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หมายเลขบัตรประชาชน สังกัดกลุ่ม..................................................
ชื่อเจ้าของ...............................................................................โทรศั
พท์..............................โทรสาร..........................
.............................................สั
งกัดกลุ่ม/องค์กร............................................................
ที่อยู่เลขที่................หมู่ที่...................ตาบล...............................อาเภอ............................จังหวัด.............................
ชื่อแปลงหรือฟาร์มที่ผลิต...........................................................................ขนาดพื้นที่...................ไร่............งาน.
ที่ตั้ง........................................................................................................................................................................
จานวนแปลงทั้งหมด..................แปลง...........เป็นอินทรีย์...............................แปลง แปลงปกติ.......................แปลง
วันหรือปีที่เลิกสารเคมีครั้งสุดท้าย..วันที่..........เดือน..................พศ.......................................................................
หากแปลงผลิตไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมด มีแผนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่อินทรีย์ทั้งหมดภายในปี...............................
แผนผังฟาร์ม แสดงแปลงผลิตทุกแปลง ให้หมายเลขแปลงหรือชื่อแปลง ระบุความเป็นอินทรีย์หรือปกติ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง
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1. ประวัติแปลงทุกแปลง ในรอบปีที่ผ่านมา (ทั้งอินทรีย์และไม่อินทรีย์ ตามที่ระบุไว้ในแผนที่)
แปลงที่และ
ชื่อแปลง

เนื้อที่

ชนิดพืชที่ปลูก หรือสัตว์ที่เลี้ยงในแต่ละ
แปลง

วันสุดท้ายเลิก
ใช้สารที่ห้ามใช้

1

สถานะปัจจุบัน
ของแปลง
อินทรีย์ ปกติ
รับรองโดย...................
อินทรีย์ ปกติ
รับรองโดย...................
อินทรีย์ ปกติ
รับรองโดย...................
อินทรีย์ ปกติ
รับรองโดย...................
อินทรีย์ ปกติ
รับรองโดย..................

2
3
4
5
2. การจัดการดิน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

2.1 วิธีการเตรียมแปลง  เครื่องจักรระบุ............................แรงงานสัตว์ อื่นๆ....................
2.2 การปรับปรุง-บารุงดิน มีการใส่ปุ๋ยหรือธาตุอาหารบารุงดิน
แปลง
ที่

1

ชนิดปุ๋ย

ปริมาณ วันเดือน ปริมาณ
กก/ไร่
ปี
รวม

แหล่งที่มา

ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต

2

ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต

3

ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต

4

ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต

5

ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต
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3. การใช้สารกาจัดศัตรูพืช
กาจัดแมลง

กาจัดโรค

กาจัดวัชพืช

อื่นๆ

ใช้/ไม่ใช้
วันที่ใช้
ชื่อสาร
แหล่งผลิต
อัตรา/ไร่
ปริมาณที่ใช้
อุปกรณ์ที่ใช้

4. การวิเคราะห์ดิน (หากมี)
วัน เดือน ปี ที่วิเคราะห์...........................................หน่วยงานที่วิเคราะห์......................................... รายละเอียดผลการวิเคราะห์...............................................................................................................
5. แผนการผลิตเฉพาะพืชอินทรีย์ (ในปีเริ่มสมัคร หากมีการเพิ่มเติมปีต่อไปให้แนบมาใหม่)
5.1 ชนิดและจานวนพืชที่ปลูกแต่ละแปลง
แปลง พื้นที่ ชนิดพืช
ผลผลิตหลัก
หน่วยวัด ปริมาณ
ที่
จานวน/ปี
1
2
3
4
5
5.2 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ หรือพันธุพ์ ืช (โปรดระบุ ผลิตเอง หรือนามาจากแหล่งอื่น ระบุแหล่งที่มา)
ชนิดพืช

