เลขที่คาขอ

แบบคาขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
 เมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ์

 ใหม่

 ต่ออายุ

 ปุ๋ยอินทรีย์

 ปุ๋ยชีวภาพ  สารที่ใช้ควบคุมศัตรูพืชและโรคพืช
.

1. ชื่อผู้ยื่นคาขอ (บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ นิติบุคคล)
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ทะเบียนนิติบุคคล
2. ที่อยู่/ สานักงาน ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
โทรสาร

ถนน
จังหวัด

E-mail

3. สถานที่ผลิต/ สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail
หมายเหตุ : ถ้ามีสถานที่ผลิต มากกว่า 1 แห่ง กรุณาแนบรายละเอียดสถานที่ตั้งเพิม่ เติม

ถนน
จังหวัด

4. รายละเอียดปัจจัยการผลิต
ชนิด/ประเภท

5. รายละเอียดหนังสือขึ้นทะเบียน
ออกในนามของ
เลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
6. สถานที่จัดส่งหนังสือขึ้นทะเบียน
เลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

ชื่อการค้า

เครื่องหมายการค้า

ถนน
จังหวัด

หมู่ที่
.รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

หมู่ที่
.รหัสไปรษณีย์

ถนน

7. ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารของผูย้ ื่นคาขอ ดังนี้
 สาเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นคาขอ
 หลักฐานการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล (กรณีนติ ิบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
 อื่นๆ
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามและประทับตรานิติบุคคล (กรณีมีตราประทับ)
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เลขที่ใบอนุญาต
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8. หลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
1. เมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ์
 สาเนาใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.3) /สาเนาใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (พ.พ.4) /สาเนาใบอนุญาตนาเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์
ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.5) /สาเนาใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.6)
/สาเนาใบอนุญาตนาผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.7) ที่ได้รับจาก สคว. (ที่ยังมีอายุ)
 ต้นฉบับรายงานผลการทดสอบตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ โดยห้องปฏิบัตกิ ารที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ
 ใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
 เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ทกุ ขั้นตอนโดยละเอียด
 ตัวอย่างฉลากเมล็ดพันธุ์ เอกสารกากับ และข้อความที่แสดงในฉลาก เช่น คาแนะนาการใช้ ฯลฯ
 ภาพถ่ายหรือตัวอย่างภาชนะหีบห่อบรรจุเมล็ดพันธุ์
 ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
 เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากหน่วยงานอื่น หรือ สถาบันที่นา่ เชื่อถือ

2. ปุ๋ยอินทรีย์
 สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ (ท.อ.3) จาก สคว. (ที่ยังมีอายุ)
 สาเนาใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพือ่ การค้า (ผ.ป. 3) หรือสาเนาใบอนุญาตนาเข้าปุ๋ย (น.ป. 1) ที่ได้รับจาก สคว. (ทีย่ ังมีอายุ)
 ต้นฉบับรายงานผลการทดสอบตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์พร้อมผลการวิเคราะห์โลหะหนัก ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยห้องปฏิบัติการ
ที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ
 เอกสารแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เช่น หลักฐานการซื้อขาย แบบคาขออนุญาตให้นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
 เอกสารแสดงรายการวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตปุย๋ อินทรีย์ทกุ ขั้นตอนโดยละเอียด
 ตัวอย่างฉลากปุ๋ยอินทรีย์และข้อความทีแ่ สดงในฉลาก
 เอกสารกากับปุ๋ยอินทรีย์ เช่น คาแนะนาการใช้ วิธกี ารใช้ อัตราที่ใช้ ข้อควรระวัง ฯลฯ
 ภาพถ่ายหรือตัวอย่างภาชนะหีบห่อบรรจุปุ๋ยอินทรีย์
 ตัวอย่างปุย๋ อินทรีย์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
 เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการขึน้ ทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากหน่วยงานอื่น หรือ สถาบันที่นา่ เชื่อถือ

3. ปุ๋ยชีวภาพ










สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ (ท.ช.3) ที่ได้รับจาก สคว. (ทีย่ ังมีอายุ)
สาเนาใบอนุญาตผลิตปุ๋ยปุย๋ ชีวภาพเพื่อการค้า (ผ.ป.3) หรือสาเนาใบอนุญาตนาเข้าปุย๋ ที่ได้รับจาก สคว. (ทีย่ ังมีอายุ)
ต้นฉบับรายงานผลการทดสอบตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพ โดยห้องปฏิบัตกิ ารที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ
เอกสารแสดงรายการวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตปุย๋ ชีวภาพ ทุกขั้นตอนโดยละเอียด
ตัวอย่างฉลากปุย๋ ชีวภาพและข้อความที่แสดงในฉลาก)
เอกสารกากับปุ๋ยชีวภาพ เช่น คาแนะนาการใช้ วิธกี ารใช้ อัตราที่ใช้ ข้อควรระวัง ฯลฯ (ถ้ามี)
ภาพถ่ายหรือตัวอย่างภาชนะหีบห่อบรรจุ
ตัวอย่างปุย๋ ชีวภาพที่ขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการขึน้ ทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากหน่วยงานอื่น หรือ สถาบันที่นา่ เชื่อถือ

