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แบบบันทึกของผูตรวจรับรอง 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย 
 



 
ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     กาํหนดการการตรวจรับรองระบบการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 02-01 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร       -        -  หมายเลขประจําฟารม               -              -     
ที่อยูฟารม เลขที่...................หมูที่......บาน..............................ถนน...............................แขวง/ตําบล.................................... 
เขต/อําเภอ............................จังหวดั................................รหัสไปรษณยี.................................โทรศัพท................................ 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกตรวจ 

ขอกําหนดที่ตรวจ รายชื่อคณะผูตรวจรับรอง 

1 ........../........./..........    1. แหลงน้ํา 
   2. พื้นทีป่ลูก 
   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม 
   5. การบนัทึกขอมูล 
   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช 
   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 

ผลิตผลคุณภาพ 
   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว   

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

2 ........../........./..........    1. แหลงน้ํา 
   2. พื้นทีป่ลูก 
   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม 
   5. การบนัทึกขอมูล 
   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช 
   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 

 ผลิตผลคุณภาพ 
   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว   

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

3 ........../........./..........    1. แหลงน้ํา 
   2. พื้นทีป่ลูก 
   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม 
   5. การบนัทึกขอมูล 
   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช 
   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 

ผลิตผลคุณภาพ 
   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว   

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

  
 

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

                     หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง 
                   ตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP  
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 01-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/8 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร               -  หมายเลขประจําฟารม               -              -     
ที่อยูฟารม เลขที่...................หมูที่......บาน..............................ถนน...............................แขวง/ตําบล.................................... 
เขต/อําเภอ............................จังหวดั................................รหัสไปรษณยี.................................โทรศัพท................................ 

 

ขอกําหนดที ่1 :  แหลงน้ํา 
เกณฑท่ีกําหนด  :  น้ําที่ใชตองไดจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกดิการปนเปอนจุลินทรีย  สารเคมี  และโลหะหนัก 
ลักษณะแหลงน้ําท่ีใช    1.1   ลําธาร/คลองธรรมชาติ 1.2   สระ/บอขุด 1.3   บอบาดาลน้ําตื้น 
            1.4   บอบาดาลน้ําลึก  1.5   อาศัยน้ําฝน 1.6   คลองชลประทาน 
            1.7   อ่ืน ๆ   ระบุ……………………………………………………………………… 
 รายการที่ตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 แหลงน้ําที่ใชไหลผานชุมชน              
2 แหลงน้ําที่ใชไหลผานคอกปศุสัตว  สัตวปก              
3 แหลงน้ําที่ใชไหลผานโรงงานอุตสาหกรรม              
4 แหลงน้ําที่ใชไหลผานเขตเกษตรกรรมที่มีการใชสารเคมีมาก              
5 บริเวณบอ/สระเคยเปนที่ต้ังโรงพยาบาลมากอน (5 ป)              
6 บริเวณบอ/สระเคยเปนคอกปศุสัตวมากอน (2 ป)              
7 บริเวณบอ/สระเคยเปนโรงงานอุตสาหกรรม              
8 น้ําในบอ/สระมีโอกาสปนเปอนจากสารเคมีที่พนในฟารม              
9 น้ําในบอ/สระมีโอกาสปนเปอนสารเคมีที่ใชจากฟารม

ใกลเคียง 
             

10 น้ําในบอ/สระเคยมีการตรวจวิเคราะหพบสารพิษตกคาง             (     )  ไมเคย 
11 น้ําในบอ/สระเคยมีการตรวจวิเคราะหพบโลหะหนัก             (     )  ไมเคย 
12 น้ําในบอ/สระเคยมีการตรวจวิเคราะหพบจุลินทรียโคลิฟอรม             (     )  ไมเคย 
13 น้ําจากแหลงน้ําที่ใชมีโอกาสที่จะสัมผัสกับผลิตผลโดยตรง              

เกณฑการประเมิน ถาตอบวา    ไมใช  100%  ถือวาผานการประเมินขอกําหนดแหลงน้ํา 
 ถาตอบวา    ไมใช  51-99% ถือวาผานการประเมิน  แตควรตรวจวิเคราะหน้ํา 

 ถาตอบวา    ไมใช  นอยกวา 50%  ถือวาไมผานการประเมิน 

สรุปการตรวจประเมินขอกําหนดที่  1 : แหลงน้ํา 

คร้ังที่  1   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  2   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  3   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
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หมายเลขเอกสาร 01-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/8 
วันทีป่ระกาศใช

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต ......./........../.......... 

ขอกําหนดที ่2 :  พื้นที่ปลูก 
เกณฑท่ีกําหนด  :  ตองเปนพื้นที่ท่ีไมมีความเสี่ยงเนื่องจากวตัถุอันตรายและจุลินทรียท่ีจะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล 

สภาพพืน้ท่ีปลูก  2.1    ที่ราบ  2.2    ที่ราบลุม 2.3   ที่ดอน 
   2.4    ยกรอง  2.5    ยกรองน้ําขัง 2.6   อ่ืน ๆ ระบุ............................. 

