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คูม่อืบรกิารประชาชน : การขอรบัรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที ่1-8 กรมวชิำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไขในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ 

เกษตรกรนิติบุคคลหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีควำมพรอ้มในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์และมี

คณุสมบัตติำมหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยีย์ืน่ค ำขอต่อเจำ้หนำ้ทีก่องพัฒนำระบบและ

รับรองมำตรฐำนสนิคำ้พืช (กมพ.) เจำ้หนำ้ที่ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร (สวพ.) หรือเจำ้หนำ้ทีห่น่วยงำน

เครอืขำ่ยของสวพ. 

 

 เงือ่นไขของกำรรับรอง 

1) กรมวชิำกำรเกษตร ด ำเนินกำรใหก้ำรรับรองแหล่งผลติพืชอนิทรีย์ ตำมขอบข่ำยที่กรมวชิำกำรเกษตร

ประกำศ 

2) ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งมกีำรน ำระบบกำรผลติพชือนิทรยีไ์ปปฏบิัตกิอ่นกำรตรวจประเมนิเพือ่กำรรับรองรวมทัง้มกีำร

ด ำเนินกจิกรรมในทุกขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (มกษ.) หรือ

มำตรฐำนอืน่ๆ ทีเ่ทยีบเทำ่ 

3) กำรขอรับกำรรับรอง ใหย้ื่นค ำขอต่อเจำ้หนำ้ที่กองพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสนิคำ้พืช หรือ

เจำ้หนำ้ทีส่ ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที ่1 - 8 หรอืเจำ้หนำ้ทีศ่นูยว์จิัยและพัฒนำกำรเกษตรตำ่งๆ  

ของจังหวัด พรอ้มหลักฐำนและเอกสำรที่เป็นปัจจุบัน ตำมรำยกำรในแบบค ำขอรับกำรรับรองแหล่งผลิต 

พชือนิทรยี ์

 

 เงือ่นไขส ำหรับผูไ้ดรั้บกำรรับรอง 

1) ตอ้งรักษำไวซ้ึง่ระบบกำรผลติพชือนิทรยีต์ำมมำตรฐำนเกษตรอนิทรยีก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) 

หรอืมำตรฐำนอืน่ๆ ทีเ่ทยีบเทำ่ ตลอดระยะเวลำทีไ่ดรั้บกำรรับรอง 

2) อำ้งถงึกำรรับรองเฉพำะในกจิกำรและขอบขำ่ยทีไ่ดรั้บกำรรับรองเทำ่นัน้ 

3) ตอ้งไม่น ำใบรับรอง และ/หรอืเครือ่งหมำยรับรองระบบงำน และ/หรอืเครือ่งหมำยรับรองระบบงำนไปใชท้ ำ

ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ หรอืท ำใหเ้กดิควำมเสือ่มเสยีตอ่กรมวชิำกำรเกษตร 

4) เมือ่มกีำรลดขอบขำ่ย พักใช ้เพกิถอน หรอืยกเลกิกำรรับรองระบบไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุด ใหย้ตุกิำรใชส้ ิง่พมิพ ์

สือ่ โฆษณำทีม่กีำรอำ้งถงึกำรไดรั้บกำรรับรองนัน้ทัง้หมด 

5) หำกมกีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขระบบกำรผลติพชือนิทรยีใ์นสำระส ำคัญ เชน่ กำรเปลีย่นแปลงชนดิพชืทีป่ลูก 

เพิ่ม/ลดขนำดพื้นที่ปลูก เปลีย่นแปลงผลติภัณฑ์ เปลีย่นกรรมวธิีกำรแปรรูปและกำรจัดกำรผลติภัณฑ์

เกษตรอนิทรียว์ธิใีหม่ กำรปรับปรุงสถำนทีป่ระกอบกำร เปลีย่นแปลงสมำชกิในกลุ่ม เปลีย่นแปลงระบบ

ควบคุมภำยในกลุ่ม เปลีย่นผูดู้แลหรอืผูด้ ำเนินกำร เปลีย่นแปลงพื้นที ่หรือสถำนทีผ่ลติ กำรโอนกจิกำร 

กำรยำ้ยสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่ประกอบกำร กำรเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักร หรือกรณีมีกำรใชส้ำร 

