ใบสมัครเขารวมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรีย
ป 2562
ชื่อกลุม.........................................................................................................................................................................
ที่ตั้งกลุม.......................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท(หัวหนากลุม).......................................................................................................................................
จํานวนสมาชิก.................................................................ราย พื้นที่ปลูกขาวรวม...................................................ไร
มีความประสงคเขารวมโครงการป 2561 (เลือกไดอยางเดียว)
 กลุม 1 (เตรียมความพรอม)
 กลุม 2 (พรอมตรวจรับรองระบบกลุมเขาสูระยะปรับเปลี่ยน)
เอกสารที่ตองสงพรอมใบสมัคร
กรณีกลุม 1
1. รายชื่อเกษตรกรและที่ตั้งแปลง พรอมลายเซ็นของสมาชิกกลุม ตามแบบ ขอ.1
2. โครงสรางกลุม และรายชื่อประธาน คณะกรรมการกลุม ตามแบบ ขอ.2
3. รายการประเมินตนเองของเกษตรกร ตามแบบ ขอ.3
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร
5. สําเนาเอกสารสิทธิ์ระบุชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการ (เชน โฉนด น.ส.2 น.ส.3 น.ส.3.ก ส.ป.ก. 4-01
ก.ส.น.5 น.ค.3 ส.ค.1) หรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน หรือ สําเนาเอกสารการอนุญาตใหใชที่ดิน
6. สําเนาใบรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย (ถามี)
7. สําเนาการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร (ถามี)
8. สําเนาหนาสมุดบัญชี ธ.ก.ส. เลข 12 หลัก และบัญชียังคงมีการเคลื่อนไหว
9. สําเนาทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หนาที่ระบุชื่อเกษตรกรผูขึ้นทะเบียนและหนาสมาชิกในครัวเรือน
(1 ทบก. สมัครได 1 ราย สนับสนุนเงินอุดหนุนไมเกิน 15 ไร)
10. อื่นๆ โปรดระบุ.............................................
กรณีกลุม 2
1..ลําดับ 1- 9
2. สําเนาคูมือระบบควบคุมภายในของกลุม

ลงชื่อ.................................................................
(
)
ตําแหนง ประธาน หรือรองประธานกลุม
วันที่.....................................................................

รายการประเมินตนเองของเกษตรกร
ภายใตโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
ปที่ 1

แบบ ขอ. 3

ชื่อเกษตรกร ……………………………………………..……ที่อยูบานเลขที่....................หมูที่.............ตําบล.................................
อําเภอ............................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท...................................................
ที่ตั้งแปลงหมูที่.............ตําบล.................................อําเภอ............................................จังหวัด........................................ วันเดือน ป ที่
ประเมิน ………………………………………………………………………………………..……….………………….……...……….
พันธุขาวที่ปลูก

ขอมูลทั่วไปของแปลง

พื้นทีป่ ลูก
เอกสารสิ ท ธิ์ แ สดงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น (เป น เจ า ของ หรื อ ผู ถื อ สิ ท ธิ � มี ระบุ ……………….…………………
ครอบครองพื้นที่การผลิต หรือเปนผูไดรับมอบหมายจากเจาของ หรือผูถือ � ไมมี
สิทธิครอบครองใหดําเนินการ หรือไดรับการรับรองจากผูนําทองถิ่น)
ประเภทการปลูก
� นาปรัง จํานวนครั้งที่ปลูก………………………..รอบ
� นาป ชวงเวลาที่ปลูก………………………………
รูปแบบการปลูก
� นาดํา
� นาหวาน
� อื่นๆ ระบุ…………...
รูปแบบการเก็บเกี่ยว
� เก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกีย่ วนวด
� เก็บเกี่ยวแบบเกี่ยวมือ
� อื่นๆ ระบุ ……………………………………………
ลักษณะการรวบรวมผลิตผล
� เก็บในสถานที่ของตนเอง � เก็บรวมกันในสถานที่ของกลุม
� อื่นๆ ระบุ……………………………………………………..……..
การขาย
� ตางคนตางขาย ขายใหกับ…………………………..…………
� ขายในนามกลุม ขายใหกับ………………………….…………
□ อื่นๆระบุ………………………………………….…………………
ขอ
1.
พื้นที่ปลูก

