
แบบ มกษ. ๑๗ 
TAS Form 17 

ค ำขอรับใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

Application for Certificate of Agricultural Product under the Agricultural 
Standards Act B.E. 2551 (2008) and Its Amendment 

๑. ข้าพเจ้า อายุ ปี  สัญชาติ 
I (Name of Applicant) Age Nationality 
หมายเลขบัตรประชาชน/ประจ าตัวผู้เสียภาษี      
Citizen/Taxpayer Identification No. 
สถานะบุคคลผู้ยื่นค าขอ  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
Legal Status   Natural Person  Legal Entity 
วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
Date of Registration as Legal Entity 
ทะเบียนเลขที่ 
Registration No. 
ชื่อนิติบุคคล 
Name of Legal Entity 
ที่อยู่/ทีต่ั้งส านักงานเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน 
Address/Office No. Lane Road 
หมู่ที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต 
Village No. Sub-district District 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
Province Postal Code 
โทรศัพท์  โทรสาร  Email 
Telephone  Facsimile 
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 
Commercial Registration No. 

๒. มีความประสงค์จะขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนี้ 
Intend to apply for certificate of agricultural product as follows: 
ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า(ถ้ามี) 
Product Name Trade mark (if any) 
ตามข้อก าหนด   มาตรฐานบังคับ  มาตรฐานทั่วไป 
To be complied with  Mandatory Thai Agricultural Standard-TAS  Voluntary Thai Agricultural Standard-TAS 
ชื่อมาตรฐาน 
TAS Title 

FP-021-19 Rev.0 10/07/63 ฝร. 1/4



 รหัสมาตรฐาน  
 TAS Code  
 ภาษาท่ีใช้ในการตรวจประเมิน  
 Language to be applied during on site assessment 

๓. ข้อมูลการผลิต 
 Overview of Production 
 จ านวนสถานทีผ่ลิตที่ขอการรับรอง แห่ง ขนาดของสถานที่ผลิต (ไร่/งาน/ตร.ม.) 
 No. of Production Site                               Size of Production Site (Rai/Ngan/Square meter) 
 ชื่อสถานที่ผลิต  
 Name of Production Site 
 เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน  
 Address No. Lane Road 
 หมู่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
 Village No. Sub-district District 
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 Province  Postal Code 
 โทรศัพท์ โทรสาร Email  
 Telephone Facsimile 
 ทะเบียนโรงงาน/ฟาร์มเลขที่ (ถ้ามี)  
 Registration No. of Establishment/Farm (if any) 

 หมำยเหตุ กรณีมีสถานที่ผลิตมากกว่า ๑ แห่งให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ชื่อ ที่อยู่  ขนาด อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง เป็นเอกสารแนบ 

 Note If there are more than one Production Site, details of which, e.g. name, address, 
size, etc., shall be attached accordingly. 

 จ านวนพนักงาน คน ระดับบริหาร คน ระดับปฏิบัติ คน 
 Number of Total Employees    Number of Management level Number of Operation level 
 จ านวนผลัดงาน (ถ้ามี)  
 Number of Work Shifts (if any) 
 ผลัดที่ ๑ ช่วงเวลา น. ถึง น. จ านวนพนักงาน คน 
 Shift 1, Time period Number of Employees 
 ผลัดที่ ๒ ช่วงเวลา น. ถึง น. จ านวนพนักงาน คน 
 Shift 2, Time period     Number of Employees 
 ผลัดที่ ๓ ช่วงเวลา น. ถึง น. จ านวนพนักงาน คน 
 Shift 3, Time period     Number of Employees 
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 ปริมาณผลผลิตต่อเดือน/ต่อปี (ถ้ามี)   
 Quantity of Products per month / year (if any) 
 ปริมาณที่คาดว่าจะจ าหน่ายได้ต่อเดือน/ต่อปี (ถ้ามี)   
 Expected Selling Quantity per month / year (if any) 

 พร้อมค าขอนี้ได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 Enclosed herewith, all required and relevant evidences are submitted for further perusal as follows: 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นค าขอ) 
  Certified true copy of Identification Card (Applicant as Natural person) 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ออกไม่เกินหกเดือน 

(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าขอ) 
  Certified true copy of Legal Entity Registration and Authorized Signature for Legal Entity 

issued not more than six months (Applicant as Legal Entity) 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  Certified true copy of Identification Card of Authorized Signature for Legal Entity 
  หนังสือมอบอ านาจผู้แทนยื่นค าขอพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
  Authorized Letter and Certified true copy of Identification Card of Representative of Applicant 
  ภาพหรือค าชี้แจงแสดงลักษณะของสินค้าเกษตร 
  Figure or Description of Agricultural Product 
  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชุด (กรณีรับรองผลิตภัณฑ์) 
  3 sets of Product Samples (If product to be certified) 
  แผนที่และแผนผังส านักงาน/สถานที่ผลิต/สถานที่เก็บ 
  Map and Plan of Office/ Production Site/Warehouse 
  แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ 
  Plan of Production Process and Quality Control 
  เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามีระบุ)   
  Other Relevant Evidences (if any, Please specify) 

 หมำยเหตุ  กรณีผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจตรวจสอบและรับรอง  
ตามกฎหมายไม่ต้องเรียกเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน 

 Note    If conformity assessment service provider is the legally authorized government 
agency for inspection and certification, documents issued by such agency shall not 
be required. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ส่งมาพร้อมนี้เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วน  
และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
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 I hereby certify that all information and evidences given in this application are true, correct 
and complete and agree to abide by the rules and procedures stipulated by the Act. 

 ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทน 
  ( ) 
 Signature of Applicant /Representative 
 วันที่   
 Date 

 หมำยเหตุ  ให้กรอกข้อมูลในช่องว่างและกาเครื่องหมาย  หรือ  ในกล่อง  หน้าข้อความที่จ าเป็นและ/
หรือเก่ียวข้อง 

 Note      Fill out the form and apply this symbol  or in appropriate box  as required 
and/or relevant. 
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