แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
(สำหรับกลุม่ )
 สมัครใหม่
 เพิ่ม Ο พื้นที่ Ο ชนิดพืช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มที่ขอรับกำรรับรอง
ชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นคาขอ
ที่อยู่/สานักงาน เลขที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล์
. ชื่อ-นามสกุลประธานกลุ่มหรือผูม้ ีอานาจลงนามของกลุ่ม

 ต่ออำยุ
 ลด Ο พื้นที่ Ο ชนิดพืช

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
โทรสาร

ถนน
จังหวัด

.
.
.
.

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามของกลุ่ม
หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่อยู่ของประธำนกลุ่มหรือผู้มีอำนำจลงนำมของกลุ่ม
. ที่อยู่/สานักงาน เลขที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล์

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
โทรสาร

ถนน
จังหวัด

.
.
.

2. รำยละเอียดกำรผลิตของกลุ่ม
2.1 จานวนเกษตรกรราย
2.2 จานวนพื้นที่ที่ขอรับรองทั้งหมด
. (ไร่).
(ระบุชื่อ พืน้ ที่และชนิดพืชของผูผ้ ลิตแต่ละราย ตามภาคผนวก)
2.3 ขอบข่ายการผลิตที่ต้องการขอรับรอง (โปรดระบุชนิดพืช ที่ประสงค์ขอรับการรับรองกรุณาระบุให้ชัดเจนในกรณีที่
มีการผลิตแบบคู่ขนาน (อินทรีย์และทั่วไป)
2.4 โปรดสรุปรายละเอียดของพื้นทีก่ ารผลิตและวิธีการผลิตโดยทัว่ ไปในพื้นที่เช่นวิธีการปลูกพืชการปรับปรุงบารุงดิน
การป้องกันกาจัดศัตรูพืชแหล่งน้า ระบบนิเวศน์ เป็นต้น
3. ระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
1) สัญญา/ใบสมัคร/คารับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
2) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการปฏิบัติการแก้ไข
3) การจัดการข้อร้องเรียน
4) การควบคุมเอกสาร และบันทึก
5) การฝึกอบรม
6) ระบบการตามสอบผลิตผล (Traceability of Produce)
7) อื่นๆ โปรดระบุ

 มี
 มี
 มี
 มี
 มี
 มี

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
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4. พร้อมคำขอนี้ได้แนบ/แสดงหลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้
 แสดงบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านของ ประธานกลุ่ม หรือผู้มีอานาจลงนามของกลุ่ม
 แนบหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
 แนบหนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ
 สาเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 โฉนดที่ดิน  น.ส.2  น.ส.3  น.ส.3.ก.
 ปส.23  ส.ป.ก.
 ก.ส.น.5  น.ค.3  ส.ค.1  เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เลขที่เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เจ้าของ  เช่า  ได้รับอนุญาต  อื่นๆ
บันทึกเอกสารเพิ่มเติม
5. บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (ควรเป็นบุคคลที่เข้ำใจระบบของกลุ่ม)
1) ชื่อ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
2) ชื่อ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
6. ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรอง/ สัญญำว่ำ
1) แหล่งผลิตอยู่ในพืน้ ที่ทไี่ ด้รับสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิใช้ประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน
2) จะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขต่าง ๆ ที่หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรกาหนด และที่จะมีการกาหนด และ/หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
3) ยินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิต ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยรับรอง
4) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือหน่วยรับรองระบบงานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ดาเนินการ
สังเกตการณ์การตรวจประเมินของกลุ่มผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ณ แหล่งผลิตของข้าพเจ้าตามที่ได้รบั
การร้องขอ
5) ยินยอมให้หน่วยรับรองเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ ที่ตั้งแหล่งผลิต และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับการรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(
วันที่

ประธานกลุ่ม/ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
)

หมำยเหตุ : กรณีมอบอานาจ ต้องแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์(10 บาทถ้วน)
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
1. เอกสารประกอบคาขอ
 สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
 หลักฐานการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้แทน
 สาเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. ขอบข่ายการรับรอง
 อยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้บริการ และสามารถรับคาขอได้
 ไม่อยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้บริการ และไม่สามารถรับคาขอได้
3. คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่ าหนด และสามารถรับคาขอได้
 ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่สามารถรับคาขอได้
4. ผลการตรวจเอกสารประกอบคาขอ
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน ขอเอกสารเพิ่มเติม

 ไม่ถูกต้อง ระบุ
หมำยเหตุ : ได้แจ้งให้ผู้ยนื่ คาขอหรือผู้รับมอบอานาจรับทราบแล้ว ซึ่งผู้ยนื่ คาขอจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้หน่วยรับรอง
กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่
ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจสอบคาขอ
)
.
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เอกสำรประกอบแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ สำหรับกลุ่ม
รำยชื่อผู้ผลิตในกลุ่ม
วันที่

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ที่อยู่

ที่ตั้งแปลง

ประเภทเอกสาร
สิทธิ์

ชนิดพืช/พันธุ์

ช่วงระยะเวลาการผลิต
(เฉพาะพืชผัก สมุนไพร
พืชไร่ โดยระบุเดือน)

.
คาดว่าจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิต
(ระบุเดือน)

เลขประจา
แปลง
ผลผลิตรวมที่
(กรอกโดย
คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าที่นาย
ต่อปี
ทะเบียน
เท่านั้น)
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