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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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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 



-4- 

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



-26- 

 
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) 
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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) 
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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) 
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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 ่
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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 (  ) 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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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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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 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 
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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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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 
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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 

 

2 

ดําเนินการตามคูมือโครงการ GAP 

-ติดตามใหคําปรึกษาแนะนํา 

-ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนรายเด่ียว 

-ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนรายกลุม(ตามกระบวนการกลุม) 

-แปลงท่ีผานสงใหหนวยรับรอง 

ท้ังน้ี ใหพื้นท่ีพิจารณา

ปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของรวม

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการดําเนินงานโครงการ 

 

3 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ, คูมือท่ีปรึกษา, คูมือระบบควบคุมภายในแบบกลุม 

สามารถ Download ไดจากเว็บไซต สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

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

 

 

 

 

 



1 กรุงเทพมหานคร 50 25 50 -                 50            
ชัยนาท 0 250 250                250          
นนทบุรี 100 40 21 140 25 25                  165          
ปทุมธานี 0 50 50                  50            
พระนครศรีอยุธยา 50 50 50 50                  100          
ลพบุรี 0 300 50 350                350          
สระบุรี 0 250 50 300                300          
สิงหบุรี 0 50 50                  50            
อางทอง 0 50 50 100                100          

-      100      -      140      -      46       240           800       75         300       -        -        -        1,175              1,415        

2 กาญจนบุรี 50 50 100 250 25 50 50 10 385                485          

นครปฐม 50 60 50 50 60 110                160          

ประจวบคีรีขันธ 50 50 50 50                  100          

เพชรบุรี 50 50 25 50 75                  125          

ราชบุรี 150 150 50 20 15 85                  235          

สมุทรสงคราม 0 50 50                  50            

สมุทรสาคร 25 0 50 50 100                100          

สุพรรณบุรี 50 50 50 50                  100          

100 150 -      200      -      85       450           250 300 150 70 135 -        905                1,355        
3 จันทบุรี 200 200 75 50 50 175                375          

ฉะเชิงเทรา 0 50 50 100                100          
ชลบุรี 50 50 50 150 50 50                  200          
ตราด 50 50 50 50                  100          
นครนายก 0 -                 -           
ปราจีนบุรี 50 50 25 50 75                  125          
ระยอง 50 50 100 50 50                  150          
สมุทรปราการ 100 100 -                 100          
สระแกว 0 50 30 80                  80            

50 350 -      150      100 -      650           -        350       150       80 -        -        580                1,230        
4 กาฬสินธุ 100 100 -                 100          

รวมราย

จังหวัดออย สับปะรด กลวยไม
ขาวโพด

เลี้ยงสัตว

สรุปขอมูลเปาหมายโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP

ปงบประมาณ 2560

เขต จังหวัด GAP ในแปลงใหญ (ราย) GAP นอกแปลงใหญ/ทั่วไป (ราย) รวม GAP 

นอกแปลงใหญ/ทั่วไป 

(ราย)
ไมผล พืชผัก พืชสมุนไพร กลวยไม กาแฟ

รวม GAP 

ในแปลงใหญ

(ราย)
ไมผล มันฝรั่ง พืชผัก

รวม เขต 1

รวม เขต 2

รวม เขต 3



รวมราย

จังหวัดออย สับปะรด กลวยไม
ขาวโพด

เลี้ยงสัตว

สรุปขอมูลเปาหมายโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP

ปงบประมาณ 2560

เขต จังหวัด GAP ในแปลงใหญ (ราย) GAP นอกแปลงใหญ/ทั่วไป (ราย) รวม GAP 

นอกแปลงใหญ/ทั่วไป 

(ราย)
ไมผล พืชผัก พืชสมุนไพร กลวยไม กาแฟ

รวม GAP 

ในแปลงใหญ

(ราย)
ไมผล มันฝรั่ง พืชผัก

ขอนแกน 50 55 220 325 25 25                  350          
นครพนม 0 50 50                  50            

บึงกาฬ 0 50 50                  50            

มหาสารคาม 100 100 50 50                  150          
มุกดาหาร 0 50 50                  50            
รอยเอ็ด 0 -                 -           
เลย 50 50 250 50 300                350          
สกลนคร 50 100 140 290 -                 290          
หนองคาย 50 100 150 -                 150          
หนองบัวลําภู 50 50 -                 50            
อุดรธานี 250 250 100 50 150                400          

