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๑. การเลือกพ้ืนท่ี (    ) ควรอยูหางจากถนนหลวง โรงงาน เขตอุตสาหกรรม หรือแหลง 
 มลพิษ และไมอยูใกลกับแปลงพืชในระบบเคมี 
 (    ) ถาเปนพ้ืนท่ีซ่ึงเคยใชสารเคมีหรือสารสังเคราะหมากอน จะตอง 
 ผานระยะปรับเปลี่ยน ๑ ป สําหรับพืชลมลุก และ ๓ ปสําหรับยืนตน 
 (    ) แหลงน้ําตองเปนน้ําสะอาด ไมมีสารพิษเจือปน ไดแก 
        - น้ําฝนซ่ึงมีบอกักเก็บ 
        - น้ําในพ้ืนท่ีหรือน้ําบาดาลท่ีอยูลึกกวาระดับน้ําในดิน ซ่ึงไมมีน้ํา 
 จากแหลงท่ีมีการปนเปอนของสารพิษหรือสารเคมีไหลลงมาปะปน 
        - น้ําจากแมน้ํา ลําคลอง หรือคลองชลประทานท่ีมีบอกักเก็บ และ 
 อาจตองวิเคราะหคุณภาพน้ําใชทางการเกษตรตามท่ีมาตรฐานกําหนด 
๒. การวางแผนการจัดการ  
   ๒.๑ การวางแผนการปองกัน (    ) ปลูกพืชเปนแนวกันชนเพ่ือปองกันฝุน ควัน หรือละอองสารเคมี 
การปนเปอนท่ีอาจปะปนมากับดิน ท่ีปลิวมากับลม 
น้ํา อากาศ (    ) ทําคันดินก้ันมิใหน้ําจากแปลงขางเคียงท่ีปลูกพืชแบบเคมีไหลเขา 
 มาในพ้ืนท่ีปลูกพืชอินทรีย 
   ๒.๒ การวางแผนจัดการผลติ (    ) ควรเลือกฤดูปลูก จัดระบบการปลูก และแปลงปลูกใหเหมาะสม 
 กับชนิดพืชท่ีปลูก 
 (    ) ควรเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือใหสอดคลองกับหลักการ 
 เกษตรอินทรียทุกข้ันตอน ตั้งแตการเตรียมแปลงจนถึงเก็บเก่ียว ไมใช 
 อุปกรณและเครื่องมือปะปนกับการผลิตแบบเคมี ถามีความจําเปนตอง 
 ไถเตรียมดินดวยรถภายนอกฟารม จะตองลางทําความสะอาดรถไถ 
 กอนเขามาในพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย 
๓. การคัดเลือกพันธุ (    ) ควรใชพันธุท่ีเหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศ มีความ 
 ตานทานตอศัตรูพืช  
 (    ) ควรเปนพันธุพืชท่ีมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 
 (    ) หามใชพันธุพืชท่ีไดจากการดัดแปลงพันธุกรรมและ/หรือผานการ 
 อาบรังสี 
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๔. การจัดการและการปรับปรุงดิน (    ) ใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติ โดยสิ่งเหลานี้ตองปราศจากการ 
 ปนเปอนของวัสดุตองหามตามท่ีกําหนดไว เชน ดินมีความอุดมสมบรูณ 
 ต่ํา ใหปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยคอก ปุยหมัก เศษซากพืช และปลูกพืช 
 ตระกูลถ่ัวเพ่ือไถกลบเปนปุยพืชสด ดินเปนกรดใหใสหินปูนบด ถา 
 ตองการเพ่ิมธาตุแมกนีเซียมใหใสปูนโดโลไมท ดินขาดโปแตสเซียมให 
 ใชปุยมูลคางคาว เกลือโปแตสเซียมธรรมชาติ หรือข้ีเถาถาน ดินขาด 
 ฟอสฟอรัสใหใชปุยหินฟอสเฟต หากไมแนใจวาเปนสารตองหามหรือไม 
 ใหตรวจสอบรายชื่อสารท่ีอนุญาตหรือไมอนุญาตใหใชปรับปรุงบํารุงดิน 
 ไดในขอกําหนดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตร 
๕.การจัดการศัตรูพืช  
   ๕.๑ กอนการปลูกพืช (    ) การเตรียมเมล็ดพันธุ ควรใชเมล็ดพันธุท่ีปราศจากโรค แมลง และ 
 วัชพืช โดยกรรมวิธีดังนี้ 
        - แชเมล็ดในน้ําอุนอุณหภูมิ ๕๐-๕๕ºc นาน ๑๐-๓๐ นาที 
        - คลุกเมล็ดดวยเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ เชน เชื้อราไตรโคเดอรมา 
 เชื้อแบคทีเรีย Bacillus  subtillis (Bs) 
        - ใชพันธุตานทานโรค 
 (    ) การเตรียมแปลงเพาะกลา 
        - อบดินดวยไอน้ํา 
        - คลุกดินดวยเชื้อจุลินทรีย 
 (    ) การเตรียมแปลงปลูก 
        - ไถพรวนและตากดิน ๑-๒ สัปดาห เพ่ือกําจัดโรค แมลง และ 
 วัชพืช 
        - ใชปูนโดโลไมทหรือปูนขาวท่ีไดจากธรรมชาติ ปรับสภาพความ 
 เปนกรด-ดาง ของดิน เพ่ือไมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 
        - ใชน้ําทวมขังแปลง เพ่ือควบคุมโรคและแมลงท่ีอาศัยอยูในดิน 
        - ใสเชื้อราปฏิปกษ เชน เชื้อราไตรโคเดอรมาในดิน 
   ๕.๒ ระยะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโต (    ) การควบคุมโรคพืช เม่ือมีการระบาดของโรคพืชใหปฏิบัติดังนี้ 
        - โรยเชื้อราปฏิปกษรอบโคนตน 
        - เก็บชิ้นสวนของพืชท่ีเปนโรคออกจากแปลงปลูก และนําไปเผา 
 ทําลาย 
       - ใชเชื้อแบคทีเรีย Bacillus  subtillis พนหรือทาแผลท่ีตนพืช 
 (    ) การควบคุมแมลงศัตรูพืช สํารวจแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก หาก 
 พบใหควบคุม ปองกัน และกําจัดดังนี้ 
       - ใชพืชหรือสารสกัดจากพืชสมุนไพร เชน ดาวเรือง วานน้ํา พริก 
 สาบเสือ หางไหล หรือสะเดา 
       - ใชจุลินทรียปฏิปกษ เชน เชื้อไวรัส NPV เชื้อแบคทีเรีย Bt  