 รายการที่ตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 
1 ฟารมปลูกเคยเปนที่ต้ังของโรงพยาบาล              
2 ฟารมปลูกเคยเปนที่ต้ังคอกปศุสัตว              
3 ฟารมปลูกเคยเปนที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม              
4 ฟารมปลูกเคยเปนสถานที่ทิ้งขยะ              
5 ฟารมปลูกเคยเปนสถานที่ทิ้งสารเคมี              
6 ฟารมปลูกเคยปลูกพืชที่มีการใชสารเคมีมาก              
7 ฟารมปลูกเคยมีการใสปุยคอกที่ไมไดหมัก (สด) กอนลงในดิน              
8 ฟารมปลูกเคยมีการใสปุยที่ปนเปอนโลหะหนัก              (    ) ไมทราบ 
9 ฟารมปลูกเคยมีการใชสารเคมีในกลุม คารบาเมท,   

ออรแกโนคลอรีน  และ  ออรแกโนฟอสเฟต1/
             

10 การตรวจวิเคราะหดินในฟารมปลูกเคยพบ 
สารกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูง 

             (    ) ไมเคย 

11 การตรวจวิเคราะหดินในฟารมปลูกเคยพบ 
โลหะหนักตกคางในดิน 

             (    ) ไมเคย 

12 ในขั้นตอนการผลิต  ผลผลิตมีโอกาสสัมผัสกับดินตลอดเวลา              

หมายเหตุ  1/สารเคมีในกลุมคารบาเมท           ไดแก เมโทมิล  บีพีเอ็มซี  คารโบฟูราน  คารบาริล 

สารเคมีในกลุมออรแกโนคลอรีน  ไดแก อัลดริน  ดีลดริน  เอนดริน  เอนโดซัลแฟน  เฮพตาคลอร เฮพตาคลอรอีปอกไซด   
ลินเดน  ดีดีอี  และ  ทีดีอี 

สารเคมีในกลุมออรแกโนฟอสเฟต  ไดแก  คลอรไพรีฟอส  ไดอะซินอน  ไดโครโตฟอส  ไดเมทโทเอท เฟนไนโตรไทออน   
มาลาไทออน  เมวนิฟอส  เมทามิโดฟอส  โมโนโครโตฟอส  พาราไทออนเมทิล  
พิริมิฟอสเอทธิล  พริิมิฟอสเมทิล  โปรฟโนฟอส  โปรไทโอฟอส  และไตรอะโซฟอส 

เกณฑการประเมิน  ถาตอบวา    ไมใช  100%    ถือวาผานการประเมินขอกําหนดพื้นที่ปลูก 
   ถาตอบวา    ไมใช  51-99%  ถือวาผานการประเมิน  แตควรตรวจวิเคราะหดิน 
   ถาตอบวา    ไมใช  นอยกวา 50%  ถือวาไมผานการประเมิน 

สรุปการตรวจประเมินขอกําหนดที่ 2 : พื้นที่ปลูก 
คร้ังที่  1   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  2   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  3   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้………………………………………….
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 01-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  3/8 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ขอกําหนดที ่ 3 :  การใชวตัถุอันตรายทางการเกษตร ขอกําหนดที ่ 3 :  การใชวตัถุอันตรายทางการเกษตร 
เกณฑท่ีกําหนด : -  ตองใชวตัถุอันตรายที่มีการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองและไมใชวัตถุอันตรายที่ประกาศหามใช เกณฑท่ีกําหนด : -  ตองใชวตัถุอันตรายที่มีการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองและไมใชวัตถุอันตรายที่ประกาศหามใช 

 -  ตองใชวตัถุอันตรายตามคาํแนะนําในฉลากวัตถุอันตราย และ/หรือตามคําแนะนํา  หรือ 
อางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

 -  ตองใชวตัถุอันตรายตามคาํแนะนําในฉลากวัตถุอันตราย และ/หรือตามคําแนะนํา  หรือ 
อางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

 -  ตองมีวิธีการเก็บรักษาและวิธีการใชวัตถุอันตรายที่ถูกตองและปลอดภัย   -  ตองมีวิธีการเก็บรักษาและวิธีการใชวัตถุอันตรายที่ถูกตองและปลอดภัย  
  รายการที่ตรวจ รายการที่ตรวจ ใช ใช ไมใช ไมใช ตรวจพินิจ ตรวจพินิจ สัมภาษณ สัมภาษณ ขอสังเกต ขอสังเกต 

1 ใชสารเคมีที่ไมไดข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายในการกําจัดศัตรูพืช1/              

2 ใชสารเคมีที่ประกาศหามใชในการกําจัดศัตรพูืช2/              

3 ใชสารเคมีที่ไมเหมาะสมกับชนิดพชืและศัตรูพชื              

4 ใชสารเคมีในอัตราที่นอกเหนือจากคําแนะนําในฉลาก              

5 ใชสารเคมีที่ประเทศผูนําเขาหามใชในการกําจัดศัตรพูืชของพชืที่จะสงออก3/              

6 สถานที่เกบ็สารเคมีอยูติดกบัทีพ่ักอาศัย              

7 การจัดวางสารเคมีและวัตถอุันตรายอยูใกลมือเด็กเสี่ยงตอการเกิดอนัตราย              

8 สถานที่เกบ็สารเคมีไมมีหลังคากันแดดและฝน              

9 สถานที่จดัวางสารเคมีอยูติดหรืออยูใกลกับสถานที่ประกอบอาหาร              

10 สถานที่เกบ็สารเคมีอยูใกลแหลงน้าํและมีโอกาสทีจ่ะปนเปอนลงไปในแหลงน้ํา              

11 ภาชนะบรรจุสารเคมีไมมีการติดฉลากหรือปาย              

12 มีการถายเทสารเคมีไปเก็บไวในภาชนะอื่นทําใหมีโอกาสนําไปใชผิดไดงาย              

13 กอนการใชสารเคมีไมเคยอานฉลากกอนการใชสารเคมี              

14 ในขณะฉีดพนสารเคมีไมเคยสวมเครื่องปองกนัตัวเอง              

15 หลังการฉีดพนสารเคมีไมทําความสะอาดรางกาย              

16 หลังฉีดพนสารเคมีไมทําความสะอาดอปุกรณพนสารเคมีทุกครั้งหลังการใช              

17 พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิต              

หมายเหตุ             เคร่ืองปองกนั  ไดแกการใชหนากากหรือผาปดจมูก  ถุงมือ  หมวก  และรองเทาบูต 
                 1/ สารเคมีที่ขึน้ทะเบียนถูกตองจะตองมีเลขที่ทะเบยีนวัตถุอันตรายบนฉลาก 

