ใบสมัครเข้ าร่ วม
“โครงการยกระดับผักและผลไม้ ไทย : โอกาสสาหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ ความยัง่ ยืน”
======================================================================================
No. .................................
มาตรฐานที่ขอการรับรอง  ThaiGAP
ประเภทของหน่วยงาน

 บริ ษทั

 ห้างหุน้ ส่วนจากัด  วิสาหกิจชุมชน  ร้านค้า

ชื่อบริ ษทั /หน่วยงาน (ไทย) .......................................................................................................................
(อังกฤษ)...................................................................................................................
ที่อยู่ ...............................................................................................แขวง/ตาบล..........................................................................
เขต/อาเภอ............................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร..................................................Website...................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก).......................................................................ตราสิ นค้า...........................................................
 เป็ นสมาชิกหอการค้าไทย  เป็ นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (หมายเลขสมาชิก....................................................)
 ไม่ได้เป็ นหอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
•

ชื่อ–สกุลผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ (ผูบ้ ริ หารระดับสู ง) (นาย/นาง/ นางสาว).......................................................................................
เลขบัตรประชาชน........................................................ที่อยู.่ ........................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................Email........................................................................................
ผูต้ ิดต่อประสานงาน (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................โทรศัพท์มือถือ................................................ Email.......................................................
•

ข้ อมูลการตรวจรับรอง
่ ปลง (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................
• ที่อยูแ
่ ปลง (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................................
• ที่อยูแ
• รู ปแบบการตรวจรับรอง
 แบบเดี่ยว  แบบกลุ่ม จานวนฟาร์มที่ขอการรับรอง...............ฟาร์ ม
(โปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดสมาชิก)

ขนาดพื้นที่ขอการรับรอง ..................ไร่
• ชนิ ดพืชที่ขอการรับรอง..................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่ วมโครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ ไทย : โอกาสสาหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ ความยั่งยืน”
ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ โดยประมาณ ดังนี้
รายละเอียด
ค่ าใช้ จ่ายโดยประมาณ (บาท)
30,000
1. ค่าให้คาปรึ กษา/แนะนา/Application โดยทีมผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
•

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน หรื อสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ที่ได้รับการอบรมจาก ม. เกษตรศาสตร์ฯ และขึ้นทะเบียนกับสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย
2. ค่าตรวจรับรองฟาร์ม ThaiGAPโดย CB ต่อ 1 Manday

1 Manday = 6 ชัว่ โมง (09.00-16.00 น.)

8,000
(จานวน Manday ขึ้นอยูก่ บั ขนาดพื้นที่ที่ขอการรับรอง)

1

รายละเอียด
3. ค่าเดินทางและค่าที่พกั ของหน่วยตรวจรับรอง (CB)
(ค่าเดินทางขึ้นอยูก่ บั ระยะทาง และค่าที่พกั คิดตามความเป็ นจริ ง)
4. ค่าสมัครสมาชิก ThaiGAP (ระยะเวลา 3 ปี )
5. ค่าใบรับรองมาตรฐาน ThaiGAP (ระยะเวลา 3 ปี )

ค่ าใช้ จ่ายโดยประมาณ (บาท)
4,000
2,400
6,000
50,400

รวมเป็ นเงิน

ราคาดังกล่ าวเป็ นราคาโดยประมาณยังไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%อาจมีการปรับเปลีย่ นตามขนาดของพื้นทีท่ ขี่ อการรับรองและความพร้ อม
ของฟาร์ ม ทั้งนีต้ ้ องผ่านการประเมินราคาจาก iTAP ก่ อน และชาระเงินกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ข้หมายเหตุ
าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่ วมโครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ ไทย : โอกาสสาหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ ความยัง่ ยืน”

- ค่กรณี
บรองกลุ่มราคาจะขึ้นอยูก่ บั จานวนฟาร์มที่ตรวจ (คิดตาม
ของจานวนฟาร์มทั้งหมด)
าใช้ จต่ ารวจรั
ยตลอด
- ใบรับรองมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ ปีที่ 2 และ 3 จะต้องมีการตรวจติดตามผล (surveillance) รายปี
- ค่าตอบแทนของที่ปรึ กษาทั้งหมด รวมค่าเดินทางและค่าที่พกั ของผูเ้ ชี่ยวชาญ (บริ ษทั สามารถเบิกคืนจาก สวทช. หลังเสร็ จสิ้ นโครงการ
และได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
- ทางโครงการฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเวลาและกิจกรรมภายใต้โครงการฯ และส่ วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
- บริ ษทั ที่สมัครต้องอยูใ่ นกลุ่ม SMEs ที่เป็ นนิติบุคคล ได้แก่ บจก. หจก. ร้านค้า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และมูลนิธิฯ
และมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 200 ล้านบาท และคนไทยถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 51%
ได้แก่ บจก. หจก. ร้านค้า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และมูลนิ ธิฯ
รายละเอียดการเข้ าร่ วมโครงการ
1. กรอกใบสมัคร และทาง สวทช. จะติดต่อกลับพร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้าร่ วมโครงการ และส่ งเอกสารขออนุมตั ิเริ่ มโครงการฯ
จะได้รับการสนับสนุนในลักษณะการเบิกจ่ายย้อนหลังจาก สวทช.
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเรี ยกเก็บเงินค่าเข้าร่ วมโครงการฯ และนัดวันลงพื้นที่ให้คาปรึ กษา
3. เมื่อผูป้ ระกอบการเตรี ยมแปลงพร้อมแล้ว ให้แจ้งมายังสภาหอการค้าฯ เพื่อนัดหน่วยตรวจรับรองเข้าไปตรวจประเมิน
4. เมื่อผ่านการประเมินเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทางสภาหอการค้าฯ จะจัดส่ งใบรับรอง ThaiGAP ให้ท่าน และทาง สวทช. จะติดต่อนัด
หมายประเมินโครงการฯโดยกรรมการภายนอก เพื่อประเมินผลสาเร็ จและความพึงพอใจ
5. เมื่อผ่านการประเมินโดยกรรมการภายนอกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นาสาเนาใบเสร็จรับเงินจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาทาเรื่ อง
เบิกเงินสนับสนุนคืน (ตามเงื่อนไข) จาก สวทช.

ประทับตราบริ ษทั

(ลงชื่อ) ………………..……………………….……
(……….………………………………...…………)
ตาแหน่ง .……………………………………….…………..
ลงวันที่ ..…………..……….……….……….…..…………
กรุ ณาส่ งใบสมัครมายังสถาบันส่ งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP) สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
ที่ email: thaigap@thaichamber.org หรื อ โทรสาร 02-622-2378
ติดต่ อสอบถาม
สถาบันส่ งเสริ มคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP Institute)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
150 / 2 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทร. 02-018-6888 ต่อ นาถสุ ดา:2020, ศริ ญญา:2030
E-mail : thaigap@thaichamber.org
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