2
แหลงน้ํา

1. รายการประเมินเบื้องตนสําหรับเกษตรกรประเมินตนเอง

เกณฑการประเมิน
พื้นที่ปลูกไมมวี ัตถุอันตรายที่จะทําใหเกิดการตกคางหรือ � อยูใ กลโรงพยาบาล
ปนเปอนในขาว
� อยูใกลกองขยะหรือที่ทิ้งสารเคมี
� อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม
� บริเวณรอบๆ แปลงมีการใชสารเคมี
� เปนแหลงที่เคยใชสารเคมีในปริมาณมาก
� ไมอยูใกลแหลงใดๆ ขางตน
แหลงน้ําที่ใชปลูกไดจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมซึ่ง
� ไหลผานโรงพยาบาล
กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย
� ไหลผานกองขยะหรือที่ทิ้งสารเคมี
� ไหลผานโรงงานอุตสาหกรรม
� ไหลผานบริเวณที่มีการใชสารเคมี
� ไมไหลผานแหลงใดๆ ขางตน
� มีบอพักน้ํา
� ใช น้ํ า จากแหล ง ธรรมชาติ (บ อ ห ว ย หนอง คลอง บึ ง
ลําธาร แมน้ํา)

� จัดการดินและปุยตามคําแนะนํา
� ใชปุยเคมี
� ใชปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยอินทรีย
� ใชทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย
� ไมใชปุยใดๆ
4.
1) แหลงผลิตเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุ
การจัดการ เมล็ดพันธุมาจากแหลงผลิตขาวอินทรีย หรือเมล็ดพันธุ � ใชเมล็ดพันธุจากกรมการขาว
คุณภาพใน มาจากแหลงที่เชื่อถือได
� ใชเมล็ดพันธุจากศูนยขาวชุมชน
กระบวน 2) การปองกันและกําจัดศัตรูพืช
� ซื้อเมล็ดพันธุจากรานคาทั่วไป
การผลิตกอน สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชที่มีผลตอขาวปองกัน � เก็บเมล็ดพันธุเอง
การเก็บเกี่ยว กําจัดตามศัตรูพืชและขาววัชพืชอยางมีประสิทธิภาพ
การปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ดวยวิธีที่เหมาะสมตามคําแนะนําของกรมการขาว
� สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช
� ปองกันกําจัดตามศัตรูพืชและขาววัชพืชคําแนะนํา
3) มาตรการปองกันการปนเปอน
มาตรการปองกันการปนเปอน
พื้นที่ปลูกจะตองหางจากแหลงกําเนิดของวัตถุอันตราย �ปลูกหางจากแหลงกําเนิดของวัตถุอันตราย
หากมีจะตองทําแนวปองกันการปนเปอนทั้งทางน้ํา และ � มีทําแนวปองกันการปนเปอนทั้งทางน้ํา และอากาศ
อากาศ
� ไมมีทําแนวปองกันการปนเปอนทั้งทางน้ํา และอากาศ
ตองมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูก แหลงน้ํา การ � มี ก ารบัน ทึ ก ข อมู ล (พื้น ที่ ป ลู ก แหล งน้ํ า การจั ด การดิ น ปุ ย
5.
การบันทึก จัดการดินและปุย แหลงเมล็ดพันธุ การปองกันและ แหล งเมล็ ดพั น ธุ การปอ งกั นและกํ า จั ดศั ต รู พืช และมาตรการ
กําจัดศัตรูพืช และมาตรการปองกันการปนเปอน
และการ
ปองกันการปนเปอน)
จัดเก็บขอมูล
� ไมมีการบันทึกขอมูล (พื้นที่ปลูก แหลงน้ํา การ จัดการดินและ
ปุย แหลงเมล็ดพันธุ การปองกันและกําจัดศัตรูพืช และมาตรการ
ปองกันการปนเปอน)
� มีการบันทึกขอมูลบางสวน
� ไมมีการบันทึกขอมูลใดๆ

3.
ใหใชตามคําแนะนําของกรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการดิน หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
และปุย
หามใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด

(*ตองกรอก) กรณีขาพเจาเสียชีวิตในระหวางรวมโครงการ มีความประสงคมอบหมายใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ รวมโครงการแทนตามลําดับ
1.................................................................................................. เกีย่ วของ……………………………………
2.................................................................................................. เกีย่ วของ……………………………………
3.................................................................................................. เกีย่ วของ……………………………………
โดยตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑเงื่อนไขโครงการ
ทั้งนี้หากผูไดรับมอบใหดําเนินการรวมโครงการทั้ง 3 ลําดับ ไมประสงคเขารวมโครงการใหถือวาสละสิทธิ

ลงชือ่ ……………………………………………………………………
(…….…………….…………………………………….……)
เกษตรกรผูส มัครเขารวมโครงการฯ
ลงชื่อ ...............................................................พยาน
(...............................................................)
ตําแหนง...........................................................
หมายเหตุ: พยาน คือ ผูใหญบาน กํานัน นายก อบต. สมาชิก อบต.

