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แบบค ำขอใบรบัรองแหลง่ผลิต GAP พืช 
(ส ำหรับกลุ่ม) 

  
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบักลุ่มที่ขอรับกำรรับรอง   

ช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ียื่นค าขอ                                                                                                    . 
ส านักงานใหญ่/ส านักงาน (ถ้ามี) ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี                    ช่ือหมู่บ้าน                    หมู่ท่ี                          . 
ถนน                                  ตรอก/ซอย                                   แขวง/ต าบล                                       .
เขต/อ าเภอ                                             จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์                                        โทรศัพท์มือถือ                               โทรสาร                                 . 

 E-mail                                                                                                                                     .
ช่ือ-นามสกุล ประธานกลุ่มหรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม                                                                           . 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม 
หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล 
ท่ีอยู่ของประธานกลุ่มหรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม บ้านเลขท่ี             ช่ือหมู่บ้าน                     หมู่ท่ี               .
ถนน                                  ตรอก/ซอย                                   แขวง/ต าบล                                       .
เขต/อ าเภอ                                       จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์                                        โทรศัพท์มือถือ                               โทรสาร                              . 

 E-mail                                                                                                                                .
2. รำยละเอียดของกลุ่ม  

2.1 ชนิดพืช/ พันธุ์ท่ีขอรับการรับรอง 
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2.2  ผังโครงสร้างของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3  จ านวนผู้ผลิตในกลุ่ม                         ราย และจ านวนพื้นท่ีท่ีขอรับรองท้ังหมด                         ไร่  
       (ระบุช่ือ, พื้นท่ีของผู้ผลิตแต่ละราย ตามตัวอย่างในภาคผนวก) 

3. ระบบกำรควบคุมภำยในที่มี   
1) สัญญา/ใบสมัคร/ค ารับรอง และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกลุ่ม    มี   ไม่มี 
2) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการปฏิบัติการแก้ไข               มี   ไม่มี 
3) การจัดการข้อร้องเรียน        มี   ไม่มี  
4) การควบคุมเอกสาร และบันทึก        มี   ไม่มี 
5) การฝึกอบรม         มี   ไม่มี 
6) ระบบการตามสอบผลิตผล (Traceability of Produce)             มี   ไม่มี 
7) อื่นๆ โปรดระบุ                                                                                                                    

. 
4. พร้อมค ำขอนีไ้ดแ้นบ/แสดงหลกัฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ เพือ่ประกอบกำรพิจำรณำดังตอ่ไปนี้ 
      แสดงบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านของ ประธานกลุ่ม หรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม 
      แนบหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  
      แนบหนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ  
 
5.  บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (ควรเป็นบุคคลที่เข้ำใจระบบของกลุ่ม/องค์กร) 

1) ช่ือ                                                            .ต าแหน่ง                     
  โทรศัพท์    โทรสาร                     
   โทรศัพท์มือถือ   E-mail       
  
 2)   ช่ือ    ต าแหน่ง                       
  โทรศัพท์    โทรสาร                     
  โทรศัพท์มือถือ   E-mail       
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6. ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรบัรอง/ สญัญำว่ำ  
1) แหล่งผลิตอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิใช้ประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน 
2) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรก าหนด และที่จะมีการก าหนด และ/หรือ

แก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า 
3) ยินยอมให้ข้อมูลเก่ียวกับระบบการผลิต ตามท่ีได้รับการร้องขอจากหน่วยรับรอง 
4) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือหน่วยรับรองระบบงานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ด าเนินการ

สังเกตการณ์ 
การตรวจประเมินของกลุ่มผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ณ แหล่งผลิตของข้าพเจ้าตามท่ีได้รับการร้องขอ 

5) ยินยอมให้หน่วยรับรองเปิดเผย ชื่อ ท่ีอยู่ ที่ต้ังแหล่งผลิต และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ  ท่ีให้ไว้น้ีเป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
เกี่ยวข้องกับการรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว  

                               ลงช่ือ                                                 .ประธานกลุ่ม/ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล                   
    (                                             ) 

                                  วันท่ี     
     

หมำยเหตุ :  กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (10 บาทถ้วน) 
                          

1.  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
       1.1 เอกสารประกอบค าขอ  
                  แสดงบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านของ ประธานกลุ่ม หรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม 

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  
 หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

1.2 ขอบข่ายการรับรอง 
 อยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้บริการ และสามารถรับค าขอได้ 
 ไม่อยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้บริการ และไม่สามารถรับค าขอได้ 

1.3 คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด และสามารถรับค าขอได้ 
 ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด และไม่สามารถรับค าขอได้ 

 1.4 ผลการตรวจเอกสารประกอบค าขอ  

   ครบถ้วน 
   ไม่ครบถ้วน ขอเอกสารเพ่ิมเติม     
                                                                                                                                           .        
         ไม่ถูกต้อง   ระบุ         
           .                                                                                                                
 

หมำยเหตุ :  ได้แจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้รับมอบอ านาจรับทราบแล้ว ซึ่งผู้ย่ืนค าขอจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้หน่วยรับรอง 
กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่         .                                                 

 

                                                               ลงช่ือ                                                          ผู้ตรวจสอบค าขอ 
                                                                     (                                                       )                                          

                                         วันท่ี                                                           .



F-2 (2-31/01/62) หน้าท่ี 4/4 

เอกสำรประกอบแบบค ำขอใบรบัรองแหลง่ผลิต GAP พืช ส ำหรบักลุ่ม 
รำยช่ือผูผ้ลติในกลุ่ม 

วันท่ี                                                 . 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

 
 

เลขบัตร 
ประจ าตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ ที่ต้ังแปลง 

 
 

ประเภทเอกสาร
สิทธ์ิ 

ชนิดพืช/พันธ์ุ 
ช่วงระยะเวลาการผลิต 
(เฉพาะพืชผัก สมุนไพร 
พืชไร่ โดยระบุเดือน) 

คาดว่าจะเก็บ
เก่ียวผลผลิต 
(ระบุเดือน) 

ผลผลิตรวมที่
คาดว่าจะได้รับ

ต่อป ี

เลขประจ า
แปลง 

(กรอกโดย
เจ้าหน้าท่ีนาย

ทะเบียน
เท่าน้ัน) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