450 155 100 610      -      -      1,315         250 125 250       50 -        -        675                1,990        
5 ตรัง 0 50 50                  50            

นราธิวาส 170 50 220 100 100                320          
ปตตานี 50 50 100 100                150          
พัทลุง 50 50 50 50 100                150          
ยะลา 50 50 100 100                150          
สงขลา 0 100 100                100          
สตูล 0 50 50                  50            

-      320      -      50       -      -      370           -        550       50         -        -        -        600                970          
6 เชียงราย 100 400 50 550 100 225 325                875          

เชียงใหม 200 400 150 750 100 50 150 300                1,050        
นาน 50 50 250 25 50 150 475                525          
พะเยา 50 300 350 250 50 50 350                700          
แพร 50 50 100 250 50 300                400          
แมฮองสอน 100 100 175 175                275          
ลําปาง 50 50 250 50 300                350          
ลําพูน 50 300 350 250 100 350                700          

-      500      1,400 400      -      -      2,300         1,250 475 150       -        -        700 2,575              4,875        
7 ชัยภูมิ 700 50 750 25 50 75                  825          

นครราชสีมา 90 90 300 100 400                490          
บุรีรัมย 50 50 50 50 100                150          

รวม เขต 4

รวม เขต 5

รวม เขต 6



รวมราย

จังหวัดออย สับปะรด กลวยไม
ขาวโพด

เลี้ยงสัตว

สรุปขอมูลเปาหมายโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP

ปงบประมาณ 2560

เขต จังหวัด GAP ในแปลงใหญ (ราย) GAP นอกแปลงใหญ/ทั่วไป (ราย) รวม GAP 

นอกแปลงใหญ/ทั่วไป 

(ราย)
ไมผล พืชผัก พืชสมุนไพร กลวยไม กาแฟ

รวม GAP 

ในแปลงใหญ

(ราย)
ไมผล มันฝรั่ง พืชผัก

ยโสธร 100 100 -                 100          
ศรีสะเกษ 0 25 50 75                  75            
สุรินทร 50 50 50 50                  100          
อํานาจเจริญ 534 534 -                 534          
อุบลราชธานี 0 50 50                  50            

1,284 100 -      190      -      -      1,574         300 200 250       -        -        -        750                2,324        
8 กระบี่ 0 50 25 75                  75            

ชุมพร 100 100 100 125 225                325          
นครศรีธรรมราช 275 40 315 50 50                  365          
พังงา 40 40 -                 40            
ภูเก็ต 50 50 -                 50            
ระนอง 50 50 50 100 150                200          
สุราษฎรธานี 75 50 125 100 50 150                275          

-      500 -      180      -      -      680           -        350       50         -        -        250 650                1,330        
9 กําแพงเพชร 85 120 205 50 50                  255          

ตาก 100 300 300 700 300 50 25 375                1,075        
นครสวรรค 357 357 250 50 300                657          
พิจิตร 50 50 100 250 100 350                450          
อุตรดิตถ 50 50 25 50 75                  125          
พิษณุโลก 60 100 160 250 50 300                460          
เพชรบูรณ 50 50 120 220 300 50 350                570          
สุโขทัย 52 50 50 152 50 50                  202          
อุทัยธานี 100 100 250 50 50 350                450          

644 360 300 740      -      -      2,044         1,600     425       150       -        -        25 2,200              4,244        

2,528 2,535 1,800 2,660 100 131 9,754         4,450 2,850 1,500 200 135 975 10,110            19,864      

แปลงใหญ 9,754          

แปลงทั่วไป 10,110        

19,864        

รวม เขต 7

รวม เขต 8

รวม เขต 9

รวมทั้ง 9 เขต
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

แบบบนัทึกการตรวจประเมิน  

ตามมาตรฐานสนิคาเกษตร มกษ.9001-2556 : GAP พชือาหาร 

สําหรับการฝกปฏบิัต ิหลักสูตร การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดานการสงเสรมิมาตรฐาน 

 

ชื่อเจาของฟารม ............................................................................................................................................... 

ชนิดพืช      .............................................................................. 

