แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช
(สำหรับรำยเดียว)

1. เกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
เลข
รหัสทะเบียนบ้าน .
ที่อยู่ บ้านเลขที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ถนน
ตรอก/ซอย
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถือ
E-mail
2. นิติบุคคลเจ้ำของฟำร์ม/ ชื่อนิติบุคล
ชื่อผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล(นาย/นาง/นางสาว)
เลขทีท่ ะเบียนนิติบุคคล
หรือ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล/เลขทะเบียนผู้เสียภาษี
ที่อยู่ของนิติบุคคล บ้านเลขที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ถนน
ตรอก/ซอย
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถือ
E-mail
กรณีที่นิติบุคคลไม่ได้ดำเนินกำรผลิตพืชให้ระบุชื่อ-นำมสกุลผูผ้ ลิต
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนผูผ้ ลิต
3. ที่ตั้งฟำร์ม ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ถนน
ตรอก/ซอย
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด

.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

หมำยเหตุ : กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์โปรดแจ้งกลับกรมวิชาการเกษตรเพื่อประโยชน์ของท่าน
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4. ชนิดและพันธุพ์ ืชที่ขอรับกำรรับรอง
ชนิดพืช/
พันธุ์พืช

กรณีไม้ผล ระยะเวลา
พื้นที่ อายุพืช
จานวน การผลิต
(ไร่) (วัน)
(ระบุเดือน)
(ต้น)

คาดว่าจะ
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
(ระบุเดือน)

ผลผลิตรวม
ที่คาดว่าจะ
ได้รับต่อปี

เลขประจาแปลง
(กรอกโดยเจ้าหน้าที่
นายทะเบียนเท่านั้น)

หมำยเหตุ : กรณีมีชนิดพืชมากกว่าตารางทีก่ าหนดไว้โปรดแนบข้อมูลเพิ่มเติม
5. แผนผังที่ตั้งแปลง แสดงเส้นทำงคมนำคม และสถำนที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงไป
ยังแปลง

ทิศเหนื อ
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ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบ/แสดงเอกสารประกอบคาขอประกอบด้วย
 แสดงบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของเกษตรกร
 แนบหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบคุ คล)
 กรณีมอบอานาจ แนบหนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ
 แนบสาเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 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
เลขที่เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 เจ้าของ  เช่า  ได้รับอนุญาต
 อื่นๆ
บันทึกเอกสารเพิม่ เติม

6. ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรอง/ สัญญำว่ำ
1) แหล่งผลิตอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิใช้ประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน
2) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรกาหนด และที่จะมีการกาหนด และ/หรือแก้ไข
เพิ่มเติมในภายหน้า
3) ยินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิต ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยรับรอง
4) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือหน่วยรับรองระบบงานระดับสากลที่เกีย่ วข้องกับการรับรอง ดาเนินการสังเกตการณ์
การตรวจประเมินของกลุ่มผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ณ แหล่งผลิตของข้าพเจ้าตามทีไ่ ด้รับการร้องขอ
5) ยินยอมให้หน่วยรับรองเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ ที่ตั้งแหล่งผลิต และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รบั เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(
วันที่

เกษตรกร/นิติบุคคล
)

.

หมำยเหตุ : กรณีมอบอานาจ ต้องแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (10 บาทถ้วน)

1. สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ประเภทแปลง  แปลงใหญ่  แปลงทั่วไป
ชื่อแปลงใหญ่
ลงชื่อ
(
วันที่

วันที่ผา่ นการประเมินเบื้องต้น

.

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
)
.
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2. สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตร
2.1 เอกสารประกอบคาขอ
 แสดงหลักฐานบัตรประชาชน และหลักฐานทะเบียนบ้านของเกษตรกร
 หลักฐานการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ
 สาเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
2.2 ขอบข่ายการรับรอง
 อยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้บริการ และสามารถรับคาขอได้
 ไม่อยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้บริการ และไม่สามารถรับคาขอได้
2.3 คุณสมบัติของผู้ยนื่ คาขอ
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่ าหนด และสามารถรับคาขอได้
 ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่สามารถรับคาขอได้
2.4 ผลการตรวจเอกสารประกอบคาขอ
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน ขอเอกสารเพิ่มเติม
.
 ไม่ถูกต้อง ระบุ
.
หมำยเหตุ : ได้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอหรื อ ผู้ รั บ มอบอ านาจรั บ ทราบแล้ ว ซึ่ ง ผู้ ยื่ น ค าขอจะจั ด ส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วให้ ห น่ ว ยรั บ รอง
กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่
.

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจสอบคาขอ
)
.
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