           2/ สารเคมีที่ประกาศหามใชดูในเอกสารสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ  :  GAP พืช 
           3/  สารเคมีที่ประเทศผูนําเขาหามใชดูในเอกสารสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ  :  GAP พืช 

เกณฑการประเมิน ถาตอบวา    ไมใช  100%            ถือวาผานการประเมินขอกําหนดการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 ถาตอบวา    ไมใช  51-99%          ถือวาผานการประเมิน แตควรปรับปรุงแกไขตามเวลาที่กําหนด 
 ถาตอบวา    ไมใช  นอยกวา 50%          ถือวาไมผานการประเมิน  แตใหโอกาสปรับปรุงแกไขเปนขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ถาตอบวา     ใช  ในขอ  1 ขอ 2  หรือ  ขอ 5              ถือวาไมผานการประเมินขอกําหนดการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

สรุปการตรวจประเมินขอกําหนดที่  3 : วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
คร้ังที่  1   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  2   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
คร้ังที่  3   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้………………………………………….
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 01-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  4/8 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ขอกําหนดที ่4 :  การเก็บรักษาและการขนยายผลติผลในฟารม 
เกณฑท่ีกําหนด : สถานที่เก็บรักษาผลิตผล  อุปกรณ  และพาหนะในการขนยายผลิตผลจะตองมีคุณสมบัติปองกัน 

การปนเปอนของวัตถุอันตราย  ศัตรูพืช  และพาหะนําโรค  รวมทั้งตองขนยายผลิตผลอยางระมัดระวัง 
 รายการที่ตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 ไมมีสถานที่เก็บรกัษาผลิตผลโดยเฉพาะ              
2 สถานที่เกบ็รักษาผลิตผลไมสะอาด  หรือรกรุงรัง หรือไมเปนสัดสวน              
3 สถานที่เกบ็รักษาผลิตผลอบัทบึไมมีการถายเทของอากาศที่เหมาะสม              
4 ภาชนะบรรจุผลิตผลสําหรับเก็บรักษาไมสะอาดและไมปลอดภัย              
5 สถานที่เกบ็รักษาผลิตผลมีอุณหภูมคิวามชื้นทีไ่มเหมาะสมกับการเก็บรักษา

ผลิตผล 
             

6 สถานที่เกบ็รักษาผลิตผลอยูในบริเวณเดียวกันกบัสถานที่วางสารเคมี              
7 สถานที่เกบ็รักษาผลิตผลไมสามารถปองกันหนู  หรือแมลงสาบ  และ/หรือ

พาหะนาํโรคอื่น ๆ ได 
             

8 พาหนะที่ใชในการขนยายผลิตผลไมเหมาะสม  และไมมีวัสดุปองกันแดดและฝน              
9 พาหนะที่ใชขนยายผลิตผลไมมีการบํารุงรักษาที่ด ี              
10 แรงงานไมมีความระมัดระวังในการปฏิบัติการขนยายผลิตผล              
11 การจัดวางภาชนะบรรจุผลิตผลในสถานที่เก็บรักษามกัจะซอนกันหลายชั้น              
12 ไมรักษาเวลาในการขนสงผลิตผลไปถึงปลายทาง              

เกณฑการประเมิน ถาตอบวา    ไมใช  100%   ถือวาผานการประเมินขอกําหนดการเก็บรักษาและการขนยายผลิตผลในฟารม 
ถาตอบวา    ไมใช  51-99% ถือวาผานการประเมิน  แตตองปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ตามขอเสนอแนะ  ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 
 ถาตอบวา    ไมใช  นอยกวา 50% ถือวาไมผานการประเมิน   
 

สรุปการตรวจประเมินขอกําหนดที่ 4 : การเก็บรักษาและการขนยายผลิตผลในฟารม 
คร้ังที่  1   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  2   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
คร้ังที่  3   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้………………………………………….
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 01-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  5/8 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ขอกําหนดที ่ 5 :  การบันทึกขอมูล 
เกณฑท่ีกําหนด :  -  ตองมีบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายในการผลิตพืช 
                             -  ตองมีบันทึกการตรวจนับโรคและแมลงศัตรูพืชในแตละชวงการเจริญเติบโตที่เปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 
                             -  ตองมีการบันทึกขอมูลการจัดการเพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงคคุณภาพ 

 รายการที่ตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 ไมเคยจดบันทกึขอมูลการใชสารเคมีในฟารมปลูกในแบบบันทึก              
2 ไมเคยจดบันทกึขอมูลโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบในฟารมปลูก              
3 ขอมูลการใชสารเคมีในแบบบันทึกไมตรงกับชนิดของสารเคมีที่พบจากการ

ตรวจพินิจ 
             

4 ขอมูลโรคและแมลงศัตรูพืชที่บนัทกึไวในฟารมปลูกไมตรงกับที่พบเหน็จาก
การตรวจพนิิจ 

             

5 ขอมูลการปฏิบัตทิางเขตกรรมที่บนัทึกไมนาเชือ่วาจะสงผลใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพ 

             

