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กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

กลุ่ม                            . 
 ที่อยู่                 หมู่               ต าบล              อ าเภอ              จังหวัด                   .. 

 
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 

 
รหัสรับรอง.......................................ชนิดพืช..……… พ้ืนที่ …… ไร่ 
รหัสรับรอง.......................................ชนิดพืช..……… พ้ืนที่ …… ไร่ 
รหัสรับรอง.......................................ชนิดพืช..……… พ้ืนที่ …… ไร่ 

 

 

 

 

วันที่รับรอง …... เดือน................ 25.....   วันที่รับรอง …... เดือน................ 25..... 

 
 

 
 
 

(.......................................................) 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ .... 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ …… ต าบล……..  อ าเภอ………. จังหวัด………… รหัสไปรษณีย์ ……….. โทร. …………..  อีเมล ์ …………..  
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กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

กลุ่ม                            . 
 ที่อยู่                 หมู่               ต าบล              อ าเภอ              จังหวัด    

             
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 
 

รหัสรับรอง.......................................ชนิดพืช............. พ้ืนที่ ....... ไร่ 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด   ........   ราย 

1. ......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

2. .......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

3.......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

4. .......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

5. ......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

6. ......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

7. .......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

8. .......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

9. .......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

10. ......................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

11. ....................................... รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

 

วันที่รับรอง …... เดือน................ 25.....   วันที่รับรอง …... เดือน................ 25..... 
 
 

 

(.......................................................) 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ .... 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 

  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ …… ต าบล……..  อ าเภอ………. จังหวัด………… รหัสไปรษณยี์ ……….. โทร. …………..  อีเมล ์ …………. 

การอ้างอิงการรับรองท าได้เฉพาะในนามกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น 
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กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

กลุ่ม                            . 
 ที่อยู่                 หมู่               ต าบล              อ าเภอ              จังหวัด    

 

ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี าหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 

 
รหัสรับรอง.......................................ชนิดพืช............. พื้นที่ ....... ไร่ 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด   ........   ราย 

1. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

2. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

3. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

4. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

5. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

6. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

7. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

8. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

9. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

10. ........................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

11. .......................     .................. รหัสแปลง  .................................. พ้ืนที่ ........ ไร่ 

วันที่รับรอง …... เดือน................ 25.....   วันที่รับรอง …... เดือน................ 25..... 
 
  

(.......................................................) 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ .... 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ …… ต าบล……..  อ าเภอ………. จังหวัด………… รหัสไปรษณยี์ ……….. โทร. …………..  อีเมล ์ …………..  

การอ้างอิงการรับรองท าได้เฉพาะในนามกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น 