 เชื้อราเมตาไรเซ่ียม ไสเดือนฝอยศัตรูธรรมชาติ 
       - ใชตัวห้ํา ตัวเบียน 
       - ใชน้ําสบู หรือน้ํา 
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   ๕.๒ ระยะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโต        - ใชสารทําหมันแมลง 
         (ตอ)       - ใชกับดักกาวเหนียว 
       - ใชกับดักแสงไฟ 
       - ใชไวทออยลท่ีไดจากธรรมชาติ 
 (    ) การควบคุมวัชพืช 
        - กําจัดวัชพืชกอนออกดอกหรือติดเมล็ด 
        - ใชวิธีทางกายภาพ เชน ถอน ขุดหรือตัด 
        - ใชน้ํารอน 
        - ปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน 
        - ไถตาก ๑-๒ สัปดาห 
๖. การเก็บเก่ียวพืชปา ผลผลิตจาก (    ) เปนการเก็บเก่ียวท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
ปา เชน สมุนไพร ผลไม หนอไม  (    ) ชนิดพืชและพ้ืนท่ีท่ีเก็บเก่ียวมีขอบเขตท่ีแนนอน 
เห็ด สามารถขอการรับรองเปน (    ) ไมมีการใชสารตองหามในพ้ืนท่ีท่ีเก็บเก่ียวมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
ผลผลิตอินทรียได แตตองเปนไป (    ) วิธีการเก็บเก่ียวไมทําลายสิ่งแวดลอม 
ตามขอกําหนด  
๗. การจัดการหลังการเก็บเก่ียว (    ) สารท่ีใชในการดําเนินการหลังการเก็บเก่ียว (การคัดบรรจุ และ 
 การแปรรูป) ตองเปนสารจากธรรมชาติ ยกเวนสารสังเคราะหหรือสารท่ี 
 อนุญาตใหใชไดตามมาตรฐาน 
๘. การจัดการเก็บรักษาและขนสง (    ) ผลิตผลอินทรีย ตองไดรับการคัดแยกจากผลิตผลท่ีไมใชอินทรีย 
 ตั้งแตการขนยายในแหลงผลิตจนถึงการขนสงเพ่ือจําหนาย 
 (    ) ผลิตผลอินทรีย ตองไมใหถูกสัมผัสหรือปนเปอนจากวัสดุ หรือสาร 
 สังเคราะหตองหามตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาและการขนสง 
 (    ) พ้ืนท่ีเก็บรักษาและขนสงผลิตผล ตองทําความสะอาดโดยใชวัสด ุ
 หรือสารท่ีอนุญาตใหใชตามมาตรฐาน 
 (    ) มีแผนการจัดการ และการบันทึกขอมูลโรงเก็บรักษาผลิตผลซ่ึงระบุ 
 การปฏิบัติและการควบคุมใหถูกสุขลักษณะ ไดแก 
     ๑) โรงเก็บมีความสะอาด และอากาศถายเทสะดวก 
     ๒) มีการปองกันกําจัดแมลงและศัตรูพืช เชน นก หนู แมลงสาบ 
 แมลงวัน และมด โดยใชวิธีกล กายภาพ และชีวภาพ หรือใชสารท่ี 
 อนุญาตใหใชตามมาตรฐาน และตองปองกันไมใหสารท่ีใชสัมผัสกับ 
 ผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย 
     ๓) มีกกการจัดระบบภายในเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
     ๔) ไมวางผลิตผลสัมผัสกับพ้ืน 
     ๕) มีอุปกรณท่ีจําเปนและเหมาะสมตอการเก็บรักษาผลิตผล 
     ๖) เลือกใชวัสดุอุปกรณ หรือวัสดุบรรจุหีบหอท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 
     ๗) มีปายแสดงหรือบงชี้ผลิตผลแตละชนิด 
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๙. การแปรรูป (    ) การแปรรูปผลิตภัณฑควรเปนไปตามหลักการจัดการและวิธีการ 
 ปฏิบัติท่ีดี (Good Manufacturing Practice : GMP) 
 (    ) วัตถุดิบตองมาจากผลิตผลอินทรียท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 
 (    ) ถาผลิตแบบคูขนาน ท้ังแบบอินทรียและไมใชอินทรีย ตอง 
 ดําเนินการดังนี้ 
     ๑) แปรรูปผลิตภัณฑอินทรียกอน หรือทําความสะอาดเครื่องมือ 
 อุปกรณตางๆเสียกอนเพ่ือปองกันการปนเปอน 
     ๒) จัดวางหรือมีระบบแบงแยกและการบงชี้ท่ีชัดเจนระหวางอินทรีย 
 และไมใชอินทรีย 
     ๓) ใชวัสดุในการบรรจุหีบหอท่ีปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     ๔) ใชสารเติมแตงหรือสารชวยกรรมวิธีการผลิตตามท่ีมาตรฐาน 
 กําหนด 
๑๐. การบันทึกขอมูลการผลิต (    ) มีการทําบัญชีและจดบันทึกขอมูลตางๆในกระบวนการผลิต 
 ทุกข้ันตอน ตั้งแตการผลิตในฟารม การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  
 การคัดบรรจุ และการแปรรูปจนกระท่ังจําหนายผลผลิต เพ่ือใหผูตรวจ 
 ประเมินสามารถสอบกลับถึง แหลงท่ีมา ปริมาณ และการใชปจจัย 
 การผลิตหรือวัตถุดิบท้ังหมดได ดังนี้ 
     ๑) แผนท่ีและแผนผังแปลง 
     ๒) ประวัติการใชพ้ืนท่ี 
     ๓) การแสดงปายแปลง 
     ๔) ปจจัยการผลิตและผลผลิต 
     ๕) การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
     ๖) การคัดบรรจุและการแปรรูป 
     ๗) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
     ๘) การเก็บรักษาและการขนสง 
     ๙) การจําหนายผลผลิต 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................. เจาหนาท่ีผูใหคําแนะนํา 
(................................................................) 