ที่อยู          บานเลขที่ ................ หมูที่ .................. ตําบล ................................................................................  

อําเภอ ............................................. จังหวัด .................................. โทรศัพท ................................ 

ที่ต้ังฟารม   ช่ือหมูบาน .................................................. หมูที่ ................... ตําบล ............................................ 

อําเภอ ............................................. จังหวัด .................................. พ้ืนที่ .................... ไร 

แผนผังที่ต้ังฟารม เสนทางคมนาคม และสถานที่สําคัญในบริเวณใกลเคยีง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

ไปยังฟารม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธุที่ปลูก 

พันธุ ...................................... ระยะปลูก ............................. จํานวนตน ................... วันที่ปลูก/อายุตน ................ 

พันธุ ...................................... ระยะปลูก ............................. จํานวนตน ................... วันที่ปลูก/อายุตน ................ 

พันธุ ...................................... ระยะปลูก ............................. จํานวนตน ................... วันที่ปลูก/อายุตน ................ 

ระบบการใหนํ้า ................................................................................................................................................ 

ประเภทดนิ        ดินเหนียว         ดินรวน          ดินเหนียวปนทราย          ลูกรัง           อื่นๆ ......................... 

ทศิเหนือ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

การใชปุย/สารปรับปรุงดนิ 

ปุยเคม ีสูตร ...................... อัตรา .................... ระยะพัฒนาของพืช ....................... จํานวน .............. คร้ัง/ป 

สูตร ...................... อัตรา .................... ระยะพัฒนาของพืช ....................... จํานวน .............. คร้ัง/ป 

สูตร ...................... อัตรา .................... ระยะพัฒนาของพืช ....................... จํานวน .............. คร้ัง/ป 

ปุยอนิทรีย/นํ้าหมัก ………………………………………………………………….………………… 

สูตร ...................... อัตรา .................... ระยะพัฒนาของพืช ....................... จํานวน .............. คร้ัง/ป 

สูตร ...................... อัตรา .................... ระยะพัฒนาของพืช ....................... จํานวน .............. คร้ัง/ป 

อื่นๆ ........................................................................................................  

สูตร ...................... อัตรา .................... ระยะพัฒนาของพืช ....................... จํานวน .............. คร้ัง/ป 

สูตร ...................... อัตรา .................... ระยะพัฒนาของพืช ....................... จํานวน .............. คร้ัง/ป 

ประวัติการใชพ้ืนที่การผลติ ยอนหลัง 2 ป 

พ้ืนที่ไมเคยใชประโยชนทางการเกษตร 

พ้ืนที่ใชประโยชนทางการเกษตร ชนิดของพืชที่เคยปลูกมากอน (นับถอยหลังจากปจจุบัน) 

ปที่ 1 ........................................................................ ปที่ 2 ....................................................................... 

การแพรระบาดของศัตรูพืชและการจัดการ 

ช่ือศัตรูพืช ............................................. ชวงที่ระบาด .......................... การกําจัด ....................................... 

ช่ือศัตรูพืช ............................................. ชวงที่ระบาด .......................... การกําจัด ....................................... 

ช่ือศัตรูพืช ............................................. ชวงที่ระบาด .......................... การกําจัด ....................................... 

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

ชนิดของพืชที่ปลูกขางเคยีงฟารม              ไมม ี          ม ี(ระบุ) 

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

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

แผนผังภายในฟารม (ระบุ แหลงนํ้า อาคาร หรือส่ิงกอสรางอื่นๆ ที่ปรากฏภายในฟารม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศเหนอื 



