื่องของความ

ปลอดภัยในระบบการผลิต และเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 5 จาก 21 

 

 

บทที่ 3. โครงสราง การจัดองคกรและการบรหิารงาน 
 

3.1 ช่ือกลุม............................................................ มีโครงสรางการบริหารงานของกลุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกลุม 
คุณ(ชื่อ-สกุล) 

เหรัญญิก 
คุณ(ชื่อ-สกุล) 

 

คณะกรรมการรับรอง 
คุณ(ชื่อ-สกุล) 
คุณ............... 
คุณ............... 

ดานระบบ 
คุณ(ชื่อ-สกุล) 

 

ดานการตลาด 
คุณ(ชื่อ-สกุล) 
คุณ............... 
คุณ............... 
คุณ............... 
คุณ............... 
คุณ............... 

 
 

รองประธานกลุม 
คุณ(ชื่อ-สกุล) 

 
 

ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน 
คุณ(ชื่อ-สกุล) 

 
 

เลขานุการ  
คุณ(ชื่อ-สกุล) 

 

สมาชิกของกลุม 
 

ผูตรวจสอบแปลงภายใน 
คุณ(ชื่อ-สกุล) 
คุณ............... 
คุณ............... 
คุณ............... 
 

 
 

ท่ีปรึกษาของกลุม 
 
 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 6 จาก 21 

 

 

 
3.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
      ตามผังโครงสราง หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละบุคคลกําหนด ไวดังนี้ 

3.2.1  ประธานกลุม 

- วางนโยบายและแผนการดําเนินงานของกลุม 
- สงเสริม สนับสนุน ใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงาน

ของกลุม ตามขอกําหนดของกลุมหรือขอกําหนดอื่นๆ 
- ควบคุมการดําเนินงานของสมาชิกใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
- อนุมัติคูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอรมของกลุม 
- รวมกับผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ประเมินความเส่ียงสําหรับแปลงใหม            

กอนรับเขาเปนสมาชิกของกลุม 

3.2.2  รองประธานกลุม 
- ควบคุมการดําเนินงานของสมาชิกใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
- ปฏิบัติงานเเทนประธานกลุมในกรณีท่ีไดรับมอบหมาย หรือในกรณีท่ีประธานกลุม       

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
- สงเสริม สนับสนุน ใหเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกปฏิบัติตาม นโยบาย แนวทาง หรือ

แผนปฏิบัติตามขอกําหนดของกลุมหรือขอกําหนดอื่นๆ 

3.2.3  ท่ีปรึกษาของกลุม 

3.2.3.1 ดานระบบ 
- สงเสริมใหการสนับสนุนความรูดานมาตรฐาน GAP ขาว แผนควบคุมการผลิต เทคโนโลยี

การผลิต และระบบควบคุมภายในใหกลุมเกษตรกร  
- ใหคําปรึกษากลุมเกษตรกรในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิต และติดตามผล

การแกไข 
- ดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุม เพื่อประเมินความพรอมเบ้ืองตนตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจของกรมวิชาการเกษตร และตามคูมือระบบควบคุม
ภายในของกลุม เพื่อใหคําแนะนําและติดตามผลการแกไขกอนการแจงใหกรมวิชาการเกษตร
ดําเนินการตรวจสอบใหการรับรอง 

 3.2.3.2 ดานตลาด 
-    ติดตอประสานงานดานการตลาดกับกลุมผูรับซื้อผลผลิต 
-    จัดหาชองทางการจัดจําหนายผลิตผลของกลุม 

3.2.4 ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน 

- จัดทํา แกไข เอกสารคูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน (คม-1) และแบบฟอรม (บฟ-1 
ถึง บฟ-8) 

- ข้ึนทะเบียนสมาชิก และจัดเก็บใบสมัครสมาชิกกลุม บันทึกและจัดเก็บทะเบียนเกษตรกร 
สถานะการรับรอง บันทึกฝกอบรม  
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- จัดทําแผนการตรวจสอบแปลง และประสานงานนัดหมายภายในกลุม 
- เปนตัวแทนกลุม ทําการประสานงานระหวางกลุมเกษตรกรกับหนวยงานอืน่ๆ 
- รวมกับประธานกลุมประเมินความเส่ียงสําหรับแปลงใหม กอนรับเขาเปนสมาชิกของกลุม 

3.2.5 ผูตรวจสอบแปลงภายใน 

- ทําการตรวจสอบแปลงสมาชิกของกลุม ท่ีอยูในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ขาว 
แผนควบคุมการผลิต และกฎระเบียบตางๆ ของกลุม 

- แจงผลการตรวจสอบแปลงตอสมาชิกของกลุมและท่ีปรึกษาดานระบบ 
- ติดตามผลการแกไขขอบกพรองการผลิตท่ีพบจากการตรวจสอบแปลง 
- แจงผลการตรวจสอบแปลงตอคณะกรรมการรับรอง 

3.2.6 คณะกรรมการรับรอง 

- รวมประชุมคณะกรรมการรับรองอยางนอยปละ 1 ครั้ง หลังการตรวจสอบแปลงเสร็จส้ิน 
- รวมตัดสินใจ หรือลงโทษสมาชิกของกลุมตามเงื่อนไขท่ีกลุมกําหนดข้ึน 
- พิจารณาผลการตรวจสอบแปลง และลงมติใหการรับรองสมาชิกของกลุม 
- แจงผลการพิจารณาใหสมาชิกผูรับการตรวจทราบ 

3.2.7 เลขานุการ 
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประชุมใหประธานกลุมรับทราบ 
- ดําเนินงานในการจัดทํา และเก็บรักษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประชุม 

3.2.8 เหรัญญิก 
- ดูแลและจัดทําบัญชีรายรับ  
-    รายจายของกลุม 
- ควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเงิน 

3.2.9 สมาชิกของกลุม 
- ดําเนินการผลิต และปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐาน GAP ขาว แผนควบคุมการผลิต คูมือ

การจัดการระบบควบคุมภายใน และกฎระเบียบของกลุม 
- บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ในการเพาะปลูก และจัดเก็บบันทึกไวเพื่อ

การตรวจสอบ 
- รายงานความไมสอดคลองตางๆ ท่ีมีผลตอความไมปลอดภัยของผลผลิต และความไม

สอดคลองกับวิธีการ มาตรฐานและกฎระเบียบของกลุม 
- ใหความรวมมือในการตรวจสอบแปลงภายในกลุมหรือการตรวจสอบโดยหนวยรับรอง

ภายนอก 
 

3.3 คุณสมบัติของตําแหนง   
3.3.1 ผูตรวจสอบแปลงภายใน 

1. อานออก เขียนได  



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 8 จาก 21 

 

 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP ขาว แผนควบคุมการผลิต คูมือการจัดการ
ระบบควบคุมภายใน และกฎระเบียบภายในกลุม 

3. ไดรับการอบรมในเรื่องของวิธีการตรวจสอบแปลง 
4. ตองไมเปนพอ แม ลูก พี่นอง กับผูรับการตรวจสอบแปลง (ตองไมมีสวนไดสวนเสียกับ

ผูรับการตรวจสอบแปลง) 
 

3.3.2 ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน 
1. อานออก เขียนได  
2. มีความรูในเรื่องระบบควบคุมภายใน ระบบเอกสาร การตรวจสอบแปลง และ

กระบวนการรับรองแปลงของสมาชิก 
3. มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร 
 

3.3.3 คณะกรรมการรับรอง             
1. อานออก เขียนได 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP ขาว แผนควบคุมการผลิต คูมือการจัดการ

ระบบควบคุมภายใน และกฎระเบียบภายในกลุม 
3. มีความนาเช่ือถือ เปนท่ียอมรับจากสมาชิกกลุม 
4. ไดรับการอบรมในเรื่องของวิธีการตรวจสอบแปลง 
5. ตองไมเปนพอ แม ลูก พี่นอง กับผูรับการตรวจสอบแปลง หรือผูตรวจสอบแปลงภายใน 

(ตองไมมีสวนไดสวนเสียกับผูรับการตรวจสอบแปลง หรือผูตรวจสอบแปลงภายใน) 

 
 
 
 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 9 จาก 21 

 

 

บทที่ 4. การบรหิารจัดการกลุม 

4.1    การรับสมาชิกใหม/การทําสัญญา 

4.1.1 เกษตรกรรายท่ีตองการเขารวมเปนผูผลิตพืชผักของกลุม สามารถสอบถามรายละเอียดไดจาก
ประธานกลุม ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน และสมาชิกของกลุม  

4.1.2 ประธานกลุม หรือผูประสานงานระบบควบคุมภายในดําเนินการสอบถามเพื่อพิจารณาทัศนคติ
และความต้ังใจของเกษตรกรตอการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ รวมท้ังพิจารณาพื้นท่ีผลิตของ
เกษตรกรวาอยูบริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีการผลิตของกลุม พรอมอธิบายรายละเอียดกฎระเบียบ
ของกลุม  

4.1.3 ประธานกลุม หรือ ผูประสานงานระบบควบคุมภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายทําการประเมิน
ความเส่ียงของแหลงเพาะปลูก รายละเอียดตามแบบประเมินความเส่ียงสําหรับแปลงใหม          
(บฟ-1)  (ยกเวนกรณีท่ีเกษตรกรไดรับการรับรอง GAP ขาว จากกรมการขาว กอนสมัครเขา
กลุม ไมตองทําการประเมินความเส่ียงของพื้นท่ีเพาะปลูก)   

4.1.4 ผูประสานงานระบบควบคุมภายในนําใบสมัครสมาชิกกลุม (บฟ-2)  ใหเกษตรกรกรอกขอมูล 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4.1.5 ผูประสานงานระบบควบคุมภายในตรวจสอบความถูกตองของใบสมัครสมาชิกกลุม (บฟ-2) 
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จากนั้นเพิ่มรายช่ือสมาชิกใหมในทะเบียนเกษตรกร (บฟ-6) 
และจัดเก็บเอกสารท้ังหมดของสมาชิกไว ณ ท่ีทําการกลุม 

4.1.6 เมื่อเกษตรกรไดเขาเปนสมาชิกของกลุมแลว เกษตรกรจะไดรับคูมือการจัดการระบบควบคุม
ภายใน (คม-1) แบบบันทึกเกษตรกร (บฟ-3) และแผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ-4) และ
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว (GAP ขาว) 

 
 เอกสารท่ีเก่ียวของ :   

1) แบบประเมินความเส่ียงสําหรับแปลงใหม (บฟ-1) 
2) ใบสมัครสมาชิกกลุม (บฟ-2) 
3) แบบบันทึกเกษตรกร (บฟ-3) 
4) แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ-4) 
5) ทะเบียนเกษตรกร (บฟ-6) 
6) คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน (คม-1) 
7) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว (GAP ขาว) 

4.2     แนวทางการพิจารณากรณีสมาชิกไมปฏิบัติตามขอกําหนด 
 กรณีท่ีตรวจพบการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ขาว และ/หรือ กฎระเบียบของกลุม ซึ่งกลุม
มีการกําหนดบทลงโทษสมาชิก ดังนี้ 
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4.2.1 การตักเตือน  (ใหปรับเปนของกลุม) 
ตย. กรณีพบวาสมาชิกของกลุมไมปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐาน GAP ขาว และ/หรือ

กฎระเบียบของกลุม เชน มีการใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชท่ีหามใชในการผลิตพืชผัก พบการเก็บ
สารเคมีในสถานท่ีพักอาศัยหรือสถานท่ีประกอบอาหาร ใหประธานกลุม ดําเนินการตักเตือน หลังจาก
นั้นใหสมาชิกของกลุมท่ีถูกตักเตือนดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีพบใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกลุม
กําหนดและรับการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรองกอนนําเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาใหม 

4.2.2 การระงับการซ้ือผลผลิต (ใหปรับเปนของกลุม) 
ตย. กรณีพบวาสมาชิกของกลุมไมปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐาน GAP ขาว และ/หรือ

กฎระเบียบของกลุมเปนครั้งท่ี 2 เชน พบสารพิษตกคางในผลผลิต หรือหากสมาชิกไมสามารถหรือทํา
การแกไขขอบกพรองดังกลาว ภายในระยะเวลาท่ีกลุมกําหนดตามขอ 4.2.1 กลุมจะงดการรับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกรรายนั้น  

4.2.3 การยกเลิกการเปนสมาชิกของกลุม (ใหปรับเปนของกลุม) 
กรณีท่ีสมาชิกของกลุมไมสามารถดําเนินการแกไขความไมสอดคลองหรือกระทําผิดใน

ประเด็นเดิมซ้ําอีก หรือสมาชิกของกลุมตองการลาออกจากกลุม ใหประธานกลุมดําเนินการยกเลิกการ
เปนสมาชิกของกลุม และใหผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ขีดครอมรายช่ือสมาชิกคนดังกลาวออก
จากทะเบียนเกษตรกร (บฟ-6) พรอมบันทึกสถานภาพปจจุบันในทะเบียนเกษตรกร (บฟ-6) วา ยกเลิก
การเปนสมาชิกของกลุม 