   ตําแหนง.............................................................. 
     วันท่ี............ เดือน.............................พ.ศ. ๒๕๕6 
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แบบตรวจประเมินแปลงพืชอินทรียเบ้ืองตน 
 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป (General Information) 
ช่ือ/ท่ีอยู ผูขอการรับรอง (Name/Address of the applicant) 
 
 
ช่ือผูตรวจ (Auditors)                
 

วันท่ีตรวจ (Date of inspection) 

ตรวจครั้งลาสดุเมื่อ 
(Last inspection date ) 

รหัสรับรอง 
(Code number) 

ช่ือผูใหขอมูล (Informative person during inspection) 
 

 
2. ท่ีต้ังสํานักงานใหญ.................................................................................................................................. 
         โทรศัพท…………………...…….………โทรสาร…….……………………….……… 
    ท่ีต้ังสถานท่ีผลิต  .................................................................................................................................. 

                                                  โทรศัพท …..…………….…….....……โทรสาร……………..……………………. 
 
3. ขอบขายท่ีขอรับการรับรอง : 
     .................................................................................................................................. 
 
4.  รายการท่ีตรวจ (Items of inspection) 
 อธิบาย (Remarks) 
       ใบรับรอง (Certificate) (กรณีตออาย)ุ                      

        คําขอรับการรับรอง (Application form)  

        ประวัติฟารม (Farm history)  

       แผนผังฟารม (Maps)  

       บันทึกการใชปจจัยการผลิต (Farm input report)  

        บัญชีซื้อปจจัยการผลิตและขายผลผลติ (Farm account)  

        แปลงเกษตรอินทรีย (Organic fields) แปลงท่ี.........................  

        แปลงเกษตรเคมี (Conventional fields) แปลงท่ี.......................  

        สถานท่ีเก็บผลผลติ/ยุงฉาง (Storage facilities)  

        สถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ (Equipment storage)  
 
 
 
 
 

Checklist 02 
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5.  การจัดการฟารมโดยรวม (Farm Management) 

พ้ืนท่ีการเกษตรในครอบครอง 
(ท้ังท่ีทําเอง/เชาทํา/ใหผูอ่ืนเชา) 
(No. of own fields) 

  แปลงพืชอินทรีย.....................แปลง 
       (No. of organic fields) 
  แปลงเกษตรเคม.ี...................แปลง 
     (No. of conventional fields) 

อธิบาย (Remarks) 

การปลูกพืชชนิดเดยีวกัน 
ท้ังแปลงพืชอินทรียและเคม ี
(Risk of parallel production) 

  ไมมี (no) 
  มี (yes) 
      คือพืช.............................................. 

อธิบาย (Remarks) 

แปลงพืชอินทรียแยกจาก 
เกษตรเคมีชัดเจน 
(Clear separation) 

  ไมชัดเจน (no) 
  ชัดเจน (yes) 

อธิบาย (Remarks) 

ความเสีย่งตอการพังทลายของดิน 
(Risk of soil erosion) 

  ไมมี (no) 
  มี (yes) แปลงท่ี................................ 