- 3 - 
 

หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

แบบบนัทึกการตรวจประเมิน GAP พชือาหาร 

ขอกําหนดท่ี 1 : น้ํา 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

(1) นํ้าที่ใชในแปลงปลูก        

1.1 นํ้าที่ใชในกระบวนการผลิต ตองมาจากแหลง

ที่ไมกอใหเกดิการปนเปอนวัตถุหรือส่ิงที่เปน

อันตรายตอผลิตผล กรณทีี่เส่ียงตอการปนเปอน

ใหวเิคราะหนํ้า 

หลัก       

1.2 กรณใีชนํ้าเสียจากโรงงานฯ หรือกจิกรรม

อื่นๆ ที่กอใหเกดิการปนเปอน ไดพิสูจนแลววา 

นํ้าผานการบําบัดนํ้าเสีย และนํามาใชใน

กระบวนการผลิตได 

หลัก       

1.3 เก็บตัวอยางนํ้าอยางนอย 1 คร้ังในระยะเร่ิม

การผลิต และในชวงเวลาที่มสีภาวะแวดลอม

เส่ียงตอตอการปนเปอน 

รอง       

1.7 มกีารจัดการนํ้าเสียที่เกดิขึ้นจากการใชงาน 

เชน นํ้าจากหองสุขา นํ้าทิ้งตางๆ เพ่ือลดความ

เส่ียงตอส่ิงแวดลอมของพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่

โดยรอบ 

รอง       

(2) นํ้าที่ใชในแปลงปลูกระบบไฮโดรโพนิกส        

1.12 เปล่ียนนํ้าอยางสม่ําเสมอสําหรับพืชที่ปลูก

ในระบบไฮโดรโพนิกส หรือถามกีารนํานํ้ากลับมา

ใชใหม ใหมรีะบบการลดปริมาณการปนเปอน

ของเช้ือจุลลินทรีย และ / หรือสารเคม ี

หลัก       

1.13 มกีารบํารุงรักษาระบบการใหนํ้าใหสะอาด

ตามความเหมาะสมเพ่ือปองกันการปนเปอนของ

จุลินทรีย สําหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส 

หลัก       
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

(3) นํ้าที่ใชในการจัดการหลังการเก็บเก่ียว        

1.14 นํ้าที่ใชหลังการเก็บเกี่ยวตองมคีุณภาพตาม

มาตรฐานนํ้าด่ืมหรือเทยีบเทา โดยให

ความสําคัญกับนํ้าที่สัมผัสผลผลิตสวนที่บริโภค

ได หรือนํ้าที่ตกคางบนผลิตผลที่มพ้ืีนผวิไมเรียบ 

หลัก       

 

ผลการตรวจประเมนิ : นํ้า 

ขอกําหนดหลัก 5 ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 2 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนดท่ี 2 พื้นท่ีปลูก 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

2.1 พ้ืนที่ปลูกไมอยูในสภาพแวดลอมที่กอใหเกดิ

การปนเปอนวัตถุหรือส่ิงที่เปนอันตรายใน

ผลิตผล หากมคีวามเส่ียงฯ ใหวเิคราะหดิน และ

เก็บผลการวเิคราะหฯ ไวเปนหลักฐาน 

หลัก       

2.2 กรณจีําเปนตองใชพ้ืนที่ปลูกที่มคีวามเส่ียง

ตอการปนเปอน ตองมขีอพิสูจนที่ชัดเจนวา  

มวีธิกีารบําบัดที่ลดการปนเปอนสูระดับที่

ปลอดภัยได 

หลัก       

2.4 หากใชสารเคมทีี่ใชรมหรือราดดิน เพ่ือฆา

เช้ือในดินและวัสดุปลูก ใหบันทกึขอมูล ชนิด

สารเคมี วันที่ใช อัตราการใช วธิใีช และช่ือ

ผูปฏบิัติงาน พรอมทัง้เก็บบันทกึไวเปนหลักฐาน 

หลัก       

2.11 พ้ืนทีใ่นการผลิต ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หลัก       

2.3 เก็บตัวอยางดินอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิม

จัดระบบการผลิต และในชวงเวลาที่มี

สภาพแวดลอมเส่ียงฯ เพ่ือวเิคราะหการปนเปอน

จากวัตถุหรือส่ิงที่เปนอันตราย และเก็บผลการ

วเิคราะหฯ ไวเปนหลักฐาน 

รอง       

2.5 พ้ืนที่ปลูกใหม ควรเปนพ้ืนที่ที่ไมกอใหเกดิ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หากมผีลกระทบ ควร