4. สารที่ใช้สาหรับควบคุมศัตรูและโรคพืช









สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กวก.2) ที่ได้รับจาก สคว. (ทีย่ ังมีอายุ)
ต้นฉบับรายงานผลวิเคราะห์สารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืช โดยห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ
เอกสารแสดงรายการวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตสารที่ใช้สาหรับควบคุมศัตรูและโรคพืชทุกขั้นตอนโดยละเอียด
ตัวอย่างฉลากสารที่ใช้ควบคุมศัตรูพืชและโรคพืช และข้อความที่แสดงในฉลากที่ผ่านการตรวจสอบและมีการลงนามของเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
เอกสารกากับสารที่ใช้สาหรับควบคุมศัตรูและโรคพืช เช่น คาแนะนาการใช้ วิธกี ารใช้ อัตราที่ใช้ ข้อควรระวัง ฯลฯ (ถ้ามี)
ภาพถ่ายหรือตัวอย่างภาชนะหีบห่อบรรจุ
ตัวอย่างสารที่ใช้สาหรับควบคุมศัตรูและโรคพืชที่ขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากหน่วยงานอื่น หรือ สถาบันที่นา่ เชื่อถือ

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามและประทับตรานิติบุคคล ในกรณีที่มีตราประทับ
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5. แผนผังที่ตั้งสถานทีผ่ ลิต และสถานที่สาคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง (กรณีที่ต้องเข้าตรวจ)

ทิศเหนือ

10. ข้าพเจ้าขอให้คารับรอง/ สัญญาว่า
1) สถานที่ผลิต/ ประกอบการ อยูใ่ นพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายของข้าพเจ้า หรือได้รับสิทธิ์ครอบครองจากเจ้าของพื้นที่
2) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนดและที่จะมีการกาหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
3) ยินยอมให้กรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตดาเนินการตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบการของข้าพเจ้าและสถานประกอบการของผู้รับเหมาช่วงผลิตตามที่ได้รับการร้องขอ
4) ยินยอมให้เปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และแหล่งผลิต ที่สามารถติดต่อได้
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่จัดส่งให้กรมวิชาการเกษตร เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน
ลงชื่อ
(
วันที่ยื่นคาขอ

ผู้มีอานาจลงนาม
)
.

.
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เจ้าหน้าที่รับและตรวจสอบคาขอและหลักฐานเบื้องต้น พบว่า
( ) เอกสารครบถ้วนถูกต้อง นาเข้าเสนอคณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
ในเดือน
ต่อไป
ผู้ยื่นคาขอได้รับทราบ และลงนามร่วมกับผู้รับคาขอไว้แล้ว

ลงชื่อ
(
วันที่ยื่นคาขอ

ผู้ยื่นคาขอ
)
.

ลงชื่อ

ผู้รับคาขอ
)

(
วันที่รับคาขอ

.

สาหรับกรณีเพิ่มเติมหรือแก้ไขเอกสาร
( ) เอกสารไม่ครบถ้วน ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

ทั้งนี้ผู้ยื่นคาขอจะส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ภายในวันที่
( ) เอกสารไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้

ทั้งนี้ผู้ยื่นคาขอจะส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ภายในวันที่
( ) อื่นฯ

ผู้ ยื่ น คาขอได้ ส่ ง เอกสารครบถ้ ว น และผู้ รั บ คาขอได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว เตรี ย ม นาเข้ า เสนอ
คณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ใ นเดื อ น
ต่ อ ไป

ลงชื่อ
(
วันที่ยื่นคาขอ
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ผู้ยื่นคาขอ
)
.

ลงชื่อ
(
วันที่รับคาขอ

ผู้รับคาขอ
)
.
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เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเบือ้ งต้น พบว่า
( ) เอกสารครบถ้วนถูกต้อง นาเข้าเสนอคณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
ในเดือน
ต่อไป
( ) เอกสารไม่ครบ
ผู้ยื่นคาร้องจะให้ภายในวันที่
( ) เอกสารไม่ถูกต้อง
ผู้ยื่นคาร้อง รีบกลับไปแก้ไข และจะนากลับมาให้ภายในวันที่
( ) อื่น ๆ

.
.
.
.
.

ผู้ยื่นคาร้องได้รับทราบ และลงนามร่วมกับผู้รับคาขอไว้แล้ว

ลงชื่อ
(
วันที่ยื่นคาขอ

ผู้ยื่นคาขอ
)
.

ลงชื่อ
(
วันที่รับคาขอ

ผู้รับคาขอ
)
.

สาหรับกรณีเพิ่มเติมหรือแก้ไขเอกสาร
เดือน

เจ้ า ได้ รั บ เอกสารครบถ้ ว น และตรวจ สอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว เตรี ย มเข้ า เสนอ คณะกรรมการพิ จ ารณา ใน
ต่อไป

ลงชื่อ (
วันที่รับคาขอ

) ผู้รับคาร้อง
.
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