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             แบบค ำขอต่ออำยใุบรับรองแหล่งผลติ GAP พืช 
(ส ำหรับกลุ่ม) 

                  ต่ออำยุ               เปลี่ยนแปลงพื้นที/่ ขอบข่ำย        

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบักลุ่มที่ขอรับกำรรับรอง   
  ช่ือกลุ่มเกษตรกร/องค์กรท่ียื่นค าขอ                                                                                              . 
 ส านักงานใหญ่/ส านักงาน (ถ้ามี) ต้ังอยูบ่้านเลขท่ี              ช่ือหมู่บ้าน                                หมู่ท่ี                   . 

ถนน                                   ตรอก/ซอย                             แขวง/ต าบล                                           . 
เขต/อ าเภอ                                       จังหวัด                                      .รหัสไปรษณีย์  

     โทรศัพท์                                  โทรศัพท์มือถือ                                   โทรสาร                              . 
 E-mail                                                                                                                              . 
 ช่ือ-นามสกุล ประธานกลุ่ม หรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม                                                                   . 
      เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม 
 ท่ีอยู่ของประธานกลุ่ม หรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม บ้านเลขท่ี            ช่ือหมู่บ้าน                       หมู่ท่ี            .  
   ถนน                                  ตรอก/ซอย                               แขวง/ต าบล                                          . 

เขต/อ าเภอ                                   จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย์   
  โทรศัพท์                                 โทรศัพท์มือถือ                               โทรสาร                                   . 
 E-mail                                                                                                                              .      
2.    รหัสรบัรองแหล่งผลติพืช                                     วันที่ใบรบัรองหมดอำย ุ                                        . 
3.  รำยละเอียดของกลุ่ม   

3.1 ชนิดพืชท่ีขอรับการรับรอง 
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     3.2  ผังโครงสร้างของกลุ่ม/องค์กร (เฉพาะกรณท่ีีเปลี่ยนแปลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.3  จ านวนผู้ผลิตในกลุ่ม                          ราย และจ านวนพื้นท่ีท่ีขอรับรองท้ังหมด                           ไร่                 
           (ระบุช่ือ, พื้นท่ีของผู้ผลิตแต่ละราย ตามตัวอย่างในภาคผนวก) 
     3.4  ระบบการควบคุมภายในท่ีมี   

1) สัญญา/ใบสมัคร/ค ารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม   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 โปรดระบ ุ                                                                                                       . 

4.  พรอ้มค ำขอนี้ได้แนบ/แสดงหลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
 แสดงบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านของ ประธานกลุ่ม หรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม 
 แนบหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) เฉพาะกรณีท่ีเปลี่ยนแปลง 
 กรณีมอบอ านาจ แนบหนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ   

  
5.   บุคคลที่สำมำรถตดิต่อได้ (ควรเปน็บคุคลทีเ่ข้ำใจระบบของกลุ่ม) 

    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) พื้นท่ีการผลิตอยู่ในสิทธิ์ครอบครองของข้าพเจ้าตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้าของ

พื้นท่ี 
2) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกรมวิชาการเกษตร ก าหนด  
3) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองด าเนินการสังเกตการณ์การตรวจ

ประเมินของคณะผู้ตรวจของกรมวิชาการเกษตร ณ ฟาร์มของข้าพเจ้าตามท่ีได้รับการร้องขอ 
4) ยินยอมให้เปิดเผย ช่ือ ท่ีอยู่ และแหล่งผลิต ท่ีสามารถติดต่อได้  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีให้ไว้น้ีเป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ลงช่ือ                                             ประธานกลุ่ม/ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล 
     (                                          ) 

                 วันท่ี                                                 . 
 
 
                                                               

 
1.  ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีก่รมวิชำกำรเกษตรผู้รบัค ำขอ 

1.1 เอกสารประกอบค าขอ  
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก เฉพาะกรณีท่ีเปลี่ยนแปลง 
 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) เฉพาะกรณีท่ีเปลี่ยนแปลง 
 หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทน  

     ส าเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
1.2 ขอบข่ายการรับรอง 
 อยู่ในขอบข่ายท่ีกรมวิชาการเกษตรให้บริการ และสามารถรับค าขอได้ 
 ไม่อยู่ในขอบข่ายท่ีกรมวิชาการเกษตรให้บริการ และไม่สามารถรับค าขอได้ 

1.3 คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด และสามารถรับค าขอได้ 
 ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด และไม่สามารถรับค าขอได้ 

หมำยเหตุ :  กรณีเอกสารประกอบค าขอไม่ครบให้แจ้งผู้ยื่นค าขอหรือหน่วยงานให้ค าปรึกษาทราบ เพื่อยื่นเอกสาร
ประกอบค าขอใหม่  

 
                                    ลงช่ือ                                                               ผู้ตรวจสอบค าขอ  
                                          (                                                              )                                          
                               วันท่ี                                                               . 
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เอกสำรประกอบแบบค ำรอ้งขอต่ออำยุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  ส ำหรับกลุ่ม 
รำยชื่อผู้ผลิตในกลุ่ม 

วันที ่                                            . 

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) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


