คาขอรั บการรั บรองระบบการแปรรู ปพืชอินทรีย์และข้ าวอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดีย่ ว)
The certification/inspection application form for organic
Agriculture standards for an operator (processing)
รหัสคาขอ
-

-

-

วันทีย่ ื่นคาขอรับการรับรอง
 ยื่นคาขอใหม่ (Initial Audit)  ต่ ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit)
มาตรฐานทีข่ อการรับรอง  มาตรฐาน มกษ.9000 เล่ม 1 -2552
1. ชื่ อผู้ยื่นคาขอ : Name of the applicant
เลขทีบ่ ัตรประชาชน
-

-

ตั้งอยูเ่ ลขที่ : Address of the applicant
ซอย : Soi
หมู่ที่ : Moo
ตาบล/แขวง : Tambol
จังหวัด : Province
รหัสไปรษณี ย ์ : Postal code
โทรสาร : Fax
อี-เมล์ : e-mail

 ขยายขอบข่ าย (Extend scope)

 มาตรฐาน มกษ.9000 เล่ม 4-2553

ถนน : Street
อาเภอ/เขต : District
โทรศัพท์ : Tel

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 เพิ่มเติม
Remark If there are more than one premise, please attach the detail of the others
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4. ชนิดและพันธุ์พืชทีข่ อรับการรับรองทั้งหมด
(ระบุชนิดพืช)

ชนิด พืน้ ทีข่ อการรับรองทั้งหมด

ไร่

5. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอใช้ เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ อนิ ทรีย์
 ขอใช้
 ไม่ขอใช้
6. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอให้ ออกใบรับรอง
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
(ในกรณี ขอใบรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อผูย้ นื่ คาขอ และที่อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษด้วย)
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่อยู/่ สานักงานภาษาอังกฤษ

ที่ต้ งั แหล่งผลิตภาษาอังกฤษ

7. พร้ อมคาขอนีไ้ ด้ แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอใบรับรอง ดังนี้
 สาเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสื อจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสื อจดทะเบียนการค้าที่มีอายุไม่เกิน6เดือน
 สาเนาใบรับรองเดิม (กรณี ขอต่ออายุ)
 ตัวอย่างเครื่ องหมายรับรอง ฉลากและการกล่าวอ้างผลิตผลพืชอินทรี ยท์ ุกชนิด (กรณี ที่ขอใช้เครื่ องหมายรับรองต้อง
แสดงฉลากและการกล่าวอ้างด้วย)
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)
 สาเนาใบขออนุญาตตั้งโรงงาน (ถ้ามี)
 ผังโครงสร้างองค์กร (ถ้ามี)
 แผนภูมิกระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
 ส่ วนประกอบและอัตราส่ วนของส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
 สาเนาใบรับรองแสดงที่มาของวัตถุดิบอินทรี ยท์ ี่ใช้เป็ นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
 แผนการผลิตพืชของแหล่งผลิต/การคัดบรรจุ/การรวบรวม/การนาเข้าพืชอินทรี ยท์ ุกชนิดที่นามาใช้เป็ นวัตถุดิบใน
การแปรรู ป
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 หนังสื อข้อตกลงหรื อสัญญาการซื้ อขายผลิตผลที่ลงนามผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ถ้ามี )
 หนังสื อมอบอานาจหรื อบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
8. บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ สะดวก
ชื่อ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

9. ข้ าพเจ้ าขอให้ คารับรอง/สั ญญาว่า
9.1. สถานที่ประกอบการ/สถานที่คดั บรรจุ อยูใ่ นพื้นที่ที่ได้รับสิ ทธิ ครอบครองตามกฎหมายของข้าพเจ้า หรื อได้รับสิ ทธิ
ครอบครองจากเจ้าของที่ดิน
9.2. จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จากัด
กาหนด และที่จะมีการกาหนดและ/หรื อแก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้า
9.3. ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรื อหน่วยรับรองระบบงานสากลที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ดาเนินการสังเกตการณ์
การตรวจประเมินของกลุ่มผูต้ รวจประเมินของบริ ษทั ฯ ณ แหล่งผลิตของข้าพเจ้าที่ได้รับการร้องขอ
9.4. ยินยอมให้เปิ ดเผย ชื่อ ที่อยู่ และแหล่งผลิ ต ที่สามารถติดต่อได้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารทีจ่ ัดส่ งให้ หน่ วยรับรองของบริษัท ศูนย์ ห้องปฏิบัติการางการแพทย์และ
การเกษตรแห่ งเอเซีย จากัด เป็ นความจริงและเป็ นปัจจุบัน รวมทั้งได้ รับเอกสารหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
รับรองและการตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์เรียบร้ อยแล้ว

ลงชื่ อ
(
วันที่

ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
)

หมายเหตุ : กรณี มอบอานาจ ต้องแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์
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10. สาหรับเจ้ าหน้ าที่
10.1. เอกสารประกอบคาขอ
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
10.2. ขอบข่ายการรับรอง
 อยูใ่ นขอบข่ายที่บริ ษทั ฯให้บริ การ และสามารถรับคาขอได้
 ไม่อยูใ่ นขอบข่ายที่บริ ษทั ฯให้บริ การ และไม่สามารถรับคาขอได้
10.3. 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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แผนการแปรรู ปพืชอินทรีย์/ข้ าวอินทรีย์
ชื่ อผลิตภัณฑ์

เวลาทีผ่ ลิต

วัน/เดือน/ปี
ทีผ่ ลิต

อินทรีย์

ทัว่ ไป (ถ้ ามี)

ปริมาณการผลิต/

ระบุผ้ รู ับจ้ างผลิต

รอบการผลิต

(ถ้ ามี)
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แผนผังสถานทีแ่ ปรรู ป/สถานทีป่ ระกอบการ
ระบุที่ต้ งั อาคารผลิต พื้นที่ผลิต สายการผลิต การจัดวางเครื่ องมือ เครื่ องจักร และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งที่พกั อาศัย ห้อง
สุ ขา สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและสารอันตราย ฯลฯ ของผูข้ อใบรับรองและของผูร้ ับจ้างผลิต (ถ้ามี)
N
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แผนทีเ่ ส้ นทางสถานทีแ่ ปรรู ป /สถานทีป่ ระกอบการ
ระบุถนนสายหลัก สายรอง จุดสังเกต หรื อสถานที่ที่ใช้เป็ นจุดสังเกต เพื่อสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ สถานที่แปรรู ป /
สถานที่ประกอบการของผูข้ อใบรับรอง และสถานที่แปรรู ป /สถานที่ประกอบการของผูร้ ับจ้างผลิต (ถ้ามี)
N
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