ลงชือ่ .............................................................พยาน
(.............................................................)
ตําแหนง........................................................

แบบ ขอ.2

โครงสรางระบบกลุม
ชื่อกลุม.................................................................................................................................
1. ประธานกลุม ชื่อ...............................................................นามสกุล......................................................................
ที่อยู......................................................................................................เบอรโทรศัพท...........................................
2. ผูประสานงาน หรือผูจัดการกลุม ชื่อ.....................................................นามสกุล................................................
ที่อยู......................................................................................................เบอรโทรศัพท............................................
3. คณะกรรมการตรวจแปลงภายใน
1. ชือ่ ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู.............................................................................................เบอรโทรศัพท............................................
2. ชือ่ ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู.............................................................................................เบอรโทรศัพท............................................
3. ชือ่ ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู.............................................................................................เบอรโทรศัพท............................................
4. คณะกรรมการรับรอง
1. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู.............................................................................................เบอรโทรศัพท............................................
2. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู.............................................................................................เบอรโทรศัพท............................................
3. ชือ่ ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู.............................................................................................เบอรโทรศัพท............................................
หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจแปลงภายใน และคณะกรรมการรับรองไมควรเปนบุคคลคณะเดียวกัน

แบบ ขอ.1 mjjgggffffddd
รายชื่อสมาชิกกลุมผูผลิตขาวอินทรีย โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรีย ป 2562
ชื่อกลุม................................................................................................................
ที่ตั้งกลุม หมูที่.............ตําบล...................................อําเภอ.................................................จังหวัด.......................................................
ลํา
ที่ ดับ
แปลง

คํานําหนา
(นาง/
นางสาว/
นาย)

ชื่อ

สกุล

รหัสทะเบียนเกษตรกร
เลขที่บัตรประชาชน
(12 หลัก)

เลขบัญชี
ธ.ก.ส.
ที่ใหกรมการขาวโอนเงิน
(12 หลัก)

ที่อยูเกษตรกร
บาน
หมู
เลขที่

ตําบล

อําเภอ

พื้นที่ปลูกขาวและพันธุขาวที่ปลูก

ที่ตั้งแปลง
จังหวัด

หมู

ตําบล

พื้นที่ปลูกขาว
(ไร)

พันธุขาวที่ปลูก

พื้นที่ปลูก
ขาว (ไร)

พันธุขาวที่ปลูก

เอกสารสิทธิ์
(ใหระบุ)

เบอรโทร

ลงชื่อรับรอง

รวม

หมายเหตุ : 1) พื้นที่ปลูกขาวที่เขารวมโครงการ หากมีหลายแปลง (พื้นที่ไมติดกัน) ใหระบุเลขที่ลําดับแปลงดวย

2) กรณีแปลงเดียวกัน (พื้นที่ติดกัน) หากปลูกขาวมากกวา 1 พันธุ ใหระบุพื้นที่ปลูกขาวแตละพันธุ

4) เอกสารสิทธิ์ตองระบุชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองอนุญาตใหใชประโยชนจากผูครอบครองเอกสารสิทธิ์

3) ที่ตั้งแปลงอยูในชุมชน (ตําบล) เดียวกัน

5) กรณีผูสมัครไมใชผูขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เปนสมาชิกครัวเรือน) ใหทําการปรับปรุงขอมูลเปนผูขึ้นทะเบียนกอนสมัคร

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนทั้งหมดนั้นเปนความจริงสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหลักฐานที่ไดยื่นไปและสมาชิกยินยอมใหกรมการขาวโอนเงินอุดหนุนเขาบัญชี ธ.ก.ส. ที่ระบุไว

สรุป สมาชิกรวม.....................ราย
พื้นที่ปลูกขาวรวม..........................ไร

ลงชื่อ..................................................................................
(...............................................................................)
ตําแหนง.......ประธานกลุม หรือรองประธานกลุม .....
วันที่........................./.............................../.........................

แบบ ขอ.1

รายชือ่ สมาชิกกลุม่ ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562
ชื่อกลุ่ม.........................................กลุ่มข้าวอินทรีย์ตาบลพระครู...................................................................
ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ท.ี่ ..5........ตาบล...................พระครู.................อาเภอ..............เมือง.............................จังหวัด...............บุรีรัมย์.........................

