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ประกาศกรมวชิาการเกษตร	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนเป็นผูส่้งออกพชืควบคมุ 112 

	 พ.ศ.	2552

C O N T E N T S
ส ำ รบัญ (ต่อ)

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

ผักและผลไม้ไปสหภาพยุโรป

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ 

ผลไม้ พ.ศ. 2553

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ 

ผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 

 -  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย พ.ศ. 2552

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย ส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น พ.ศ. 2559

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 28 ประเทศ

	 1.	Austria	 11.	Germany	 	 21.	Portugal

	 2.	Belgium	 12.	Greece	 	 22.	Romania

	 3.	Bulgaria	 13.	Hungary	 	 23.	Slovania

	 4.	Coratia	 14.	Ireland	 	 24.	Slovakia

	 5.	Cyprus	 15.	Italy	 	 25.	Spain

	 6.	Czech	Republic	 16.	Latvia	 	 26.	Sweden

	 7.	Denmark	 17.	Lithuania	 	 27.	The	Netherlands

	 8.	Estonia	 18.	Luxembourg	 	 28.	United	Kingdom	

	 9.	Finland	 19.	Malta	 	 (England,	Northern	Ireland,

	 10.	France	 20.	Poland	 	 Scotland	และ	Wales)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
1

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



พืชควบคุมเฉพาะ 34 ชนิด ส�าหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป

	 1.	ทุเรียน	 10.	ถั่วฝักยาว	 19.	สะระแหน่	 28.	ผักแว่น

	 2.	ล�าไย	 11.	พริก	 20.	ขึ้นฉ่าย	 29.	ผักกระเฉด

	 3.	ลิ้นจี	่	 12.	ผักชีไทย	 21.	ผักคะแยง	 30.	ใบบัวบก

	 4.	มังคุด	 13.	คะน้า	 22.	ผักแพรว	 31.	ใบชะพลู

	 5.	ส้มโอ		 14.	กวางตุ้ง	 23.	ต้นหอม	 32.	ผักโขม

	 6.	มะม่วง	 15.	มะเขือ	 24.	กุยช่าย	 33.	ผักปลัง

	 7.	ขิง	 16.	ผักชีฝรั่ง	 25.	ชะอม	 34.	มะละกอ

	 8.	กระเจี๊ยบเขียว	 17.	กะเพรา	 26.	ตะไคร้	

	 9.	หน่อไม้ฝรั่ง	 18.	โหระพา	 27.	ผักบุ้ง

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป	ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	หมายเลข

ทะเบียน	EU-XX-XXX	โดยยืน่ค�าร้องขอหนงัสอืส�าคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกผกัและผลไม้	

(แบบ	สมพ.4)	ได้ทีก่ลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง	กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื

	 2.	 ผู้ส่งออกต้องใช้ผลผลิตจากแปลง	GAP	ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

	 3.	 ผู้ส่งออกต้องใช้โรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้การรับรอง	 GMP	 และ	 HACCP	 และเป็นโรงคัดบรรจุท่ีได้ข้ึน

ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 (ยื่นขอได้ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรอง

มาตรฐานสินค้าพืช	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช)

	 4.	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปต้องขอใบรับรองสุขอนามัย	

(Health	Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย

	 2.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	1	-	8	และชนิดที	่13	-	15	ต้องยื่นผลทดสอบสารตกค้างที่ผ่านตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	ประกอบการขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 3.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	 9	 -	 12	 ต้องยื่นผลทดสอบสารตกค้างและเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผ่านตามเกณฑ์ท่ี

ก�าหนด	ประกอบการขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 4.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	16	-	33	ต้องยื่นผลทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ประกอบ

การขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 5.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	34	ต้องยื่นผลทดสอบสารตัดแต่งพันธุกรรม	ประกอบการขอออกใบรับรอง

สุขอนามัย

	 6.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่ 	 10	 -	 20	 เป็นพืชตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือ	 

(Establishment	List)	

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
2

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



	 7.	 ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 8.	 ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

หมายเหต	ุพืชตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ	(Establishment	List)	22	ชนิด	ได้แก่

	 1.	กะเพรา	 7.	พริกขี้หนู	 13.	มะเขือขื่น	 19.	กวางตุ้ง

	 2.	โหระพา	 8.	มะเขือเปราะ	 14.	มะระจีน	 20.	ผักชีไทย

	 3.	แมงลัก	 9.	มะเขือยาว	 15.	มะระขี้นก	 21.	สะระแหน่

	 4.	ยี่หร่า	 10.	มะเขือม่วง	 16.	ผักชีฝรั่ง	 22.	ขึ้นฉ่าย

	 5.	พริกหยวก	 11.	มะเขือเหลือง	 17.	ถั่วฝักยาว

	 6.	พริกชี้ฟ้า	 12.	มะเขือขาว	 18.	คะน้า

	 การส่งออกต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร	เรื่อง	การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรอง

สุขอนามัยพืชส�าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป	นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส	และประกาศกรมวิชาการเกษตร	