อธิบาย (Remarks) 

 
6.  ชนิดและพันธุพืชปลูก (Crops and Varieties) 
ท่ีมาของเมล็ดพันธุ/กลาพันธุ/ก่ิงพันธุ 
(Source of seed/seedling/plants) 

  ผลิตเอง (On farm prod.). 
.......................................................................................................................................... 
   ซื้อมา (Brought in) 
.......................................................................................................................................... 

หมายเหตุ (Remarks) 
 

 
7.  การจัดการดิน น้ํา และปุย (Soil, Water and Fertilizer) 
การเผาตอซัง/เศษวัสดุในฟารม 
(straw burn/ slash-and-burn) 

  ไมมี (no) 
  มี (yes) แปลง
............................................ 

อธิบาย (Remarks) 

ท่ีมาของปุยอินทรีย (Source of organic fertilizers) 
การผลิตปุยในฟารม 
(On farm fertilizer) 

  ปุยคอก (Animal manure) ชนิด/จํานวนสตัว (no. /type of animal) 
.................................................................................................................................................................... 
  ปุยหมัก (Compost)  ขนาดของกอง (size) .....................................................................ลบ.ม. (m3) 

การนําปุยมาจากนอกฟารม 
(Brought-in fertilizers) 

  ปุยคอก (Animal manure) มาจาก 
(from).......................................................................................................................................................... 
  ปุยหมัก (Compost)  มาจาก 
(from)........................................................................................................................................................... 
  ปุยแรธาตุ (Mineral fert.)  มาจาก  
(from).......................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ (Remarks) 
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ปริมาณปุยท่ีใชในแปลงเกษตรอินทรีย (Quantity of fertilization in organic fields) 

หนวย กก./ป 
(kg/year) 

แปลงท่ี 1 
(Field 1) 

แปลงท่ี 2 
(Field 2) 

แปลงท่ี 3 
(Field 3) 

แปลงท่ี 4 
(Field 4) 

หมายเหต ุ
(Remarks) 

ปุยพืชสด 
(Green manure) 

     

ปุยคอก 
(Animal manure) 

     

ปุยหมัก 
(Compost) 

     

ปุยแรธาตุ (ระบุชนิด) 
(Mineral fertilizers) 

     

อ่ืน ๆ ระบุ 
(others) 

     

 
ปจจัยอ่ืน ๆ ในการผลิตพืชอินทรีย (Other factors and applications in organic crop production) 
 ระบุ (Specify) 
การใชปุยตองหาม (Non-permitted fertilizers)  
การใชเช้ือจุลินทรีย/สารเรงปุยหมกั 
(Microorganism) 

 

การใชสารเรงการเจริญเติบโต (Growth 
regulators) 

 

 
8.  การปองกันกําจัดศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืช (Pest, Disease, and Weed Management) 
 ระบุ (Specify) 
การใชสารกําจดัแมลง (Insecticides application)  
การใชสารกําจดัโรคพืช (Fungicides application)  
การใชสารกําจดัวัชพืช (Herbicides application)  
การใชจุลินทรยีกําจดัศัตรูพืช (Micro-organism)  
อ่ืน ๆ (others) 

 
9.  ความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเคมี/สารพิษ/สารตองหาม ท้ังจากนอกและในฟารม (Contamination Problems) 

แหลงสารเคม/ีสารพิษ 
(Source) 

แปลงท่ีมคีวาม
เสี่ยง 

(Yes, field #) 

แปลงท่ีไมม ี
(No, field #) 

อธิบาย (Remarks) 

จากนํ้า (Water)   
จากอากาศ (Drift)   
จากอุปกรณเครื่องใช (Equipment)   
อ่ืน ๆ 
(Others)....................................... 

  

ประเมินแนวกันชน (Buffer area assessment) 
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10.  การคัดบรรจุเบ้ืองตน (On-farm Packing) 
สถานท่ีรวบรวมผลผลิต 
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรุง   (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

กระบวนการรวบรวมผลผลิต 
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรุง (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

สถานท่ีคัดบรรจ ุ
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรุง (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

กระบวนการคัดบรรจ ุ
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรุง (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

นํ้าและสารท่ีใชทําความสะอาดพืช 
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรุง (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

นํ้าและสารท่ีใชทําความสะอาดเครื่องมือ วัสด ุ
และอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรุง (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

มีมาตรการปองกันความเสี่ยงจากการปนเปอน  
 

   ใชได (fair) 
    ตองปรับปรุง(improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

ความเขาใจของผูคัดบรรจุในเรื่องมาตรฐาน  
 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรุง(improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

11.  การจัดการผลผลิตและการขาย (Post Harvest Management and Marketing) 
ปริมาณผลผลิตอินทรียจากพืชหลัก (Estimated yields of the main crop) 

แปลงท่ี 
(Field #) 

ชนิดพืชหลัก 
(Main crops) 

ปริมาณผลผลิตปท่ีแลว (กก.) 
(Yields of the last year – kg) 

ประมาณการผลผลิตปน้ี (กก.) 
(Estimated yields of this year – kg) 

    
    
    
    

