
 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียน 

เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้เหมาะสมและสามารถดําเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร  
(ฉบับที่  ๙๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  จึงกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียน

เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๒ 
  ๓.๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียน

เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๓ 
  ๓.๓ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียน

เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๓ 
  ๓.๔ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  มาตรการว่าด้วยการติดสติ๊กเกอร์ที่ขั้วผลทุเรียน  

ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๔๔ 
  ๓.๕ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  มาตรการว่าด้วยการติดสติ๊กเกอร์ที่ขั้วผลทุเรียน  

ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ทุเรียน”  หมายความว่า  พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Durio  zibethinus  Murr.  สําหรับ 

การบริโภคสดทั้งผล 
“ชั้นคุณภาพ”  หมายความว่า   ชั้นคุณภาพของผลทุเรียนสดตามที่กําหนดในประกาศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  มาตรฐานทุเรียนของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๕ ขั้นตอนการขอจดทะเบียน 
  ๕.๑ การขอรับแบบคําขอจดทะเบียน 
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   (๑) ดาวน์โหลดแบบคําขอจดทะเบียน  โดยเข้า  website  ของสํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  www.doa.go.th/psco  แล้วเปิดหัวข้อ  “แบบฟอร์มคําร้อง”  ในเมนู
ดาวน์โหลด  หรือ 

   (๒) ติดต่อขอแบบคําขอโดยตรงที่กลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๖ การยื่นคําขอเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร 
ให้ผู้ประสงค์จะส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรยื่นคําขอตามแบบ  สมพ.  ๑๔   

ท้ายประกาศนี้  ณ  กลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

  ๖.๑ ในกรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 
   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีชาวต่างประเทศ)  

จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย  (กรณี 

ชาวต่างประเทศ)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (๓) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่าเป็นผู้ประกอบการค้า

ส่งออกผลไม้สดหรือสินค้าเกษตรกรรม  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๒ ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีชาวต่างประเทศ)  

ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  (กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด)  หรือของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ  (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)  แล้วแต่กรณี  จํานวน  ๑  ฉบับ 

   (๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย  (กรณี 
ชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  (กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด)  
หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)  แล้วแต่กรณี  จํานวน  ๑  ฉบับ 

   (๓) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการ 
จดทะเบียน  ตลอดทั้งชื่อกรรมการ  กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล  พร้อมวัตถุประสงค์ซ่ึงออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

   (๔) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  จํานวน  ๑  ฉบับ  
(ถ้ามี) 

ข้อ ๗ การรับจดทะเบียน 
เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว  ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖   

ถ้าเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ให้เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณารับจดทะเบียน  และออก
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  ตามแบบ  สมพ.  ๑๕  
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๘ อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
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หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรมีอายุสองปี  
นับแต่วันออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียน 

ข้อ ๙ การต่ออายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
ผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน  หากประสงค์จะขอต่ออายุ  ให้ยื่นต่ออายุก่อน

หนังสือสําคัญฉบับเดิมหมดอายุ  โดยสามารถยื่นต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน  ๓๐  วนั 
ข้อ ๑๐ การส่งออก 
กลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

กรมวิชาการเกษตร  จะแจ้งบัญชีและหมายเลขทะเบียนของผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรให้กรมศุลกากรทราบ 

ข้อ ๑๑ เงื่อนไขที่ผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไป 
นอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ 

  ๑๑.๑ ส่งออกทุเรียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดการตรวจสอบคุณภาพของประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  มาตรฐานทุเรียนของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

  ๑๑.๒ จัดทําป้ายหรือฉลากหรือประทับข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ภาชนะบรรจุ 
โดยต้องแสดงดังนี้ 

   (๑) ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก 
   (๒) ชื่อพืชและพันธุ์ 
   (๓) ช้ันคุณภาพ 
   (๔) น้ําหนักของสินค้า 
   (๕) ประเทศผู้ผลิต 
  ๑๑.๓ จัดทําสติ๊กเกอร์ติดขั้วผลทุเรียนตามแบบแนบท้ายประกาศ  โดยมีข้อกําหนด  ดังนี้ 
   (๑) สติ๊กเกอร์ติดขั้วผลทุเรียนจะต้องมีขนาดไม่ต่ํากว่า  ๒.๕  เซนติเมตร  

X ๑๕  เซนติเมตร 
   (๒) ข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ให้เรียงจากซ้ายไปขวาโดยต้องประกอบด้วย 
    (๒.๑) สัญลักษณ์  Q  เขียว  และระบุรหัส  GMP  เช่น  AC  03 - 03 - 

xxxx - xxxx - xxx  GMP  ไว้ใต้สัญลักษณ์  Q  เขียว   
    (๒.๒) โลโก้บริษัท  และระบุทะเบียนผู้ส่งออก  เช่น  Export  No.  DU - 

xx - www  ไว้ใต้โลโก้บริษัท 
    (๒.๓) ให้ระบุข้อความ  ดังนี้ 
     For  Quality  Problem,  Plaese  Contact :  
   Plant  Standard  and  Certification  Office 
   Department  of  Agriculture,  Thailand 
   Tel : 66 - 2579 - 6133  Fax : 66 - 579 - 6134 
   E - mail : ccgdoa@gmail.com   



