คาขอรั บการรั บรองระบบการปลูกข้ าว และข้ าวหอมมะลิไทย
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ีสาหรับ ข้ าว และข้าวหอมมะลิไทย (แบบกลุ่ม)
The certification application form for GAP standards for
Agriculture system and produce (Grower Group)
รหัสคาขอ
-

-

-

วันทีย่ ื่นคาขอรับการรับรอง
 ยื่นคาขอใหม่ (Initial Audit)  ต่ ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit)

 ขยายขอบข่ าย (Extend scope)

มาตรฐานทีข่ อการรับรอง

 มาตรฐาน มกษ.4400-2552

 มาตรฐาน มกษ.4401-2551

1. ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกลุ่ม/องค์ กรทีข่ อรับการรับรอง : General information of the group/organization of applicant
ชื่อกลุ่ม/องค์กร ที่ยนื่ คาขอ : Name of the group/organization of applicant
มีสานักงานใหญ่/สานักงาน ตั้งอยูเ่ ลขที่ : Address of the head office/office
ซอย : Soi
ถนน : Street
หมู่ที่ : Moo
ตาบล/แขวง : Tambol
อาเภอ/เขต : District
จังหวัด : Province
รหัสไปรษณี ย ์ : Postal code
โทรศัพท์ : Tel
โทรสาร : Fax
อี-เมล์ : e-mail
2. ปัจจุบันได้ รับการรับรองมาตรฐาน : Current certified base on standard
จาก : From certify body
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง : Scope(s) of certification
วันที่ได้รับการรับรอง : Issue date

วันที่หมดอายุ :Expire date
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3. รายละเอียดของกลุ่ม
3.1. ชนิดพืช / พันธุ์ที่ขอรับรอง

3.2. ผังโครงสร้างของกลุ่ม / องค์กร

3.3. จานวนผูผ้ ลิตในกลุ่ม
ราย และจานวนพื้นที่ที่ขอรับรองทั้งหมด
(ระบุชื่อ, พื้นที่ของผูผ้ ลิตแต่ละราย ตามตัวอย่างในภาคผนวก)

ไร่
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4. ระบบการควบคุมภายในทีม่ ี
4.1. สัญญา / ใบสมัคร / คารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม

 มี  ไม่มี

4.2. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการปฏิบตั ิการแก้ไข

 มี  ไม่มี

4.3. การจัดการข้อร้องเรี ยน

 มี  ไม่มี

4.4. การควบคุมเอกสาร และบันทึก

 มี  ไม่มี

4.5. การฝึ กอบรม

 มี  ไม่มี

4.6. ระบบการตามสอบผลิตผล (Traceability of Produce)

 มี  ไม่มี

4.7. อื่น ๆ โปรดระบุ
5. พร้ อมคาขอนีไ้ ด้ แนบหลักฐานและเอกสารต่ างๆเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่ อไปนี้
 สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคล) /หนังสื อจดทะเบียนการค้าที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 หนังสื อมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบอานวจ
 สาเนาใบรับรองเดิม (กรณี ขอต่ออายุ)
 สาเนาเอกสารสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรื อสาเนาหลักฐานครอบครองพื้ นที่ หรื อได้รับสิ ทธิ์ จากเจ้าของ
ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารสิ ทธิ์ สัญญาเช่าเอกสาร อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ฯลฯ
 ตัวอย่างเครื่ องหมายรับรอง ฉลากและการกล่าวอ้างผลิตผลพืชอินทรี ย ์ทุกชนิด (กรณี ที่ขอใช้เครื่ องหมาย
รับรองต้องแสดงฉลากและการกล่าวอ้างด้วย)
6. บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ (ควรเป็ นบุคคลทีเ่ ข้ าใจระบบของกลุ่ม/องค์ กร)
6.1. ชื่อ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

6.2. ชื่อ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

FM-QP-CB-13-04 (00-09/05/17) P3/6

7. ข้ าพเจ้ าขอให้ คารับรอง/สั ญญาว่า
7.1. พื้นที่การผลิตอยูใ่ นสิ ทธิ์ ครอบครองของข้าพเจ้าตามกฏหมาย หรื อได้สิทธิ ในการครอบครองจากเจ้าของพื้นที่
7.2. จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตร
แห่งเอเซี ย จากัด กาหนด
7.3. ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรื อองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองดาเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมิน
ของคณะผูต้ รวจของบริ ษทั ฯ ที่ฟาร์มของข้าพเจ้าตามที่ได้รับการร้องขอ
7.4. ยินยอมให้เปิ ดเผย ชื่อ ที่อยู่ และแหล่งผลิต ที่สามารถติดต่อได้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อมูลต่ าง ๆ ทีใ่ ห้ ไว้ นีเ้ ป็ นความจริงทุกประการ และได้ รับเอกสารหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
เกีย่ วข้ องกับการรับรองเรียบร้ อยแล้ว
ลงชื่ อ
(
วันที่

เกษตรกร/นิติบุคคล
)
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8. สาหรับเจ้ าหน้ าที่
8.1. เอกสารประกอบคาขอ
 ครบถ้วน

 ไม่ครบถ้วน

8.2. ขอบข่ายการรับรอง
 อยูใ่ นขอบข่ายที่บริ ษทั ฯให้บริ การ และสามารถรับคาขอได้
 ไม่อยูใ่ นขอบข่ายที่บริ ษทั ฯให้บริ การ และไม่สามารถรับคาขอได้
8.3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และสามารถรับคาขอได้
 ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่สามารถรับคาขอได้
หมายเหตุ : ได้แจ้งให้ผยู ้ นื่ คาขอหรื อผูร้ ับมอบอานาจรับทราบแล้ว ซึ่ งผูย้ นื่ คาขอจะจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้บริ ษทั ฯ
ภายในวันที่
ลงชื่อ
(

ผูต้ รวจสอบคาขอ
)
วันที่

ลงชื่อ
(

ผูท้ บทวนคาขอ
)
วันที่
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เอกสารประกอบแบบคาขอต่ ออายุแหล่ งผลิต GAP พืช สาหรับกลุ่ม
รายชื่ อผู้ผลิตในกลุ่ม
วันที่

ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

ชนิดพืช

ขนาด
พืน้ ที่
(ไร่ )

ช่ วงระยะเวลา
คาดว่า
การผลิต
จะเกีย่ ว
(เฉพาะพืชผัก ผลผลิต
สมุนไพร พืช ในเดือน
ไร่ ระบุเดือน) (ระบุเดือน)

ลงชื่ อ
(

ผลผลิตรวมที่
คาดว่าจะได้ รับ
ต่ อปี

เลขประจาแปลง
(กรอกโดยเจ้ าหน้ าที่
เท่านั้น)

เกษตรกร/นิติบุคคล
)
วันที่
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