 
รายไดจากการขายผลผลิตอินทรียของปลาสุด (Total sale of organic produce last year) 
..................................................................................................บาท 
เอกสารการขายผลผลติอินทรียปลาสุด 
(Last year sale document) 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรุง(improve) 

อธิบาย  
(Remarks) 

ลักษณะการขาย 
(Sale channels) 

    ขายสง (wholesale) 
    บรรจุถุงขายเองและมยีี่หอ 
         (pack with brand) 

อธิบาย (ระบุผูซื้อและยีห่อ) 
(Remarks: buyer and brand) 

 
บรรจภุัณฑเพ่ือขายเปนไปตามมาตรฐาน 
(Packaging complies with the 
standards) 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรุง(improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

ฉลากเปนไปตามมาตรฐาน 
(Labeling complies with the 
standards) 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรุง(improve) 

อธิบาย  
(Remarks) 

ผลิตภณัฑบรรจุเสร็จเก็บรักษาตาม
มาตรฐาน(Finished product 
complies with the standards) 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรุง(improve) 

อธิบาย  
(Remarks) 
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12. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะผูตรวจประเมินสําหรับการปรับปรุงฟารม (Recommendations for Farm) 
     
      
 
13. ขอเสนอแนะและเง่ือนไขสําหรับการรับรองมาตรฐาน (Recommendations and Conditions for Certification) 

   

 
14. เอกสาร/ภารกิจท่ีตองติดตามกอนการพิจารณารับรอง (Follow-up activities & documents before certification decision) 

    
    
    
 
15. รับทราบและยืนยันวาขอมูลถูกตอง (Confirmation) 

ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลในรายงานการตรวจฟารมน้ีเปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลกัฐาน 
(The undersigned herewith confirm the findings of the present control visit as mentioned in this inspection report) 
เกษตรกร (Farmer) 
................................................................................................................... 
ลงนาม/วันท่ี/สถานท่ี (Signature/date/location) 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ ผูตรวจประเมิน 
                                                       (...............................................................) 

วันท่ี............ เดือน......................พ.ศ. ........... 
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        ผาน      ไมผาน 
 

ช่ือ-นามสกุลเกษตรกร......................................................................................................................................... 
ท่ีตั้งแปลง หมูท่ี.................ตาํบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด....................................... 

 
 

1. สรุปภาพรวม (สรุปพ้ืนท่ีและหัวขอท่ีตรวจ ผลการตรวจประเมิน เชน ขอบกพรองท่ีพบ ภาพรวมของการ
จัดทําระบบ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
2. การเลือกพ้ืนท่ีผลิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
3. การวางแผนจัดการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
4. ชนิดพืช/ พันธุ/ แหลงท่ีมา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
5. การจัดการและการปรับปรุงบํารุงดิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
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6. การจัดการศัตรูพืช 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
7. การจัดการน้ํา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
8. การใชเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณการเกษตรและการบํารุงรักษา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
9. การเก็บเก่ียวและการรวบรวมผลผลิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
10. การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว ไดแก การคัดแยก ทําความสะอาด และบรรจุหีบหอ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
11. การจัดการเก็บรักษาและขนสง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
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12. การบันทึกขอมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
13. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
14. สถานภาพใบรับรอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
15. การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
16. การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
17. จุดแข็ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
18. ขอสังเกตและการปรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสรุปผลการตรวจประเมินพืชอินทรียเบื้องตน: เอกสารประกอบการฝกอบรม “การผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย”               หนาที่ 4/4   
กรมสงเสริมการเกษตร  

 

 
19. ความคิดเห็นของคณะผูตรวจประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. เกษตรกร      ลงชื่อ....................................................ผูตรวจประเมิน 
    (.......................................................)             (.......................................................) 
วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ...................       วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................... 

 



 
แบบคําขอใบรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย การคัดบรรจุ และการแปรรูป  

(สําหรับแปลงเดียว/รายเดียว) 

                              �  สมัครใหม            �  ตออายุ            �  เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่/ ขอบขาย        

1.    ช่ือผูยื่นคําขอ (บุคคล/ กลุมบุคคล/ นิติบุคคล) …………………………………………………………………………................................................. 

  เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 

 2.  ท่ีอยู/ สํานักงาน ตั้งอยูเลขท่ี………………………………………............ตรอก/ซอย…………………............ถนน…………………………………............ 
  หมูท่ี…………………............ตําบล/แขวง…………………............อําเภอ/เขต…………………............จังหวัด………………………..………………………..…..

รหัสไปรษณีย……………………..……โทรศัพท……………………….....................................โทรสาร………………………………………………….….…............ 

            โทรศัพทเคลื่อนท่ี…………………...............................E-mail……………………………………….……………………………………………………............. 
 3.  สถานท่ีผลติ/ สถานประกอบการ ตั้งอยูเลขท่ี …………………............ตรอก/ซอย…………………............ถนน……………………….………............ 
            หมูท่ี…………………............ตําบล/แขวง………………….............อําเภอ/เขต……………….......................จังหวัด…………........…………….……............ 
  รหัสไปรษณีย………………..….……โทรศัพท…………………………………..…….......โทรสาร……………………………………………………….…............ 