มมีาตรการในการลด หรือปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

รอง       

2.6 มกีารวางผังแปลง จัดทําแปลง หรือปรับปรุง

ผังแปลงโดยคํานึงถงึผลกระทบตอความ

ปลอดภัยอาหาร ส่ิงแวดลอม คุณภาพผลิตผล 

และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ

ผูปฏบิัติงาน 

รอง       
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

2.9 การจัดทํารหัสแปลงปลูกและขอมูลประจํา

แปลง โดยระบุช่ือเจาของพ้ืนที่ปลูก สถานที่

ติดตอ ช่ือผูดูแล (ถามี) ที่ต้ังแปลง แผนผังที่ต้ัง

แปลง แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืชและพันธุที่ปลูก 

รอง       

 

ผลการตรวจประเมนิ : พ้ืนที่ปลูก 

ขอกําหนดหลัก 4 ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 4 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนดท่ี 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

3.1 ใช วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามคําแนะนํา

หรืออางองิคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือ

ตามฉลากที่ขึ้นทะเบยีน 

หยุดใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรกอนการเก็บ

เกี่ยวตามคําแนะนําในฉลาก หรือคําแนะนําของทาง

ราชการ กรณีสงสัยใหสุมผลิตผล ถาผลวเิคราะหฯ 

เกนิคามาตรฐานใหตรวจสอบหาสาเหตุ และแกไข 

รวมทัง้บันทกึขอมูลดังกลาวไวเปนหลักฐาน 

หลัก       

3.2 หามใชหรือมไีวในครอบครองวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรที่หามผลิต นําเขา สงออก หรือมี

ไวครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

หลัก       

3.3 กรณผีลิตเพ่ือสงออก ใหใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรตามที่ประเทศคูคาหรือขอกําหนดของ

ประเทศคูคา 

หลัก       

3.11 ทําความสะอาดเคร่ืองพนวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรและอุปกรณหลังการใชทุกคร้ัง และ

กําจัดนํ้าลางดวยวธิทีี่ไมทําใหเกดิการปนเปอนสู

ส่ิงแวดลอม 

หลัก       

3.15 ผูปฏบิัติงาน และ/หรือผูควบคุมตองมคีวามรู

ในการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกตอง 

รูจักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช เคร่ืองพนวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร และอุปกรณที่เกี่ยวของ 

หลัก       

3.5 เลือกใชเคร่ืองพนวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรและอุปกรณ หัวฉดี วธิกีารพนที่

ถูกตอง โดยตรวจสอบใหอยูในสภาพที่พรอมจะ

ใชงานไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

รอง       
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

3.8 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชไมหมดใน

คราวเดียว ตองปดฝาใหสนิทและเก็บในสถานที่

เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หากเปล่ียนถาย

ภาชนะบรรจุ ตองระบุขอมูลใหครบถวนถูกตอง 

รอง       

3.9 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตางๆ 

ในสถานที่เฉพาะที่เปนสัดสวน แยกสารแตละชนิด 

ควบคุมการหยิบใชได และไมทําใหเกิดการ

ปนเปอนสูผลิตผล และไมเกดิอันตรายตอบุคคล 

รอง       

3.12 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

ใชหมดแลวตองทําลาย เพ่ือปองกันการนํา

กลับมาใช หรือกําจัดดวยวธิทีี่ถูกตอง 

รอง       

3.13 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

ใชหมดแลว ตองทําลาย หรือกําจัดดวยวธิทีี่

ถูกตอง 

รอง       

3.16 ผูปฏบิัติงานตองมคีวามรูในการปองกัน

ตนเองจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

รอง       

3.17 ขณะปฏบิัติงานผูใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรตองสวมเส้ือผาใหมดิชิด มอีุปกรณ

ปองกันสารพิษ ไดแก หนากาก ผาปดจมูก  

ถุงมอื หมวก และสวมรองเทา เพ่ือปองกัน

อันตรายจากสารพิษ 

รอง       

3.19 ตองอาบนํ้า สระผม และเปล่ียนเส้ือผาทันที

หลังพนวัตถุอันตรายทางการเกษตร และตองนํา

เส้ือผาไปซักใหสะอาดทุกคร้ัง โดยซักแยกจาก

เส้ือผาที่ใชปกติ 

รอง       

 

ผลการตรวจประเมนิ : วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ขอกําหนดหลัก 5 ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 8 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนดท่ี  4  การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลติกอนการเก็บเก่ียว 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

