
 หน้า   ๑๖ 
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 

เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรอง 
สุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกพืชควบคุมไปยังสหภาพยุโรป  พ.ศ.๒๕๕๒  กําหนดให้พืชควบคุมที่ส่งออก 
ไปยังสหภาพยุโรปต้องมาจากแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร  อาศัยอํานาจ 
ตามความในประกาศดังกล่าว  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน 
เป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ บุคคลใดประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมให้ยื่นคําขอตามแบบ  พ.ก.  ๑๔ 
แนบท้ายประกาศนี้  ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
กรมวิชาการเกษตร  เลขที่  ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์  ๑๐๙๐๐  หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง   
 (ข) แผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งผลิตพืชควบคุม 
 (ค) บัญชีรายชื่อพืชควบคุมที่ผลิตเพื่อการส่งออก 
(๒) กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ บุคคล   

หรือหนังสือเดินทาง   
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  วัตถุประสงค์  และผู้มีอํานาจลงชื่อ 

แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตนี้  ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
 (ค) หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน   
 (ง) แผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งผลิตพืชควบคุม 
 (จ) บัญชีรายชื่อพืชควบคุมผลิตเพื่อการส่งออก 
ข้อ ๒ ผู้ขอต้องจัดเตรียมแหล่งผลิตเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียน  ดังนี้ 
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อพืชและรายละเอียดของแหล่งผลิต  เช่น  แผนผัง  ขนาดพื้นที่  เป็นต้น 
(๒) ต้นพันธุ์และวัสดุปลูกต้องปราศจากศัตรูพืชตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป  หรือดําเนินการ 

กําจัดศัตรูพืชก่อนนาํเข้ามาปลูกในแหล่งผลิต 
(๓) มีการจัดการเรื่อง  ความสะอาดของพื้นที่ปลูก  บ่อปลูก  และวัสดุปลูก  เพื่อลดความเส่ียง 

จากการปนเป้ือนของศัตรูพืช  น้ําใช้ต้องมาจากแหล่งที่สะอาด 
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(๔) มีการจดบันทึกการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
ข้อ ๓ การตรวจสอบและขึ้นทะเบียน 
(๑) กรมวิชาการเกษตรจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสอบสภาพแหล่งผลิต  บ่อปลูก 

และระบบการปลูกเล้ียง  ตลอดจนบันทึกข้อมูลตามคู่มือที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  เพื่อขึ้นทะเบียน
แหล่งผลิตพืชควบคุม 

(๒) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคําขอได้ดําเนินการเป็นไปตามคู่ มือที่ 
กรมวิชาการเกษตรกําหนด  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการพิจารณาเสนอต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร
หรือผู้ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย  เพื่อรับขึ้นทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๔-๑  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๓) ใบสําคัญมีอายุห้าปี  นับแต่วันออกใบสําคัญ   
(๔) ผู้ได้รับใบสําคัญถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบสําคัญ  ต้องยื่นคําขอก่อนใบสําคัญส้ินอายุ  เม่ือ

ได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบสําคัญ  และให้ประกอบกิจการต่อไปได้ 
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่ังไม่ต่ออายุใบสําคัญนั้น 

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบสําคัญต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) จัดการแหล่งผลิต  และระบบการปลูกเล้ียงให้เป็นไปตามคู่มือที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
(๒) กรณีมีการนําพืชควบคุมชนิดใหม่เข้ามาปลูกเพิ่มเติมภายหลังได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวัน  เพื่อไปดําเนินการตรวจสอบ 
ข้อ ๕ คา่ป่วยการ  ค่ายานพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และค่าตรวจสอบวิเคราะห์ศัตรูพืช 
ให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืช 

ขอ้ ๖ การพักใช้หรือเพิกถอนใบสําคัญ 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตพืชควบคุมเป็นระยะ  กรณีที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าแหล่งผลิตพืชควบคุมใดที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนแล้วไม่เป็นไปตาม
คู่มือที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง  หากมิได้ดําเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กําหนด กรมวิชาการเกษตรอาจตักเตือน  พักใช้  หรือเพิกถอนใบสําคัญ  แล้วแต่กรณี   

