แบบคําขอใบรั บรองแหล่ งผลิต GAP พืช
(สําหรั บกลุ่ม)
1. ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มที่ขอรั บการรั บรอง
ชื่อกลุม่ เกษตรกร/องค์กรที่ยื่นคําขอ
สํานักงานใหญ่/สํานักงาน (ถ้ ามี) ตั้งอยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตรอก/ซอย
เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์

ชื่อหมู่บ้าน
แขวง/ตําบล

.
.
.

หมู่ที่
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

.

E-mail

.

ชื่อ-นามสกุล ประธานกลุม่ หรื อผู้มีอํานาจลงนามของกลุม่
.
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามของกลุม่
ที่อยูข่ องประธานกลุม่ หรื อผู้มีอํานาจลงนามของกลุม่ บ้ านเลขที่
ถนน
ตรอก/ซอย
เขต/อําเภอ
จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน
แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail
2. รายละเอียดของกลุ่ม
2.1 ชนิดพืช/ พันธุ์ที่ขอรับการรับรอง

โทรศัพท์มือถือ

หมู่ที่

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
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2.2 ผังโครงสร้ างของกลุม่ / องค์กร

2.3 จํานวนผู้ผลิตในกลุม่
ราย และจํานวนพื ้นที่ที่ขอรับรองทั ้งหมด
(ระบุชื่อ, พื ้นที่ของผู้ผลิตแต่ละราย ตามตัวอย่างในภาคผนวก)
3. ระบบการควบคุมภายในที่มี
1) สัญญา/ใบสมัคร/คํารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุม่
มี
2) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการปฏิบตั กิ ารแก้ ไข
มี
3) การจัดการข้ อร้ องเรี ยน
มี
4) การควบคุมเอกสาร และบันทึก
มี
5) การฝึ กอบรม
มี
6) ระบบการตามสอบผลิตผล (Traceability of Produce)
มี
7) อื่นๆ โปรดระบุ

ไร่

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
.

4. พร้ อมคําขอนีไ้ ด้ แนบหลักฐานและเอกสารต่ าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่ อไปนี ้

สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ านของสมาชิก
หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
หนังสือมอบอํานาจ พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
5. บุคคลที่สามารถติดต่ อได้ (ควรเป็ นบุคคลที่เข้ าใจระบบของกลุ่ม/องค์ กร)

1) ชื่อ
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
2) ชื่อ
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

.ตําแหน่ง
โทรสาร
E-mail
ตําแหน่ง
โทรสาร
E-mail
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6. ข้ าพเจ้ าขอให้ คาํ รั บรอง/ สัญญาว่ า
1) พื ้นที่การผลิตอยูใ่ นสิทธิ์ครอบครองของข้ าพเจ้ าตามกฎหมาย หรื อได้ รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้ าของพื ้นที่
2) จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กรมวิชาการเกษตร กําหนด
3) ยินยอมให้ หน่วยรับรองระบบงานหรื อองค์กร ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองดําเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมิน
ของคณะผู้ตรวจของกรมวิชาการเกษตรที่ฟาร์ มของข้ าพเจ้ าตามที่ได้ รับการร้ องขอ
4) ยินยอมให้ เปิ ดเผย ชื่อ ที่อยู่ และแหล่งผลิต ที่สามารถติดต่อได้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลต่างๆ ที่ให้ ไว้ นี ้เป็ นความจริ งทุกประการ และได้ รับเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้ องกับการรับรองไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว

.ประธานกลุม่ /ผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิ คุ คล

ลงชื่อ
วันที่

(

)

.

1. สําหรั บเจ้ าหน้ าที่
1.1 เอกสารประกอบคําขอ
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ านของสมาชิก
หลักฐานการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล (กรณีนิตบิ คุ คล)
หนังสือมอบอํานาจ พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้แทน
1.2 ขอบข่ายการรับรอง
อยูใ่ นขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้ บริ การ และสามารถรับคําขอได้
ไม่อยูใ่ นขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้ บริ การ และไม่สามารถรับคําขอได้
1.3 คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นคําขอ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กําหนด และสามารถรับคําขอได้
ไม่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กําหนด และไม่สามารถรับคําขอได้
หมายเหตุ : กรณีเอกสารประกอบคําขอไม่ครบให้ แจ้ งผู้ยื่นคําขอหรื อหน่วยงานให้ คําปรึกษาทราบ เพื่อยื่นเอกสาร
ประกอบคําขอใหม่

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจสอบคําขอ
)
.
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เอกสารประกอบแบบคําขอใบรั บรองแหล่ งผลิต GAP พืช สําหรับกลุ่ม
รายชื่อผู้ผลิตในกลุ่ม
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ชนิดพืช/พันธุ์

พื ้นที่การผลิตรวม(ไร่)
และจํานวนต้ น
(เฉพาะไม้ ผล)

ช่วงระยะเวลาการผลิต
(เฉพาะพืชผัก สมุนไพร
พืชไร่ โดยระบุเดือน)

คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิต
(ระบุเดือน)

วันที่
.
ผลผลิตรวมที่คาด เลขประจําแปลง
ว่าจะได้ รับต่อปี
(กรอกโดย
เจ้ าหน้ าที่นาย
ทะเบียนเท่านัน)
้
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