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ค าขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง (กรณีรับงานจากหน่วยงานราชการ) 

                       รหัสค าขอ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กรที่ขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง 
   ชื่อกลุ่ม/องค์กร ที่ยื่นค าขอ ………………………………………………………………………………..…………………........... 
   มีส านักงานใหญ่/ส านักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ................................ ซอย .......................... ................................... 

ถนน ……………………………….….. หมู่ที ่..................... ต าบล/แขวง …………………………………....................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 
โทรศัพท์ .......................................... อี-เมล์ .................................... โทรสาร ............................................. 

2. มาตรฐานทีข่อรับการตรวจประเมิน/รับรอง............................................................... ................................ 
ขอบข่ายท่ีขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง 
      พืช ........................................................................................ ............................................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 
      สัตว์น้ า ................................................................................................................................................. 
................................................................... ........................................................................................ ........... 
      ปศุสัตว์ .................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
      ผลิตภัณฑ์ .............................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ ...... 

3. รายละเอียดการผลิต  
3.1 จ านวนเกษตรที่ยื่นขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง....................................................... ...............ราย 
3.2 จ านวนพื้นที่ท่ีขอรับรองทั้งหมด (ไร่) …………………………………………………………………………………......... 
3.3 ประมาณการผลผลิตที่ได้จากสมาชิกทั้งหมด (ต่อฤดูหรือต่อช่วงระยะเวลาการเก็บเก่ียว) …………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
3.4 ชื่อเอกสารระบบควบคุมภายใน ......................................................................... ................................... 

4. พร้อมค าขอนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้   
 4.1 สัญญาจ้าง 

4.2 ขอบเขตของงาน (TOR) 
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5. บุคคลที่สามารถติดต่อได้   
5.1 ชื่อ ............................................................... ...... ต าแหน่ง ……………………………………………………...…… 

  ที่อยู่เลขที่ ...................................... ซอย ................................................... .................................................. 
ถนน ……………………………………………….. หมู่ที ่..................... ต าบล/แขวง ………………………………….......... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 

โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .................................... อี -เมล์ ............................................. 
5.2 ชื่อ ..................................................................... ต าแหน่ง ……………………………………………………..….... 

  ที่อยู่เลขที่ ...................................... ซอย ................................................... .................................................. 
ถนน ……………………………………………….. หมู่ที ่..................... ต าบล/แขวง………….…………………................ 
อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 

โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .................................... อี -เมล์ ............................................. 

6. ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า 
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สถาบันฯ ก าหนดและที่จะมีการก าหนด และ/หรือ 

แก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย 
2) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยรับรองระบบงาน หรือ หน่วยรับรองระบบงานในระดับสากล ด าเนินการ

สังเกตการณ์การตรวจประเมินของกลุ่มผู้ตรวจประเมินของสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าได้ 

3) ข้าพเจ้ายินดีให้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ท าการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับ
การรับรองผลการตรวจ ให้แก่สาธารณชนทราบ  

4) เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ ข้าพเจ้า 

        ไม่ยินดีให้ข้อมูลอ่ืนๆ 

        ยินดีให้ข้อมูลอ่ืนๆ ดังนี้ (ระบุข้อมูลที่ยินดีให้เผยแพร่) 

               ที่ตั้งฟาร์ม            ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้            เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  

5) ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

6) ข้าพเจ้าจะไม่ใช้การรับรองที่ท าให้ สถาบันฯ เสียชื่อเสียง และไม่อ้างอิงการรับรองผลิตภัณฑ์ที่
ท าให้เข้าใจผิด หรืออยู่นอกเหนือที่ได้รับอนุญาต 

7) กรณีถูกพักใช้ เพิกถอน หรือยุติการให้การรับรอง ข้าพเจ้าจะหยุดการใช้สื่อโฆษณาทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องหรืออ้างอิง และด าเนินการตามที่ Certification scheme ระบุ และมาตรฐานอื่นๆ 
ที่ก าหนดได้ 

8) กรณีที่ข้าพเจ้าส าเนาเอกสารการรับรองให้ผู้อ่ืน ต้องส าเนาเอกสารการรับรองครบทั้งหมดหรือ
ตามก าหนดใน Scheme 
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9) การอ้างอิงการรับรองผลิตภัณฑืในรูปสื่อต่างๆ เช่นเอกสาร โบรชัวร์ หรือโฆษณา  ข้าพเจ้าจะ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฯ 

10) ข้าพเจ้าจะใช้เครื ่องหมายรับรองและข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให ้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่อาจก าหนดใน Scheme 

11) ข้าพเจ้าจะแจ้ง สถาบันฯ โดยไม่ล ่าช ้า กรณ ีม ีการเปลี ่ยนแปลงที ่อาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อก าหนดการรับรอง 

กรณีการรับรองการผลิตต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคงความสอดคล้องตามข้อก าหนดด้าน
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่จัดส่งให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์
การเกษตร เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน 

  
     ลงชื่อ …………………....….……………......... ผู้บันทึก 

  (…………………......…………………….) 

……….............../........................./....................... 
   
หมายเหตุ  กรณีลงนามโดยผู้รับมอบอ านาจ กรุณาแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 
      กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องประทับตราหน่วยงาน 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ได้รับมอบหมาย                
1. เอกสารประกอบค าขอ 

          ครบถ้วน 

          ต้องการเอกสารเพิ่มเติม ..........................................................................................................  
 หมายเหตุ  ได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้แทนรับทราบแล้ว ซึ่งผู้ยื่นค าขอจะจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้สถาบัน

รับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ภายในวันที่ ................................................... 
2. ขอบข่ายการตรวจประเมิน 

       อยู่ในขอบข่ายที่สถาบันฯ ให้บริการ และสามารถรับค าขอได้ 
       ไม่อยู่ในขอบข่ายที่สถาบันฯ ให้บริการ และไม่สามารถรับค าขอได้ 

      
     ลงชื่อ …………………....….……………......... ผู้ตรวจสอบค าขอ  

   (…………......…………………………...) 
……….........../........................./........................ 
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- กรณีลูกค้าขอการรับรอง แต่หน่วยรับรองไม่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน/รับรอง 
ขอบข่ายนั้นมาก่อน 

            ให้การรับรอง                    ไม่ให้การรับรอง 

เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ …………………....….……………......... ผู้พิจารณา 

      (…………………......………………………….) 
     ..................../.................../.................. 
 
 