4.8 ไมใชส่ิงขับถายของคนมาเปนปุย หลัก       

4.11 กรณปีลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกส ตองเฝา

ระวังและบันทกึขอมูลการใชสารละลายธาตุ

อาหารพืช 

หลัก       

4.5 หากคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุดวยวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร ใหใชตามวิธีการและ

อัตราตามคําแนะนําบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอยาง

ถูกตอง และบันทกึขอมูลไว 

รอง       

4.6 มกีารจัดการที่ดีในการใชปุยและสาร

ปรับปรุงดิน เพ่ือปองกันไมใหเกดิการปนเปอน  

ที่จะทําใหไมปลอดภัยตอผลิตผลและการบริโภค 

โดยขึ้นทะเบยีนอยางถูกตองกับกรมวชิาการ

เกษตร  

รอง       

4.7 หากผลิตปุยอนิทรียใชเอง ตองผาน

กระบวนการหมักหรือยอยสลายโดยสมบูรณ  

ที่ไมทําใหเกดิโรคสูคน ทัง้น้ีใหบันทกึขอมูล ระบุ

วธิกีาร วันที่ และชวงเวลาผลิตปุยอนิทรีย 

รอง       

4.9 พ้ืนที่เก็บรักษา ผสม และขนยายปุยและสาร

ปรับปรุงดิน หรือพ้ืนที่สําหรับหมักปุยอนิทรีย 

ตองแยกเปนสัดสวน ไมปนเปอนสูพ้ืนที่ปลูกและ

แหลงนํ้า 

รอง       
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

4.15 เคร่ืองมอืที่ตองอาศัยความเที่ยงตรง เชน 

หัวฉดี ตองตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางนอย 

ปละ 1 คร้ัง และปรับปรุงซอมแซมหรือเปล่ียน

ใหมใหมปีระสิทธภิาพเมื่อนําไปใชงาน 

รอง       

4.17 มกีารจัดการระบบการผลิตเพ่ือใหได

ผลิตผลตรงตามขอกําหนดของคูคา 

รอง       

 

ผลการตรวจประเมนิ : การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลติกอนการเก็บเกี่ยว 

ขอกําหนดหลัก 2 ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 6 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนดท่ี  5 การเก็บเก่ียวและการปฏบิัติหลังการเก็บเก่ียว 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

5.1 เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มอีายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 

มคีุณภาพตามความตองการของตลาด หรือตาม

ขอกําหนดของคูคา  

หลัก       

5.2 การเก็บเกี่ยวตองปฏบิัติอยางถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันการปนเปอนที่มผีลตอความ

ปลอดภัยในการบริโภค 

หลัก       

5.7 อุปกรณ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่สัมผัสกับ

ผลผลิตโดยตรง ตองทําจากวัสดุที่ไมทําใหเกดิ

การปนเปอน 

หลัก       

5.3 คัดแยกผลิตผลที่ไมไดคุณภาพออก หรือ

การคัดแยกช้ันคุณภาพและขนาด ตามขอกําหนด

ในมาตรฐานสินคาเกษตรแตละชนิด หรือตาม

ขอกําหนดของคูคา 

รอง       

5.5 มกีารปองกันการปนเปอนจากวัตถุหรือส่ิงที่

เปนอันตรายสูผลิตผลที่มกีารคัดเลือกหรือบรรจุ

ในแปลงแลว และไมวางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว

สัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง 

รอง       

5.6 แยกภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรอยางชัดเจนจากภาชนะบรรจุใน

การเก็บเกี่ยวและการขนยายเพ่ือปองกันการ

ปนเปอน 

รอง       
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

5.9 จัดใหมสีถานที่เก็บรักษาอุปกรณ ภาชนะ

บรรจุ และวัสดุ ใหเปนสัดสวน โดยแยกออกจาก

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย สารปรับปรุงดิน 

และใหมกีารปองกันการปนเปอนจากสัตวพาหะ

นําโรค 

รอง       

5.13 มกีารปองกันสัตวเล้ียงไมใหอยูในบริเวณ

ปฏบิัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ 

และเก็บรักษา หากมคีวามเส่ียงในการเปนพาหะ

นําโรค ใหมมีาตรการปองกัน 

รอง       

5.14 หากมกีารใชเหย่ือหรือกับดักเพ่ือกําจัดสัตว

พาหะนําเช้ือตองจัดวางในบริเวณที่ไมมคีวาม

เส่ียงตอการปนเปอนสูผลิตผล ภาชนะบรรจุ และ

วัสดุ รวมถงึใหมกีารบันทกึขอมูล 

รอง       

 