4.2.3   การแจงเกษตรกร (ใหปรับเปนของกลุม) 
ตย. ประธานกลุมแจงตอสมาชิกของกลุมท่ีถูกลงโทษดวยวาจา ทางโทรศัพท หรือโดยวิธีการ

อ่ืนท่ีสะดวก จากนั้นผูประสานงานระบบควบคุมภายในบันทึกสถานภาพปจจุบันของเกษตรกร ลงใน
ทะเบียนเกษตรกร (บฟ-6) 

เอกสารท่ีเก่ียวของ :   

1) ทะเบียนเกษตรกร (บฟ-6)  

4.3     การจัดการขอรองเรียน (ใหปรับเปนของกลุม) 

ตย. หลังจากท่ีกลุมไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการปลูกขาว หรือขอรองเรียน
เกี่ยวกับผลผลิต เชน ขอรองเรียนจากพอคาผูรับซื้อ หรือจากหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการพบสาร
ตองหามในผลิตผล ใหผูประสานงานระบบควบคุมภายในลงบันทึกขอรองเรียน (บฟ-8) และ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว และจัดเก็บหลักฐานการดําเนินการแกไขท้ังหมดไว 

 เอกสารท่ีเก่ียวของ :   

1) บันทึกขอรองเรียน  (บฟ-8) 

 
 

 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 11 จาก 21 

 

 

บทที่ 5. ความสามารถและการฝกอบรม 

ประธานกลุม รองประธานกลุม คณะกรรมการรับรอง ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ผูตรวจสอบ
แปลงภายใน เลขานุการ เหรัญญิก และสมาชิกของกลุมตองไดรับการฝกอบรม ดังตอไปนี้  

• มาตรฐาน GAP ขาว  
• ระบบควบคุมภายใน 
• เทคโนโลยีการผลิต เชน การทําปุยอินทรีย การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนตน 

 

ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ผูตรวจสอบแปลงภายใน และคณะกรรมการรับรองตองมีความรู
เพิ่มเติมในเรื่องการตรวจสอบแปลง 

 

การอบรมอาจดําเนินการโดยใชสมาชิกภายในกลุมท่ีมีความรูในเรื่องดังกลาว หรือจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีมีความรูและนาเช่ือถือเปนวิทยากร 

 

ท้ังนี้ ผูประสานงานระบบควบคุมภายในตองลงบันทึกการฝกอบรม (บฟ-7) หรือจัดเก็บหลักฐานการ
ฝกอบรมของสมาชิก (ถามี) ไว ณ ท่ีทําการของกลุม เชน ใบประกาศนียบัตร รายช่ือผูเขาอบรม การบันทึกใน
สมุดเยี่ยมของกลุม เปนตน 

 เอกสารท่ีเก่ียวของ :   
1) บันทึกการฝกอบรม (บฟ-7) 
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บทที่ 6. การจัดทําเอกสาร และการควบคมุบนัทกึ 
 

6.1 การจัดทํา แกไข อนุมัติ และแจกจายเอกสาร  

• เอกสารท่ีจัดทําข้ึนโดยกลุม  ไดแก คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอรมตางๆ 
โดยการกําหนดรหัสเอกสารและแบบฟอรมใหเปนไปตามขอ 6.2 และเอกสารตนฉบับจะตอง
ไดรับการลงนามจัดทําโดยผูประสานงานระบบควบคุมภายใน และไดรับการอนุมัติโดยประธาน
กลุมกอนนํามาใชงานในกลุม 

• จากนั้นผูประสานงานระบบควบคุมภายในจะสําเนาเอกสารท่ีลงนามท้ังหมด แจกจายให
ผูเกี่ยวของ โดยผูท่ีไดรับคูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน ไดแก ประธานกลุม ผูประสานงาน
ระบบควบคุมภายใน ผูตรวจสอบแปลงภายใน คณะกรรมการรับรอง รองประธานกลุม เลขานุการ 
เหรัญญิก และ สมาชิกของกลุม 

• การแจกจายสําเนาเอกสารเพื่อแจกจายใหแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกตองไดรับการอนุมัติจาก
ประธานกลุม 

• ผูท่ีไดรับแบบฟอรมตางๆ ใหอางอิงขอ 6.3 การควบคุมบันทึก ในหัวขอ “ผูใชเอกสาร” 
• กรณีตองการแกไขเอกสาร ใหแจงผูประสานงานระบบควบคุมภายในของกลุม เพื่อดําเนินการ

แกไขเอกสาร จากนั้นเอกสารตนฉบับจะตองไดรับการลงนามจัดทําโดยผูประสานงานระบบ
ควบคุมภายใน และจัดสงใหประธานกลุมลงนามกอนนําเอกสารฉบับใหมไปใชและแจกจาย
ผูเกี่ยวของ โดยผูประสานงานระบบควบคุมภายในตองเรียกคืนเอกสารชุดเกาจากสมาชิก         
เพื่อนําไปทําลายและแจกจายเอกสารชุดท่ีไดรับการแกไขใหแกสมาชิก 

 

6.2 การกําหนดรหัสเอกสารและแบบฟอรม 
 

ใชรหัส อักษรไทย - ตัวเลข 

ตัวอักษร  คม =  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน  
ตัวอักษร  บฟ  =  แบบฟอรม   

ตัวเลขหลังขีดตัวอักษร  แทนลําดับท่ีของเอกสาร เริ่มต้ังแต 1 เปนตนไป  เชน คม-1  บฟ-1 
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6.3 การควบคุมบันทึก 
กลุมจะตองจัดเก็บบันทึกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบแปลง  ดังนี้ 
 

รหัส ช่ือเอกสารหรือแบบฟอรม ผูเก็บรักษา ผูใชเอกสาร 
บฟ-1 แบบประเมินความเส่ียงสําหรับแปลง

ใหม  
ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ประธานกลุม หรือผูประสานงาน

ระบบควบคุมภายใน หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย 

บฟ-2 ใบสมัครสมาชิกกลุม ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุม 

บฟ-3 แบบบันทึกเกษตรกร 
 

สมาชิกของกลุม และ ผูประสานงาน
ระบบควบคุมภายใน 

สมาชิกของกลุม 

บฟ-4 
 

แผนการผลิตของเกษตรกร สมาชิกของกลุม และ ผูประสานงาน
ระบบควบคุมภายใน 

สมาชิกของกลุม 

บฟ-5 รายการการตรวจสอบแปลง ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ผูตรวจสอบแปลงภายใน 
บฟ-6 ทะเบียนเกษตรกร ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน 
บฟ-7 บันทึกการฝกอบรม ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน 

บฟ-8 บันทึกขอรองเรียน ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน 

คม-1 คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุม และ ผูประสานงาน
ระบบควบคุมภายใน 

สมาชิกของกลุม 

 

แบบบันทึกเกษตรกรและแผนการผลิตของเกษตรกร เมื่อถึงส้ินปใหนําไปมอบไวใหผูประสานงานระบบ
ควบคุมภายใน  

บันทึกตางๆ ตองถูกจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป โดยเก็บไวท่ีเกษตรกรอยางนอย 1 ป หลังจากนั้นนํามาเก็บ
ไวท่ีทําการกลุม โดยใหผูประสานงานระบบควบคุมภายในเปนผูเก็บรักษาไว จนครบ 3 ป เพื่อใหสามารถคนหา
ขอมูล และใชเปนหลักฐานได 
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บทที่ 7. การตรวจสอบแปลง และกระบวนการรบัรองภายใน 

7.1 การตรวจสอบแปลง และการรายงานผลการตรวจ 

• ผูตรวจสอบแปลงภายใน ดําเนินการตรวจแปลงขาว อยางนอยปละ  1  ครั้ง    

• ในแตละครั้งของการตรวจ  ผูตรวจสอบแปลงภายในตองตรวจสถานท่ีผลิต สถานท่ีเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณทางการเกษตร สถานท่ีเก็บผลผลิต สถานท่ีเก็บปจจัยการผลิต พื้นท่ีโดยรอบ หรือพื้นท่ี        
ท่ีเกี่ยวของในการผลิต  ตลอดจนเอกสารการผลิตอื่นๆ ตามรายการการตรวจสอบแปลง 

• ในระหวางการตรวจสอบแปลงผูตรวจสอบแปลงภายในจะตองบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐาน           
เมื่อดําเนินการตรวจสอบแปลงแลวเสร็จใหผูตรวจสอบแปลงภายในลงนามในรายการการตรวจสอบ
แปลง (บฟ-5) และใหผูรับการตรวจสอบแปลงลงนามรับทราบผลการตรวจสอบแปลงดวย 

• ผูตรวจสอบแปลงภายในจะตองสงรายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) ของผูรับการตรวจแตละราย 
ใหกับคณะกรรมการรับรองภายใน 15 วัน หลังจากท่ีไดทําการตรวจสอบแปลง 

• ผูตรวจสอบแปลงภายในท่ีไดรับมอบหมายตองมีความรูความเขาใจในมาตรฐาน GAP ขาว และวิธีการ
ตรวจสอบแปลงเปนอยางดี 

• ผูตรวจสอบแปลงภายในตองเปนอิสระกับพื้นท่ีท่ีทําการตรวจสอบ เชน ไมตรวจแปลงของตนเอง และ
แปลงของสมาชิกภายในครอบครัว ไดแก พอ แม ลูก พี่นอง 

 
  7.2 กระบวนการรับรองภายใน 

• คณะกรรมการรับรองพิจารณาผลการตรวจ และตัดสินใหการรับรองสมาชิกแตละรายภายใน 15 วัน 
หลังไดรับรายงานผลการตรวจสอบแปลง   

• คณะกรรมการรับรองตองไมมีความสัมพันธเปนพอ แม ลูก พี่นอง กับผูรับการตรวจท่ีอยูระหวางการ
พิจารณารับรอง 

• ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับรองเปนผูตรวจสอบแปลงภายในไมสามารถตัดสินผลในรายท่ีตนเองเปน
ผูตรวจประเมินได โดยใหงดออกเสียงในการพิจารณาสมาชิกของกลุมรายดังกลาว  

• ผลการพิจารณารับรองอาจมีขอสรุปดังตอไปนี้ 

(1) ไมรับรอง :  กรณีท่ีไมปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ขาว และ/หรือกฎระเบียบของกลุม        
ในระดับท่ีรุนแรง เชน ใชสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียนหามใช  ไมลงบันทึกในแบบบันทึกเกษตรกร 
หรือดําเนินการผลิตไมสอดคลองตามแผนควบคุมคุณภาพของพืช เปนตน 

(2) รับรองแบบมีเงื่อนไข :  กรณีท่ีปฏิบัติไมสอดคลองตามมาตรฐาน GAP ขาว และ/หรือ          
ไมปฎิบัติตามเกณฑของกลุม แตอยูในระดับไมรุนแรง เชน ลงบันทึกในบันทึกเกษตรกร         
ไมครบถวน พบการเก็บปุยเคมีในสถานท่ีพักอาศัย หรือสถานท่ีประกอบอาหาร เปนตน   

กรณีนี้คณะกรรมการรับรองจะแจงใหสมาชิกรายดังกลาวรับทราบ และดําเนินการแกไขใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และหากสมาชิกไมแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูตรวจสอบ
แปลงภายในนําเสนอคณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาตามขอ 4.2 แตหากสมาชิก
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ดําเนินการแกไขแลวเสร็จ ใหผูตรวจสอบแปลงภายในนําเสนอคณะกรรมการรับรอง
พิจารณาผลเพื่อรับรองตอไป 

(3) รับรองแบบไมมีเงื่อนไข : กรณีท่ีปฏิบัติไดตามมาตรฐาน GAP ขาวและ/หรือ กฎระเบียบ
ของกลุม    

• ผลการพิจารณารับรองจะตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรในรายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) 
และมีการแจงผลใหเกษตรกรทราบ  
 

 เอกสารท่ีเก่ียวของ :   
1)  รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) 
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บทที่ 8. กระบวนการผลติ 
  

ตย. การควบคุมการผลิตขาวของ................................................ จะดําเนินการจัดการข้ันตอนการผลิต
อยางมีระบบต้ังแตการเตรียมพันธุจนถึงการเก็บเกีย่ว เพื่อใหมีความปลอดภัยตอเกษตรกร ส่ิงแวดลอม และ
ผลผลิตมีคุณภาพ สินคาเปนท่ีตองการของตลาด โดยกลุมจะดําเนินการผลิตพืชผักใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว (GAP ขาว) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. การเลือกสถานท่ีและเลือกทําเลปลูก 

 

2. คัดเลือกพันธุ 
 

 

3. เตรียมดินปลูกและวางแผนการผลิต 

 

4. ดูแลรักษา ควบคุมเรื่องน้ํา ใสปุย และ           
การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 

 
 

5. การควบคุมสุขลักษณะและความสะอาด 

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิต และ 
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 

 

8. การบันทึกขอมูล 

 

7. การเก็บรักษา และขนสง 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 17 จาก 21 

 

 

1. การเลือกสถานท่ีและเลือกทําเลปลูก: สมาชิกของกลุมจะเลือกสถานท่ีปลูกขาวแตละพันธุ โดยพิจารณา
ปจจัยข้ันตํ่า ดังนี้ 