            โทรศัพทเคลื่อนท่ี…………………...............................E-mail…………………………………...………………………………………………………............. 
            หมายเหตุ  ถามีสถานท่ีผลิต มากกวา 1 แหง กรุณาแนบรายละเอียดสถานท่ีตั้งเพ่ิมเตมิ 

 4.  ขอบขายท่ีขอการรับรอง  

 �    แหลงผลิตพืช                    �   การคัดบรรจุ                        �   การแปรรปู  
 (ใหระบุชนิดพืช/ ผลิตผล/ผลิตภณัฑ) …………………………………………………………………………………………………………………………..................      
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…    

 5.    จํานวนพนักงาน/ แรงงาน/ คนงาน.…….…………คน วันและเวลาทํางาน …………………………………………………..……………………..……… 
  จํานวนกะ…………..…………………………กะท่ี 1 ตั้งแต…………………….……………..……ถึง…………………………………………… 
  กะท่ี 2 ตั้งแต…………………………ถึง……………………………กะท่ี 3 ตั้งแต…………………ถึง………………………………………...… 

       6. มีความประสงคขอใชเครื่องหมายรับรองระบบงานของหนวยรับรองระบบงาน               
� ขอใช  �  ไมขอใช  

7. ขาพเจามีความประสงคขอใหออกใบรับรองเปนภาษา 

� ไทย  �        อังกฤษ  �         ท้ังไทยและอังกฤษ  

(ในกรณีขอใบรับรองเปนภาษาอังกฤษ ใหระบุช่ือผูยื่นคําขอ และท่ีอยูเปนภาษาอังกฤษดวย) 

Name……………………………………………………………………………………..Address……………………………………………………… 

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

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

 

 พรอมคําขอน้ีไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี 
7.1  กรณขีอการรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย  

�   แบบสอบถามขอมูลดานการจัดการแหลงผลิตพืชอินทรีย  

�  สําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจดทะเบียนการคาท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน  

�  สําเนาใบรับรองฯ กรณีขอตออายุ 
              

             

F - 51 



7.2  กรณขีอการรับรองการคัดบรรจหุรือการแปรรูปพืชอินทรีย  

 �  แบบสอบถามขอมูลดานการจัดการ การคัดบรรจุและการแปรรูปพืชอินทรีย  

 �  สําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจดทะเบียนการคาท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน  

 �  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 �  ผังโครงสรางองคกร 

 �  แผนผังโรงงานและผังกระบวนการผลิต 

 �  สําเนาใบรับรองฯ กรณีขอตออายุ  
หมายเหตุ  กรณขีอการรับรองท้ังแหลงผลิตพืชอินทรียและการคดับรรจุหรือการแปรรูปพืชอินทรีย ใหยื่นเอกสาร ตามขอ 7.1 
และ 7.2 ท้ังหมด  

 8. บุคคลท่ีสามารถตดิตอได 
   1) ช่ือ …………………………………………………………………………ตําแหนง………………………………………………… 
      โทรศัพท…………………………………………………………..………โทรสาร…………………………………………..……… 

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

       9. ขาพเจาขอใหคํารับรอง/ สัญญาวา 

1)  สถานท่ีผลติ/ประกอบการ อยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับสิทธ์ิครอบครองตามกฎหมายของขาพเจา หรือไดรับสิทธ์ิครอบครองจากเจาของ      
    พ้ืนท่ี 

2)  จะปฏิบัตติามหลักเกณฑและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกรมวิชาการเกษตร กําหนดและท่ีจะมีการกําหนดและ/หรือแกไขเพ่ิมเติม 
     ในภายหนาดวย 
3)  ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือหนวยรับรองระบบงานระดับสากลท่ีเก่ียวของกับการรับรองดําเนินการสังเกตการณ   
     การตรวจประเมินของกลุมผูตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ณ สถานประกอบการของขาพเจาตามท ี่ไดรับการรองขอ 
4)  ยินยอมใหเปดเผย ชื่อ ที่อยู และแหลงผลิต ที่สามารถติดตอได  

10. ขาพเจาขอรับรองวาหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ท่ีจัดสงใหกรมวิชาการเกษตร เปนความจริงและเปนปจจุบัน  
 

ลงช่ือ ..…………………....….…………….  ผูมีอํานาจลงนาม  
                   ( …………………......……………. ) 
            .............../.................../...............  
 
 
  หมายเหตุ กรณีลงนามโดยผูรับมอบอํานาจ กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมตดิอากรแสตมป  

 
1.  สําหรับเจาหนาท่ี 

       เอกสารประกอบคําขอ  
�   ครบถวน  �  ตองการเอกสารเพ่ิมเตมิ.........................................................................….........   

 หมายเหตุ  ไดแจงใหผูยื่นคําขอหรือผูแทนรับทราบแลว ซึ่งผูยื่นคําขอจะจัดสงเอกสารดังกลาวใหกรมวิชาการเกษตร  
                  ภายใน....................................... 
 

ลงช่ือ.................................…………............. ผูตรวจสอบคําขอ  
                                      (.......…….......…….................................)                                          

                ....…......../…................./.……............. 
 