ผลการตรวจประเมนิ : การเก็บเก่ียวและการปฏบิัตหิลังการเก็บเก่ียว 

ขอกําหนดหลัก 3 ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 6 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนดท่ี  6 การพักผลติผล การขนยายในแปลงปลูก และเก็บรกัษา 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

6.1 มกีารจัดการดานสุขลักษณะของสถานที่และ

วธิกีารขนยาย พักผลิตผลและ/หรือเก็บรักษา

ผลิตผล เพ่ือปองกันการปนเปอนจากอันตราย

และส่ิงแปลกปลอมที่มผีลตอความปลอดภัยใน

การบริโภคและคุณภาพของผลิตผล 

รอง       

6.2 ใชวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บ

เกี่ยวแลว เพ่ือปองกันการปนเปอนจากส่ิงปฏกูิล 

เศษดินและส่ิงสกปรก หรือส่ิงที่เปนอันตรายอื่นๆ 

จากพ้ืนดิน 

รอง       

6.3 ไมใชพาหนะที่ขนสงวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร หรือปุย ในการขนยายหรือขนสง

ผลิตผล ในกรณทีี่ไมสามารถแยกพาหนะได ตอง

มกีารทําความสะอาด รวมถงึมกีารบันทกึการใช

พาหนะขนสง 

รอง       

6.5 การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่

เก็บเกี่ยวในแปลงปลูกตองเหมาะสม สามารถ

ปองกันการเกดิรอยแผลที่เกดิจากการขูดขดีหรือ

กระแทก รวมทัง้ปญหาการเส่ือมสภาพของ

ผลิตผลอันเน่ืองจากความรอนและแสงแดด 

รอง       

6.7 กรณผีลิตผลที่เส่ือมคุณภาพงายตองมกีาร

ดูแลและปองกันที่เหมาะสมกอนการขนสง 

รอง       

 

ผลการตรวจประเมนิ : การพักผลติผล การขนยายในแปลงปลูก และเก็บรักษา 

ขอกําหนดหลัก - ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 5 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนดท่ี  7 สุขลักษณะสวนบคุคล 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

7.2 ผูทีสั่มผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลัง

การเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มคีวามเส่ียงตอการ

ปนเปอน ตองมกีารดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล

และมวีธิกีารปองกันไมใหเกดิการปนเปอนสู

ผลิตผล 

หลัก       

7.1  ผูปฏบิัติงานตองมคีวามรูความเขาใจ หรือ

ไดรับการฝกอบรมสุขลักษณะสวนบุคคล  

รอง       

7.3 มส่ิีงอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะ

สวนบุคคลที่เพียงพอ และอยูในสภาพพรอมใช

งาน สามารถปองกันของเสียตางๆ ไมใหเกดิการ

ปนเปอนสูแปลงปลูกและผลิตผล 

รอง       

7.5 ผูปฏบิัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง 

รอง       

 

ผลการตรวจประเมนิ : สุขลักษณะสวนบุคคล 

ขอกําหนดหลัก 1 ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 3 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนดท่ี  8  บันทึกขอมูลและการตามสอบ  

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

(1) เอกสารและบันทกึขอมูล        

8.2 มีบันทึกขอมูลการใชสารเคมีที่ใชฆาเช้ือใน

ดิน (ขอกําหนดที่ 2.4) 

หลัก       

8.4 มบีันทกึขอมูลการใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรทุกคร้ังที่ใช อยางนอยใหระบุชนิดพืช 

ชนิดสารเคมี วัตถุประสงคการใช วันที่ใช อัตรา

และวธิกีารใช วันที่เก็บเกี่ยว และช่ือผูปฏบิัติงาน 

(ขอกําหนดที่ 3.1) 

หลัก       

8.7 มบีันทกึขอมูลการปฏบิัติกอนและหลังการ

เก็บเกี่ยว ในขัน้ตอนการปฏบิัติที่สําคัญที่มผีลตอ

ความปลอดภัยของผลิตผล (ขอกําหนดที่ 5.2) 