ชว่ยกรรมวธิกีำรผลติและแปรรูป หรอืมกีำรใชส้ำรทีใ่ชใ้นกำรท ำควำมสะอำด (Cleaning Agent) ปัจจัยกำร

ผลติทีใ่ชใ้นกำรปรับปรุงบ ำรุงดนิและควบคุมศัตรูพืชทีไ่ม่ไดม้ำจำกกำรผลติอนิทรียใ์หแ้จง้หน่วยรับรอง 

กรมวชิำกำรเกษตรทรำบโดยทนัท ี
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6) ใหค้วำมร่วมมอืแก่หน่วยรับรองกรมวชิำกำรเกษตร ในกำรตรวจประเมนิทุกครัง้ โดยผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบกำร 

หรือกลุ่ม จะตอ้งยนิยอมใหผู้ต้รวจประเมนิเขำ้ตรวจสอบพื้นทีด่ ำเนินกำรและส่วนทีผู่ป้ระกอบ หรือกลุ่ม 

จะตอ้งยนิยอมใหเ้กีย่วขอ้งกับกำรขอรับรองทัง้หมด (ทัง้พืน้ทีข่องตนเอง เชำ่ ใหเ้ชำ่) และมกีำรยนิยอมให ้

มกีำรสุม่ตวัอยำ่ง ผลผลติ หรอืผลติภัณฑห์รอืปัจจัยกำรผลติไปทดสอบ 

7) ตอ้งจัดท ำบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง เช่น บันทึกกำรผลิต บัญชกีำรซื้อปัจจัยกำรผลิตและวัตถุดบิอินทรีย ์ 

บัญชแีสดงจ ำนวนผลผลติ ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์และบัญชแีสดงกำรจ ำหน่ำยผลติผล ผลติภัณฑพ์ืชอนิทรีย ์

รวมทัง้จ ำนวนฉลำกที่มีกำรแสดงเครื่องหมำยกำรรับรอง พรอ้มหลักฐำนกำรรับผลติผล ผลติภัณฑ์พืช

อนิทรีย์ และบัญชแีสดงกำรจ ำหน่ำยผลติผล ผลติภัณฑ์พืชอนิทรีย์ รวมทัง้จ ำนวนฉลำกที่มีกำรแสดง

เครือ่งหมำยกำรรับรอง พรอ้มหลกัฐำนกำรรับผลติผล ผลติภัณฑพ์ชือนิทรยี ์หรอืหลกัฐำนกำรช ำระเงนิจำก

กำรลกูคำ้แตล่ะรำย แสดงขอ้มลูดงักลำ่วตอ่คณะผูต้รวจประเมนิ เมือ่ไดรั้บกำรรอ้งขอเพือ่ใหผู้ต้รวจประเมนิ

สำมำรถตรวจสอบกระบวนกำรผลติพชือนิทรยีไ์ดท้กุขัน้ตอน 

8) ตอ้งสง่มอบเอกสำรหลักฐำนตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรรับรองทีเ่ป็นปัจจุบันใหแ้กห่น่วยรับรองกรมวชิำกำรเกษตร 

เมือ่ไดรั้บกำรรอ้งขอ 

9) ตอ้งเรียกเก็บผลติผล ผลติภัณฑ์พืชอนิทรีย์ คืนจำกสถำนที่จ ำหน่ำย และจัดส่งรำยงำนกำรเรียกเก็บ

ผลติผล ผลติภัณฑ์อนิทรีย์ กรณีทีถู่กเพิกถอนกำรรับรอง ยกเลกิกำรรับรอง ไดรั้บขอ้รอ้งเรียนเกีย่วกับ

ผลติผล ผลติภัณฑ์พืชอนิทรีย์ กรณีถูกเพิกถอนกำรรับรอง ยกเลกิกำรรับรองไดรั้บขอ้รอ้งเรียนเกีย่วกับ

ผลติผล ผลติภัณฑพ์ชือนิทรยี ์เมือ่คณะกรรมกำรรับรองมมีตใิหเ้รยีกเก็บผลติผล ผลติภัณฑพ์ืชอนิทรยีค์นื

จำกสถำนทีจ่ ำหน่ำย 

10) หำกประสงคจ์ะยกเลกิกำรรับรองใหแ้จง้เป็นลำยลกัษณ์อักษรใหห้น่วยรับรองกรมวชิำกำรเกษตรทรำบ 