- พื้นท่ีปลูกท่ีไมเคยเปนท่ีต้ังของโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงเก็บสารเคมี คอกสัตว หรือท่ีท้ิง
ขยะมากอน และหางไกลจากแหลงมลพิษ หรือมีโลหะหนักตกคาง   

- เปนพื้นท่ีท่ีไมมีประวัติการใชสารเคมีกลุมออรกาโนคลอรีน ออรกาโนฟอสเฟตติดตอกันเปนเวลานาน  
- ตองมีลักษณะดินและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และพิจารณาถึงแหลงน้ําสะอาดปราศจาก

สารอินทรียและสารอนินทรียท่ีมีพิษปนเปอนและสะดวกตอการนํามาใช  
โดยผูจะเขาเปนสมาชิกของกลุมจะไดรับการประเมินความเส่ียงเพื่อพิจารณาปจจัยดังกลาวประกอบกอน
การเขาเปนสมาชิก 

2. การคัดเลือกพันธุ: (ใหปรับเปนของกลุม) ตย. สมาชิกของกลุมจะคัดเลือกพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีให
ผลผลิตสูง ตานทานโรคมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด และเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพดินฟา
อากาศท่ีปลูก โดยสวนใหญจะจัดหาดวยการซื้อจากแหลงท่ีเช่ือถือได หรือรานท่ีมีมาตรฐาน  

3. การเตรียมดินปลูกและวางแผนการผลิต:  
     3.1 การเตรียมดิน: (ใหปรับเปนของกลุม) ตย. สมาชิกจะไถพรวนและตากดิน เพื่อกําจัดโรคแมลง และวัชพืช 
รวมท้ังทําการยกแปลง ซึ่งขนาดของแปลงข้ึนกับชนิดพืชผักท่ีปลูก โดยกอนปลูกหวานปุยคอก หรือปุยหมักท่ียอย
สลายดีแลว เพื่อเพิ่มอินทรีย วัตถุในดิน 
     3.2 วิธีการปลูก: (ใหปรับเปนของกลุม) ตย. สมาชิกจะนําพันธุพืชผักท่ีเตรียมไวมาลงแปลงปลูก โดยวาง
แผนการปลูกใหสัมพันธกับความตองการของตลาด และบันทึกแผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ-4) และนําพันธุ
พืชท่ีเตรียมไวมาลงแปลงปลูกพรอมบันทึกผลในแบบบันทึกเกษตรกร (บฟ-3) 

4. การดูแลรักษา และการควบคุมเร่ืองน้ํา ใสปุย และการปองกันกําจัดศัตรูพืช  
     4.1 การใหน้ํา: ตย. สมาชิกของกลุมจะใหน้ําแกพืชผักอยางสม่ําเสมอ ดวยวิธีตางๆ ตามความเหมาะสม
ของพื้นท่ี โดยเฉพาะหลังใสปุย และคลุมดินเพื่อรักษาความชุมช้ืนของดินและลดการระเหยของน้ํา 
     4.2 การใสปุย: ตย. หลังจากปลูกพืชแลว สมาชิกจะใสปุยเปนระยะ ตามความเหมาะสมและตามความ
ตองการของชนิดพืชผักท่ีปลูก 
     4.3 การปองกันกําจัดศัตรูพืช: ตย. สมาชิกของกลุมจะปองกันศัตรูพืช โดยการสํารวจการเขาทําลายของ
ศัตรูพืชเปนระยะ และดําเนินการกําจัดอยางถูกวิธี หากจําเปนตองใชสารเคมี ใหใชสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียน
ถูกตอง ไมเปนสารตองหามตามตารางภาคผนวก รวมท้ังบรรจุในขวดหรือภาชนะท่ีมีฉลากอยูในสภาพเรียบรอย 
โดยตองอานฉลากและปฎิบัติตามวิธีการใช ชวงเวลา และปริมาณท่ีแนะนําไวในฉลากอยางเครงครัด 

5.  การควบคุมสุขลักษณะและความสะอาด: ตย. สมาชิกของกลุมจะดูแลเรื่องสุขลักษณะและความสะอาด         
ในพื้นท่ีแปลงปลูก โดยหมั่นกําจัดวัชพืช เศษพืช โดยเฉพาะสวนของพืชท่ีเปนโรคไปทําลายนอกแปลงปลูก  
สวนอุปกรณท่ีใชทางการเกษตร เชน มีด กรรไกร เครื่องพนสารเคมี ภาชนะท่ีใชเก็บผลผลิต ฯลฯ หลังใชงาน
แลวตองทําความสะอาด และเก็บใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ โดยภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชหมดแลวให
เก็บรวบรวมในท่ีมิดชิด เพื่อรอการนําไปทําลายตอไป  

6. การเก็บเก่ียวผลผลิต และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว: ตย. สมาชิกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะท่ี
เหมาะสม รวมท้ังใชอุปกรณเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุท่ีสะอาด เชน มีด ตะกราใสผัก เปนตน โดยจะไมเก็บเกี่ยว



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 18 จาก 21 

 

 

ผลผลิตกอนสารเคมีท่ีใชจะสลายตัวถึงระดับปลอดภัย และจะใชวิธีการเก็บเกี่ยวท่ีสามารถปองกันผลผลิตบอบ
ชํ้า และหลังเก็บเกี่ยวใหนําเขารมทันที โดยจะวางพักผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวในสวนหรือแปลงปลูกบนวัสดุปูรอง
พื้นท่ีสะอาด  ไมวางไวกลางแดดและไมวางบนพื้นดิน โดยสมาชิกจะคัดแยกผลผลิตใหไดขนาดและคุณภาพตาม
ความตองการของตลาด โดยคัดแยกผลผลิตท่ีมีโรค ศัตรูพืชติดปะปน หรือไมไดคุณภาพออกจากผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ จากนั้นบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด เชน ถาดบรรจุ ตะกรา  

7. การเก็บรักษาและขนสง: ตย. สมาชิกของกลุมจะเตรียมการเรื่องตลาดรับซื้อและยานพาหนะในการขนสงไว
ลวงหนา และจะไมกองผลผลิตบนพื้นรถบรรทุกโดยตรง โดยจะจัดภาชนะบรรจุและกรณีท่ีตองขนยายผลผลิตเอง
จะขนยายผลผลิตดวยความระมัดระวัง เพื่อไมใหผลผลิตบอบชํ้าหรือเสียหาย และหากตองมีการเก็บเพื่อ           
รอสงขาย จะจัดเก็บในพื้นท่ีท่ีสามารถปองกันสัตว หรือพาหะนําโรค และวางบนพื้นท่ีมีวัสดุปูรองพืน้ท่ีสะอาด 

8. การบันทึกขอมูล: ตย. สมาชิกของกลุมจะบันทึกการปฏิบัติการในข้ันตอนตางๆ ตามแบบฟอรมท่ีกลุม
กําหนด เพื่อใหมีการตรวจสอบไดหากเกิดขอบกพรองข้ึน และสามารถจัดการแกไขปญหาหรือปรับปรุงได
ทันทวงที  

 
เอกสารท่ีเก่ียวของ : 

1) แบบบันทึกเกษตรกร (บฟ-3) 
2) แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ-4) 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 19 จาก 21 

 

 

 
ภาคผนวก 

รายช่ือวัตถุอันตรายท่ีหามใชทางการเกษตร 
 

1 ออลดริน (aldrin) 21 คลอรดีโซน (chlordecone) 
2 อะมิโนคารบ (aminocarb) 22 คลอรไดมีฟอรม (chlordimeform) 
3 4-อะมิโนไตฟนิล (4-aminodiphenyl) 23 คลอรโรเบนซิเลท (chlorobenzilate) 
4 อะมิโทรล (amitrole) 24 คลอรโรฟนอล (chlorophenols) 
5 อะราไมท (aramite) 25 คลอรไธโอฟอส (chlorthiophos) 
6 แอสเบสทอล อะโมไซท (asbestos-

amosite) 
26 คอปเปอร อารซีเนทไฮดรอกไซด (copper 

arsenate hydroxide) 
7 อะชินฟอส เอทธิล (azinphos-ethyl) 27 ไซโคลเฮกชิไมด (cycloheximide) 
8 อะชินฟอส เมทธิล (azinphos-methyl) 28 ไซเฮกซาติน (cyhexatin) 
9 เบนซิดิน (benzidine) 29 ดามิโนไซด (caminozide) 

10 เบตา เอชซีเอช (beta-HCH) 1,3,5/2,4,6- 
hexachloro-cyclohexane) 

30 ดีบีซีพี (DBCP) (1,2-dibromo-3-
chloropropane) 

11 บีเอชซี หรือ เอชซีเอช (BHC หรือ HCH) 
(1,2,3,4,5,6-hexachloro-cycloexane) 

31 ดีดีที (DDT) (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-
chlorophenyl  ethane) 

12 ไบนาพาคริล (binapacryl) 32 ดีมีฟออน (demephion) 
13 บีส คลอรโรเมทธิลอีเธอร (bis 

(chloromethyl) ether) 
33 ดีมีตอน (demeton) 

14 โบรโมฟอส (bromophos) 34 o-ไดคลอรโรเบนซิน (o-dichlorobenzene) 
15 โบรโมฟอส เอทธิล(bromophos-ethyl) 35 ดีบดริน (dieldrin) 

16 แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม 
(cadmium and cadmium compounds) 

36 ไดมีฟอกซ (dimefox) 

17 แคลเซยมอารซีเนท (calcium arsenate) 37 ไดโนเส็บ (dinoseb) 

18 แคปตาโฟล (captafol)  38 ไดโนเทิรบ (dinoterb) 

19 คารบอนเตตระคลอไรด (carbon 
trtrachloride) 

39 ไดซัลโฟตอน (disulfoton) 

20 คลอรเดน (chlordecone) 40 ดีเอ็นโอซี (DNOC) (4,6-dinitro-o-cresol) 

 
 

 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 20 จาก 21 

 

 

รายช่ือวัตถุอันตรายท่ีหามใชทางการเกษตร (ตอ) 
 

41 อีดีบี (EDB) (1,2-dibromoethane) 61 เอ็มจีครีเพลเลนท 11 (MGK repellent -11) 
42 เอ็นดริน (endrin) 62 ไมเร็กซ (mirex) 
43 เอทธิล เฮกซิลีนไกลคอล (ethyl 

hexyleneglycol (ethyl hexane diool) 
63 โมโนโครโตฟอส (monocrotophos) 

44 เอทธีลีนไดคลอรไรด (ethylene 
dichloride) 

64 แนฟธิลอะมีน (napthylamine) 

45 เอทธีลีนออกไซด (ethylene oxide (1,2-
epoxyethane)) 

65 4-ไนโตรไดเฟนิล (4-nitrodiphenyl) 

46 เฟนซัลโฟไธออน (fensulfothion) 66 ไนโทรเฟน (nitrofen) 
47 เฟนทิน (fentin) 67 พาราไทออน (parathion) 
48 ฟลูออโรอะเซทตาไมด (fluoroacetamide) 68 ปารีสกรีน (Paris green) 
49 ฟลูออโรอะซีเตทโซเดียม (fluoroacetate 

sodium) 
69 โซเดียมเพนตะคลอรโรฟเนต หรือ โซเดียมเพน

ตะคลอรโรฟนอกไซด (pentachlorophenate 
sodium หรือ pentachlorophenoxide 
sodium) 

50 โฟโนฟอส (fonofos) 70 เพนตะคลอรโรฟนอล (pentachlorophenol) 
51 เฮปตาคลอร (heptachlor) 71 ฟโนไทออน (phenothiol) 
52 เฮกซะคลอรโรเบนซีน 

(hexachlorobenzene) 
72 โฟเรท (phorate) 

53 ตะกั่วอารซีเนท (lead arsenate) 73 ฟอสฟามิดอน (phosphamidon) 
54 เลปโตฟอส (leptophos) 74 ฟอสฟอรัส (phosphorus) 
55 ลินเดน (lindane (>99% gamma-HCH 

หรือ gamma-BHC) 
75 โพลีบรอมมิเนต ไบเฟนิล (polybrominated 

biphenyls, PBBs) 
56 เอ็มซีพีบี (MCPB)[4-(4-chloro-o-tolyloxy) 

butyric acid] 
76 โพลีคลอรริเนต ไตรเฟนิล (polychlorinated 

triphenyls, PCTs) 
57 มิโคพรอป (mecoprop) 77 โปรโทเอท (prothoate) 

58 มีฟอสโฟลาน (mephosfolan) 78 ไพรินรูอน(ไพริมินิล) (pyrimuron (piriminil) 

59 สารประกอบของปรอท (mercury 
compounds) 

79 แซพโรล (safrole) 

60 เมวินฟอส (mevinphos) 80 สะคราแดน (schradan) 



(ช่ือกลุม....................................................) คม-1  คูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน หนา 21 จาก 21 

 

 

รายช่ือวัตถุอันตรายท่ีหามใชทางการเกษตร (ตอ) 
 
81 โซเดียมอารซีไนต (sodium arsenite) 89 2,4,5-ทีพี (2,4,5-TP) ((+)-2-[2,4,5- 

trichlorophenoxy] propionic acid) 
82 โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate) ยกเวน

ในรูปผลิตภัณฑท่ีผสมสารหนวงปฏิกิริยา
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศ
กําหนด 

90 แทลเลียมซัลเฟต (thallium ) 

83 สโตรเบน (โพลีคลอรโรเทอรพีน) (strobane 
(polychlorotepenes)) 

91 ทอกซาฟน หรือ แคมฟคลอร 

84 ซัลโฟเทป (sulfotep) 92 ไตร 2,3-ไดโบรโมโปรพิล ฟอสเฟต (tri (2,3- 
dibromopropyl) phosphate) 

85 2,4,5-ที (2,4,5-T)                                        
([2,4,5-trichlorophenoxyl]acetic acid) 

93 ไวนิลคลอรไรดโมโนเมอร (โมโนคลอรโรอีธีน)
(vinyl chloridemonomer 
(monochloroethene)) 

86 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) (2,4,5-
trichlorophenol) 

94 เมธามิโดฟอส (methamidophos) 

87 ทีดีอี หรือ ดีดีดี (TDE หรือ DDD) [1,1- 
dichloro-2,2-bis(4-
chlorophenyl)ethanel) 

95 พาราไธออน เมทธิล (parathion methyl) 

88 ทีอีพีพี (TEPP) (tetraethyl 
pyrophosphate) 

96 เอนโดซัลแฟน (endosulfan) ยกเวน CS 
formulation 

 
ท่ีมา : กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  



กลุ่ม........................................................ แบบประเมินความเส่ียงสําหรับแปลงใหม่ หน้า 1 จาก 2 
 

บฟ-1 
 

แบบประเมินความเส่ียงสําหรับแปลงใหม่ 

ช่ือฟาร์ม/ช่ือเกษตรกร…………….....................................................พืน้ที่ปลูก.................... (ไร่ / งาน)  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมินความเส่ียง ....................................................... 
 