หลัก       

8.3 มบีันทกึขอมูลรหัสแปลงปลูกและขอมูล

ประจําแปลงปลูก (ขอกําหนดที่ 2.9) 

รอง       

8.9 มบีันทกึขอมูลการกําจัดสัตวพาหะนําเช้ือ 

(ขอกําหนดที่ 5.14) 

รอง       

8.10 มบีันทกึขอมูลการใชพาหนะขนสง 

(ขอกําหนดที่ 6.3) 

รอง       

8.11 มกีารบันทกึขอมูลเกี่ยวกับประวัติการ

ฝกอบรม หรือหลักฐานผลการตรวจสุขภาพ 

หรือการจัดการดานสุขลักษณะสวนบุคคล 

(ขอกําหนดขอ 7.1, 7.5, 7.7 และ 7.8) 

รอง       
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

ขอกําหนด 
ระดับ 

ขอกําหนด 

ผลการตรวจ

ประเมนิ 

วธีิการตรวจ

ประเมนิ หมายเหตุ 

ใช ไมใช NA พนิิจ สัมภาษณ 

(2) การตามสอบและการทบทวนวธีิการปฏบิัติ        

8.14 ผลผลิตที่อยูระหวางการเก็บรักษาและขน

ยาย หรือบรรจุเพ่ือจําหนาย ตองระบุรุนผลิตผล 

หรือติดรหัส หรือเคร่ืองหมายแสดงแหลงผลิต 

หรือวันที่เก็บเกี่ยว  

รอง       

8.15 ในการจําหนายผลิตผล ตองบันทกึขอมูล

ผูรับซื้อ หรือแหลงที่นําผลิตผลไปจําหนาย 

รวมถงึปริมาณที่จําหนาย 

รอง       

8.16 เก็บบันทกึขอมูลการปฏบิัติงานและเอกสาร

สําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏบิัติงานไวอยางนอย 

2 ป ของการผลิตติดตอกันหรือตามที่

ผูประกอบการหรือประเทศคูคาตองการ  

รอง       

 

ผลการตรวจประเมนิ : การบันทกึขอมูลและการตามสอบ 

ขอกําหนดหลัก 3 ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 7 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 
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หมายเหตุ :  1) NA (Non Applicable) หมายถงึ ไมมกีารดําเนนิการ/ ไมเกี่ยวของ 

2) รายการตรวจประเมนิ GAP พชือาหาร ฉบับนี้ใชสําหรับการฝกปฏบัิต ิหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดาน

การสงเสรมิมาตรฐาน ซึ่งจะพจิารณาเฉพาะขอกําหนดหลัก และขอกําหนดรอง เทานัน้ 

สรุปผลการตรวจประเมิน 

 

 
 

ขอกําหนด 

 

ขอกําหนดหลัก 
 

ขอกําหนดรอง 

 

ใช 

 

ไมใช 

 

NA 

 

ใช 

 

ไมใช 

 

NA 

1.  นํ้า       

2.  พ้ืนที่ปลูก       

3.  วัตถุอันตรายทางการเกษตร       

4.  การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต    

กอนการเก็บเกี่ยว 

      

5.  การเก็บเกี่ยวและการปฏบิัติหลังการเก็บ     

เกี่ยว 

      

6.  การพักผลิตผล การขนยายในแปลงปลูก 

และเก็บรักษา 

      

7.  สุขลักษณะสวนบุคคล       
 

8.  บันทกึขอมูลและการตามสอบ       

รวม       

 
 

สรุปผลการตรวจประเมนิ 

ขอกําหนดหลัก 23 ขอ     ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

ขอกําหนดรอง 41 ขอ      ใช .......... ขอ          ไมใช ........... ขอ        NA (ไมเกี่ยวของ) .......... ขอ 

 

เกณฑตัดสนิในการรับรอง 

ตองเปนไปตามขอกําหนดหลักครบทุกขอ (100%) และเปนไปตามขอกําหนดรองไมนอยกวา 60% ของ

ขอกําหนดรองทัง้หมด กรณตีออายุใบรับรองตองแสดงใหเห็นวามกีารพัฒนาอยางตอเน่ือง 



ผูประสานงาน 

 

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 
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