11) หำกประสงคจ์ะของต่ออำยุใบรับรอง ใหย้ืน่แบบค ำขอใบรับรองกำรผลติพืชอนิทรีย์ต่อหน่วยรับรองกรม

วชิำกำรเกษตร กอ่นใบรับรองหมดอำยไุมน่อ้ยกวำ่ 90 วนั 

12) ตอ้งจัดใหม้มีำตรกำรและจัดหำอปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคลสว่นบคุคลทีจ่ ำเป็นแก่เจำ้หนำ้ทีห่น่วยรับรอง

กรมวิชำกำรเกษตร และคณะผู เ้ขำ้ร่วมในกำรตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่รอ้งขอ เพื่อให เ้กิด 

ควำมปลอดภัยในกำรปฏบิตัหินำ้ที ่  

13) ตอ้งจัดท ำและเก็บบันทกึขอ้รอ้งเรียนและผลกำรด ำเนินกำรกับขอ้รอ้งเรียนทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกำร

และขอบขำ่ยทีไ่ดรั้บกำรรับรองไว ้และตอ้งมอบบันทกึขอ้รอ้งเรยีนและผลกำรด ำเนนิกำรใหแ้กห่น่วยรับรอง

กรมวชิำกรมวชิำกำรเกษตร เมือ่ไดรั้บกำรรอ้งขอ 
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ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

ล าดบั สถานทีใ่หบ้รกิาร ระยะเวลาการเปิดใหบ้รกิาร 

1. กลุม่พฒันาระบบตรวจรบัรองมาตรฐานการผลติพชื  

กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้พชื ตกึ 8 ช ัน้  

กรมวชิาการเกษตร  

วนัจนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์

(ยกเวน้วันหยดุรำชกำรก ำหนด) 

ต ัง้แตเ่วลา 08:30-16.30 น. 

พกัเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.  โทรศพัท:์  02-579-7520 

 โทรสำร: 02-579-7520 

 Email: gap1812@hotmail.com 

2. ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1 

โทรศพัท:์  053-114121-6 

โทรสำร: 053-114127 

Email: gapoard1@gmail.com 

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่2 

โทรศพัท:์  055-313127 

โทรสำร: 055-313131 

Email: gap_cc@hotmail.com 

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่3 

โทรศพัท:์  043-465130 

โทรสำร: 043-465130 

Email: gapoard3@hotmail.com 

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่4 

โทรศพัท:์  045-210422 

โทรสำร: 045-210423 

Email: gap-sorworpor4@hotmail.com 

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่5 

โทรศพัท:์  056-405070-3 

โทรสำร: 056-405289 

Email: gapchainat@yahoo.com 

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่6 

โทรศพัท:์  039-397076 ,039-397134 

โทรสำร: 039-434578 

Email: gapoard6@gmail.com   

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่7 

โทรศพัท:์  077-259445-6 

โทรสำร: 077-259447 

Email: gap_oard7@hotmail.com 

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่8 

โทรศพัท:์  074-445905-6 

โทรสำร: 074-445907 

Email: organic60oard8@gmail.com 

วนัจนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์

(ยกเวน้วันหยดุรำชกำรก ำหนด) 

ต ัง้แตเ่วลา 08:30-16.30 น.  

พกัเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น. 

3. ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรจงัหวดั (ศวพ.จงัหวดั) 

*(เฉพาะศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง) 

วนัจนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์

(ยกเวน้วันหยดุรำชกำรก ำหนด) 

ต ัง้แตเ่วลา 08:30-16.30 น. 

พกัเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม:   65   วนัท าการ 

 เง ือ่นไข : ไมพ่บขอ้บกพรอ่ง ภายใตภ้าวการณ์ตรวจ 2 แปลงตอ่ 1 วนั  

  พชือายุส ัน้ใชเ้วลา  65  วนัท าการ 

  พชืไมผ้ล/พชืผสมผสาน/พชือุตสาหกรรม/มะละกอ อาจใชเ้วลา มากกวา่  65  วนัท าการ 

 หากมขีอ้บกพรอ่ง ใหป้ฏบิตัติามข ัน้ตอนในขอ้ 4.1 (ในตาราง) กรณีเป็นการตรวจรบัรองแบบกลุม่

