
 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

สําหรับการส่งออกผลส้มโอไปสหภาพยุโรป   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ตามระเบียบ  EC  Plant  Health  Directive  2000/29/EC  ได้กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตนําเข้า  
ผลของพืชสกุลส้มจากประเทศไทย  ต้องได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตว่าปลอดจากโรคแคงเคอร์ 
และโรคจุดดํา  ที่ผลต้องไม่ปรากฏอาการของโรคข้างต้นและทําการจุ่มผลในสารละลายกําจัดเชื้อโรค 
ที่อาจปนเป้ือนที่ผิว   

ดังนั้น  เพื่อให้การส่งออกส้มโอเป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความใน  
มาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกผลส้มโอไปสหภาพยุโรป  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ส้มโอ”  (pomelo)  Citrus  maxima  หมายความว่า  ส้มโอที่ส่งออกในลักษณะที่มีเปลือก

ห่อหุ้มทั้งผล   
“โรคแคงเคอร์”  หมายความว่า  โรคพืชซ่ึงเกิดจากเชื้อแบคทเีรีย  Xanthomonas  campestris   
“โรคจุดดํา”  หมายความว่า  โรคพืชซ่ึงเกิดจากเชื้อรา  Guignardia  citricarpa 

หมวด  ๑ 
การขอใบสําคัญแสดงการรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก 

 
 

ข้อ ๔ บุคคลใดประสงค์จะขอใบสําคัญแสดงการรับรองแหล่งผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์  
และโรคจุดดําสําหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   

(๑) ยื่นคําขอตามแบบ  พ.ก.  ๑๖  แนบท้ายประกาศนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กลุ่มบริการ
ส่งออกสินค้าเกษตร  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

 

(๒) ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร   
ที่ดีสําหรับพืช  (Good  Agricultural  Practice : GAP)  จากกรมวิชาการเกษตร   

(๓) ต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ตามระบบการผลิตที่ดี  (Good  Manufacturing  Practice : GMP)  จากกรมวิชาการเกษตร   

ข้อ ๕ การดําเนินงานเพื่อรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก  ให้ปฏิบัติตามคู่มือ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์และโรคจุดดํา  ของกรมวิชาการเกษตร   

ข้อ ๖ กรมวิชาการเกษตรจะออกใบสําคัญแสดงการรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก  
ตามแบบ  พ.ก.๑๖ - ๑  แนบท้ายประกาศนี้  ให้กับแหล่งผลิตส้มโอที่ผ่านการตรวจรับรอง  ตามข้อ  ๕  
แล้วเท่านั้น   

หมวด  ๒ 
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
 

ข้อ ๗ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกส้มโอไปสหภาพยุโรป  
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   

(๑) ยื่นคําขอ  พ.ก.  ๗  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจพืช  หรือกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร  
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (ก) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป  
นอร์เวย์  และสมาพันธรัฐสวิส 

 (ข) สําเนาใบสําคัญแสดงการรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก  (แบบ  พ.ก.  ๑๖ - ๑)  
รับรองแหล่งผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์และโรคจุดดํา   

 (ค) ใบรับรองสุขอนามัย  (Health  Certificate)  รับรองการปลอดสารตกค้างฉบับจริง
หรือสําเนาที่มีการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่   

(๒) ผู้ส่งออกยื่นคําขอ  พ.ก.  ๗  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๗  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันทําการตรวจพืชไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทําการ   

ข้อ ๘ ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกส้มโอไปสหภาพยุโรปต้องจัดเตรียมสินค้า
ในภาชนะบรรจุที่ใหม่  สะอาด  ป้องกันการเข้าทําลายของแมลงศัตรูพืชได้ดี   

ข้อ ๙ พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ  พ.ก.  ๗  และเอกสารประกอบ  
หากพบว่าถูกต้องครบถ้วน  และผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชปฏิบัติถูกต้องตามข้อ  ๘  ให้สุ่มตัวอย่างพืช
เพื่อตรวจสอบศัตรูพืช 

ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชเสร็จส้ินแล้วให้ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชมารับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมแนบเอกสาร  Bill  of  Lading  และเอกสารอ่ืนถ้ามีมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

 

ข้อ ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  เม่ือพบว่าทุกอย่างถูกต้อง 
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชระบุข้อความรับรองพิเศษตามข้อกําหนดของสหภาพยุโรป   