เกณฑการประเมิน ถาตอบวา    ไมใช  100%   ถือวาผานการประเมินขอกําหนดการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 ถาตอบวา    ไมใช  51-99% ถือวาผานการประเมิน  แตควรปรับปรุงแกไขตามเวลาที่กําหนด 
 ถาตอบวา    ไมใช  นอยกวา 50% ถือวาไมผานการประเมิน  แตใหโอกาสปรับปรุงแกไขเปนขั้นตอนตาม 

ระยะเวลาที่กําหนด 

 

สรุปการตรวจประเมินขอกําหนดที่  5 : การบันทึกขอมูล  
คร้ังที่  1   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  2   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
คร้ังที่  3   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 01-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  6/8 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ขอกําหนดที่ 6  :  ผลิตผลปลอดจากศัตรูพชื 
เกณฑท่ีกําหนด  :  -  สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช  และปองกันกําจดัตามคําแนะนํา 
 -  ผลิตผลที่ผานการคัดแยกแลวตองไมมีโรคและแมลงศัตรูพืชติดอยู 
สภาพทั่วไปของตนพืช 6.1   สมบูรณ  6.2   คอนขางสมบูรณ    
 6.3   สมบูรณปานกลาง 6.4   มีอาการโรค/แมลงทําลายเล็กนอย
 6.5   มีอาการโรค/แมลงทาํลายปานกลาง 6.6   มีอาการโรค/แมลงทําลายคอนขางมาก   
 6.7   มีตนทรุดโทรมจํานวนปานกลาง 6.8   มีตนทรุดโทรมจํานวนมาก 

 รายการที่ตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 สํารวจและพบการระบาดและการเขาทําลายของแมลงศัตรูสําคัญที่เปนจุดวิกฤต
ที่ตองควบคุม  ตามที่ระบุในแผนควบคุมการผลิต  มากกวา 10% ของจํานวนตน
ในฟารม 

             

2 สํารวจและพบการระบาดของโรคพืชที่สําคัญที่เปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุม  
ตามที่ระบุในแผนควบคุมการผลติมากกวา 5% ของจํานวนตนในฟารม 

             

3 ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวมาแลวพบวามีแมลงศัตรูและการทาํลายของโรคพืชสําคัญที่
เปนจุดวิกฤตทีต่องควบคุมมากกวา 10% ของจํานวนผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว 

             

4 ผลิตผลที่ผานการคัดแยกแลวยังคงพบแมลงศัตรูและโรคพืชติดอยู              

เกณฑการประเมิน        ถาตอบวา   ใช   ขอ  1- ขอ 3   ตองปรับปรุงวิธีการแกปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชในฟารมปลูก 
   ถาตอบวา   ใช   ขอ 4               ถือวาไมผานการประเมินขอกําหนดผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช 

 

สรุปการตรวจประเมินขอกําหนดที่  6 : ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช 
คร้ังที่  1   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  2   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
คร้ังที่  3   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 01-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  7/8 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ขอกําหนดที่ 7 :  การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ 
เกณฑท่ีกําหนด :    -  ปฏิบัติและจัดการกระบวนการผลิตครบถวนทุกประเด็นทีเ่ปนจดุวิกฤตที่ตองควบคุม (CCP) 

ดานคุณภาพตามแผนควบคมุการผลิต 
-  ถาพบผลิตผลดอยคุณภาพไมสอดคลองกับวัตถุประสงคคุณภาพตองคัดแยกไวตางหาก 

 รายการที่ตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 ในแตละชวงของการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืชที่เปนจุดวกิฤตที่ตอง
ควบคุมตามที่ระบุในแผนควบคุมการผลิตไมมีการบันทกึขอมูล 

             

2 ไมสนใจและไมปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลติที่ระบุวาเปนจุดวกิฤตที่ตอง
ควบคุมดานคุณภาพ 

             

3 ไมเขาใจและไมสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติในแตละขั้นตอนการผลิต   
เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพได 

             

4 ไมเคยใหความรูดานกระบวนการผลิตแกแรงงานที่มหีนาที่รับผิดชอบดาน 
การผลิต 

             

5 ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวมาแลวพบวาเปนผลิตผลที่ไมตรงกบัวัตถปุระสงคคุณภาพ
มากกวา 10% ของจํานวนผลิตผลทีเ่ก็บเกี่ยว 

             

6 ผลิตผลที่ผานการคัดแยกแลว  ยังพบวามีผลิตผลดอยคุณภาพคละปนอยูมากกวา
เกณฑที่กาํหนดไว 

             

เกณฑการประเมิน ถาตอบวา    ไมใช  100%   ถือวาผานการประเมินขอกําหนดผลิตใหไดผลิตผลคุณภาพ 
 ถาตอบวา    ไมใช  51-99%      ถือวาผานการประเมิน  แตตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
  ตาง ๆ  ตามขอเสนอแนะและตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ถาตอบวา    ไมใช  นอยกวา 50% ถือวาไมผานการประเมิน  
                     และ/หรือตอบวาใชในขอ  6 
 

สรุปการตรวจประเมินขอกําหนดที่ 7 :  การจัดการกระบวนการผลิตเพือ่ใหไดผลิตผลคุณภาพ  
คร้ังที่  1   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  2   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
คร้ังที่  3   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้………………………………………….
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 01-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  8/8 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ขอกําหนดที่ 8 :  การเก็บเก่ียวและการปฏิบตัิหลังการเก็บเก่ียว ขอกําหนดที่ 8 :  การเก็บเก่ียวและการปฏิบตัิหลังการเก็บเก่ียว 
เกณฑท่ีกําหนด  :  -  อุปกรณในการเก็บเกีย่ว  วธีิการเก็บเกีย่ว  และภาชนะบรรจุตองสะอาด  ไมกอใหเกดิอันตราย