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

   (๓) ขนาดสัญลักษณ์  Q  เขียว  และโลโก้บริษัทต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่ต่ํากว่า  ๑๕  มิลลิเมตร  และขนาดตัวอักษรมีความสูงไม่ต่ํากว่า  ๒  มิลลิเมตร  และสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

ข้อ ๑๒ บทยกเว้น 
ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนําติดตัวออกไป  เพื่อใช้เฉพาะตัวหรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า

หรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร 
ข้อ ๑๓ บทกําหนดโทษ 
ผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร   

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๑  หรือดําเนินการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้า
ระหว่างประเทศ  หรือชื่อเสียงของประเทศเป็นส่วนรวม  กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาพักใช้หรือ 
เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  
ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  สามารถใช้หนังสือสําคัญฉบับเดิมได้ต่อไปจนกว่าหนังสือสําคัญดังกล่าว 
จะส้ินอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



โลโก้บริษัท

                     For Quality Problem,Please Contact:
                     Plant Standard and Certification Office
                     Department of Agriculture , Thailand 2.5 cm

                     Tel : 66-2579-6133 Fax : 66-2579-6134
                     E-mail: ccgdoa@gmail.com

รหัส GMP

15 cm

ตัวอย่างสต๊ิกเกอร์สําหรับติดขั้วผลทุเรียน

สัญลักษณ์ Q

             AC 03-03-xxxx-xxxx-xxx GMP       Exporter No.DU-xx-www

ทะเบียนผู้ส่งออก



 
สมพ.14 

คําขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 วนัที่ เดือน  พ.ศ.  

1.  ข้าพเจ้า (ช่ือ – สกลุผู้ ย่ืนคําขอจดทะเบียน)                                                                                             
  
  ขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสนิค้าเกษตรออกไปนอกราชอาณาจกัร 
 เป็นบคุคลธรรมดา  

 เป็นนิติบคุคล ประเภท.................................... 

 1.1  ส่วนของบุคคล/นิติบุคคล 

(ช่ือ/บริษัท/ห้างร้าน)  
ทะเบียนเลขที่ จดทะเบียนเม่ือวนัที่  
สาํนกังานตัง้อยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย  
ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
โทรศพัท์ โทรสาร  
E-mail :………………………………………………………… 
 1.2  ส่วนของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 โดยมี เป็นผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
สญัชาติ อายุ ปี   อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั  
รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรสาร  
เลขที่บตัรประจําตวัประชาชน ออกให้  ณ  อําเภอ/เขต  
จงัหวดั  
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2.  หลกัฐานในการย่ืนขอจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกสนิค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจกัร 

-  กรณีบุคคลธรรมดา  (ใช้สาํเนาอย่างละ  1 ฉบบั) 
1.   สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาทะเบียนบ้าน 
2.   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบชุนิดแห่งพาณิชย์กิจว่าเป็นผู้ประกอบการค้าสง่ออกผลไม้สดหรือสินค้า

เกษตรกรรม 
-  กรณีนิติบุคคล  (ใช้สาํเนาอย่างละ  1 ฉบบั) 
1. สาํเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท   

(กรณีบริษัทหรือบริษัทมหาชน  จํากัด) หรือของหุ้นสว่นผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล)  แล้วแต่กรณี 
2. สาํเนาหนงัสอืรับรองพร้อมวัตถปุระสงค์ของสํานกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทซึ่งออกมาแล้ว 

ไม่เกิน  6  เดือน 
3. หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีผู้ มีอํานาจลงนามให้ผู้อื่นย่ืนคําขอจดทะเบียนแทน) 

พร้อมติดอากรแสตมป์มูลค่า  30 บาท ต่อพืช 1 ชนิด 
4. สาํเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ ย่ืนคําขอจดทะเบียน (กรณีผู้ มีอํานาจลงนามให้ผู้อื่นย่ืนคําขอ

จดทะเบียนแทน) 
หมายเหตุ 

- กรณีต่ออายุผู้ส่งออกให้นําสาํเนาใบจดทะเบียนฯ ใบเก่ามาด้วย (ใช้สาํเนาอย่างละ  1  ชดุ) 
- เอกสารทกุชดุต้องเซ็นช่ือผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท/ห้างหุ้นสว่นจํากดัพร้อมประทบัตรายาง

บริษัททกุหน้า 
- ตรายางบริษัท/ห้างหุ้นสว่นจํากดัประทบัตราที่แบบฟอร์มคําขอจดทะเบียน 

3.   ข้าพเจ้ารับทราบประกาศกรมวิชาการเกษตรในเร่ืองหลกัเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขของการจดทะเบียนและการต่ออาย ุ 
      เป็นผู้สง่สนิค้าเกษตรออกไปนอกราชอาณาจกัรแล้ว  และยินยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ทกุประการ 
 
  (ลงลายมือช่ือ) ผู้ขอจดทะเบียน 
 ประทับตราบริษัท  ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทะเบียนเลขท่ี.........................  สมพ. ๑๕ 

กรมวิชาการเกษตร 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร 
ออกให้แก ่

 ................................................................................................................................................... 

เพือ่แสดงว่าได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลทเุรียนสดถูกต้อง 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  ว่าด้วยการส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจักร 

(ฉบับที่  ๙๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 อนุญาต  เมื่อวันท่ี          สิ้นสุดอายุวันท่ี 

 (ลายมือชื่อ)…………………………………………….......... 
                    
                                                                       (..…………………………………………...) 
 

ออกให้ ณ วันท่ี 