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

ชือ่
สุชาติ
สุชาติ
สุดใจ
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
อนงค์
อนงค์
xxxx
xxxx
xxxx
สมคิด
สมคิด

สกุล
รักดี
รักดี
มันคง
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
บัวศรี
บัวศรี
xxxx
xxxx
xxxx
สุขดี
สุขดี

เลขทีบ่ ัตรประชาชน
1319994455544
1319994455544
1415125544212
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
1310005864955
1310005864955
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
1310000455548
1310000455548

รหัสทะเบียน
เกษตรกร
(12 หลัก)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
รวม

เลขบัญชี
ธ.ก.ส.
ทีใ่ ห้กรมการข้าวโอนเงิน บ้าน
หมู่
(12 หลัก)
เลขที่
021536487921
5 6
021536487921
5 6
012555005512
3 12
xxxxxxxxxxx
xxxx 6
xxxxxxxxxxx
xxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxx xx
021555666411
50 7
021555666411
50 7
xxxxxxxxxxx
xxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxx xx
021112223332
10 8
021112223332
10 8

ทีอ่ ยู่เกษตรกร
ตาบล

ทีต่ ั้งแปลง

อาเภอ

จังหวัด หมู่

ตาบล

พื้นทีป่ ลูกข้าวและพันธุ์ข้าวทีป่ ลูก

พื้นทีป่ ลูก
ข้าว (ไร่)
10
10
5
10
15
5
5
5
15
10
10
15
18
12
5
150

อย
า่ ง

1

คานาหน้า
(นาง/
นางสาว/
นาย)
นาย
นาย
นางสาว
นาง
นาย
นางสาว
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาย
นางสาว
นาย
นาย

พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู

ตวั

ลา
ที่ ดับ
แปลง

หมายเหตุ : 1) พื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ หากมีหลายแปลง (พื้นที่ไม่ติดกัน) ให้ระบุเลขที่ลาดับแปลงด้วย

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก

เอกสารสิทธิ์
(ให้ระบุ)
พื้นทีป่ ลูก
พันธุ์ข้าวทีป่ ลูก
พันธุ์ข้าวทีป่ ลูก
ข้าว (ไร่)
ขาวดอกมะลิ 105
5
กข6
โฉนดที่ดนิ
ขาวดอกมะลิ 105
น.ส.3
กข6
น.ส.2
ขาวดอกมะลิ 105
โฉนดที่ดนิ
ขาวดอกมะลิ 105
น.ส.3
ขาวดอกมะลิ 105
น.ส.2
ขาวดอกมะลิ 105
น.ส.3.ก
ขาวดอกมะลิ 105
สัญญาเช่าที่ดนิ
ขาวดอกมะลิ 105
5
กข6
ก.ส.น.5
ขาวดอกมะลิ 105
น.ค.3
ขาวดอกมะลิ 105
โฉนดที่ดนิ
ขาวดอกมะลิ 105
น.ส.3
ขาวดอกมะลิ 105
น.ส.2
ขาวดอกมะลิ 105
10
กข6
น.ส.3.ก
ขาวดอกมะลิ 105
10
กข6
สัญญาเช่าทีด่ นิ
30

2) กรณีแปลงเดียวกัน (พื้นที่ติดกัน) หากปลูกข้าวมากกว่า 1 พันธุ์ ให้ระบุพื้นที่ปลูกข้าวแต่ละพันธุ์

4) เอกสารสิทธิต์ ้องระบุชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์

เบอร์โทร
084-5999994
084-5999994
085-9124578
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
085-4559110
085-4559110
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
089-4555555
089-4555556

ลงชือ่ รับรอง

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

3) ที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชน (ตาบล) เดียวกัน

5) กรณีผู้สมัครไม่ใช่ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เป็นสมาชิกในครัวเรือน) ให้ทาการปรับปรุงข้อมูลเป็นผู้ขึ้นทะเบียนก่อนสมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทั้งหมดนั้นเป็นความจริงสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไปและสมาชิกยินยอมให้กรมการข้าวโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ที่ระบุไว้

สรุป สมาชิกรวม........12.............ราย
พืน้ ที่ปลูกข้าวรวม........180..................ไร่

ลงชื่อ..................................................................................
(..............นายประพันธ์ โคกกลาง...........................................................)
ตาแหน่ง.......ประธานกลุ่ม หรือรองประธานกลุ่ม.....
วันที.่ ...........25............./............ตุลาคม.................../........2561.................

