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 แบบค าร้องขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม  

ประเภทการสมัคร 

  ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง     ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกลุ่มที่ขอรับการรับรอง   

ชื่อกลุ่มเกษตรกร/นิติบุคคล ที่ยืน่ค าร้อง                           

1.1 ส านักงานใหญ่/ส านักงาน (ถ้ามี) ตั้งอยูบ่า้นเลขที ่ ชื่อหมู่บ้าน   หมู่ที่    
ตรอก/ซอย    ถนน          

แขวง/ต าบล      เขต/อ าเภอ       
จังหวัด        รหัสไปรษณีย ์ 

โทรศัพท ์   โทรศัพท์มือถือ    .โทรสาร      

E-mail       

1.2 ชื่อ - นามสกุลประธานกลุ่มหรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม/นิติบุคคล          

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม/นติิบุคคล  

 

1.3 ที่อยู่ของประธานกลุ่มหรือผู้มีอ านาจลงนามของกลุ่ม/นิติบคุคล/ตั้งอยู่บ้านเลขที ่  ชื่อหมู่บ้าน   

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

 โทรศัพท ์   โทรศัพท์มือถือ    .โทรสาร      
2. รายละเอียดของกลุ่ม  

2.1  พันธุ์ข้าวที่ขอรับการรับรอง           
              
               
2.2 จ านวนผู้ผลิตในกลุ่ม  :    ราย และจ านวนพื้นที่ที่ขอรับรองทั้งหมด.       ไร ่ 
(ระบุชื่อ, พื้นที่ของผู้ผลิตแตล่ะราย ตามตัวอยา่งในภาคผนวก) 
 
 

เลขท่ี.............................. 
........../........./......... 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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3. มาตรฐานที่ขอการรับรอง 
 มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับข้าว (มกษ. 4401-2551)  
 มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับข้าวหอมมะลิไทย (มกษ. 4400-2552)  

4. ในการขอรับการรับรองคร้ังนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้ออกใบรับรองเป็นภาษา 
 (  ) ไทย: Thai      (  ) อังกฤษ: English ระบุชื่อผู้ขอการรับรองเป็นภาษาอังกฤษ                           
5. พร้อมค าร้องนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1) เอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าว GAP (R-DRIC-03)  
2) ผังโครงสร้างของกลุ่ม/นิตบิุคคล 
3) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือแต่งตั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ (กรณีนิติบุคคล) 
4) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ  

6.  บุคคลที่สามารถติดต่อได้  (ควรเป็นบุคคลที่เข้าใจระบบของกลุ่ม) 
1) ชื่อ    ต าแหน่ง       
      โทรศัพท์  โทรสาร                                                          
      โทรศัพท์มือถือ   E-mail address       
2) ชื่อ    ต าแหน่ง       
      โทรศัพท์  โทรสาร                                                          
      โทรศัพท์มือถือ   E-mail address       

7. ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า  
1) พื้นที่การผลิตอยู่ในสิทธิ์ครอบครองของข้าพเจ้าตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้าของพื้นที่ 
2) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ก าหนดและที่จะมีการก าหนด

และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย  
8. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานด าเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมินของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 

ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าได้ 
9. ข้าพเจ้ายินยอมใหผู้้ตรวจประเมินที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยตรวจประเมินภายนอก 

ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ว่าจ้าง ด าเนินการเข้าตรวจประเมินแปลงผลิตข้าวของข้าพเจ้าได้ 
10. หากข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลการได้รับ

การรับรองแก่สาธารณชนได้ ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  ที่จัดส่งให้กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน 

                                  ลงชื่อ      ประธานกลุ่ม/ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล                        
(     ) 

 
หมายเหตุ   กรณีนิติบุคคล  1. ผู้มีอ านาจลงนาม ได้แก่ บุคคลที่มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

  2. ผูม้ีอ านาจลงนาม กรณี หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ให้เป็นไปตามหนังสือแต่งตั้ง 
  3. กรณีลงนามโดยผู้รับมอบอ านาจ และแนบหนังสือมอบอ านาจ 
  4. ประทับตราบริษัทก ากับลายมือชือ่ของผู้มีอ านาจลงนามด้วยทุกครั้ง 
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ภาคผนวก 
รายชื่อผู้ผลิตในกลุ่ม……………………………………………..หมู่……….ต าบล……………………………..อ าเภอ……………………………จังหวัด………………………..…… 

วันที่ ………………………….. 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ (เลขที่ – หมูที่ – หมู่บ้าน – ต าบล – อ าเภอ – จังหวัด – โทรศัพท์) พันธุ์ข้าว ขนาดพื้นที่ (ไร่) วันที่ปลูกข้าว 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ  ตารางข้างตน้ใช้ส าหรับการขอการรับรองส าหรับ “หนึ่ง” ขอบข่ายเท่านัน้ 
   ขอบข่ายที่กองตรวจสอบฯ ให้การรับรองประกอบด้วย  1. ขอบข่ายข้าวหอมมะลิ (พันธุข์าวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15) 

    2. ขอบข่ายข้าวทั่วไป (พันธุ์ขา้วชนิดอื่นทีไ่ม่ใช่ข้าวหอมมะลิ)
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ส าหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว  
1. เอกสารประกอบค าร้อง  :  

 ผังโครงสร้างของกลุ่ม  

 คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบควบคุมภายใน 

 มาตรฐาน/ข้อปฏิบัติภายในกลุ่ม (ถ้ามี)  
 ทะเบียนรายชื่อของสมาชิกในกลุ่ม  

 แผนการผลติ  
 ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชกิ  

 ส าเนาเอกสารถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือใบอนุญาตการถือครองจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องของสมาชิก  
 แผนที่ตั้งส านักงาน และแปลง  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจดทะเบียนการค้า จากหน่วยงานของรัฐ  และหนังสือมอบอ านาจ
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและรับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 

 ครบถ้วน         ต้องการเอกสารเพิ่มเติม  
หมายเหตุ ได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องหรือผู้แทนรับทราบแล้ว ซึ่งผู้ยื่นค าร้องจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว
และผลิตภัณฑ์ ภายใน ....................................................................................................................................................................... 

2. ขอบข่าย และมาตรฐานที่ขอการรับรอง 
 อยู่ในขอบข่ายและมาตรฐานที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ให้บริการ และสามารถรับค าร้องได้ 
 ไม่อยู่ในขอบข่ายและมาตรฐานที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ให้บริการ และไม่สามารถรับค าร้องได้ 

3. คุณสมบัติของผู้ยืน่ค าร้อง 
 มีคณุสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และสามารถรับค าร้องได ้
 ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และไมส่ามารถรับค าร้องได้ 

หมายเหตุ  กรณีเอกสารประกอบค าร้องไม่ครบให้แจ้งผู้ยื่นค าร้อง เพื่อยื่นเอกสารประกอบค าร้องใหม่ และได้ด าเนินการแจ้งผู้ยื่นค าร้อง 
เมื่อวันที่.............................................................................................................................................................................................. 

กรณีขอบข่ายหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ก าหนด 
และไม่สามารถรับค าร้องได้ และได้ด าเนินการแจ้งผู้ยื่นค าร้อง เมื่อวันที่............................................................................................. 

4.  เอกสารที่ส่งมอบให้ลูกค้า :  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลติข้าว GAP  
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าว GAP  

  อื่น ๆ : Other (โปรดระบุ : Please specify) .............................................................................................................................. 
 
 

                                  ลงชื่อ : .................................…………............. ผู้ตรวจสอบค าร้อง  
                           (.......…….......…….............................)                                          
                              วันที่................../................../.…….......... 