• แหล่งนํา้ที่ใช้ � ลาํคลองธรรมชาติ      � สระ/บอ่ขดุ       � บอ่บาดาล     � นํา้ฝน         � คลองชลประทาน       � ตานํา้ธรรมชาติ � อ่ืนๆ ระบ ุ........................................ 
 

รายละเอียดการตรวจประเมินความเส่ียงของพืน้ที่เพาะปลูก  

ปัจจัยในการประเมิน 
ผลตรวจ ความเส่ียง 

วิธีการแก้ไขเมื่อมีความเส่ียง ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้ที่รับผิดชอบ 
ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี 

1. ประวติัการใชดิ้น :  

1.1 แปลงปลกูเคยเป็นท่ีตัง้โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงพยาบาล หรืออ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดมลพิษตกค้างใน

ดิน/นํา้ใต้ดิน หรือ  

  

   

 

  

 

1.2 เกษตรกรเคยใช้สารเคมีในการเกษตรในพืน้ท่ีมา

ก่อน หรือ  
  

     

1.3 พืน้ท่ีโดยรอบแปลงเป็นพืน้ท่ีเกษตรท่ียงัมีการใช้

สารเคมีอยู ่ 
  

     

2. แหลง่นํา้ท่ีใช้ไหลผา่นโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน

โรงพยาบาล คอกปศสุตัว์  
  

     

 
 

 



กลุ่ม........................................................................ แบบประเมินความเส่ียงสําหรับแปลงใหม่ หน้า 1 จาก 1 

 

บฟ-1 
 

รายละเอียดการตรวจประเมินความเส่ียงของพืน้ที่เพาะปลูก  (ต่อ) 
 

ปัจจัยในการประเมิน 
ผลตรวจ ความเส่ียง 

วิธีการแก้ไขเมื่อมีความเส่ียง ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้ที่รับผิดชอบ 
ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี 

3. มีการจดัทําระบบการระบายนํา้ หรือพืน้ท่ีการผลติ 

มีการระบายนํา้ท่ีดี  
  

     

4.พืน้ท่ีมีการแพร่ระบาดของศตัรูพืช    
     

5. ปริมาณนํา้ท่ีใช้ในการผลติมีเพียงพอ    
     

 

 

 

ลงช่ือ……..…………………..…………………….. ผู้ ดําเนินการประเมินความเสีย่ง             ลงช่ือ……..………………….……….…..……….ผู้ รับการตรวจ 

    (………………………………………………..)                       (………………………………………………..) 

            วนัท่ี…………../……………/………………               วนัท่ี…………../……………/………………  
 



กลุ่ม....................................................... แบบประเมินความเส่ียงสําหรับแปลงใหม่ บฟ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความเส่ียงสาํหรับแปลงใหม่ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม................................................................. 
 

ที่อยู่................................................................................................... 

 
 

ทบทวนครัง้ที่ 0 ประกาศใช้เมื่อ  

จัดทาํโดย 

 

………………………………… 

 

(………………………..………) 

อนุมัติใช้โดย 

 

………………………………… 

 

(……………………...……………) 

 



กลุ่ม......................................................... ใบสมัครสมาชกิกลุ่ม หน้า 1 จาก 3 

 

บฟ-2 

ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม 
 

1. ช่ือ – สกลุ เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………….…………………..………… 

อาย ุ…………..ปี หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน �-����-�����-��� 

2.  ท่ีอยู…่………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศพัท์……………………………………..…………………………………………………………. 

3.   ท่ีตัง้แปลง……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

4.   ชนิดพืชท่ีปลกู…………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. พืน้ท่ี …………………………..  ไร่ .................................. งาน 

6. ได้รับรองแปลง GAP  หรือไม่ 

 (      )  ได้   ครัง้ลา่สดุ เม่ือปี พ.ศ. ……….………..……  (     )  ไม่ได้ 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………….มีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมเป็น

สมาชิกของกลุม่............................................................... 

ข้าพเจ้า ยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐาน  GAP ข้าว กฎระเบียบของกลุม่ คูมื่อการจดัการระบบ

ควบคมุภายในของกลุม่ และยินยอมให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในของกลุม่ และคณะผู้ตรวจประเมินของกรม

วิชาการเกษตรเข้าตรวจพืน้ท่ีครอบครองของข้าพเจ้าได้ 

 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบติัตามข้อกําหนดดงักล่าวได้ ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะดําเนินการ

แก้ไขให้เป็นไปตามข้อกําหนด และหากไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะขอลาออกจากการ

เป็นสมาชิกของกลุม่  

 

ลงช่ือ……..…………………..………………..  ลงช่ือ……..………………….………..……….  

(………………………………………………..)              (………………………………………………..) 

                           เกษตรกร                          ประธานกลุม่..................................................... 

วนัท่ี…………../……………/………………     วนัท่ี…………../……………/………………  

หมายเหตุ ให้แนบแบบประเมินความเส่ียงสาํหรับแปลงใหม่  (บฟ-1) 



กลุ่ม......................................................... ใบสมัครสมาชกิกลุ่ม หน้า 2 จาก 3 

 

บฟ-2 

แผนที่เดนิทางไปแปลง 

(ระบุทิศ และจุดสงัเกต) 

 . 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เหนือ 



กลุ่ม......................................................... ใบสมัครสมาชกิกลุ่ม หน้า 3 จาก 3 

 

บฟ-2 

แผนผังภายในแปลง 

(ระบุแหลง่นํา้ อาคาร จุดเก็บวสัดแุละอุปกรณ์การเกษตร หรือสิง่ก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในแปลง เป็นต้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เหนือ 



 

หน้า 1 จาก 32 

บฟ-3 

แบบบันทกึเกษตรกร 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. สถานที่ตัง้แปลง บ้านเลขท่ี…..….. หมู่ท่ี …..… ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………….   

แขวง/ตําบล ……………..…………………………เขต/อําเภอ ………………………………………………….

จงัหวดั…………………..…………………………….. รหสัไปรษณีย์…………………………………………… 

โทรศพัท์……. ………………………………………….. โทรสาร …….………………………………….……… 

อีเมล์………………………………………..…………… 

 

2. สถานที่ติดต่อ (กรณีท่ีอยูอ่าศยัไม่ใช่ท่ีเดียวกนักบัท่ีตัง้แปลง) 

ท่ีอยูบ้่านเลขท่ี…………หมู่ท่ี …..… ถนน…………………………..…ตรอก/ซอย……………………………….  

แขวง/ตําบล ……………..……………เขต/อําเภอ …………………..……จงัหวดั……………………………… 

รหสัไปรษณีย์…………………โทรศพัท์……. …………………………..โทรสาร …….………………………… 

อีเมล์………………………………………… 

 

3. พันธ์ุข้าวที่ปลูก 

    1) …………………………………    7) ………………………………… 

     2) …………………………………    8) ………………………………… 

     3) …………………...……………    9) ………………………………… 

     4) …………………………………   10) ………………………………… 

    6) …………………………………   11) ………………………………… 

 

 

4. พืน้ที่ปลูกทัง้หมด..................................................... ไร่ .................................................. งาน 
 

 

5. การให้นํา้ วันละ ........................ ครัง้      ทุกวัน     ทุก .................. วัน 

 

 

 

 

กลุ่ม..................................................................... 
แบบบันทกึเกษตรกร (บฟ.3) 

 
 



หน้า 2 จาก 26 

บฟ-3 

 

1. การบันทึก “การจัดซือ้หรือจัดทาํปัจจัยการผลิต” 

 

วัน/เดือน/ปี ให้ระบุ วนั/เดือน/ปีท่ีเกษตรกรจดัทําหรือซือ้ปัจจยัการผลติ 

โดยให้บนัทกึทกุครัง้ท่ีจดัทําหรือซือ้  

ช่ือและปริมาณปัจจัยการผลิตที่ซือ้    ให้ระบ ุ ช่ือปัจจยัการผลติท่ีจดัทําหรือซือ้ 

ราคาต่อหน่วย (บาท)      ให้ระบ ุ ปริมาณปัจจยัการผลติท่ีซือ้หรือจดัทําขึน้เอง 

แหล่งที่ซือ้ หรือผู้ให้ หรือจัดทาํเอง ให้ระบุ ร้านท่ีซือ้ (กรณีซือ้) หรือผู้ให้ปัจจยัการผลติ (กรณี

มีผู้ให้) หรือระบุวา่ จดัทําเอง 

  

ตัวอย่างการบันทกึ 

“การจัดซ้ือหรือจัดทาํปัจจัยการผลิต” 

 

 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ือและปริมาณ 

ปัจจัยการผลิตที่ซือ้/จัดทาํ 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

แหล่งที่ซือ้หรือผู้ให้ 

หรือจัดทาํเอง 

23 พ.ย. 52 แมนโคเซบ็ 1 ลติร 12 ขวด 200 บ./ขวด ร้าน AA 

24 พ.ย. 52 ปุ๋ ยสตูร 16-21-27 5 กระสอบ 900 บ./กระสอบ บริษัท BB 

24 พ.ย. 52 ปุ๋ ยสตูร20-20-20 5 กระสอบ 900 บ./กระสอบ บริษัท BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม………………………………………… 
แบบบันทกึเกษตรกร 

คําอธิบายการใช้แบบบนัทึกเกษตร (บฟ.3) 
 



หน้า 3 จาก 26 

บฟ-3 

 

1. การจัดซือ้หรือจัดทาํปัจจัยการผลิต 
 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ือและปริมาณ 

ปัจจัยการผลิตที่ซือ้/จัดทาํ 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

แหล่งที่ซือ้หรือผู้ให้ หรือ

จัดทาํเอง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม........................................................... 
แบบบันทกึเกษตรกร  

1. การจดัซื้อหรือจดัทําปัจจยัการผลิต  
 



หน้า 4 จาก 26 

บฟ-3 

 

 

1. การจัดซือ้หรือจัดทาํปัจจัยการผลิต (ต่อ) 

 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ือและปริมาณ 

ปัจจัยการผลิตที่ซือ้/จัดทาํ 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

แหล่งที่ซือ้หรือผู้ให้ หรือ

จัดทาํเอง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

กลุ่ม............................................................ 
แบบบันทกึเกษตรกร  

1. การจดัซื้อหรือจดัทําปัจจยัการผลิต  
 



หน้า 5 จาก 26 

บฟ-3 

1. การจัดซือ้หรือจัดทาํปัจจัยการผลิต (ตอ่) 

 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ือและปริมาณ 

ปัจจัยการผลิตที่ซือ้/จัดทาํ 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

แหล่งที่ซือ้หรือผู้ให้ หรือ

จัดทาํเอง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

กลุ่ม........................................................... 
แบบบันทกึเกษตรกร  

1. การจดัซื้อหรือจดัทําปัจจยัการผลิต  
 



หน้า 6 จาก 26 

บฟ-3 

1. การจัดซือ้หรือจัดทาํปัจจัยการผลิต (ตอ่) 

 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ือและปริมาณ 

ปัจจัยการผลิตที่ซือ้/จัดทาํ 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

แหล่งที่ซือ้หรือผู้ให้ หรือ

จัดทาํเอง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

กลุ่ม………………………………………… 
แบบบันทกึเกษตรกร  

1. การจดัซื้อหรือจดัทําปัจจยัการผลิต  
 



หน้า 7 จาก 26 

บฟ-3 

 