ตอผลิตผลและอันตรายตอความปลอดภยัในการบริโภค 
เกณฑท่ีกําหนด  :  -  อุปกรณในการเก็บเกีย่ว  วธีิการเก็บเกีย่ว  และภาชนะบรรจุตองสะอาด  ไมกอใหเกดิอันตราย

ตอผลิตผลและอันตรายตอความปลอดภยัในการบริโภค 
 -  ผลิตผลจะตองมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคคุณภาพ  -  ผลิตผลจะตองมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคคุณภาพ 

สภาพทั่วไปของผลิตผล 8.1   สะอาดสวยงาม 8.2   คอนขางสกปรก   8.3   อ่ืนๆ………………………. สภาพทั่วไปของผลิตผล 8.1   สะอาดสวยงาม 8.2   คอนขางสกปรก   8.3   อ่ืนๆ………………………. 
  รายการที่ตรวจ รายการที่ตรวจ ใช ใช ไมใช ไมใช ตรวจพินิจ ตรวจพินิจ สัมภาษณ สัมภาษณ ขอสังเกต ขอสังเกต 

1 ไมมีการบนัทึกขอมูลชวงการเจริญเติบโต  และ/หรือการพัฒนาการของผล  
เพื่อใชเปนตวับงชี้ระยะเวลาเกบ็เกี่ยว 

             

2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตประเมินความแกออนดวยสายตาอยางเดียว              

3 เก็บเกี่ยวผลผลติโดยไมคํานึงถึงความแกออนตามที่ตลาดตองการ              

4 ใชอุปกรณเก็บเกีย่วที่มีโอกาสเสี่ยง ที่จะทําใหผลผลติถูกกระทบกระเทือนไดงาย              

5 วิธีการเก็บเกี่ยวมผีลกระทบกระเทอืนกบัตนพืช              

6 วิธีการเก็บเกี่ยวทาํใหผลผลิตเสียหาย              

7 ไมสนใจและไมระมัดระวังในวิธีการเก็บเกี่ยว              

8 ไมเคยใหความรูดานการเก็บเกี่ยวแกแรงงานที่มีหนาที่รับผดิชอบการเก็บเกี่ยว              

9 เก็บเกี่ยวผลผลติโดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมทีอ่าจทําใหผลผลิตสูญเสียคุณภาพ              

10 ใชอุปกรณหรือภาชนะที่ไมสะอาดบรรจุผลิตผลหลังจากเก็บเกี่ยว              

11 น้ําที่ใชในกระบวนหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลมีความเสี่ยงตอการบรโิภค             (   ) ไมตรวจ 

12 ภาชนะบรรจุผลิตผลไมมีการบุหรือรองดวยวัสดุทีอ่อนนุม 
เพื่อปองกันผลิตผลมีรอยตําหนิ  หรือรอยช้ํา 

             

13 การจัดเรียงภาชนะบรรจุผลิตผลไมคํานึงถึงน้ําหนักกดทับทีอ่าจเปน 
อันตรายกบัผลติผล 

             

14 การเคลื่อนยายผลติผลจากในฟารมมายังโรงคัดแยก  
ไมคํานึงถึงการกระทบกระแทกของผลิตผล 

             

15 สถานทีป่ฏิบัติงานคัดแยก  และ/หรือบรรจุหีบหอสกปรกรกรุงรัง              

16 สถานทีป่ฏิบัติงานคัดแยก  และ/หรือบรรจุหีบหอไมเหมาะสม เชน  
สถานที่คับแคบ  ไมมีหลังคา  เปนตน 

             

17 ผูปฏิบัตกิารคัดแยกไมมีความรูประสบการณเพียงพอหรือไมไดรับการฝกฝน              

18 ผลิตผลกอนการคดัแยกและบรรจุหีบหอ ไมมีการลดความรอน (Pre-cooling)             (   ) ไมตรวจ 

เกณฑการประเมิน ถาตอบวา    ไมใช  100%   ถือวาผานการประเมินขอกําหนดการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 ถาตอบวา    ไมใช  51-99% ถือวาผานการประเมิน  แตตองปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตามขอเสนอแนะและระยะเวลาที่กําหนด 
 ถาตอบวา    ไมใช  นอยกวา 50% ถือวาไมผานการประเมิน 

สรุปการตรวจประเมินขอกําหนดที่ 8 :  การเก็บเก่ียวและการปฏิบตัิหลังการเก็บเก่ียว  
คร้ังที่  1   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 

คร้ังที่  2   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
คร้ังที่  3   ผาน   ไมผาน   ผาน  แตตองปรับปรุงแกไข  ดังนี…้…………………………………………. 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอบกพรองฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

แบบบันทึกขอบกพรอง  คร้ังที่................(วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................) 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชนิดพืช......................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร     -          -             หมายเลขประจําฟารม               -             -     
 

ขอบกพรองที่ตรวจพบ รายละเอียดขอบกพรอง 
กําหนดระยะเวลา
แกไข (วัน/เดือน/ป) 

   1. แหลงน้ํา  
 
 

 

   2. พื้นทีป่ลูก  
 
 

 

   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
 
 

 

   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม  
 
 

 

   5. การบนัทึกขอมูล  
 
 

 

   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช  
 
 

 

   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 
 ผลิตผลคุณภาพ 

 
 
 

 

   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  
 
 

 

 

ลงชื่อ.........................................................เจาของฟารม ลงชื่อ…………........................................ผูตรวจรับรอง 
 

 

 11 



 

 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอบกพรองฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

แบบบันทึกขอบกพรอง  คร้ังที่................(วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................) 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชนิดพืช......................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร     -          -             หมายเลขประจําฟารม               -             -     
 