         2.  สําหรับผูย่ืนคําขอ :     ไดรับเอกสารหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับการรับรองและการตรวจประเมิน เรียบรอย 
 

ลงช่ือ.................................…………............. ผูยื่นคําขอ / ผูแทน  
                                      (.......…….......…….................................)                                          

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



 
 

แบบบันทึกขอมูลดานการจัดการแหลงผลิตพืชอินทรีย 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1  ช่ือผูยื่นคําขอ(บุคคล/กลุมบุคคล/นิติบุคคล).......................................................................................................................... 

ท่ีอยู  เลขท่ี.................หมูท่ี............ถนน............................................ตําบล....................................................................... 
อําเภอ..........................................................................จังหวัด.......................................................................................... 
โทรศัพท............................................โทรสาร............................................ E-mail …………….……………...............…... 

    1.2  ทานเคยไดรบัใบรับรองแหลงผลิตพืชอินทรียหรือไม 
              �  ไมเคย                     �  ไดรับจากกรมวิชาการเกษตร            �  ไดรับจากสถาบันอ่ืน 

    1.3 ทานมีเอกสารมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย หรือมคีวามเขาใจในขอกําหนดของมาตรฐานหรือไม 
                            �  ม ี                           �  ไมม ี

2. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิต 
2.1  สถานท่ีตั้งแปลง เลขท่ี...................หมูท่ี................ถนน........................................ตําบล....................................................... 
       อําเภอ..................................................................จังหวัด................................................................................................... 
2.2  พ้ืนท่ีแปลงใชในการผลิตพืชอินทรียท้ังหมดใชหรือไม 
                      �  ใช            �  ไมใช ใชเพียงบางสวนเทาน้ัน        �  ใชผลิตท้ังแบบเกษตรอินทรียและเกษตรเคม ี
2.3  ใชในการผลิตพืชอินทรีย.........................ไร.....................งาน............................ตารางวา 
2.4  ประวัติการใชท่ีดินยอนหลัง 3 ป 

             �  เปนท่ีรกรางวางเปลาไมเคยใชประโยชนมากอน 
� เคยใชทําการเกษตรแบบเคมมีากอน  
    (ระบุสารเคม/ีปุยเคมี ท่ีเคยใช)...................................................................................................................... 

       .................................................................................................................................................................. 
             �  ปรับเปลีย่นมาเปนเกษตรอินทรีย ตั้งแต พ.ศ...................... 

2.5  จํานวนแปลงยอย...............................แปลง จํานวนชนิดพืช............ชนิด 

3. การผลิต 
3.1  จํานวนพืชท่ีปลูกในแปลงยอย......................ชนิด  รายละเอียดของแตละแปลงมดีังน้ี 

แปลงยอยท่ี พืชปลูก พันธุพืช พ้ืนท่ี (ไร)/ 
จํานวนตน 
(ไมผล) 

ชวงเวลาปลูก/อายุ
ตน(ไมผล) 

จํานวนคร้ัง/ป หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       

3.2  แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ  หรอืพันธุพืช  (โปรดระบุ  ผลติเอง  หรือนํามาจากแหลงอ่ืนโปรดระบุแหลงท่ีมา) 
พืช สวนท่ีใชขยายพันธุ แหลงท่ีมา แปลงยอยท่ี 

    
    
    
    
    

 



3.3  วิธีการควบคุม ปองกันกําจัด และการใชสารกําจดัศัตรูพืช (แมลง/โรคพืช/วัชพืช/สตัวศัตรูพืช)  
ศัตรูพืช วิธีการควบคุมและการใชสารกําจัดศัตรูพืช แหลงท่ีมาของสารท่ีใช 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

หากมีการใชสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียดการใช  และวิธีการเตรียมการน้ัน ๆ โดยละเอียด 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

3.4  การใชเครื่องมือ-อุปกรณในการควบคุมศตัรูพืช 
ศัตรูพืช เคร่ืองมือ วิธีการใช แปลงท่ีใช หมายเหตุ 

     
     
     
     
     

3.5  การใชสารเรงการเจรญิเติบโต 
แปลงยอยท่ี พืชปลูก ชื่อสารท่ีใช อัตราท่ีใช ปริมาณ ลักษณะการใช วัน/เดือน/ปท่ีใช 
       
       
       
       
       
       
       
4. การจัดการดิน 

4.1  วิธีการเตรียมแปลง 
แปลงยอยท่ี วิธีการเตรียม เมื่อ วัน/

เดือน/ป 
โดย 

เคร่ืองจักร ขนาดเคร่ืองยนต แรงงานสัตว โปรดระบุ อ่ืนๆ โปรดระบุ 
      
      
      
      

     เปนเจาของเครื่องจักร / สัตว หรือ  เชามา  (หากเชามาโปรดระบุแหลง)...................................................................................... 

