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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
การข้ึนทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้การควบคุม  กํากับ  ดูแลโรงงาน 
ผลิตสินค้าพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข   
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรดังกล่าวอธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
การข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 
“ผู้ย่ืนคําขอ”  หมายความว่า  ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร 
“โรงงานผลิตสินค้าพืช”  หมายความว่า  โรงคัดบรรจุ  โรงงานแปรรูป  โรงรมสารเคมี  และโรงรวบรวม 
“หน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช”  หมายความว่า  หน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองโรงงาน 

ผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรเพื่อทําหน้าที่ตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช   
ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้กฎหมาย 
ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร 

“หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญแสดง
การข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  จากกรมวิชาการเกษตร   

“กมพ.”  หมายความว่า  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขอ 
(๑) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าพืช 
(๒) โรงงานผลิตสินค้าพืชต้องได้การรับรองมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตร

ด้านพืชหรือมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร  จากกรมวิชาการเกษตร  
หรือได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๓) โรงงานผลิตสินค้าพืชซึ่งถูกเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  
จะขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืชตามประกาศนี้อีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนด  ๑๘๐  วัน   
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 
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ข้อ ๕ การข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 
  ๕.๑ ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  กมพ.๒๑  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ต่อกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร 
  ๕.๒ เม่ือได้รับคําขอดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน

ตามที่กําหนดหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนจะเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อพิจารณารับขึ้นทะเบียน  
เป็นโรงงานผลิตสินค้าพืช  และออกหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  ตามแบบ  กมพ.๒๑.๑  
ท้ายประกาศน้ี 

  ๕.๓ หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชมีอายุ  ๒  ปี  นับแต่วันที่
ออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช   

ข้อ ๖ โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  
ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๖.๑ ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  ในการเข้าตรวจติดตามโรงงาน  
ผลิตสินค้าพืชหากพบข้อบกพร่องต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีได้รับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตร  
พร้อมแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายในระยะเวลา  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและสามารถ
ขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก  ๓๐  วัน 

  ๖.๒ ให้ความร่วมมือแก่คณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานรับผิดชอบ  (Competent  
Authority)  ของประเทศผู้นําเข้าในการตรวจประเมิน 

  ๖.๓ ต้องไม่นําการข้ึนทะเบียนไปใช้หรืออ้างถึงในทางที่ทําให้เกิดความเสียหาย  
หรืออาจทําให้เข้าใจผิดในการได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น ๆ 

  ๖.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้กรมวิชาการเกษตรทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๗ บทกําหนดโทษ 
  หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้อธิบดี   

กรมวิชาการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  สามารถแจ้งเตือน  สั่งพักใช้  หรือสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญ  
แสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๗.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  หรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหา  
ด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้าเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร  
คร้ังที่  ๑  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นหนังสือ 

  ๗.๒ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  หรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหา  
ด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือได้รับการแจ้งเตือนจากต่างประเทศผู้นําเข้าเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร  
คร้ังที่  ๒  โดยเป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  หรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหา 
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ด้านความปลอดภัยอาหารหรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้าเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร  
ภายในระยะเวลา  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  หรือได้รับแจ้งเตือน
ตาม  ๗.๑  ให้พักใช้หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชมีกําหนด  ๑๕  วัน 

  ๗.๓ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  หรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหา  
ด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้าเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร  
คร้ังที่  ๓  โดยเป็นการฝ่าฝืน   หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหา 
ด้านความปลอดภัยอาหารหรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้าเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร  
ภายในระยะเวลา  ๓  เดือน  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  หรือได้รับแจ้งเตือน
ตาม  ๗.๑  ให้พักใช้หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  มีกําหนด  ๓๐  วัน 

  ๗.๔ ในกรณีที่กรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามประกาศหรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือได้รับการแจ้งเตือน
จากประเทศผู้นําเข้าเก่ียวกับความปลอดภัยอาหารซึ่งเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ  หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศเป็นส่วนรวม  หรือมีข้อผูกพันทางการค้ากับประเทศผู้นําเข้า  
กรมวิชาการเกษตรจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชก็ได้ 

ข้อ ๘ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใช้   
ก่อนกําหนดเวลาได้  เม่ือเป็นที่พอใจว่าผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช   
ได้แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศนี้แล้ว 

ข้อ ๙ กรมวิชาการเกษตร  ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจติดตามและสุ่มเก็บตัวอย่างตาม 
ความเหมาะสม 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
กรมวิชาการเกษตรจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  

เว้นแต่รัฐบาลมีนโยบายให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
 
 

 
คําร้องขอหนังสือสาํคญัแสดงการขึ้นทะเบยีนโรงงานผลติสินค้าพชื 

 
วันที่.................เดือน......................... พ.ศ. ............. 

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

ข้าพเจ้า (ช่ือ – สกุล ผู้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน)  ......................................................................................................... 
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร ........................................... E-mail address: ………………………........…....... 

มีความประสงค์จะขอหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 
โดยขึ้นทะเบียนตามรายละเอียดดังน้ี 
 
๑. ชื่อและทีต่ัง้โรงงานผลติสินค้าพชื 
ภาษาไทย (ตัวบรรจง)............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง)....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ ............................................ โทรสาร ........................................... E-mail address: ........................................... 
 
๒. ขอบข่ายมาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 

 ๔.๑ หลักการทั่วไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. ๙๐๒๓ - ๒๕๕๐) 

 ๔.๒ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการนําไปใช้ (มกษ. ๙๐๒๔ -  ๒๕๕๐) 

 ๔.๓ การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมส้ด (มกษ. ๙๐๓๕ - ๒๕๕๓) 

 ๔.๔ หลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. ๑๐๐๔-๒๕๕๗) 

 ๔.๕ หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ (ผลไมท้ี่ส่งออกทั้งผลและเปลือก) 

 ๔.๖ หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงรวบรวมสินค้าเกษตร 

 ๔.๗ อ่ืนๆ ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด 

 หน้า ๑ จาก ๒ 

แบบ กมพ ๒๑ 

เลขที่รับ ………………………………… 
วันที่ ………………………………….…. 
ผู้รับคําร้อง.................................... 

(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 



 
พร้อมนี้ขา้พเจ้าไดแ้นบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ประกอบคําขอดังนี ้

     ๑. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทและ/หรือสําเนา   

         ทะเบียนการค้ากรณีผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลมิได้ย่ืนคําขอด้วยตัวเองให้จัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

 (๑.๑) หนังสือมอบอํานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) 

(๑.๒) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  

     ๒. สําเนาแผนที่ต้ังสํานักงาน/โรงงานผลิตสินค้าพืช 

     ๓. สําเนาใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

     ๔. สําเนารายละเอียดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช 

 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

หมายเหตุ : เอกสารลําดับที่ ๑-๔ ต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนาม 

 

คํารบัรองและขอสญัญา 

๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแบบคําขอฉบับน้ีและในเอกสารประกอบคําขอ 

เป็นความจริงทุกประการ 

๒. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดไว้ 

ทั้งในปัจจุบันและที่จะกําหนดและ/หรือแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลัง 

๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้อยู่ในระหว่างการพักใช้ เพิกถอน การข้ึนทะเบียน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หน้า ๒ จาก ๒ 

ลงช่ือ................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
(........................................................................) 
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ........... 

(ประทับตราบริษัท) 