ใหข้ ึน้อยูก่บักระบวนการของกลุม่ และขอ้บกพรอ่งของกลุม่ 

ล าดบั ข ัน้ตอน 
ระยะเวลา 

(วนัท าการ) 

สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 รบัค าขอและตรวจสอบค าขอ 

- กรณีเอกสำรครบ เกษตรกรใหข้อ้มลูรำยละเอยีดได ้

- กรณีเอกสำรไมค่รบเกษตรกรยังใหร้ำยละเอยีด 

ไมค่รบระยะเวลำขึน้กับเกษตรกรสง่ขอ้มลู 

1-2 

- เจำ้หนำ้ทีส่ ำนัก/ศนูย/์กลุม่/สว่น 

2 คดัเลอืกคณะผูต้รวจประเมนิ 

- คัดเลอืกคณะผูต้รวจวำงแผนกำรตรวจนัดหมำย   

เกษตรกร 

1 

- ผอ.สวพ./ศวพ./กมพ. 

- คณะผูต้รวจประเมนิ 

3 วางแผนการตรวจประเมนิ/เตรยีมการตรวจประเมนิ 

- วันเริม่เขำ้ตรวจนับจำกวันทีย่ืน่ขอขึน้กับควำมพรอ้มของ

เกษตรกรชนดิพชืทีข่อรับรองแผนกำรผลติถำ้เกษตรกร

พรอ้มใหเ้ขำ้ตรวจ 

- พจิำรณำก ำหนดวันตำมรอบกำรผลติของแตล่ะพชื และ

ควำมพรอ้มของเกษตรกร 

- ในขัน้ตอนนีจ้ะรวมระยะเวลำของกำรนัดหมำยเกษตรกร 

5 

- ผอ.สวพ./ศวพ./กมพ. 

- คณะผูต้รวจประเมนิ 

4 ด าเนนิการตรวจประเมนิ 

- ระยะเวลำเขำ้ตรวจแปลง 
1 

- คณะผูต้รวจประเมนิ 

- เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/นติบิคุคล 

 4.1 แกไ้ขและตรวจตดิตามขอ้บกพรอ่งคร ัง้ที ่1 

- ใหแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งได ้2 ครัง้รวมแลว้ไมเ่กนิ 180 วัน 

- ระยะเวลำกำรแกไ้ขจะขึน้กับเกษตรกรเป็นผูก้ ำหนด  

แตต่อ้งไมเ่กนิ 180 วันซ ึง่จะแลว้แตข่อ้บกพรอ่งทีพ่บ 

ภำยใน 

180 วัน 

- คณะผูต้รวจประเมนิ 

- เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/นติบิคุคล 

 

4.2 แกไ้ขและตรวจตดิตามขอ้บกพรอ่งคร ัง้ที ่2 

- ใหแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งได ้2 ครัง้รวมแลว้ไมเ่กนิ 180 วัน 

- ระยะเวลำกำรแกไ้ขจะขึน้กับเกษตรกรเป็นผูก้ ำหนด 

แตต่อ้งไมเ่กนิ 180 วันซ ึง่จะแลว้แตข่อ้บกพรอ่งทีพ่บ 

 

- คณะผูต้รวจประเมนิ 

- เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/นติบิคุคล 

5 จดัท ารายงานการตรวจประเมนิ 15 - คณะผูต้รวจประเมนิ 

6 นดัหมายและด าเนนิการประชุมคณะกรรมการรบัรอง

เพือ่พจิารณา 

- นัดหมำยและเชญิคณะกรรมกำรรับรองฯ ประชมุ 

- กำรประชมุใชเ้วลำ 1-2 วัน  

- จัดท ำรำยงำนกำรประชมุและแจง้ผลกำรพจิำรณำให ้

ผูเ้กีย่วขอ้งทรำบ 

- ก ำหนดกำรประชมุ อยำ่งนอ้ย เดอืนละ 1 ครัง้ 

21 

- คณะกรรมกำรรับรองฯ 

- เลขำคณะกรรมกำรรับรอง/ 

  ผอ.กลุม่ถำ่ยทอดเทคโนโลย ีสวพ. 
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ล าดบั ข ัน้ตอน 
ระยะเวลา 

(วนัท าการ) 

สว่นทีร่บัผดิชอบ 

7 จดัท าใบรบัรองและทะเบยีนรายชือ่ผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