คําอธิบายการใชบันทึกเกษตรกร  
2. การบันทึก “รายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมในแปลง การใชปุย และการปฏิบัติอื่นๆท่ีจําเปน” 

วัน/เดือน/ป  ใหระบุ  วัน/เดือน/ปท่ีเกษตรลงมือปฏิบัติโดยบันทึก  
ทุกวันท่ีปฏิบัติ  

ชนิดพืช  ใหระบุ  ชนิด/พันธุ เชน ขาวดอกมะลิ กข 61  

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ  ใหใสเครื่องหมาย  ท่ีชองกิจกรรมท่ีลงมือปฏิบัติในแตละวัน เชน 
เตรียมหลุม ปลูก การสํารวจโรคและแมลงใน
แปลง กรณีส่ิงท่ีทํานอกเหนือจากนี้ ใหใสระบุส่ิง
ท่ีทําในชอง “ อื่นๆ เชน ถอนหญา”  

ปริมาณปุยท่ีใช  ใหระบุ  ปริมาณปุยท่ีใชตอหลุม กรณีใชปุย
นอกเหนือจากท่ีกําหนด ใหระบุสูตรและจํานวน
ท่ีใชในชอง “ อื่นๆ”  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น  

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

กลุ่ม………………………………………… 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติัในแปลง  
 

กลุ่ม...................................................... 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



หน้า 8 จาก 26 

บฟ-3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

 

 

 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ตอ่) 



หน้า 9 จาก 26 

บฟ-3 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

 

กลุ่ม...................................................... 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

     หน้า 10 จาก 26 

บฟ-3 

 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

กลุ่ม………………………………………… 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

           หน้า 11 จาก 26 

 

บฟ-3 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

 

กลุ่ม…………………………………….. 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

หน้า 12 จาก 26 

บฟ-3 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

กลุ่ม………………………………………. 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

หน้า 13 จาก 26 

บฟ-3 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

 

กลุ่ม............................................................ 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

           หน้า 14 จาก 26 

 

บฟ-3 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

 

 

กลุ่ม…………………………….. 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

           หน้า 15 จาก 26 

 

บฟ-3 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

กลุ่ม............................................. 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

           หน้า 16 จาก 26 

 

บฟ-3 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

 

 

กลุ่ม………………………………………… 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

           หน้า 17 จาก 26 

 

บฟ-3 

2. รายละเอียดการปฏบิัตกิิจกรรมในแปลง การใช้ปุ๋ ย และการปฏบิัตอ่ืินๆ ที่จําเป็น (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ กิจกรรมที่ปฎิบัติ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

กลุ่ม………………………………………… 
แบบบันทกึเกษตรกร 

2. การปฏิบติักิจกรรมในแปลง 
 



 

           หน้า 18 จาก 26 

 

บฟ-3 

 

คําอธิบายการใช้แบบบันทกึเกษตรกร 

 

3.  การบันทึก “ใช้สารป้องกันและกําจัดแมลง โรคพืช วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม” 

วัน/เดือน/ปี ให้ระบุ วนั/เดือน/ปีท่ีเกษตรกรใช้สารปอ้งกนัและกําจดั

แมลงฯ หรือธาตอุาหารเสริม โดยให้บนัทกึทกุวนัท่ี

ใช้ 

ช่ือพันธ์ุ ให้ระบุ ช่ือพนัธ์ุท่ีใช้สาร 

ช่ือสารหรือธาตุอาหารเสริมที่ใช้ ให้ระบุ ช่ือสารหรือธาตอุาหารเสริมท่ีใช้ โดยใช้ช่ือสามญั 

หรือช่ือการค้าก้อได้ 

อัตราที่ใช้  ให้ระบุ อตัราท่ีใช้จริง เช่น 1 ช้อนตอ่นํา้ 20 ลติร 

เหตุผลที่ใช้ ให้ระบุ สาเหตท่ีุใช้ เช่น พบแมลงศตัรูพืช หรือโรคพืช

  

 

ตัวอย่างการบันทกึ 

 “การใช้สารป้องกันและกําจัดแมลง โรคพืช วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม” 
 

วัน/เดือน/
ป 

ช่ือพันธุ ช่ือสารหรือธาตุอาหารเสริมท่ีใช อัตราท่ีใช เหตุผลท่ีใช 

26 พ.ย.52 ขาวดอกมะลิ 
105 

น้ําหมักชีวภาพ 20 ชอน/น้ํา 20 ลิตร เพิ่มความสมบูรณของขาว 

     

 
 
 

 

 

 

 

กลุ่ม……………………………………….. 
แบบบันทกึเกษตรกร 

คําอธิบายการใช้แบบบนัทึกเกษตร 
 



 

           หน้า 19 จาก 26 

 

บฟ-3 

 

3. การใช้สารป้องกันและกําจัดแมลง โรคพืช วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ 
ช่ือสารหรือธาตุอาหารเสริม

ที่ใช้ 
อัตราที่ใช้ เหตุผลที่ใช้ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

กลุ่ม................................................... 

แบบบันทกึเกษตรกร 

3. การใช้สารป้องกนัและกําจดัศตัรูพืช หรือธาตอุาหาร

เสริม  

 



 

           หน้า 20 จาก 26 

 

บฟ-3 

 
 
3. การใช้สารป้องกันและกําจัดแมลง โรคพืช วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ 
ช่ือสารหรือธาตุอาหารเสริม

ที่ใช้ 
อัตราที่ใช้ เหตุผลที่ใช้ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

กลุ่ม................................................... 

แบบบันทกึเกษตรกร 

3. การใช้สารป้องกนัและกําจดัศตัรูพืช หรือธาตุ

อาหารเสริม  

 



 

           หน้า 21 จาก 26 

 

บฟ-3 

 
 

3. การใช้สารป้องกันและกําจัดแมลง โรคพืช วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ 
ช่ือสารหรือธาตุอาหารเสริม

ที่ใช้ 
อัตราที่ใช้ เหตุผลที่ใช้ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

กลุ่ม................................................... 

แบบบันทกึเกษตรกร 

3. การใช้สารป้องกนัและกําจดัศตัรูพืช หรือธาตุ

อาหารเสริม  

 



 

           หน้า 22 จาก 26 

 

บฟ-3 

 
 

3. การใช้สารป้องกันและกําจัดแมลง โรคพืช วัชพืช หรือธาตุอาหารเสริม (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือพันธ์ุ 
ช่ือสารหรือธาตุอาหารเสริม

ที่ใช้ 
อัตราที่ใช้ เหตุผลที่ใช้ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

กลุ่ม................................................... 

แบบบันทกึเกษตรกร 

3. การใช้สารป้องกนัและกําจดัศตัรูพืช หรือธาตุ

อาหารเสริม  

 



 

           หน้า 23 จาก 26 

 

บฟ-3 

 
4. การบันทึก “การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว” 

 
วัน/เดือน/ป  ใหระบุ  วัน/เดือน/ปท่ีเกษตรเก็บเกี่ยว โดยบันทึก  

ทุกวันท่ีเก็บเกี่ยว  
ชนิดพืช  ใหระบุ  ชนิดพืช ท่ีเก็บเกี่ยว  

ปริมาณท่ีเก็บเก่ียว รายได และแหลงท่ีนําไปขาย ใหระบุ  ชนิดมะมวง/ปริมาณผลผลิต  
ชนิดมะมวง/ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรนําไป
ขาย หนวยเปนกิโลกรัม โดยบันทึกแยกตาม
แหลงท่ีนําไปขาย  

 
ตัวอย่างการบันทกึ 

“การเกบ็เก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว” 

วัน/เดือน/

ปี 
ช่ือพันธ์ุ 

ปริมาณเก็บเก่ียว รายได้ และแหล่งนําไปขาย 

ปริมาณผลผลติท่ีเก็บเก่ียว/

ราคา 

ปริมาณผลผลติท่ีนําไปขาย 

ราคา 

แหลง่จําหนา่ย 

กก. บาท กก. บาท 

26 ต.ค. 

52 

กข 61 1,000 13,000 1,000 13,000 สง่โรงสี 

       

       

       

       

       

       

       

กลุ่ม.......................................................... 
แบบบันทกึเกษตรกร 

คําอธิบายใช้แบบบนัทึกเกษตร 
 



 

           หน้า 24 จาก 26 

 

บฟ-3 

 
4. การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  

 

วัน/เดือน/

ปี 
ช่ือพันธ์ุ 

ปริมาณเก็บเก่ียว รายได้ และแหล่งนําไปขาย 

ปริมาณผลผลติท่ีเก็บเก่ียว/

ราคา 

ปริมาณผลผลติท่ีนําไปขาย 

ราคา 

แหลง่จําหนา่ย 

กก. บาท กก. บาท 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 

กลุ่ม........................................... 
แบบบันทกึเกษตรกร 

4. การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  
 



 

           หน้า 25 จาก 26 

 

บฟ-3 

4. การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว (ต่อ) 

วัน/เดือน/

ปี 
ช่ือพันธ์ุ 

ปริมาณเก็บเก่ียว รายได้ และแหล่งนําไปขาย 

ปริมาณผลผลติท่ีเก็บเก่ียว/

ราคา 

ปริมาณผลผลติท่ีนําไปขาย 

ราคา 

แหลง่จําหนา่ย 

กก. บาท กก. บาท 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

กลุ่ม…………………………………………….. 
แบบบันทกึเกษตรกร 

4. การเก็บเกี่ยวและการจดัการหลงัการเก็บเกี่ยว  
 



 

           หน้า 26 จาก 26 

 

บฟ-3 

4. การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/

ปี 
ช่ือพันธ์ุ 

ปริมาณเก็บเก่ียว รายได้ และแหล่งนําไปขาย 

ปริมาณผลผลติท่ีเก็บเก่ียว/

ราคา 

ปริมาณผลผลติท่ีนําไปขาย 

ราคา 

แหลง่จําหนา่ย 

กก. บาท กก. บาท 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

กลุ่ม………………………………….. 
แบบบันทกึเกษตรกร 

4. การเก็บเกี่ยวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  
 



กลุ่ม...................................................... แบบบันทกึเกษตรกร บฟ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทกึเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม..................................................... 

 

ที่อยู่/ที่ทําการกลุ่ม............................................................ 

 

 

ทบทวนครัง้ที่ 0 ประกาศใช้เมื่อ  

จัดทาํโดย 

 

………………………………… 

 

(………………………..………) 

อนุมัติใช้โดย 

 

………………………………… 

 

(……………………...……………) 

 



กลุ่ม......................................................... แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ.4) หน้า 1 จาก  5 

 

บฟ-4 

ตัวอย่างการบันทึกแผนการผลิตของเกษตรกร ปี พ.ศ. 2552  

 

ช่ือพันธ์ุข้าวที่ปลูก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลผลิตที่คาดว่า 

จะได้รับ (กก.) 

ดอกมะล ิ105 

 

    1/52   
 

   

 

 
 

 
 
 

8,000 

  
1/53 

 

           
 

             

 

 

 

             
 

              

              

              

              

              

 

เหนือเส้นที่ขีด ให้ระบุวนัที่เร่ิมปลูก  ใต้เส้นที่ขีด ให้ระบวุันที่เร่ิมตัดดอก 



กลุ่ม......................................................... แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ.4) หน้า 2 จาก  5 

 

บฟ-4 

แผนการผลิตของเกษตรกร ปี พ.ศ. …………………………… 

 

ช่ือพันธ์ุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลผลิตที่คาดว่า 

จะได้รับ (กก.) 

 
       

 
    

 
 
 

 

             
 

             

 

 

 

             
 

              

              

              

              

              

 



กลุ่ม......................................................... แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ.4) หน้า 3 จาก  5 

 

บฟ-4 

แผนการผลิตของเกษตรกร ปี พ.ศ. …………………………… 

 

ช่ือพันธ์ุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลผลิตที่คาดว่า 

จะได้รับ (กก.) 

 
       

 
    

 
 
 

 

             
 

             

 

 

 

             
 

              

              

              

              

              

 



กลุ่ม......................................................... แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ.4) หน้า 4 จาก  5 

 

บฟ-4 

แผนการผลิตของเกษตรกร ปี พ.ศ. …………………………… 

 

ช่ือพันธ์ุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลผลิตที่คาดว่า 

จะได้รับ (กก.) 

 
       

 
    

 
 
 

 

             
 

             

 

 

 

             
 

              

              

              

              

              

 



กลุ่ม......................................................... แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ.4) หน้า 5 จาก  5 

 

บฟ-4 

แผนการผลิตของเกษตรกร ปี พ.ศ. …………………………… 

 

ช่ือพันธ์ุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลผลิตที่คาดว่า 

จะได้รับ (กก.) 

 
       

 
    

 
 
 

 

             
 

             

 

 

 

             
 

              

              

              

              

              

 



กลุ่ม................................................. แผนการผลิตของเกษตรกร บฟ-4 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการผลิตของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม................................................................ 

 

ที่ตั้ง/ที่ทําการกลุ่ม............................................................................... 