4.2  การปรับปรุง - บํารุงดิน 
มีการใสปุย หรือธาตุอาหารบํารุงดนิในข้ันตอนการเตรียมดินหรือไม หากมีโปรดระบุรายละเอียด 

แปลงยอยท่ี ชนิด อัตรา (กก./ไร) วัน/เดือน/ป ปริมาณรวม (กก.) แหลงท่ีมา 
      
      
      
      

         

             การปลูกพืชบํารุงดิน 



ชนิดพืช แหลงท่ีมาของพันธุ อัตรา (กก./ไร) วันท่ีปลูก วันท่ีกลบลงดิน แปลงยอยท่ีใช 
      
      
      
      
      
      

การใชปุยหมัก / ปุยคอก  /  นํ้าสกัดชีวภาพ  (โปรดระบุดวยวา ทําเองหรือซื้อมา) 
ชนิด ปริมาณกองปุย/

ระยะเวลาท่ีทํา 
องคประกอบของ

วัตถุดิบ 
แหลงท่ีมาของ

วัตถุดิบ 
ปริมาณการใช 

(กก./ไร) 
แปลงยอยท่ีใช 

      
      
      
      
      

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

........................................................................................................................................................................ 
4.3  การวิเคราะหดิน 

แปลงยอยท่ี วัน/เดือน/ป  ท่ีทําการวิเคราะห รายละเอียดผลการวิเคราะห 
   
   
   
   
   

ช่ือหนวยงานท่ีทําการวิเคราะห..................................................................................................โทรศัพท......................................... 
 

5. การจัดการน้ํา  (โปรดระบุแหลงนํ้า  เชน  หนอง คลอง บึง คลองชลประทาน หรือ บอท่ีขุดข้ึนและโปรดระบุ  
    ดวยวาแหลงนํ้าน้ันไหลผานพ้ืนท่ีการเกษตร  หรือยานชุมชนอยางใด  หรือไม) 

5.1  แหลงนํ้าหลักท่ีนํามาใช  มาจาก.......................................................................................................................................... 

5.2  แหลงนํ้าสํารองในแปลง....................................................................................................จํานวน.................................แหง 
บอท่ี ขนาด ความจุ สําหรับแปลงยอยท่ี พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร) ชนิดพืชปลูก 

      
      
      

5.3  การวิเคราะหนํ้า 
แหลงน้ํา วัน/เดือน/ป  ท่ีทําการวิเคราะห รายละเอียดผลการวิเคราะห 

นํ้ากอนเขาพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย   
นํ้าในพ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย   
หลัก   
สํารอง   
   
   

ช่ือหนวยงานท่ีทําการวิเคราะห...............................................................................................โทรศัพท......................................... 



5.4  แผนผังฟารมหรือแผนผังแปลงผลติพืช โดยระบุจํานวน พ้ืนท่ี ขอบเขต และชนิดพืชท่ีปลูกในแตละแปลงยอย  
      รวมท้ังสิ่งปลูกสราง และแหลงนํ้า พรอมระบุการใชประโยชนท่ีดินของฟารมท่ีอยูรอบๆ รวมถึงแนวกันชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การเก็บเกี่ยว 

แปลงยอยท่ี ชื่อพืช 
วัน/เดือน/ป 
ท่ีเก็บเกี่ยว 

วิธีการเก็บเกี่ยว 
อุปกรณ 

ท่ีใชเก็บเกี่ยว 
ปริมาณผลผลิต 

(/ไร) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
7.  การบรรจุหีบหอ 

ชื่อพืช แปลงท่ี วิธีการบรรจุ สถานท่ีบรรจ ุ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
 
 
 
 

 



8.  การดูแล  รักษา  อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในกระบวนการผลิต 
     โปรดระบุชนิด  อุปกรณท่ีอยูในความครอบครองและการดูแลรกัษาอุปกรณตาง ๆ เหลาน้ัน 

ชนิดของอุปกรณ จํานวน วิธีการใช วิธีการบํารุงรักษา 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

9.  สารอ่ืน ๆ  ท่ีใชในกระบวนการผลิตพืชอินทรีย เชน สารท่ีใชในการจัดการหลังการเก็บเก่ียว เปนตน 
ชื่อ ปริมาณ (อัตรา) แหลงท่ีมา การใช 

    
    
    
    
    
    
 
 10.  แผนการในการคัดบรรจุและการขนสง 

10.1  ท่ีตั้งโรงคัดบรรจุ  เลขท่ี.................หมูท่ี.................ตําบล................................................................................................... 
       อําเภอ.........................................................................จังหวัด........................................................................................... 
10.2  วิธีการคัดบรรจุ  .............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................................  
10.3  การขนสงผลผลิตจากแหลงผลิตสูตลาด  (เชน  ยานพาหนะชนิดใด  เปนของตัวเองหรือวาจางเปนครั้งคราว 
       มีการปะปนกับผลผลติจากแหลงอ่ืนหรือไม  มีการทําความสะอาดยานพาหนะท่ีใชบรรทุก  อยางไร  หรือไม 
       โปรดอธิบายโดยละเอียด)................................................................................................................................................... 

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

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

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

................................................................................................................................................................................................. .... 
                                                        ขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 
       

                                                                   ลงช่ือ..............................................................ผูมีอํานาจลงนาม 
                          (..............................................................) 
                      ตําแหนง............................................................................. 
                      วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ. ...................... 



เอกสารแนบ 
แผนท่ีต้ังฟารมหรือสถานท่ีผลิต (Location maps) 

 แผนท่ีตั้งฟารมหรือแปลงผลิตพืช ท่ีระบุถนนสายหลักและสายรองเพ่ือสะดวกในการเดินทางเขาสู รวมท้ังจุดสังเกต 
 หรือสถานท่ีท่ีใชเปนจุดสังเกตได 
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