(๒) เม่ือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง 
 (ก) ครั้งที่  ๑  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ได้รับใบสําคัญ  และจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไป

ตรวจสอบระบบการผลิตและให้คําแนะนําในการกําจัดศัตรูพืช  ณ  แหล่งผลิตพืชควบคุม   
 (ข) ครั้งที่  ๒  ภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นบัตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนในครั้งที่  ๑  

จะดําเนินการพักใช้ใบสําคัญเป็นระยะเวลาสามสิบวัน  หรือจนกว่าผู้ได้รับใบสําคัญจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
และผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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 (ค) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  (๒)  (ข)  หากพบว่าผู้ได้รับใบสําคัญไม่ได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่  กรมวิชาการเกษตรมีอํานาจส่ังพักใช้เพิ่มเติม 
หรือเพิกถอนใบสําคัญได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



แบบแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 

เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

------------------------------ 
 
๑.  คําขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๔ 
๒.  ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๔-๑ 
๓. ใบแนบใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๔-๒ 

 
------------------------------ 
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คําขอขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

Application for Registration as a Place of Production of Controlled Plant 
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

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

 ๑. ขา้พเจา้                       
Name of applicant  

หรือตวัแทน      
or authorized representative  

ท่ีอยู ่      
Address  

                                

 

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone   Facsimile  

๒. มีความประสงคข์อข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศ   
Wish to register as a place for production of controlled plant for exporter to country 

 ข้ึนทะเบียน  ต่ออายทุะเบียนเลขท่ี  
 Registration Extension of registration number 

 

พร้อมคาํขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย ดงัน้ี  
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วตัถุประสงค ์และผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตน้ี 
ออกใหไ้ม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

cooperation)  

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลหรือหนงัสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนงัสือมอบอาํนาจในกรณีมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของแหล่งผลิตพืชควบคุม 
           Place of production of controlled plant map 

 บญัชีรายช่ือพืชควบคุมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก 
           Controlled plant list 

 

 

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

 
ลายมือช่ือผูย้ื่นคาํขอ 
 Signature of applicant 

 
 

  
(                                                                                      ) 

 
หมายเหตุ ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย    ในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
Note Insert the check mark symbol into check block   in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๑๔ 
Form P.Q. 14

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วนัท่ี   
Date 

ผูรั้บคาํขอ   
Recipient 
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ใบสําคัญแสดงการขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

Registration Certificate as a Place for Production of Controlled Plant 
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
ใบสําคัญเลขท่ี /        กรมวชิาการเกษตร 
Registration No.         Department of Agriculture 
 
ใบสําคญัฉบบัน้ีออกใหแ้ก่    
This registration certificate is granted to  

ท่ีอยู ่   
Address 

  จงัหวดั                                  รหสัไปรษณีย ์           
 Province Postal code 

 
เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บใบสําคญัการแสดงการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศ    
Certify that has registration certificate as a place for production of controlled plant for exporter to country                              

 
ใบสําคญัฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดห้า้ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสําคญั 
This registration certificate is valid within five years from date of issuance 

 
 

ออกให ้ณ วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Issued on  Date    Month    Year 
 

ใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Valid Date    Month    Year 

 

(ลายมือช่ือ)  
  Signature 

                         (                                                                       ) 
               อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

            Director General of the Department of Agriculture 
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กรมวิชาการเกษตร 
Department of Agriculture 

 
 

ใบแนบใบสาํคญัแสดงการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 
Attachment Sheet for Registration Certificate as a Place for Production of Cont rolled Plant 

 

ใบแนบใบสาํคญัแสดงการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเลขท่ี 
This is the attachment sheet for registration certificate as a place for production of controlled plant No.    /  

 

ลาํดบัท่ี ช่ือพืชควบคุม  ลาํดบัท่ี ช่ือพืชควบคุม 
No. Name of controlled plant  No. Name of controlled plant 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

(ลายมือช่ือ)  
  Signature 

                         (                                                                       ) 
               อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

            Director General of the Department of Agriculture 

 

แบบ พ.ก. ๑๔-๒ 
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