 

 

ทบทวนครัง้ที่ 0 ประกาศใช้เมื่อ  

จัดทาํโดย 

 

………………………………… 

 

(………………………..………) 

อนุมัติใช้โดย 

 

………………………………… 

 

(……………………...……………) 

 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 1 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

รายการการตรวจสอบแปลง 

ช่ือ (เกษตรกร)..............................................นามสกุล.................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน             _                         _                             _                

ท่ีอยู (บานเกษตรกร) เลขท่ี ..................... หมูท่ี.....................ถนน................................................................. 
ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย........................ 
 

ท่ีต้ังแปลง  เลขท่ี...................... หมูท่ี................. ถนน..................................................................................... 
ตําบล...............................อําเภอ. ..................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย....................... 
พืชท่ีปลูก.........................................................................................พืน้ท่ีปลูก................................ไร 
ผูตรวจสอบแปลงภายใน.......................................................................................................................  

ใหทําเครื่องหมาย √ ในชอง  

ประเมินความปลอดภัย แหลงน้ํา และพื้นท่ีปลูก 

แหลงน้ํา 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีปลูก 

 

 

 

 

 

กา 

 

1. แหลงน้ําท่ีใชมีความเส่ียงตอการปนเปอนของสารเคมี เช้ือโรค  
    และจุลินทรีย (ถาตอบวา ไมมีความเส่ียง ใหขามไปขอ 3) 
2. ในกรณีท่ีแหลงน้ํามีความเสี่ยงตอการปนเปอน เกษตรกรมี 
    มาตรการลดการปนเปอน 
3. ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงตอการปนเปอนของสารเคมี เช้ือโรคและ 
    จุลินทรียในแหลงน้ํา มีผลการตรวจน้ําหรือไม 

  ใช    ไมใช                                 

 
 

  มี    ไมมี                               

 
 

  มี    ไมมี                             

 
 

 

1. พื้นท่ีปลูกมีความเส่ียงตอการปนเปอนของสารเคมี เช้ือโรคและ 

    จุลินทรีย 

2. ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงตอการปนเปอนของสารเคมี เช้ือโรคและ 

    จุลินทรียในพื้นท่ีปลูก มีผลการตรวจดินหรือไม 

3. มีแผนผังแปลงปลูกพืช สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมี ปุย และสารท่ี 

    เติมในดิน 

 

 

  ใช    ไมใช                                 

 
 

  มี    ไมมี                               

 
 

  มี    ไมมี                                 

 
 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 2 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร/สารชีวภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร/สารชีวภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ไดเขารับการอบรมมาตรฐาน GAP 

2. ไดเขารับการอบรมการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

3. มีการสํารวจศัตรูพืชกอนตัดสินใจปองกันกําจัดศัตรูพืช 

4. มีการใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

5. มีการใชสารเคมี/สารชีวภัณฑ ท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 

6. ไมใชสารเคมี/สารชีวภัณฑ ตองหามหรือหามจําหนาย  

7. อานฉลากกอนใชสารเคมี/สารชีวภัณฑ 

8. มีการถายเทสารเคมี/สารชีวภัณฑ เก็บไวในภาชนะอื่นท่ีอาจทําให 

    เกิดการใชผิดไดงาย 

9. ใชอุปกรณปองกันตนเองขณะฉีดพนสารเคมี/สารชีวภัณฑ 

๑๐.มีการทําความสะอาดรางกายหลังฉีดพนสารเคมี/สารชีวภัณฑ 

๑๑.มีการทําความสะอาดอุปกรณพนสารเคมี/สารชีวภัณฑหลังใชทุก 

     ครั้ง 

 

 

 

  ใช    ไมใช                                 

  ใช    ไมใช                               

  มี    ไมมี                                 

  มี    ไมมี                                 

  ใช   ไมใช   ไมมีการใชสารฯ                                

  ใช   ไมใช   ไมมีการใชสารฯ                                

  ใช   ไมใช   ไมมีการใชสารฯ                                

  ใช   ไมใช   ไมมีการใชสารฯ                                

 

  ใช   ไมใช   ไมมีกิจกรรม 

  มี   ไมมี    ไมมีกิจกรรม                                

  มี   ไมมี    ไมมีกิจกรรม                                

                                

 
 

1. มีสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตราย/สารชีวภัณฑ มิดชิดปองกันแดดและฝนได   

    มีอากาศถายเทสะดวก 

2. สถานท่ีเก็บวัตถุอันตราย/สารชีวภัณฑ หางจากแหลงน้ํา หรือน้ําทวมถึงได 

3. มีปายแสดงวัตถุอันตราย/สารชีวภัณฑ แยกเปนหมวดหมู ไมปะปนกันกับ 

   ปุย สารควบคุมการเจริญเติบโต/อาหารเสริม 

4. มีการเก็บวัตถุอันตราย เชน คลอรีน ปุยแอมโมเนีย โปแทสเซียมไนเตรต  

    โซเดียมไนเตรต แยกออกจากกัน เพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหม 

5. มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย/สารชีวภัณฑ ท่ีใชหมดแลวใน 

    สถานท่ีจัดเก็บหรือภาชนะบรรจุและเขียนปายบอกชัดเจน หรือนําไป 

    ฝงหางจากแหลงน้ําและฝงลึกพอสมควร 

  มี    ไมมี 

 

  ใช    ไมใช    ไมมีสถานท่ี                                

  มี    ไมมี          

 

  ใช    ไมใช    ไมมีการใช                                

 

  มี    ไมมี                                 

 
 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 3 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

 การจัดการข้ันตอนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรมีการปฏิบัติตามการจัดการข้ันตอนการผลิตใหไดคุณภาพตาม
คําแนะนํารายพืชหรือไม 

(โดยประเมินจากขอคําถามดานลาง หากมีการปฏิบัติท่ีดีนอยกวา ๕ ขอ   
ถือวาเกษตรกรไมมีการจัดการข้ันตอนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

 

  มี    ไมมี                                

 
 
 

๑. มีการคัดเลือกพันธุท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี นํามาจากแหลงท่ีเช่ือถือได 

๒. เมล็ดพันธุดังกลาวมีการเจริญเติบโตดี มีคุณภาพตามท่ีตองการ 

๓. มีการไถพรวน ตากดิน เพื่อกําจัดโรค แมลง วัชพืช มีการใสปุยในดินกอน 

    ลงปลูก 

๔. มีการวางแผนการปลูกตามความตองการของตลาด และความเหมาะสม 

๕. มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชเปนระยะ และมีการกําจัดอยาง  

    ถูกวิธี 

๖. มีการใหน้ํา และปุยอยางสม่ําเสมอ ตามความเหมาะสม 

๗. หมั่นกําจัดวัชพืช เศษพืช โดยเฉพาะสวนของพืชท่ีเปนโรคไปทําลายนอก 

    แปลงปลูก 

๘. เก็บเกี่ยวพืชโดยนับจากระยะเวลาท่ีปลูก ประกอบกับการประเมินดวย 

    สายตา 

 

  มี    ไมมี                                

  ใช    ไมใช                                

  มี    ไมมี                                

 

  มี    ไมมี                                

  มี    ไมมี                                

 

  มี    ไมมี                                

  ใช    ไมใช                                

 

  ใช    ไมใช                                

 

 
 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 4 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

การบันทึกขอมูลเอกสารตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงช่ือ.........................................................เจาของแปลง 

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

              วันท่ี........../................./............... 

 

             ลงช่ือ........................................................ผูตรวจสอบแปลงภายใน 

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

            วันท่ี........../................./............... 

1. เกษตรกรมีการบันทึกขอมูลในแบบบันทึกเกษตรกร (บฟ-3) และแบบ 

    บันทึกแผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ-๔) 

2. เกษตรกรมีการเก็บแบบบันทึกเกษตรกร (บฟ-3) และแผนการผลิตของ   
เกษตรกร (บฟ-๔) ไวท่ีเกษตรกรเปนเวลาอยางนอย 1 ป หลังจากนั้นเก็บ  ไว
ท่ีทําการกลุมเปนระยะเวลา ๒ ป 

๓. กรณีท่ีมีผลการตรวจน้ํา/ดิน (ถามี) เปนเวลาอยางนอย ๑ ป 

3. เกษตรกรมีการเก็บแผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ-4) เปนเวลาอยาง 

       

      

 

  มี ( ) ครบถวน ( ) ไมครบถวน       

  ไมมี   

  มี         ไมมี                               

 

 

  ใช         ไมใช                               

 
 

1. เวนระยะเวลาเก็บเกี่ยวใหอยูในระยะปลอดภัยจากการตกคางของ 

    สารเคมีท่ีเปนพิษตอผูบริโภค 

2. มีเครื่องมือเก็บเกี่ยวเฉพาะและเหมาะสม และเก็บรักษาเครื่องมือเก็บเกี่ยว  

    ในท่ีแหงและสะอาด 

3. บรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุผลผลิตตองมีความสะอาด แยกจากปุยและสารเคมี 

4. จุดรวบรวมผลผลิต มีวัสดุรองพื้นปองกันการปนเปอนจุลินทรียได และ        

    อยูหางจากท่ีเก็บวัสดุการเกษตร สารเคมี น้ํามันเช้ือเพลิง 

5. มีน้ําสะอาดในการชําระส่ิงปนเปอนผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 

6. มีการคัดแยกผลผลิตท่ีมีศัตรูพืชออกไวตางหาก 

7. การขนยายมีการปองกันการปนเปอน และปองกันความเสียหายหรือไม 

  มี    ไมมี    ไมมีการใช                                

 

  มี         ไมมี                               

 

  มี         ไมมี                               

  มี         ไมมี   

                             

  มี         ไมมี                               

  มี         ไมมี                               

  มี         ไมมี                               

 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 5 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

ตัวอยาง แบบบันทึกขอบกพรองการผลิต 

ตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช ครั้งท่ี ...1... วันท่ี ....4..... เดือน ...พ.ย. .... พ. ศ. ...2555.. 
ช่ือ – สกุล เกษตรกร ....นายเกษม....ใจด.ี............................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน                        _  

ท่ีอยู เลขท่ี ....9.......หมูท่ี......6...... ตรอก/ซอย..........................แขวง/ตําบล.....ทาเสา............. 
เขต/อําเภอ....ปราณบุรี.........จังหวัด....ประจวบคีรีขันธ.......รหัสไปรษณีย...76150....โทรศัพท..067-898-7000 
 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ 
กําหนดระยะเวลาแกไข 

วัน/เดือน/ป 
ผลตรวจสอบ 

การแกไขขอบกพรอง 
1. พบวา่ไมมี่การบนัทึกการใช้สารเคมีกําจดั

ศตัรูพืชท่ีมีการใช้จริงในเดือน พ.ย. 55 

9 พ.ย. 55 1. เกษตรกรได้ดําเนินการบนัทึก

ครบถ้วนแล้ว 

2. พบวา่ในระหวา่งการเก็บผลผลติเพ่ือสง่ขาย

เกษตรกรวางผลผลติไว้บนพืน้ดนิโดยไมมี่วสัดรุอง

พืน้ ซึ่งไมส่อดคล้องตามกระบวนการผลติของกลุม่ 

ข้อ 6  

9 พ.ย. 55 2. เกษตรกรได้จดัหาวสัดรุองพืน้ ท่ี

สะอาดมาใช้รองผลผลิตไม่ให้สมัผสั

กบัพืน้ดนิในระหวา่งการเก็บเก่ียว 

3. พบการเก็บขวดสารเคมีในบริเวณท่ีทําอาหาร 

ซึ่งไมส่อดคล้องตามข้อกําหนด GAP ของกรม

วชิาการเกษตรข้อ 3 การใช้และเก็บ ปุ๋ ย สารเคมี 

ถกูต้อง 

9 พ.ย. 55 3. เกษตรกรได้จดัเก็บสารเคมีในพืน้ท่ี

ท่ีมีการระบายอากาศดี แยกจากบ้าน

และบริเวณประกอบอาหาร จดัเก็บ

เป็นหมวดหมู ่และเขียนปา้ยชดัเจน 

4. พบไม่สวมรองเท้า ถงุมือ และหน้ากาก  ใน

ระหวา่งการฉีดพน่สารเคมี 

9 พ.ย. 55 4. มีการจดัหารองเท้าบู้ท ถงุมือและ

หน้ากากจดัเตรียมไว้ในสถานท่ีเก็บ

รักษาสารเคมี 

 

 ลงชื่อรับทราบการแจงขอบกพรอง  ลงชื่อรับทราบผลตรวจการแกไข 

ลงช่ือ....นายเกษม...ใจดี........เจาของแปลง    ลงช่ือ....นายเกษม..ใจดี.........เจาของแปลง 

    (.......นายเกษม...ใจดี......)      (.....นายเกษม..ใจดี......) 

   วันท่ี.....4...../....พ.ย....../.....55..........     วันท่ี.....10...../....ธ.ค......./.....55.......... 

           
ลงช่ือ...นายสามารถ..เปนสุข..ผูตรวจสอบแปลงภายใน ลงช่ือ...นายสามารถ..เปนสุข..ผูตรวจสอบแปลงภายใน  

    (...นายสามารถ..เปนสุข...)            (...นายสามารถ..เปนสุข...) 

   วันท่ี.....4...../....พ.ย....../.....55..........     วันท่ี.....10...../....ธ.ค......./.....55.......... 