เมล็ด/ท่อนพันธุ์

แหล่งที่มา

จากแปลงที่

5.3 หากมีการใช้สารสกัดธรรมชาติ (โปรดระบุรายละเอียด วิธีการเตรียมและการใช้โดยละเอียด)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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6. การจัดการน้า
6.1 แหล่งน้าที่ใช้มาจาก......................................
6.2 มีแผนการป้องกันการปนเปื้อนอย่างไร.........................................................................................
6.2 จานวนบ่อน้า/สระน้า........................บ่อ การใช้ประโยชน์...........................................................
6.3 การวิเคราะห์น้า
- วัน เดือน ปี ที่วิเคราะห์.............................................ชื่อหน่วยงาน...................................................
-รายละเอียดผลการวิเคราะห์................................................................................................................
7.การจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการตลาด (อธิบายขัน้ ตอนจากฟาร์มถึงการรวบรวมในกลุ่มหรือการนาไป
จาหน่าย เอง) เช่น การรวบรวมข้าว การสีข้าว การรวบรวมผัก การแปรรูป เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ.................................................................. วันที่บันทึก......................................................................
(.............................................................................)
ลงชื่อพยาน.............................................................
(.............................................................................)

8.แผนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
8.1 ชนิดของปศุสัตว์อินทรีย์เฉพาะที่ขอรับรอง
 โคเนื้อ

โคนม

ไก่/เป็ดเนื้อ........ ไก่/เป็ดไข่

สุกร
ผลผลิตต่อปี............ตัว แม่รีดนม...........ตัว/ปี ไก่......................ตัว/ปี แม่...................ตัว/ปี ........................
น้านม...............ตัน/ปี เป็ด....................ตัว/ปี ไข่..................ฟอง/ปี ผลผลิต...........ต่อปี
8.2 ที่มาพันธุ์สัตว์  ผลิตในฟาร์มทั้งหมด  นาเข้าทั้งหมด  นาเข้าบางส่วน
-หากนาเข้า(ระบุ แหล่งที่มา และอายุเมื่อนาเข้า)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
8.3 อาหารสัตว์
8.3.1 การผลิตอาหารสัตว์
ผสมเอง
ซื้อตลาด
ซื้อจากกลุ่ม อื่นๆ
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8.3.2 ชนิดและแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ทุกชนิดในรอบปี
-วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตได้เองในฟาร์มได้แก่ ...............................................................................................
-วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นาเข้าจากภายนอก ได้แก่................................................................................................
ชนิดวัตถุดิบนาเข้า

แหล่งที่มา

สถานะ
อินทรีย์/ธรรมชาติ/ปกติ

ขออนุญาตจากกลุ่มหรือไม่

1.
2.
3.
4.
8.4.3 มีการใช้สารเสริม ยาป้องกันโรค สารเร่งการเจริญเติบโต ในอาหารสัตว์
(รวมทั้งสมุนไพรและน้าหมักชีวภาพ)
ชื่อวัสดุ

ประเภท (อาหารเสริม ป้องกัน เป็นสารธรรมชาติ
โรค สารเร่งการเจริญ)
ใช่/ไม่ใช่

 ใช้

 ไม่ใช้

ระยะเวลา/เหตุผลทีใ่ ช้

คาอธิบายเพิ่มเติม เช่น สูตรอาหาร และการผสมอาหารสัตว์
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
8.4.5 อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การจัดเก็บอาหารสัตว์ อาหารสารอง วิธีการให้อาหาร และวัตถุดิบที่
แตกต่างกันตามฤดูกาล รวมทั้งแผนการจัดหาอาหารอินทรีย์เพียงพอตลอดปี
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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8.4.6 แหล่งน้าดื่ม
- มีน้าสะอาดให้สัตว์ดื่มเพียงพอหรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอใช้น้าจากแหล่งอื่น
- ระบุแหล่งน้าดื่มสาหรับสัตว์ ............................................................................................................

9.การจัดการผลิตผลสัตว์ (อธิบายขั้นตอนจากฟาร์มถึงการรวบรวมในกลุ่ม หรือการนาไปจาหน่ายเอง)
เช่น การรวบรวมไข่ การรวบรวมสัตว์มีชีวิต และชาแหละสัตว์ เป็นต้น
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ.................................................................. วันที่บันทึก......................................................................
(.............................................................................)
ลงชื่อพยาน.............................................................
(.............................................................................)
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