คาขอรับการรับรองระบบการปลูก การคัดบรรจุ และการแปรรู ป
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สาหรับข้ าวอินทรีย(แบบกลุ
์
่ ม)
The certification application form for organic agriculture standards for
rice produce, packing and processing (Grower Group)
รหัสคาขอ
-

-

-

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

 ขยายขอบข่ าย (Extend scope)

มาตรฐานทีข่ อการรับรอง

 มาตรฐาน มกษ.9000 เล่ม 4-2553

 มาตรฐาน มกษ.9000 เล่ม1 -2552

1. ชื่ อกลุ่ม
ชื่ อผู้ยื่นคาขอในนามกลุ่ม : Name of the applicant
เลขทีบ่ ัตรประชาชน
-

-

ตั้งอยูเ่ ลขที่ : Address of the applicant
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
3. สถานทีผ่ ลิต ตั้งอยู่เลขที่ : Address of producer
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
หมายเหตุ ถ้ามีสถานที่ผลิต มากกว่า 1 แห่ง กรุ ณาแนบรายละเอียดสถานที่ต้ งั เพิม่ เติม
Remark If there are more than one premise, please attach the detail of the others
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4. รายละเอียดของโครงการ
4.1. ขอบข่ายการผลิตที่ตอ้ งการขอรับรอง (โปรดระบุชนิดพืช การบรรจุ การแปรรู ป ที่ประสงค์ขอรับการรับรอง กรุ ณาระบุ
ให้ชดั เจน (ระบุชนิดพืช )ในกรณี ที่มีการผลิตแบบคูข่ นาน (อินทรี ยแ์ ละทัว่ ไป)

ลาดับที่

ชื่ อผลิตภัณฑ์

ชนิดผลิตภัณฑ์
อินทรีย์

ทัว่ ไป

4.2. โปรดให้รายละเอียดของพื้นที่การผลิต เช่น สถานที่ต้ งั แหล่งน้ า ระบบนิเวศน์ สภาพภูมิอากาศ สภาพดิน ปัญหาการ
ปนเปื้ อนจากภายนอก เป็ นต้น
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4.3. โปรดสรุ ปวิธีการผลิตโดยทัว่ ไปในพื้นที่ เช่น วิธีการปลูกพืช การปรับปรุ งบารุ งดิน การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช เป็ นต้น

5. รายละเอียดการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตในโครงการ
5.1. จานวนผูผ้ ลิตในโครงการ
5.2. จานวนพื้นที่ที่ขอรับรองทั้งหมด (ไร่ )
5.3. ประมาณการผลผลิตที่ได้จากผูผ้ ลิตทั้งหมด (ต่อเดือนหรื อปี )
5.4. วันและเวลาทางาน
จานวนกะ
กะที่1ตั้งแต่
ถึง
กะที่2ตั้งแต่
ถึง
กะที่3ตั้งแต่
ถึง
5.5. การแปรรู ปในครัวเรื อน (ถ้ามี) เช่น การตาก การอบ โดยผูผ้ ลิตแปรรู ปผลิตผลของตนเองก่อนส่ งให้โครงการ
โปรดอธิ บายขั้นตอนและวิธีการแปรรู ปในครัวเรื อน
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6. การจัดการ/แปรรู ปผลิตภัณฑ์ อนิ ทรีย์
โปรดระบุสถานทีผ่ ลิตทีเ่ กีย่ วข้ องทุกแห่ ง เช่ น โรงเก็บ สถานทีบ่ รรจุ /แปรรู ป เป็ นต้ น
ลักษณะการประกอบการ/
ชื่ อสถานที่
ทีต่ ้งั
ผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้

ถ้ าหากเป็ นการจ้ างผลิต
โปรดระบุผ้ รู ับจ้ าง

โปรดระบุเอกสารที่มี
 บัญชีการซื้ อ-ขาย
 แผนการผลิต
 ทะเบียนควบคุมผลิตผลที่รับเข้ามา
 ทะเบียนควบคุมการผลิต/แปรรู ป
 ทะเบียนควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ขายออกไป
 สต็อกสิ นค้า
 บันทึกการผลิต
 อื่น ๆ โปรดระบุ
โปรดอธิ บายขั้นตอนและวิธีการป้ องกันการปนเปื้ อนและปะปนกันของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ในทุกขั้นตอนการจัดการ การ
จัดเก็บ การแปรรู ป และการขนส่ ง
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การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์
 มี (กรุ ณาแนบผลการตรวจล่าสุ ดมาด้วย)