ขอบกพรองที่ตรวจพบ รายละเอียดขอบกพรอง 
กําหนดระยะเวลา
แกไข (วัน/เดือน/ป) 

   1. แหลงน้ํา  
 
 

 

   2. พื้นทีป่ลูก  
 
 

 

   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
 
 

 

   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม  
 
 

 

   5. การบนัทึกขอมูล  
 
 

 

   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช  
 
 

 

   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 
 ผลิตผลคุณภาพ 

 
 
 

 

   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  
 
 

 

 

ลงชื่อ.........................................................เจาของฟารม ลงชื่อ…………........................................ผูตรวจรับรอง 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอบกพรองฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

แบบบันทึกขอบกพรอง  คร้ังที่................(วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................) 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชนิดพืช......................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร     -          -             หมายเลขประจําฟารม               -             -     
 

ขอบกพรองที่ตรวจพบ รายละเอียดขอบกพรอง 
กําหนดระยะเวลา
แกไข (วัน/เดือน/ป) 

   1. แหลงน้ํา  
 
 

 

   2. พื้นทีป่ลูก  
 
 

 

   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
 
 

 

   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม  
 
 

 

   5. การบนัทึกขอมูล  
 
 

 

   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช  
 
 

 

   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 
 ผลิตผลคุณภาพ 

 
 
 

 

   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  
 
 

 

 

ลงชื่อ.........................................................เจาของฟารม ลงชื่อ…………........................................ผูตรวจรับรอง 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การแกไขขอบกพรองฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

แบบบันทึกการแกไขขอบกพรอง  คร้ังที่................(วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................) 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชนิดพืช......................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร     -          -             หมายเลขประจําฟารม               -             -     
 

ขอบกพรองที่ตรวจพบ 
ผลการตรวจสอบ 

การแกไขขอบกพรอง 
วันที่ตรวจสอบ 
(วัน/เดือน/ป) 

   1. แหลงน้ํา  
 
 

 

   2. พื้นทีป่ลูก  
 
 

 

   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
 
 

 

   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม  
 
 

 

   5. การบนัทึกขอมูล  
 
 

 

   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช  
 
 

 

   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 
 ผลิตผลคุณภาพ 

 
 
 

 

   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  
 
 

 

 

ลงชื่อ.........................................................เจาของฟารม ลงชื่อ…………........................................ผูตรวจรับรอง
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การแกไขขอบกพรองฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 

 

แบบบันทึกการแกไขขอบกพรอง  คร้ังที่................(วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................) 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชนิดพืช......................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร     -          -             หมายเลขประจําฟารม               -             -     
 

ขอบกพรองที่ตรวจพบ 
ผลการตรวจสอบ 

การแกไขขอบกพรอง 
วันที่ตรวจสอบ 
(วัน/เดือน/ป) 

   1. แหลงน้ํา  
 
 

 

   2. พื้นทีป่ลูก  
 
 

 

   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
 
 

 

   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม  
 
 

 

   5. การบนัทึกขอมูล  
 
 

 

   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช  
 
 

 

   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 
 ผลิตผลคุณภาพ 

 
 
 

 

   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  
 
 

 

 

ลงชื่อ.........................................................เจาของฟารม ลงชื่อ…………........................................ผูตรวจรับรอง 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การแกไขขอบกพรองฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

แบบบันทึกการแกไขขอบกพรอง  คร้ังที่................(วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................) 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชนิดพืช......................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร     -          -             หมายเลขประจําฟารม               -             -     
 

ขอบกพรองที่ตรวจพบ 
ผลการตรวจสอบ 

การแกไขขอบกพรอง 
วันที่ตรวจสอบ 
(วัน/เดือน/ป) 

   1. แหลงน้ํา  
 
 

 

   2. พื้นทีป่ลูก  
 
 

 

   3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
 
 

 

   4. การเกบ็รักษา และการขนยายผลิตผลในฟารม  
 
 

 

   5. การบนัทึกขอมูล  
 
 

 

   6. ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช  
 
 

 

   7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได 
 ผลิตผลคุณภาพ 

 
 
 

 

   8. การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  
 
 

 

 

ลงชื่อ.........................................................เจาของฟารม ลงชื่อ…………........................................ผูตรวจรับรอง 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก    แบบสรุปการตรวจประเมินฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-04 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 

 เจาของฟารม ช่ือ......………..........นามสกุล..............................หมายเลขประจําฟารม                 -             -                
ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมนิ 

1. แหลงน้ํา • น้ําที่ใช ตองไดจากแหลงที่ไมมี
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการ
ปนเปอน 

•  ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หาก
อยูในสภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ 
และวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

  ผาน 
ตรวจพินิจ 

 ผาน            
มีผลวิเคราะห 

 ไมผาน ผลวิเคราะห
เกินคามาตรฐาน 

2. พื้นท่ีปลูก • ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีวัตถุอันตรายที่
จะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอน
ในผลิตผล 

•  ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หาก
อยูในสภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ 
และวิเคราะหคุณภาพดิน 

  ผาน 
ตรวจพินิจ 

 ผาน           
มีผลวิเคราะห 

 ไมผาน ผลวิเคราะห
เกินคามาตรฐาน 

3. การใชวัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร 

• หากมีการใช ใหใชตามคําแนะนํา
หรืออางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
หรือตามคําแนะนําในฉลากที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

•  ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับ
รายการสารเคมีที่ประเทศคูคาอนุญาต
ใหใช 

•  หามใชวัตถุอันตรายที่ระบุใน
ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
หามใช 

• ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

• ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร และสุม
ตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคาง
ในผลิตผลกรณีมีขอสงสัย 
 

  ผาน 
  สถานที่เก็บวัตถุอันตราย 
 บันทึกขอมูลการใชวัตถุ    

อันตราย 
 ผลวิเคราะหสารพิษ

ตกคางไมเกินคาความ
ปลอดภัยมาตรฐาน   
 
 

 ไมผาน 
 สถานที่เก็บวัตถุ

อันตราย 
 ผลวิเคราะหสารพิษ

ตกคาง 
เกินคาความปลอดภัย
มาตรฐาน 
 
 

4. การเก็บรกัษาและ
การขนยายผลิตผล
ในแปลง 

• สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด มี
อากาศถายเทไดด ีสามารถปองกันการ
ปนเปอนจากวัตถุแปลกปลอม วัตถุ
อันตราย และสัตวพาหะนําโรค 

• อุปกรณและพาหนะในการขนยาย
ตองสะอาดปราศจากการปนเปอนสิ่ง
อันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยใน
การบริโภค 

• ตองขนยายผลิตผลอยาง
ระมัดระวังมิใหเกิดรอยช้ํา 

•  ตรวจพินิจสถานที่อุปกรณ 
ภาชนะบรรจุ ขั้นตอน และวิธีการ
ขนยายผลิตผล 

 ผาน  ตรวจพินิจ 
 สถานที่เก็บรักษาผลิตผล 
 อุปกรณในการขนยาย 
 ภาชนะบรรจุ 
 วิธีการขนยายผลิตผล    

       ไมผาน  เหตุผล 
(ระบุ)……………… 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................    

5. การบันทึกขอมูล • ตองมีการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับ
การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

•   ตองมีการบันทึกแหลงที่มาของ
หนอพันธุ 

•  ตองมีการบันทึกขอมูลการตัดแตง
หนอ และการตัดปลีกลวย 

•  ตองมีการบันทึกขอมูลการเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

• ตรวจบันทึกขอมูลของ
เกษตรกรตามแบบบันทึกขอมูล 

 ผาน บันทึกขอมูลถูกตอง 
และครบถวน 

      ไมผาน  เหตุผล 
(ระบุ) ………………… 
...................................... 
.................................... 
……………………….. 

6. ผลิตผลปลอดจาก
ศัตรูพืช 

• สํารวจการเขาทําลายของดวงเจาะ
ลําตน เพลี้ยไฟ  เพลี้ยแปง โรคผลจุด 
และโรคจุดกระบนผล ถาพบการ 

• ตรวจบันทึก ขอมูลการ
ปองกันกําจัดศัตรูกลวย 

• ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

     ผาน 
    บันทึกการปองกันกําจัด
ศัตรู 

      ไมผาน  เหตุผล 
(ระบุ)............................ 
………………………. 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     แบบสรุปการตรวจประเมินฟารม 

หมายเลขเอกสาร 01-07 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนดเกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมนิ ลําดับขอกําหนด 

 ระบาด หรือการทําลายเกินคาควบคุม 
ตองปองกันกําจัด 

•  ผล ี่เก็บเกี่ยวแลวตองไมมีไข 
และตัวหนอนเจาะลําตน เพลี้ยไฟ  
เพลี้ยแปง  โรคผลจุด  โรคจุดกระบน
ผล และศัตรูอื่น ถาพบตองคัดแยกไว
ตางหาก 

ผลิตท

   ตรวจพินิจผลการคัดแยก  

7. การจัดการ
กระบวนการผลิต 
เพื่อใหไดผลผลิต
คุณภาพตรงตาม
ความตองการของ
ตลาด 

    7.1  ตรงตาม

พันธุ 

 
 
 
 
 
 

• เลือกพันธุปลูกที่ตรงตามความ
ตองการของตลาด                            

• เลือกหนอพันธุที่มีคุณภาพดีตรง
ตามมาตรฐานพันธุจากแหลงพันธุที่
เชื่อถือได 

• ผลิตหนอพันธุที่มีประวัติการผลิต
ที่เชื่อถือได 

 
 
 
 
 
 

• ตรวจบันทึกแหลงที่มาของ
หนอพันธุ 
 

 
 
 
 
 
 

 ผาน                                     
 บันทึกแหลงที่มาของ

หนอพันธุ 
 บันทึกการตัดแตงหนอ

และการตัดปลีกลวย 

 
 
 
 
 
 

 ไมผาน  เหตุผล  
(ระบุ) ..................... 
................................ 
................................ 
 
 

    7.2   การเรียงตัว
ของผลภายในหวี
เปนระเบียบ 

• ตัดแตงหนอและตัดปลีกลวยตาม
คําแนะนํา 

• ตรวจบันทึกขอมูลการตัดแตง
หนอและการตัดปลีกลวย 

•    ตรวจพินิจผลการปฏิบัติ 

  

8. การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว 

•   เก็บเกี่ยวกลวยที่มลีักษณะ ตรงตาม
ความตองการของตลาด เมื่อ45 วันหลัง
ตัดปลีแลว กรณีเปนกลวยไขและไม
นอยกวา 90 วันหลังตัดปลีแลว กรณี
เปนกลวยหอม 

•   คัดแยกหวีกลวยตามความตองการ
ของแตละตลาดอยางระมัดระวังและ
คัดแยกหวีกลวยที่เสียหายจากการเก็บ
เกี่ยว หรือมีตําหนิจากโรคและแมลง 
หรือหวีกลวยที่ไมไดคุณภาพตามความ
ตองการของตลาดหรือมีศัตรูพืชติดอยู 
แยกไวตางหาก  