- ทวนสอบควำมถกูตอ้งของมตทิีป่ระชมุในกำรใหก้ำร

รับรอง  

- จัดท ำใบรับรอง และตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ

รำยละเอยีดในใบรับรอง 

- เสนอผูม้อี ำนำจลงนำมใบรับรอง 

- จัดท ำ ปรับปรงุ และแกไ้ขทะเบยีนรำยชือ่ผูท้ีไ่ดรั้บกำร

รับรอง ในระบบสำรสนเทศกำรรับรองแหลง่ผลติ 

- มอบใบรับรองใหผู้ร้ับกำรรับรอง 

20 

- เจำ้หนำ้ทีก่ลุม่ถำ่ยทอดเทคโนโลย ี

- ผอ.สวพ. 

- เจำ้หนำ้ที ่สวพ. 

- เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/นติบิคุคล 

- เจำ้หนำ้ที ่ศวพ.จังหวัด 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 บตัรประจ าตวัประชาชน 

- กำรยืน่ครัง้แรกหรอืมกีำรตอ่อำยุ/ใหแ้สดงบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับ

จรงิเพือ่ยนืยันตัวตน 

- กรณีมอบอ ำนำจใชส้ ำเนำบัตรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบ

อ ำนำจอยำ่งละ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 

2 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 

- เฉพำะกำรยืน่ครัง้แรกหรอืมกีำรตอ่อำยุ/เปลีย่นแปลงรำยละเอยีดของ

หนังสอืรับรองส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ 

3 หนงัสอืมอบอ านาจ 

- กรณีผูม้อี ำนำจลงนำมมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน 

ตดิอำกรแสตมป์ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

- เฉพำะกำรยืน่ครัง้แรกหรอืเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดของหนังสอื

มอบอ ำนำจหรอืเปลีย่นแปลงผูม้อบอ ำนำจ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ 

- ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

4 แบบค าขอใบรบัรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์

- ฉบับจรงิ 1ฉบับ 

กรมวชิำกำรเกษตร 

5 ส าเนาใบรบัรองฉบบัเดมิ (กรณีขอตอ่อำย)ุ 

- จ ำนวน 1 ฉบับ 

กรมวชิำกำรเกษตร 

6 แสดงหรอืสง่ส าเนาหลกัฐานครอบครองพืน้ทีห่รอืไดร้บัสทิธิจ์าก

เจา้ของทีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ เอกสำรสทิธิ ์สัญญำเชำ่ เอกสำรอนุญำตใหใ้ช ้

ทีด่นิ ฯลฯ  

- จ ำนวน 1 ฉบับ 

กรมทีด่นิ หรอื หน่วยงำนรำชกำรออก

ให ้เชน่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

คา่ธรรมเนยีม: ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
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ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1 กลุ่มพฒันาระบบตรวจรบัรองมาตรฐานการผลติพืช กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพืช 

ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิำกำรเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กทม 10900 

(ตัง้อยูภ่ำยในมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตรบ์ำงเขน) โทรศัพท ์: 02-579-7520 โทรสำร : 02-579-7520 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิำร วันจันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)  

ต ัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.(มพีักเทีย่ง เวลำ 12.00-13.00 น.) 

2 ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1 - 8 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิำร วันจันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)  

ต ัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.(มพีักเทีย่ง เวลำ 12.00-13.00 น.) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบค ำขอใบรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์(F-51.1) 

2 แบบค ำขอใบรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์กำรคัดบรรจุ และกำรแปรรูป (องคก์ร/โครงกำร/ส ำหรับกลุม่) (F-53) 

 

 

หมายเหต ุ  - 
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รายชือ่คูม่อืส าหรบัประชาชน กรมวชิาการเกษตร 

ใหห้น่วยงำนท ำเครือ่งหมำย () ลงในชอ่งประเภทผูรั้บบรกิำร ทัง้นีห้ำกลงขอ้มลูในชอ่งอืน่ ๆ โปรดระบรุำยละเอยีดดว้ย 

ล าดบัที ่ ชือ่คูม่อืส าหรบัประชาชน 
หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ อืน่ ๆ ระบ ุ หมายเหตุ 

1 กำรขอรับและออกใบรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์ กรมวชิำกำรเกษตร   - - - 

        

        

        

        

        

 