ตัวอยาง ความเห็นของคณะกรรมการรับรอง 

3 8 4 9 2 1 0 0 7 4 5 6 4 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 6 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

วันท่ีกรรมการพิจารณา 6 พฤศจิกายน 2555 
รายช่ือกรรมการท่ีไมไดเขารวมพิจารณา 
          นายสมศักดิ์  สายชมพู 
ระบุสาเหตุท่ีไมเขารวมพิจารณา 
           ไปตางจังหวัด 
ผลการรับรอง        ไมรับรอง GAP พืช โดยมีบทลงโทษดังนี้ 

       (    ) ตักเตือน และใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีพบในระยะเวลา......วัน 
       (    ) การระงับการซื้อผลผลิต เปนจํานวน........รอบการขาย หรือรอบการ
ผลิต 
       (    ) ยกเลิกการเปนสมาชิก 
       รับรอง GAP พืช แบบไมมีเงื่อนไข 
 √     รับรอง GAP พืช แบบมีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

   ใหเกษตรกรดาํเนินการแกไขใหแลวเสร็จตามระยะเวลาและแนวทางที่เสนอ 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ.....นายสามารถ..เปนสุข...... ลงช่ือ....นายเกษม..ใจด.ี....... 
     (...นายสามารถ..เปนสุข....)      (...นายเกษม..ใจดี.....) 
        ผูแจงผลการพิจารณา          ผูรับทราบผลการพิจารณา 
     วันท่ี...30..../...พ.ย. .../..55...       วันท่ี... 30..../...พ.ย. .../..55... 
 
 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 7 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

ตัวอยาง ความเห็นของคณะกรรมการรับรอง : การพิจารณาหลังการตรวจติดตามการแกไข 

วันท่ีกรรมการพิจารณา 1 ธันวาคม 2555 
รายช่ือกรรมการท่ีไมไดเขารวมพิจารณา 
- 
ระบุสาเหตุท่ีไมเขารวมพิจารณา 
- 
ผลการรับรอง        ไมรับรอง GAP พืช โดยมีบทลงโทษดังนี้ 

       (    ) ตักเตือน และใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีพบในระยะเวลา......วัน 
       (    ) การระงับการซื้อผลผลิต เปนจํานวน........รอบการขาย หรือรอบการผลิต 
       (    ) ยกเลิกการเปนสมาชิก 
 √    รับรอง GAP พืช แบบไมมีเงื่อนไข 
       รับรอง GAP พืช แบบมีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.....นายสามารถ..เปนสุข...... ลงช่ือ....นายเกษม..ใจดี........ 
     (...นายสามารถ..เปนสุข....)      (...นายเกษม..ใจดี.....) 
        ผูแจงผลการพิจารณา       ผูรับทราบผลการพิจารณา 
     วันท่ี...1..../...ธ.ค..../..55...       วันท่ี... 1..../...ธ.ค. .../..55... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 8 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

แบบบนัทกึขอบกพรองการผลติ 
 

ตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ขาว คร้ังท่ี ...... วันท่ี ......... เดือน ........................ พ. ศ. ............ 

ช่ือ – สกุล เกษตรกร .............................................................................................................................. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน                          _  

ท่ีอยู เลขท่ี ...........หมูท่ี............ ตรอก/ซอย..........................แขวง/ตําบล............................................ 

เขต/อําเภอ...........................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท................................. 

 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ 
วันท่ีตรวจ 

วัน/เดือน/ป 
ผลตรวจสอบ 

การแกไขขอบกพรอง 
1.  1. 

   

   

2.  2. 

   

   

3.  3. 

   

   

4.  4. 

   

  

 ลงชื่อรับทราบการแจงขอบกพรอง  ลงชื่อรับทราบผลตรวจการแกไข 

ลงช่ือ.....................................เจาของแปลง    ลงช่ือ.....................................เจาของแปลง    

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

   วันท่ี.........../.............../...............     วันท่ี.........../.............../............... 

ลงช่ือ...............................ผูตรวจสอบแปลงภายใน      ลงช่ือ...............................ผูตรวจสอบแปลงภายใน 

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

   วันท่ี.........../.............../...............     วันท่ี.........../.............../............... 

             



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 9 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการรับรอง  
 

วันท่ีกรรมการพิจารณา  
รายช่ือกรรมการท่ีไมไดเขารวมพิจารณา 
 
ระบุสาเหตุท่ีไมเขารวมพิจารณา 
 
ผลการรับรอง        ไมรับรอง GAP ขาว โดยมีบทลงโทษดังนี้ 

       (    ) ตักเตือน และใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีพบในระยะเวลา......วัน 
       (    ) การระงับการซื้อผลผลิต เปนจํานวน........รอบการขาย หรือรอบการผลิต 
       (    ) ยกเลิกการเปนสมาชิก 
       รับรอง GAP ขาว แบบไมมีเงื่อนไข 
       รับรอง GAP ขาว แบบมีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี ้

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ.................................................. ลงช่ือ................................................. 

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

      ผูแจงผลการพิจารณา        ผูรับทราบผลการพิจารณา 

    วันท่ี........./............/...........         วันท่ี........./........../............ 

 



กลุ่ม............................................... รายการการตรวจสอบแปลง (บฟ-5) หน้า 10 จาก ๑๐ 

 

บฟ-5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการรับรอง : การพิจารณาหลังการตรวจติดตามการแกไข 

วันท่ีกรรมการพิจารณา  
รายช่ือกรรมการท่ีไมไดเขารวมพิจารณา 
 
ระบุสาเหตุท่ีไมเขารวมพิจารณา 
 
ผลการรับรอง        ไมรับรอง GAP ขาว โดยมีบทลงโทษดังนี้ 

       (    ) ตักเตือน และใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีพบในระยะเวลา......วัน 
       (    ) การระงับการซื้อผลผลิต เปนจํานวน........รอบการขาย หรือรอบการผลิต 
       (    ) ยกเลิกการเปนสมาชิก 
       รับรอง GAP ขาว แบบไมมีเงื่อนไข 
       รับรอง GAP ขาว แบบมีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี ้

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................. ลงช่ือ................................................. 
(......................................................) (.........................................................) 
      ผูแจงผลการพิจารณา        ผูรับทราบผลการพิจารณา 
    วันท่ี........./............/...........          วันท่ี........./........../......... 
 
 
 
 
 
 
  
  

 



กลุ่ม.............................................. รายการการตรวจสอบแปลง บฟ-5 

 

 

 

 

 

 

 

รายการการตรวจสอบแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม.................................................. 

 

ที่อยู่/ที่ทําการ........................................................... 

 

 

ทบทวนครัง้ที่ 0 ประกาศใช้เมื่อ  

จัดทาํโดย 

 

………………………………… 

 

(………………………..………) 

อนุมัติใช้โดย 

 

………………………………… 

 

(……………………...……………) 

 



กลุ่ม................................................................ ทะเบียนเกษตรกร (บฟ.6) หน้า 1 จาก  5 

 

บฟ-6 

ตัวอย่างทะเบียนเกษตรกร 

 

  ลําดับ ช่ือเกษตรกร 
เลขบัตรประจาํตัว

ประชาชน 
ที่ตัง้แปลง พันธ์ุที่ปลูก 

พืน้ที่ปลูก 

(ไร่ / งาน) 

วันที่ทาํการตรวจ 

แปลงครัง้ล่าสุด 

ผลการรับรอง 

(รับรอง/ไมรั่บรอง/

รับรองแบบมีเง่ือนไข) 

สถานะของ

สมาชกิ 

(ตกัเตือน/ระงบั

การซือ้/ยกเลกิ) 

1. 

 
นาย........................... 

 
 

123 456 789 1134 

 

ต.บานโปง อ.บานโปง 
จ.ราชบุรี 

ขาว กข61 

5 ไร 24  พ.ย. 2552 รับรอง - 

2. 
 

นาย.............................. 
 

234 567 891 2351 

 

ต.บานโปง อ.บานโปง 
จ.ราชบุรี 

ขาว กข61 5 ไร 24  พ.ย. 2552 รับรองแบบมี
เงื่อนไข - 

3. 
 

นาย........................... 
 

345 678 812 3412 

 

ต.บานโปง อ.บานโปง 
จ.ราชบุรี 

ขาวหอมดอกมะลิ 105 4 ไร 24  พ.ย. 2552 รับรอง 

- 

 
4. 
 

 
นาย......................... 
 

456 789 223 4123 

 

ต.บานโปง อ.บานโปง 
จ.ราชบุรี 

ขาวหอมดอกมะลิ 105 4 ไร 24  พ.ย. 2552 รับรองแบบมี
เงื่อนไข 

 
- 

5. 
 

นาย................................ 
 

234 567 191 2341 

 

ต.บานโปง อ.บานโปง 
จ.ราชบุรี 

ขาว กข61 3 ไร 30  พ.ย. 2552 ไมรับรอง 

ตักเตือน 



กลุ่ม................................................................ ทะเบียนเกษตรกร (บฟ.6) หน้า 2 จาก  5 

 

บฟ-6 

ทะเบียนเกษตรกร 

 

 

ลําดับ ช่ือเกษตรกร 
เลขบัตรประจาํตัว

ประชาชน 
ที่ตัง้แปลง ชนิดพืชที่ปลูก 

พืน้ที่ปลูก 

(ไร่ / งาน) 

วันที่ทาํการตรวจ 

แปลงครัง้ล่าสุด 

ผลการรับรอง 

(รับรอง/ไมรั่บรอง/

รับรองแบบมีเง่ือนไข) 

สถานะของ

สมาชกิ 

(ตกัเตือน/ระงบั

การซือ้/ยกเลกิ) 

         

   

 

     

   
 

     

    
    

 

   

 

     



กลุ่ม................................................................ ทะเบียนเกษตรกร (บฟ.6) หน้า 3 จาก  5 

 

บฟ-6 

 

 

 

ลําดับ ช่ือเกษตรกร 
เลขบัตรประจาํตัว

ประชาชน 
ที่ตัง้แปลง ชนิดพืชที่ปลูก 

พืน้ที่ปลูก 

(ไร่ / งาน) 

วันที่ทาํการตรวจ 

แปลงครัง้ล่าสุด 

ผลการรับรอง 

(รับรอง/ไมรั่บรอง/

รับรองแบบมีเง่ือนไข) 

สถานะของ

สมาชกิ 

(ตกัเตือน/ระงบั

การซือ้/ยกเลกิ) 

         

   

 

     

   
 

     

    
    

 

   

 

     



กลุ่ม................................................................ ทะเบียนเกษตรกร (บฟ.6) หน้า 4 จาก  5 

 

บฟ-6 

 

 

 

ลําดับ ช่ือเกษตรกร 
เลขบัตรประจาํตัว

ประชาชน 
ที่ตัง้แปลง ชนิดพืชที่ปลูก 

พืน้ที่ปลูก 

(ไร่ / งาน) 

วันที่ทาํการตรวจ 

แปลงครัง้ล่าสุด 

ผลการรับรอง 

(รับรอง/ไมรั่บรอง/

รับรองแบบมีเง่ือนไข) 

สถานะของ

สมาชกิ 

(ตกัเตือน/ระงบั

การซือ้/ยกเลกิ) 

         

   

 

     

   
 

     

    
    

 

   

 

     



กลุ่ม................................................................ ทะเบียนเกษตรกร (บฟ.6) หน้า 5 จาก  5 

 

บฟ-6 

 

ลําดับ ช่ือเกษตรกร 
เลขบัตรประจาํตัว

ประชาชน 
ที่ตัง้แปลง ชนิดพืชที่ปลูก 

พืน้ที่ปลูก 

(ไร่ / งาน) 

วันที่ทาํการตรวจ 

แปลงครัง้ล่าสุด 

ผลการรับรอง 

(รับรอง/ไมรั่บรอง/

รับรองแบบมีเง่ือนไข) 

สถานะของ

สมาชกิ 

(ตกัเตือน/ระงบั

การซือ้/ยกเลกิ) 

         

   

 

     

   
 

     

    
    

 

   

 

     



กลุ่ม............................................... ทะเบียนเกษตรกร บฟ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบยีนเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม............................................... 

 

ที่อยู่/ที่ทําการกลุ่ม........................................................................................... 

 

 

 

ทบทวนครัง้ที่ 0 ประกาศใช้เมื่อ  

จัดทาํโดย 

 

………………………………… 

 

(………………………..………) 

อนุมัติใช้โดย 

 

………………………………… 

 

(……………………...……………) 
 



กลุ่ม.............................................................. บันทกึการฝึกอบรม (บฟ.7) หน้า 1 จาก 5 

 

บฟ-7 

ตัวอย่างบันทกึการฝึกอบรม 

 
ช่ือหลักสูตร/กิจกรรม………………………………………………………………………………………..  

วันที่อบรม………………………………………………… 

ช่ือวิทยากร/ผู้ให้ความรู้…………………………………………………………………………………….. 

