
 หน้า   ๑๘ 
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย 

สําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส   
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และญี่ปุ่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  
นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และญี่ปุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  

นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น  ให้ย่ืนคําขอ
ใบรับรองสุขอนามัย  (แบบ  พ.ก.  ๑๑)  และใบแนบท้ายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัย  (แบบ  พ.ก.  ๑๑.๑)  
ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
กรมวิชาการเกษตร  ก่อนการส่งออกอย่างน้อย  ๗  วัน   

ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนามัย 
  ๔.๑ ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร 
  ๔.๒ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  จากกรมวิชาการเกษตร  หรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ  โดยที่ 
   (๑) มีแปลง  GAP  ของตนเอง  หรือแปลง  GAP  ของเกษตรกรเครือข่าย  หรือ 
   (๒) ไม่มีแปลง  GAP  ของตนเอง  แต่พืชส่งออกรวบรวมจากแปลง  GAP  

ของเกษตรกร 
  ๔.๓ ต้องมีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก

ปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ  (GMP)  และมีการประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  
(HACCP)  โดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ  ในกรณีที่ไม่มีโรงคัดบรรจุสินค้า  
จะต้องมีหนังสือรับรองการคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ  (GMP)  และการประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุม  (HACCP)  โดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ 
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ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบรับรองสุขอนามัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔.๒  (๑)  ต้องจัดทําระบบ 
การตรวจสอบย้อนกลับแผนการผลิต  แผนการควบคุมระบบความปลอดภัยของพืช  และการส่งออก  
แนบมาพร้อมกับคําขอ 

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๓  และตรวจหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ  ๔  
และข้อ  ๕  แล้วเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน  และหลักฐานตามข้อ  ๕  เห็นว่ามีระบบควบคุมสุขอนามัย  
ที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๖.๑ กรณีผู้ขอได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ   
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  ตามข้อ  ๔.๒  (๑)  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองสุขอนามัย
ให้กับผู้ขอตามแบบใบรับรองสุขอนามัยท้ายประกาศนี้  โดยไม่ต้องไปดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
พืชควบคุมเฉพาะ  เพื่อตรวจสารตกค้างหรือเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดพืชเป็นพชืควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  ๖.๒ กรณีผู้ขอได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ   
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  ตามข้อ  ๔.๒  (๒)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  เพื่อตรวจสารตกค้างหรือเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพของมนุษย์  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบรับรองสุขอนามัย  ตามข้อ  ๔.๒  (๒)  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  ๗.๑ จัดเตรียมพืชควบคุมเฉพาะที่จะส่งออก  
  ๗.๒ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๘ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะแล้ว  

ให้ดําเนินการตรวจสอบสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย 

ข้อ ๙ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใด
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ให้ออกใบรับรองสุขอนามัยให้กับผู้ขอ  
ตามแบบใบรับรองสุขอนามัยท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๑๐ ใบรับรองสุขอนามัยให้มีอายุตามที่กําหนดไว้ใบรับรองสุขอนามัย  แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
สามสิบวัน 

ข้อ ๑๑ มาตรการตรวจสอบติดตามภายหลังได้รับใบรับรองสุขอนามัย 
พนักงานเจ้าหน้าที่  สุ่มเก็บตัวอย่างที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินค้า  หรือด่านตรวจพืชที่ส่งออก  

โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
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  ๑๑.๑ กรณีผู้ขอได้รับใบรับรองสุขอนามัย  ตามข้อ  ๖.๑  หากตรวจพบสารตกค้าง  
หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  เกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด   
โดยตรวจพบจากการสุ่มที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินค้า  หรือด่านตรวจพืชที่ส่งออก  หรือได้รับการแจ้งเตือน
จากประเทศปลายทาง  คร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นลายลักษณ์อักษร   
และให้ผู้ส่งออกชี้แจงสาเหตุ  และการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  ถ้าพบคร้ังที่  ๒  ในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลา  ๑  เดือน  นับแต่วันที่พบคร้ังที่  ๑   
กรมวิชาการเกษตรจะระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  การส่งออกครั้งต่อไปต้องทําการ
ตรวจวิเคราะห์เช่นเดียวกับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔.๒  (๒)  เป็นระยะเวลา  ๓  คร้ัง  ติดต่อกัน  ก่อนอนุญาต
ให้ดําเนินการเช่นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔.๒  (๑)  ได้อีก 

  ๑๑.๒ กรณีผู้ขอได้รับใบรับรองสุขอนามัย  ตามข้อ  ๖.๒  หากตรวจพบสารตกค้าง  
หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  เกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด   
โดยตรวจพบจากการสุ่มที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินค้า  หรือด่านตรวจพืชที่ส่งออก  หรือได้รับการแจ้งเตือน
จากประเทศปลายทาง  คร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นลายลักษณ์อักษร   
ระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  และให้ผู้ส่งออกชี้แจงสาเหตุและการดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้าพบครั้งที่  ๒  ในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลา  ๑  เดือน  
นับแต่วันที่พบคร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  การส่งออก 
คร้ังต่อไปต้องทําการตรวจวิเคราะห์สินค้าก่อนการส่งทุกคร้ังเป็นระยะเวลา  ๓  คร้ังติดต่อกัน  ก่อนอนุญาต
ให้ดําเนินการเชน่ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔.๒  (๒)  ได้อีก 

ข้อ ๑๒ เหตุแห่งการระงับการใช้ใบรับรองสุขอนามัย 
  ๑๒.๑ ผู้ ย่ืนคําขอแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือไม่ถูกต้องที่เก่ียวข้องกับผลผลิต   

จากแปลงที่ได้รับการรับรองการผลิตอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช   

  ๑๒.๒ ผลการตรวจติดตามพืชส่งออกพบการปนเป้ือนสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  
หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

  ๑๒.๓ จงใจแจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร 
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี   
ข้อ ๑๔ ก่อนส่งใบรับรองสุขอนามัยให้กับผู้ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง หรือเช้ือจุลินทรีย์หรือสิง่อ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

และเกณฑ์มาตรฐานแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐ

ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และญีปุ่่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
_______________ 

 
๑. ค่าตรวจวิเคราะห์สารตัดแต่งพันธุกรรม    ตัวอย่างละ    ๓,๐๐๐ บาท 

(ยีน 35S CaMV promoter, NOS terminator)  
  ๒. ค่าตรวจวิเคราะห์ยีนในสว่นของไวรัสใบจุดวงแหวนมะละกอ ตัวอย่างละ    ๓,๐๐๐ บาท 

(Papaya ringspot virus gene)  
  ๓. เกณฑ์มาตรฐานสารตัดแต่งพันธุกรรม ต้องไม่พบสารตัดแต่งพันธุกรรม  

๔. เกณฑ์มาตรฐานไวรัสใบจุดวงแหวนมะละกอ ต้องไม่พบยีนของไวรสัใบจุดวงแหวนมะละกอ         
(Papaya ringspot virus gene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพ

ยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรฐัสวิส สาธารณรัฐไอซแ์ลนด์ สาธารณรฐัประชาชนจนี และญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
_______________ 

 
๑. คําขอใบรับรองสุขอนามัย    แบบ พ.ก. ๑๑ 
๒. ใบรับรองสขุอนามัย     แบบ พ.ก. ๑๑-๑ 
๓. ใบแนบ แนบท้ายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัย   แบบ พ.ก. ๑๑.๑ 
๔. คําขอให้แก้ไขใบแนบใบรบัรองสุขอนามัย  แบบ พ.ก. ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


