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หมายเลขบัตรประชาชน  สังกัดกลุ่ม.................................................. 

.............................................สังกัดกลุ่ม/องค์กร............................................................   

    

 

 

 

แผนผังฟาร์ม แสดงแปลงผลิตทุกแปลง ให้หมายเลขแปลงหรือชื่อแปลง ระบคุวามเป็นอินทรีย์หรือปกติ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ช่ือเจ้าของ...............................................................................โทรศัพท์..............................โทรสาร.......................... 
ท่ีอยู่เลขท่ี................หมู่ท่ี...................ต าบล...............................อ าเภอ............................จังหวัด............................. 
ช่ือแปลงหรือฟาร์มท่ีผลิต...........................................................................ขนาดพื้นท่ี...................ไร่............งาน. 
ท่ีต้ัง........................................................................................................................................................................ 
จ านวนแปลงท้ังหมด..................แปลง...........เป็นอินทรีย์...............................แปลง แปลงปกติ.......................แปลง 
วันหรือปีท่ีเลิกสารเคมีครั้งสุดท้าย..วันท่ี..........เดือน..................พศ....................................................................... 
หากแปลงผลิตไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมด มีแผนการปรับเปล่ียนเข้าสู่อินทรีย์ท้ังหมดภายในปี............................... 
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1. ประวัติแปลงทุกแปลง ในรอบปีที่ผ่านมา (ท้ังอินทรีย์และไม่อินทรีย์ ตามท่ีระบุไว้ในแผนท่ี) 
 

แปลงท่ีและ 
ช่ือแปลง 

เนื้อที ่ ชนิดพืชท่ีปลูก หรือสัตว์ท่ีเล้ียงในแต่ละ
แปลง 

วันสุดท้ายเลิก
ใช้สารที่ห้ามใช้ 

สถานะปัจจุบัน
ของแปลง 

1     อินทรีย์ ปกติ 
รับรองโดย................... 

2     อินทรีย์ ปกติ 
รับรองโดย................... 

3     อินทรีย์ ปกติ 
รับรองโดย................... 

4     อินทรีย์ ปกติ 
รับรองโดย................... 

5     อินทรีย์ ปกติ 
รับรองโดย.................. 

 
2. การจัดการดิน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

2.1 วิธีการเตรียมแปลง  เครื่องจักรระบุ............................แรงงานสัตว์ อื่นๆ.................... 

2.2 การปรับปรุง-บ ารุงดิน มีการใส่ปุ๋ยหรือธาตุอาหารบ ารุงดิน        

แปลง
ที่ 

ชนิดปุ๋ย ปริมาณ 
กก/ไร่ 

วันเดือน
ปี 

ปริมาณ
รวม 

แหล่งที่มา 
 

1 ระหว่างเตรียมดิน     
ระหว่างผลิต     

2 ระหว่างเตรียมดิน     
ระหว่างผลิต     

3 ระหว่างเตรียมดิน     
ระหว่างผลิต     

4 ระหว่างเตรียมดิน     
ระหว่างผลิต     

5 ระหว่างเตรียมดิน     
ระหว่างผลิต     
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3. การใช้สารก าจัดศัตรูพืช 

 ก าจัดแมลง ก าจัดโรค ก าจัดวัชพืช อื่นๆ 
ใช้/ไม่ใช ้     
วันที่ใช้     
ชื่อสาร     
แหล่งผลิต     
อัตรา/ไร่     
ปริมาณท่ีใช ้     
อุปกรณ์ที่ใช ้     

 
4. การวิเคราะห์ดิน (หากมี) 

วัน เดือน ปี ท่ีวิเคราะห์...........................................หน่วยงานท่ีวิเคราะห์......................................... -
รายละเอียดผลการวิเคราะห์............................................................................................................... 

5. แผนการผลิตเฉพาะพืชอินทรีย์ (ในปีเร่ิมสมัคร หากมีการเพิ่มเติมปีต่อไปให้แนบมาใหม่) 
5.1 ชนิดและจ านวนพืชที่ปลูกแต่ละแปลง 

แปลง
ท่ี 

พื้นท่ี ชนิดพืช  ผลผลิตหลัก หน่วยวัด ปริมาณ 
จ านวน/ป ี

1      
2      
3      
4      
5      

5.2 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ หรือพันธุพ์ืช (โปรดระบุ ผลิตเอง หรือน ามาจากแหล่งอื่น ระบุแหล่งท่ีมา) 

ชนิดพืช เมล็ด/ท่อนพันธุ์ แหล่งท่ีมา จากแปลงท่ี 
    
    
    
    
5.3 หากมีการใช้สารสกัดธรรมชาติ (โปรดระบุรายละเอียด วิธีการเตรียมและการใช้โดยละเอียด) 

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

.................................................................................................................................................................................... 
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6. การจัดการน้ า  
 6.1 แหล่งน้ าท่ีใช้มาจาก...................................... 