หมวด  ๓ 
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
 

ข้อ ๑๒ ค่าป่วยการ  ค่ายานพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เลขท่ีรับ____________________ 
Receipt No. 
วนัที่_______________________ 
Date 
ผูรั้บค าขอ___________________ 
Recipient 

 
 
 
 
 

ค ำขอใบรับรองแหล่งผลติส้มโอเพือ่กำรส่งออก 
Application for Place of Production Certificate 

of Pomelo for Export 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร                                วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ............... 
To Director General of the Department of Agriculture                               Date                      Month                                 Year 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ ๑ ของ ๒ 
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แบบ พ.ก. ๑๖ 
Form P.Q. 16 

๑.  ขา้พเจา้................................................................................................................................................................................................................ 
 Name of applicant  
 ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................................................... 
 Address 
 จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์..................................................โทรสาร............................................ 

Province    Postal code        Telephone                      Facsimile 
 
๒.  ช่ือแหล่งผลิต....................................................................................................................................................................................................... 
 Name of place of production  
 ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................................................... 
 Address 
 จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์..................................................โทรสาร........................................ 

Province            Postal code         Telephone                              Facsimile 

 

๓. มีความประสงคข์อรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศ........................................................................................... 
 Wish to certify place of production of pomelo for export to  
 เพ่ือรับรองวา่เป็นแหล่งผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกท่ีปลอดจากเช้ือ Xanthomonas campestris และ Guignardia citricarpa 

  To certify that place of production of Pomelo for export are free from Xanthomonas campestris and Guignardia citricarpa. 

 พ้ืนท่ีปลูก........................................................ไร่...................................................งาน 
  Areas 

 วนัท่ีเร่ิมตน้รอบการเจริญเติบโต.........................................................วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียว............................................................. 
 Growth cycle date        The expected harvest date 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งและยนิยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director 
General. 

 
    ลายมือช่ือผูย้ืน่ค  าขอ   
  Signature of applicant 
 

             ............................................................. 
                          (                                                             ) 
 
 
 
 
 หมายเหตุ     ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง     หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ   

Note      Insert the check mark symbol ✓ into check block    in front of the required text 
 

 
หนา้ ๒ ของ ๒ 
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แบบ พ.ก. ๑๖ 
Form P.Q. 16 

 พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานต่างๆ มาดว้ย ดงัน้ี 
 Herewith I have enclosed documentary evidence as follows : 

     ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง  
A copy of the identification card or passport 

   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วตัถุประสงค ์และผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตน้ีออกใหไ้ม่เกินหกเดือน 
(กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is      
corporation) 

   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล หรือหนงัสือเดินทาง 
A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport  

     หนงัสือมอบอ านาจในกรณีมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทน  
Application letter of authorized to submit the application for permit 

   ส าเนาแสดงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองการใชท่ี้พ้ืนท่ี 
Title deed 

     แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของแหล่งผลิต 
Place of production of pomelo map 

   อ่ืนๆ  ..........................................................................................................................................................................................................  
Other 



หน้า ๑ ของ ๑  
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ใบส ำคัญแสดงกำรรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อกำรส่งออก 

 

    Certificate of Place of Production Certificate of Pomelo for Export 

 
 
ใบส ำคัญเลขที ่ /   กรมวิชำกำรเกษตร 
Certificate No.         Department of Agriculture 
   
ใบส าคัญฉบับน้ีออกให้แก ่   
This certificate is granted to  
ที่อยู่   
Address 
                                                                               จังหวัด                            รหัสไปรษณีย ์                   
    Province  Postal code 
 
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับใบส าคัญแสดงการรับรองแหล่งผลติส้มโอปลอดจากเชื้อ Xanthomonas campestris  
และ Guignardia citricarpa เพือ่ส่งออกไปยังประเทศ    
Certify that has certification place of production of pomelo are free from Xanthomonas campestris  
and Guignardia citricarpa for export to country                              
 
ใบส าคัญฉบับน้ีให้ใช้ได้หนึ่งปีนับตัง้แต่วันท่ีออกใบส าคัญ 
The certificate is valid within one year from date of issuance 
 
 

ออกให้ ณ วันที ่ เดือน พ.ศ.  
Issued on Date    Month    Year 
 
ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
Valid Date    Month    Year 
 
(ลายมือช่ือ)  
 Signature 
                   (                                                   ) 

           อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
     Director General of the Department of Agriculture 

แบบ พ.ก. ๑๖-๑ 
Form P.Q. 16-1 