 ไม่มีวธิ ี การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (อธิบาย)

อธิ บายวิธีการรักษาความสะอาดและการป้ องกันกาจัดแมลง/สัตว์ ในสถานที่ประกอบการรวมทั้งระบุชนิดสารเคมีที่ใช้
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7. ระบบการควบคุมภายใน
ในกรณี ที่โครงการมีระบบการควบคุมภายใน โปรดระบุระบบการควบคุมที่ใช้

การอบรมแก่สมาชิก
 มี
 ไม่มี
ถ้ามี กรุ ณาระบุเนื้อหาการอบรม

การตรวจเยีย่ มพื้นที่โครงการ
 มี
 ไม่มี
ความถี่และช่วงเวลาในการตรวจเยีย่ มแต่ละพื้นที่
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ระบบเอกสารสาหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพภายใน เช่น สัญญา คู่มือขั้นตอนการดาเนินการ แบบรายการตรวจ รายงาน
การตรวจ โปรดระบุ

การดาเนินการกรณี พบการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรี ย ์

8. พร้ อมคาขอนีไ้ ด้ แนบหลักฐานและเอกสารต่ างๆ เพ่อประกอบการพิจารณาดังต่ อไปนี้
ทะเบียนรายชื่อสมาชิกในโครงการ
 บันทึกการผลิต และแผนการผลิต
 สาเนาบัตรประชาชนสมาชิก
 ผังโครงสร้างองค์กร
 แผนผังโรงงานและผังกระบวนการผลิต
 สาเนาใบรับรองฯ กรรี ขอต่ออายุ
 แผนที่ต้ งั โรงงานแปรรู ป /คัดบรรจุ
 หนังสื อการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสื อจดทะเบียนการค้าที่มีอายุไม่เกิน6เดือน
9. บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้
9.1. ชื่อ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

9.2. ชื่อ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

E-mail
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10. ข้ าพเจ้ าขอให้ คารับรอง/สั ญญาว่า
10.1. แหล่งผลิต/สถานที่ประกอบการ อยูใ่ นพื้นที่ที่ได้รับสิ ทธิ ครอบครองตามกฎหมายของข้าพเจ้า หรื อได้รับสิ ทธิ ครอบครอง
จากเจ้าของที่ดิน
10.2. จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย
จากัด กาหนด และที่จะมีการกาหนด และ/หรื อแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
10.3. ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรื อหน่วยรับรองระบบงานสากลที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ดาเนิน การสังเกตการณ์การ
ตรวจประเมินของกลุ่มผูต้ รวจประเมินของบริ ษทั ฯ ณ แหล่งผลิตของข้าพเจ้าที่ได้รับการร้องขอ
10.4. ยินยอมให้เปิ ดเผย ชื่อ ที่อยู่ และแหล่งผลิต ที่สามารถติดต่อได้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารทีจ่ ัดส่ งให้ หน่ วยรับรองของ บริษัทศูนย์ ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่ งเอเซีย จากัด เป็ นความจริงและเป็ นปัจจุบัน รวมทั้งได้ รับเอกสารหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้ องกับการรับรอง
และการตรวจประเมินการผลิตข้ าวอินทรีย์เรียบร้ อยแล้ว

ลงชื่ อ
(
วันที่

ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
)

หมายเหตุ : กรณี มอบอานาจ ต้องแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์
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11. สาหรับเจ้ าหน้ าที่
11.1. เอกสารประกอบคาขอ
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
11.2. ขอบข่ายการรับรอง
 อยูใ่ นขอบข่ายที่บริ ษทั ฯให้บริ การ และสามารถรับคาขอได้
 ไม่อยูใ่ นขอบข่ายที่บริ ษทั ฯให้บริ การ และไม่สามารถรับคาขอได้
11.3. 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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