•   อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะ
บรรจุและวิธีการเก็บเกี่ยวจะตองไม
กอใหเกิดอันตรายตอคุณภาพผล และ
ปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีผลตอการ
บริโภค 

• ตรวจบันทึกขอมูลการเก็บ
เกี่ยว และการ ปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยวในแปลง 

• ตรวจพินิจผลิตผลหลังการ
เก็บเกี่ยวและผลการคัดแยก 

• ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะ
บรรจุ และวิธีการเก็บเกี่ยว 

 ผาน  ตรวจพินิจ 
 อุปกรณเก็บเกี่ยว 
 ภาชนะบรรจุ 
 วิธีการเก็บเกี่ยว 
 คุณภาพผลิตผลหลังการ

เก็บเกี่ยว 
 การคัดแยก 
 คุณภาพผลิตผลหลังการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
 ผาน บันทึกการเก็บเกี่ยว

และการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว 

        ไมผาน  เหตุผล 
 (ระบุ) ……………… 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
....................................    
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก    การเก็บตัวอยางดนิ  น้ํา  และพืชสงวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 02-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

แบบบันทึกการเก็บตัวอยางดิน  น้ํา  และพืชสงวิเคราะห 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชนิดพืช......................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร     -          -             หมายเลขประจําฟารม               -             -     
 

วัน เดือน ป ผลการวิเคราะห  
ลําดับท่ี 

รายละเอียดของตัวอยาง 
(ดิน/น้ํา/พืช และ วันที่เก็บ)  

ผูเก็บ
ตัวอยาง สงตัวอยาง รับผลวิเคราะห ไมพบ พบแตอยูในเกณฑปลอดภัย พบแตอยูในเกณฑไมปลอดภัย 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

หมายเหตุ   ตองเก็บใบแจงผลการวิเคราะหดนิ  น้ํา  และพืชไวเปนหลักฐานทกุครั้ง  

 ลงชื่อ...................................................เจาของฟารม ลงชื่อ..................................................ผูตรวจรับรอง 

          (.......................................................)     (......................................................) 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก    การเก็บตัวอยางดนิ  น้ํา  และพืชสงวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 02-05 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

แบบบันทึกการเก็บตัวอยางดิน  น้ํา  และพืชสงวิเคราะห 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชนิดพืช......................................... 
หมายเลขประจําตัวเกษตรกร     -          -             หมายเลขประจําฟารม               -             -     
 

วัน เดือน ป ผลการวิเคราะห  
ลําดับท่ี 

รายละเอียดของตัวอยาง 
(ดิน/น้ํา/พืช และ วันที่เก็บ)  

ผูเก็บ
ตัวอยาง สงตัวอยาง รับผลวิเคราะห ไมพบ พบแตอยูในเกณฑปลอดภัย พบแตอยูในเกณฑไมปลอดภัย 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

หมายเหตุ   ตองเก็บใบแจงผลการวิเคราะหดนิ  น้ํา  และพืชไวเปนหลักฐานทกุครั้ง  

 ลงชื่อ...................................................เจาของฟารม ลงชื่อ..................................................ผูตรวจรับรอง 

          (.......................................................)     (......................................................) 
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บันทึก 
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บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมลูทั่วไปของเกษตรกร 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ  :  GAP กลวย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอมูลประจาํฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-06 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ขอมูลประจําป................................................. 
 
เจาของฟารมชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล.................................................. 

หมายเลขประจําฟารม                   -                 - 
พืช..............................................จํานวน...................ไร   แยกเปน.....................แปลง 
ช่ือผูติดตอหรือผูแทน 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นามสกุล......................................................................... 
เลขที่ .................หมูที่.......บาน..............................ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................... 
แขวง/ตําบล.......................เขต/อําเภอ.................................จังหวดั.........................รหัสไปรษณยี......................... 
โทรศัพท...........................โทรสาร......................................e-mail…………………………………..................... 

ลงชื่อผูติดตอหรือผูแทน............................................................ 
                                       (.........................................................) 

ที่ตั้งฟารม เลขที่ ................หมูที่.......บาน................................ตรอก/ซอย.............................ถนน......................... 
แขวง/ตําบล.......................เขต/อําเภอ.................................จังหวดั.........................รหัสไปรษณยี......................... 

แผนผังที่ต้ังฟารม แสดงเสนทางคมนาคม และสถานที่สําคัญในบริเวณใกลเคียง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังฟารม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศ เหนือ 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอมูลประจาํฟารม 

หมายเลขเอกสาร 02-06 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

1.1 พันธุที่ปลูก 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 

1.2 ระบบน้ําที่ใช............................................................อัตราการจายน้ํา........................................ลิตร/ช่ัวโมง 
1.3   ประเภทดิน.................................................................................................................................................. 
1.4   ประวัติการใชพื้นที่การผลิต กอนปลูกพืชปจจุบนัยอนหลัง 3 ป 

        พื้นที่ไมเคยใชประโยชนทางการเกษตร 
                      พื้นที่ใชประโยชนทางการเกษตร  ชนิดของพืชที่เคยปลกูมากอน  ปที่  1 ..................................... 
                         ปที่  2 ..................................... 
1.5 ประวัติการแพรระบาดของศัตรูพืช  และการจัดการ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
1.6  ชนิดของพืชที่ปลูกขางเคียง  ไมมี            มี................................................................... 
1.7 ขอมูลอ่ืน ๆ.................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

แผนที่ภายในฟารม (ระบุ แหลงน้ํา อาคาร หรือสิ่งกอสรางอืน่ ๆ ที่ปรากฏในฟารม)   

 
 

ทิศ เหนือ 
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