รายช่ือสมาชิก 
 

 
 
 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 

1 นายสวุิทชยั  แสงเทียน 

2 นายชุมพล    พรหมประทานพร 

3 นายฐิติกร  จนัทร์สรณ์ 

4 นายชูชาติ  ธนศรีสนีุย์ 

5 นายอํานวย   รอดออ่น 

6 นายจกัรกริช  เอือ้ประเสริฐ 

  
  

  

  

  

  

  

  

ระบบควบคมุภายใน 

11 กนัยายน 52 

สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (วิทยากร: คณุสวุิมล ทาคากิ,  

คณุจุฑามาส กนัทอง) 



กลุ่ม.............................................................. บันทกึการฝึกอบรม (บฟ.7) หน้า 2 จาก 5 

 

บฟ-7 

บันทกึการฝึกอบรม 

ช่ือหลักสูตร/กิจกรรม………………………………………………………………………………………..  

วันที่อบรม………………………………………………… 

ช่ือวิทยากร/ผู้ให้ความรู้…………………………………………………………………………………….. 

รายช่ือสมาชิก 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



กลุ่ม.............................................................. บันทกึการฝึกอบรม (บฟ.7) หน้า 3 จาก 5 

 

บฟ-7 

บันทกึการฝึกอบรม 

ช่ือหลักสูตร/กิจกรรม………………………………………………………………………………………..  

วันที่อบรม………………………………………………… 

ช่ือวิทยากร/ผู้ให้ความรู้…………………………………………………………………………………….. 

รายช่ือสมาชิก 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



กลุ่ม.............................................................. บันทกึการฝึกอบรม (บฟ.7) หน้า 4 จาก 5 

 

บฟ-7 

บันทกึการฝึกอบรม 

ช่ือหลักสูตร/กิจกรรม………………………………………………………………………………………..  

วันที่อบรม………………………………………………… 

ช่ือวิทยากร/ผู้ให้ความรู้…………………………………………………………………………………….. 

รายช่ือสมาชิก 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



กลุ่ม.............................................................. บันทกึการฝึกอบรม (บฟ.7) หน้า 5 จาก 5 

 

บฟ-7 

บันทกึการฝึกอบรม 

ช่ือหลักสูตร/กิจกรรม………………………………………………………………………………………..  

วันที่อบรม………………………………………………… 

ช่ือวิทยากร/ผู้ให้ความรู้…………………………………………………………………………………….. 

รายช่ือสมาชิก 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



กลุ่ม................................................ บันทกึการฝึกอบรม บฟ-7 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทกึการฝึกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม..................................................... 

 

ที่อยู่/ที่ทําการกลุ่ม............................................................ 

 

 

ทบทวนครัง้ที่ 0 ประกาศใช้เมื่อ  

จัดทาํโดย 

 

………………………………… 

 

(………………………..………) 

อนุมัติใช้โดย 

 

………………………………… 

 

(……………………...……………) 

 



กลุ่ม............................................... บันทกึข้อร้องเรียน หน้า 1 จาก 2 

 

บฟ-8 

ตัวอย่าง บันทกึข้อร้องเรียน 

 

วันที่รับเร่ืองร้องเรียน………………………….……………………………………….…………………… 

ช่ือผู้ร้องเรียน …………………………………………………….………………………………………..... 
ช่ือผู้รับเร่ืองร้องเรียน …………………………………………………………………...………………..... 
ระบุรายละเอียดเร่ืองร้องเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ระบุสาเหตุที่ทาํให้เกิดข้อร้องเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ระบุวิธีการแก้ไข 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ตรวจสอบการแก้ไข ……………………………………………………………………………………… 

ผลการแก้ไข………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

24 พฤศจิกายน 2552 

บริษัท พินนรี ออร์คิดส์ 

นายอํานวย ดวงงาม 

บริษัทฯ พบวา่กล้วยไม้ Lot No. 141/09 รหสัสนิค้า 1007 มีดอกกล้วยไม้ชํา้ เสยีหาย จํานวน 3 ช่อ จาก

ทัง้หมด 7 ช่อ 

จากการตรวจสอบพบวาสินคาดังกลาว เปนของฟารมนายพงษพันธ สินนา ซึ่งคนงานใหมไมทราบวิธีการจัดวางชอกลวยไม
ลงตะกรา เพ่ือขนยายมาบรรจุ ณ โรงคัดบรรจุ ทําใหผลผลิตไดรับความเสียหายดังกลาว 
 

นายพงษ์พนัธ์ ได้อบรมในกระบวนการต่างๆ ในการผลติกล้วยไม้ตดัดอก ให้แก่คนงานทัง้หมด และได้มอบหมายให้

หวัหน้าคนงาน ควบคมุการทํางานของคนงานใหมอ่ย่างใกล้ชิด จนกวา่จะสามารถปฎิบตังิานได้อย่างถกูต้อง 

 

นายอํานวย ดวงงาม 
จากรายงานผลของหัวหนาคนงาน พบวาคนงานใหมสามารถปฎิบัติงานไดอยางถูกตอง และจากการ
สุมตัวอยางดูชอกลวยไมท่ีขนยายมายังโรงคัดบรรจุ พบวามีคุณภาพดี ไมมีดอกกลวยไมช้ํา 



กลุ่ม............................................... บันทกึข้อร้องเรียน หน้า 2 จาก 2 

 

บฟ-8 

บันทกึข้อร้องเรียน 
วันที่รับเร่ืองร้องเรียน………………………….……………………………………….…………………… 

ช่ือผู้ร้องเรียน …………………………………………………….………………………………………..... 
ช่ือผู้รับเร่ืองร้องเรียน …………………………………………………………………...………………..... 
ระบุรายละเอียดเร่ืองร้องเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ระบุสาเหตุที่ทาํให้เกิดข้อร้องเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ระบุวิธีการแก้ไข 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ตรวจสอบการแก้ไข ……………………………………………………………………………………… 

ผลการแก้ไข………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



กลุ่ม................................................. บันทกึข้อร้องเรียน บฟ-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทกึข้อร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม.......................................................... 

 

ที่อยู่/ที่ทําการกลุ่ม....................................................................... 

 

 

ทบทวนครัง้ที่ 0 ประกาศใช้เมื่อ  

จัดทาํโดย 

 

………………………………… 

 

(………………………..………) 

อนุมัติใช้โดย 

 

………………………………… 

 

(……………………...……………) 

 



 

แบบคําร้องขอรับรองแหล่งผลิตตามระบบการจดัการคุณภาพ : GAP ข้าว สําหรับ กลุ่ม  

 เมล็ดพนัธ์ุ   ข้าวเปลือก  

ประเภทการสมัคร  

 สมัครใหม่     ต่ออายุ    ขยายพืน้ที่/ ขอบข่าย  

 

1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกลุ่มที่ขอรับการรับรอง  

ช่ือกลุม่เกษตรกร/องค์กรท่ีย่ืนคําขอ 

…………………………………………………………………….................................................................................  

สํานกังานใหญ่/สํานกังาน (ถ้ามี) ตัง้อยู่บ้านเลขท่ี...........................ช่ือหมูบ้่าน ............................หมูท่ี่........................ 

ตรอก/ซอย..................................................................................ถนน...................................................................... 

แขวง/ตําบล..............................................................................เขต/อําเภอ............................................................... 

จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์  

โทรศพัท์.......................................โทรศพัท์มือถือ............................................โทรสาร..............................................  

E-mail…………………………………………………………………………………….…………………………………  

ช่ือ-นามสกลุประธานกลุ่มหรือผู้มีอํานาจลงนามของกลุ่ม 

…………………………………………………………………….................................................................................  

เลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามของ

กลุม่………………………………………………….………………………………………………………………………  

ท่ีอยู่ของประธานกลุม่หรือผู้มีอํานาจลงนามของกลุม่ บ้านเลขท่ี..................ช่ือหมูบ้่าน ........................หมูท่ี่................... 

ถนน..........................................................................................ตรอก/ซอย.............................................................. 

แขวง/ตําบล................................................................................เขต/อําเภอ.............................................................  

จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์  

โทรศพัท์.................................................โทรศพัท์มือถือ......................................โทรสาร............................................ 

 

2. รายละเอียดของกลุ่ม  

2.1 พนัธุ์ข้าวท่ีขอรับการรับรอง 

.………………………………………………………………………………………………………………………………  

        .………………………………………………………………………………………….……………………………………  

 

 

 

เลขที่............................. 
........./........./....... 

(สําหรับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว) 
 

 



2.2 ผงัโครงสร้างของกลุม่/องค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 จํานวนผู้ผลติในกลุม่ : ………………. ………………………………………… ราย และจํานวนพืน้ท่ีท่ีขอรับรอง

ทัง้หมด.………………………………………ไร่ (ระบช่ืุอ, พืน้ท่ีของผู้ผลิตแตล่ะราย ตามตวัอย่างในภาคผนวก)  

 

2.4 ระบบการควบคมุภายในท่ีมี  

1) สญัญา/ใบสมคัร/คํารับรอง และหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกลุม่   มี     ไมมี่  

2) การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน และการปฏิบตักิารแก้ไข    มี     ไมมี่  

3) การจดัการข้อร้องเรียน        มี     ไมมี่  

4) การควบคมุเอกสาร และบนัทึก       มี     ไมมี่  

5) การฝึกอบรม         มี     ไมมี่  

6) ระบบการทวนสอบย้อนกลบัผลติผล (Traceability of Produce)    มี     ไมมี่  

7) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………  

 

3. พร้อมคําขอนีไ้ด้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพจิารณาดังต่อไปนี ้ 

1) สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก  

2) หลกัฐานการจดทะเบียนนิตบิคุคล (กรณีนิตบิคุคล)  

3) หนงัสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ  

4) หลกัฐานการครอบครองท่ีดนิของสมาชิก เช่น โฉนดท่ีดนิ สญัญาเช่า หรือใบรับรองสทิธิจากเจ้าของท่ีหรือ อบต.  

 

4. บุคคลที่สามารถตดิต่อได้ (ควรเป็นบุคคลที่เข้าใจระบบของกลุ่ม/องค์กร)  

1) ช่ือ ตําแหน่ง ………………………………………………………………..…. 

โทรศพัท์ โทรสาร …………………………………………….…………..………. 

โทรศพัท์มือถือ E-mail address ………………………………………………… 

2) ช่ือ ตําแหน่ง ……………………………………………………………….…..  

โทรศพัท์ โทรสาร .........................................................................................  

โทรศพัท์มือถือ E-mail address ………………………………………..………  



5. ข้าพเจ้าขอให้คํารับรอง/สญัญาวา่  

1) พืน้ท่ีการผลติอยู่ในสทิธ์ิครอบครองของข้าพเจ้าตามกฎหมาย หรือได้รับสทิธิในการครอบครองจากเจ้าของพืน้ท่ี  

2) จะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกรมการข้าว กําหนด  

3) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองดําเนินการสงัเกตการณ์การตรวจประเมนิของคณะ

ผู้ตรวจของกรมการข้าว ณ ฟาร์มของข้าพเจ้าตามท่ีได้รับการร้องขอ  

4) ยินยอมให้เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ และแหลง่ผลติท่ีสามารถตดิตอ่ได้  

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูต่าง ๆ  ท่ีให้ไว้นีเ้ป็นความจริงทกุประการ และได้รับเอกสารหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการ

รับรองไว้เรียบร้อยแล้ว  

ลงช่ือ...............................................ประธานกลุม่/ผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคล   

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

                                                   ................./ ...................../ ..................  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. สําหรับเจ้าหน้าที่กรมการข้าวผู้รับคําขอ  

1.1 เอกสารประกอบคําขอ  

 สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก  

 หลกัฐานการจดทะเบียนนิตบิคุคล (กรณีนิตบิคุคล)  

 หนงัสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้แทน  

1.2 ขอบขา่ยการรับรอง  

 อยู่ในขอบขา่ยท่ีกรมการข้าวให้บริการ และสามารถรับคําขอได้  

 ไมอ่ยู่ในขอบข่ายท่ีกรมการข้าวให้บริการ และไมส่ามารถรับคําขอได้  

1.3 คณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนคําขอ  

 มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีกําหนด และสามารถรับคําขอได้  

 ไมมี่คณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีกําหนด และไม่สามารถรับคําขอได้  

หมายเหต ุกรณีเอกสารประกอบคําขอไมค่รบให้แจ้งผู้ ย่ืนคําขอหรือหน่วยงานให้คําปรึกษาทราบ เพ่ือย่ืน 

เอกสารประกอบคําขอใหม่ 

 

                  ลงช่ือ.................................................... ผู้ตรวจสอบคําขอ  

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

           ............./ .................../ ...............  

 

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

 



(สําหรับผู้ ย่ืนคําขอ)   โปรดเก็บสว่นนีไ้ว้เป็นหลกัฐาน 

 

เลขท่ี................................  

วนัท่ี........../............/............  

 

ชื่อผู้ยื่นคําร้อง (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกลุ.................................................................  

ท่ีอยู่............................ชื่อหมู ่(ถ้ามี)........................................หมู่ท่ี.....................บ้านเลขท่ี..................................... 

ถนน........................................ตรอก/ซอย............................................แขวง/ตําบล.................................................  

เขต/อําเภอ...........................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์   

โทรศพัท์...................................... โทรสาร........................................ e-mail...........................................................  

 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้ รับคําร้อง  

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

                      ...............................................ตําแหน่ง 
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