6.2 มีแผนการป้องกันการปนเป้ือนอย่างไร......................................................................................... 
 6.2 จ านวนบ่อน้ า/สระน้ า........................บ่อ  การใช้ประโยชน์........................................................... 
 6.3 การวิเคราะห์น้ า  
 - วัน เดือน ปี ท่ีวิเคราะห์.............................................ช่ือหน่วยงาน................................................... 
 -รายละเอียดผลการวิเคราะห์................................................................................................................ 

7.การจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการตลาด (อธิบายขัน้ตอนจากฟาร์มถึงการรวบรวมในกลุ่มหรือการน าไป
จ าหน่าย เอง) เช่น การรวบรวมข้าว การสีข้าว การรวบรวมผัก การแปรรูป เป็นต้น  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง 
 
ลงช่ือ.................................................................. วันท่ีบันทึก...................................................................... 
(.............................................................................) 
ลงช่ือพยาน............................................................. 
(.............................................................................) 

 
8.แผนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 

8.1 ชนิดของปศุสัตว์อินทรีย์เฉพาะที่ขอรับรอง  
 

 โคเนื้อ 
ผลผลิตต่อปี............ตัว 

โคนม 
แม่รีดนม...........ตัว/ปี 
น้ านม...............ตัน/ปี 

ไก่/เป็ดเนื้อ........ 
ไก่......................ตัว/ปี 
เป็ด....................ตัว/ปี 

ไก่/เป็ดไข่ 
แม่...................ตัว/ปี
ไข่..................ฟอง/ปี 

สุกร
........................ 
ผลผลิต...........ต่อป ี

 
8.2 ที่มาพันธุ์สัตว์    ผลิตในฟาร์มทั้งหมด    น าเข้าท้ังหมด   น าเข้าบางส่วน 
   -หากน าเข้า(ระบ ุแหล่งท่ีมา และอายุเมื่อน าเข้า) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
8.3 อาหารสัตว์  
8.3.1 การผลิตอาหารสัตว์ ผสมเอง ซื้อตลาด ซื้อจากกลุ่ม อื่นๆ 
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8.3.2 ชนิดและแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ทุกชนิดในรอบปี 

-วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีผลิตได้เองในฟาร์มได้แก่ ............................................................................................... 
-วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีน าเข้าจากภายนอก ได้แก่................................................................................................ 
ชนิดวัตถุดิบน าเข้า แหล่งที่มา สถานะ 

อินทรีย์/ธรรมชาติ/ปกติ 
ขออนุญาตจากกลุ่มหรือไม ่

1.    

2.    

3.    

4.    

 
8.4.3 มีการใช้สารเสริม ยาป้องกันโรค สารเร่งการเจริญเติบโต ในอาหารสัตว์               ใช้      ไม่ใช้ 
 (รวมท้ังสมุนไพรและน้ าหมักชีวภาพ)  

ชื่อวัสดุ ประเภท (อาหารเสริม ป้องกัน
โรค สารเรง่การเจริญ) 

เป็นสารธรรมชาติ 
    ใช่/ไม่ใช ่

ระยะเวลา/เหตุผลทีใ่ช้ 

    
    
    
    

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม เช่น สูตรอาหาร และการผสมอาหารสัตว์
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
8.4.5  อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การจัดเก็บอาหารสัตว์ อาหารส ารอง วิธีการให้อาหาร และวัตถุดิบท่ี 
แตกต่างกันตามฤดูกาล รวมท้ังแผนการจัดหาอาหารอินทรีย์เพียงพอตลอดปี
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
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8.4.6 แหล่งน้ าด่ืม 

- มีน้ าสะอาดให้สัตว์ดื่มเพียงพอหรือไม่   เพียงพอ   ไม่เพียงพอใช้น้ าจากแหล่งอื่น 
- ระบุแหล่งน้ าด่ืมส าหรับสัตว์ ............................................................................................................ 

 

9.การจัดการผลิตผลสัตว์ (อธิบายขั้นตอนจากฟาร์มถึงการรวบรวมในกลุ่ม หรือการน าไปจ าหน่ายเอง) 
เช่น การรวบรวมไข่  การรวบรวมสัตว์มีชีวิต และช าแหละสัตว์ เป็นต้น  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง 
 
ลงช่ือ.................................................................. วันท่ีบันทึก...................................................................... 
(.............................................................................) 
ลงช่ือพยาน............................................................. 
(.............................................................................) 


