ใบสมัครและข้ อมูลแปลงขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่ วม SDGsPGS (Application Form)

เลชที่ใบสมัคร..............

ชื่อกลุ่ม/สังกัด.......................................................................................................................................................................................................................................
ตั้งอยูเ่ ลขที่............................................................................................................................................................................................................................................
ผูป้ ระสานงาน................................................................................................โทรศัพท์........................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผูส้ มัคร (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร..........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน........................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ………………………………………………………………………..........................................................................................................................................
โทรศัพท์ติดต่อ....................................................................E-mail : ........................................................................... Line ID : ........................................................
1. พืน้ ทีก่ ารเกษตร (ระบุพนื้ ทีท่ มี่ ีการถือครองทาการเกษตรในปัจจุบัน *ทั้งหมด*)
ที่

1

ชื่อพืน้ ที่

พืน้ ที่
(ไร่ :งาน:ตรว.)

กรรมสิทธิ์
-ตัวเอง
-ญาติพี่นอ้ ง
-เช่า

การจัดการ
-ทาเอง
-ให้ผอู ้ ื่นเช่า
-ไม่ใช้ประโยชน์

การใช้ ประโยชน์
(ทานา,พืชสวน,พืชไร่ ,ผัก,
สระ,ป่ า,ทีร่ กร้ าง,บ้ านพัก)

วันทีเ่ ริ่มทาเกษตร
อินทรีย์

วันทีใ่ ช้ สารเคมีครั้งสุ ดท้ าย (โปรดระบุ ชื่อสามัญ หรือ ชื่อ
การค้ า)
เดือน.................................ปี ............................
สารเคมี............................................................
ปุ๋ ยเคมี.............................................................
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ที่

ชื่อพืน้ ที่

พืน้ ที่
(ไร่ :งาน:ตรว.)

กรรมสิทธิ์

การจัดการ

การใช้ ประโยชน์
(ทานา,พืชสวน,พืชไร่ ,ผัก,
สระ,ป่ า,ทีร่ กร้ าง,บ้ านพัก)

วันทีเ่ ริ่มทาเกษตร
อินทรีย์

วันทีใ่ ช้ สารเคมีครั้งสุ ดท้ าย (โปรดระบุ ชื่อสามัญ หรือ ชื่อ
การค้ า)

-ตัวเอง
-ญาติพี่นอ้ ง
-เช่า

-ทาเอง
-ให้ผอู ้ ื่นเช่า
-ไม่ใช้ประโยชน์

เดือน.................................ปี ............................
สารเคมี............................................................
ปุ๋ ยเคมี.............................................................

3

-ตัวเอง
-ญาติพี่นอ้ ง
-เช่า

-ทาเอง
-ให้ผอู ้ ื่นเช่า
-ไม่ใช้ประโยชน์

เดือน.................................ปี ............................
สารเคมี............................................................
ปุ๋ ยเคมี.............................................................

4

-ตัวเอง
-ญาติพี่นอ้ ง
-เช่า

-ทาเอง
-ให้ผอู ้ ื่นเช่า
-ไม่ใช้ประโยชน์

เดือน.................................ปี ............................
สารเคมี............................................................
ปุ๋ ยเคมี.............................................................

5

-ตัวเอง
-ญาติพี่นอ้ ง
-เช่า

-ทาเอง
-ให้ผอู ้ ื่นเช่า
-ไม่ใช้ประโยชน์

เดือน.................................ปี ............................
สารเคมี............................................................
ปุ๋ ยเคมี.............................................................

2

แหล่ งนา้ ทีใ่ ช้ ในการเกษตร
......น้ าฝน ......สระน้ า ......ห้วย ......น้ าชลประทาน ......บาดาล ......อื่นๆ (ระบุ) .........................................................

2. ประเภทของแปลงเกษตรอินทรีย์

□ เกษตรธรรมชาติ □ เกษตรอินทรี ย์
□ วนเกษตร
□ เกษตรผสมผสาน □ เกษตรทฤษฎีใหม่ □ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้สารเคมี □ อื่นๆ (ระบุ)....................................................
SDGsPGS App Form 20191223.docx Page 2 of 5

3. ข้ าพเจ้ าขอสมัครเข้ าร่ วมโครงการเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS ของกลุ่ม..........................................................................และยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อกาหนดต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ี่กลุ่มฯ กาหนด
2) ยินยอมให้ผตู ้ รวจแปลงของกลุ่มฯ เข้าตรวจสอบในพื้นที่การเกษตรทุกแปลง ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่ องมือ สถานที่เก็บผลผลิต และที่พกั โดยทางผูต้ รวจไม่จาเป็ นต้องแจ้ง
ให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
3) จัดทาเอกสารประกอบการผลิ ต เช่ น รายงานการผลิ ต, บัญชี ขาย, บัญชี ซ้ื อปั จจัยการผลิ ต, บัญชี ฟาร์ ม และ/หรื อ บัญชี การผลิ ต รวมทั้งยินยอมให้ผตู ้ รวจ ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต และการประกอบการเหล่านี้
4) แจ้งให้กลุ่มฯ ทราบโดยทันที ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การผลิต ชนิดพืชที่ปลูกและขอรับรอง รวมทั้งการละเมิดมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ อง
ข้าพเจ้า
5) ยินดีที่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบอื่นๆ ที่ทางกลุ่มฯ ได้กาหนดขึ้นภายหลัง
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขข้างต้นแล้ว และยอมรับข้อกาหนดต่างๆ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ พร้อมเสนอให้ประธานกลุ่มฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ลงชื่อเกษตรกรผู้สมัคร
วัน/เดือน/ปี
ลงชื่อประธานกลุ่มฯ
วัน/เดือน/ปี
ลงชื่อประธาน.............................
วัน/เดือน/ปี
***โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชนของเกษตรกร (ผูส้ มัคร) 1 ฉบับ
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4. แผนผังการใช้ ประโยชน์ ของแปลง (เขียนให้ ครบทุกแปลงทีเ่ ป็ นเกษตรอินทรีย์เท่านั้น สามารถใช้ กระดาษเพิม่ หรือเขียนด้ านหลังได้ กาหนดทิศและชื่ อเจ้ าของแปลงทีต่ ิดต่ อทุกด้ าน
ด้ วยสั ญลักษณ์พชื /ทีต่ ้งั อาคาร/โรงเรือน/ชื่อพันธุ์ข้าวพืชผักพร้ อมแจ้ งปริมาณ/บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ ของแปลง ฯลฯ)
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5.แผนทีก่ ารเดินทางไปยังแปลงเกษตรอินทรีย์ จากสถานทีส่ าคัญ ในพืน้ ที่

พิกดั แปลง ละติจูด (x)…………………………………………………, ลองจิจูด (y) …………………………………………………
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