เรื่อง	 การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป	 นอร์เวย์และ

สมาพันธรัฐสวิส	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2555

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
3

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก 

ผักและผลไม้ไปราชอาณาจักรนอร์เวย์

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ พ.ศ. 2553

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย พ.ศ. 2552

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย ส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น พ.ศ. 2559

พืชควบคุมเฉพาะ 34 ชนิด ส�าหรับการส่งออกไปราชอาณาจักรนอร์เวย์

	 1.	ทุเรียน	 10.	ถั่วฝักยาว	 19.	สะระแหน่	 28.	ผักแว่น

	 2.	ล�าไย	 11.	พริก	 20.	ขึ้นฉ่าย	 29.	ผักกระเฉด

	 3.	ลิ้นจี	่	 12.	ผักชีไทย	 21.	ผักคะแยง	 30.	ใบบัวบก

	 4.	มังคุด	 13.	คะน้า	 22.	ผักแพรว	 31.	ใบชะพลู

	 5.	ส้มโอ		 14.	กวางตุ้ง	 23.	ต้นหอม	 32.	ผักโขม

	 6.	มะม่วง	 15.	มะเขือ	 24.	กุยช่าย	 33.	ผักปลัง

	 7.	ขิง	 16.	ผักชีฝรั่ง	 25.	ชะอม	 34.	มะละกอ

	 8.	กระเจี๊ยบเขียว	 17.	กะเพรา	 26.	ตะไคร้	

	 9.	หน่อไม้ฝรั่ง	 18.	โหระพา	 27.	ผักบุ้ง

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 ผูป้ระสงค์จะส่งออกพืชควบคมุเฉพาะไปราชอาณาจกัรนอร์เวย์	ต้องจดทะเบยีนผูส่้งออก	หมายเลขทะเบยีน  

NW-XX-XXX	 โดยยื่นค�าร้องขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้	 

(แบบ	สมพ.4)	ได้ทีก่ลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง	กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื

	 2.	 ผู้ส่งออกต้องใช้ผลผลิตจากแปลง	GAP	ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
4

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



	 3.	 ผู้ส่งออกต้องใช้โรงคัดบรรจุสินค้าท่ีได้การรับรอง	 GMP	 และ	 HACCP	 และเป็นโรงคัดบรรจุที่ได้ขึ้น

ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 (ยื่นขอได้ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรอง

มาตรฐานสินค้าพืช	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช)

	 4.	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปราชอาณาจักรนอร์เวย	์ต้องขอใบรับรองสุขอนามัย	(Health	

Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย

	 2.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	1	–	8	และชนิดที	่13	–	15	ต้องยื่นผลทดสอบสารตกค้างที่ผ่านตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	ประกอบการขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 3.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	 9	 -	 12	 ต้องยื่นผลทดสอบสารตกค้างและเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผ่านตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	ประกอบการขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 4.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	16	-	33	ต้องยื่นผลทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ประกอบ

การขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 5.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	34	ต้องยื่นผลทดสอบสารตัดแต่งพันธุกรรม	ประกอบการขอออกใบรับรอง

สุขอนามัย

	 6.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่ 	 10	 -	 20	 เป็นพืชตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ	 

(Establishment	List)	

	 7.	 ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 8.	 ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

หมายเหต	ุพืชตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ	(Establishment	List)	22	ชนิด	ได้แก่

	 1.	กะเพรา	 7.	พริกขี้หนู	 13.	มะเขือขื่น	 19.	กวางตุ้ง

	 2.	โหระพา	 8.	มะเขือเปราะ	 14.	มะระจีน	 20.	ผักชีไทย

	 3.	แมงลัก	 9.	มะเขือยาว	 15.	มะระขี้นก	 21.	สะระแหน่

	 4.	ยี่หร่า	 10.	มะเขือม่วง	 16.	ผักชีฝรั่ง	 22.	ขึ้นฉ่าย

	 5.	พริกหยวก	 11.	มะเขือเหลือง	 17.	ถั่วฝักยาว

	 6.	พริกชี้ฟ้า	 12.	มะเขือขาว	 18.	คะน้า

	 การส่งออกต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร	เรื่อง	การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรอง

สุขอนามัยพืชส�าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป	นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส	และประกาศกรมวิชาการเกษตร	

เรื่อง	 การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป	 นอร์เวย์และ

สมาพันธรัฐสวิส	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2555

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก 

ผักและผลไม้ไปสมาพันธรัฐสวิส

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ พ.ศ. 2553

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย พ.ศ. 2552

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย ส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น พ.ศ. 2559

พืชควบคุมเฉพาะ 16 ชนิด ส�าหรับการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิส

	 1.	ทุเรียน	 5.	ส้มโอ	 9.	กระเจี๊ยบเขียว	 13.	พริก

	 2.	ล�าไย	 6.	มะม่วง	 10.	ถั่วฝักยาว	 14.	ผักชีไทย

	 3.	ลิ้นจี่	 7.	ขิง	 11.	คะน้า	 15.	มะเขือ

	 4.	มังคุด	 8.	หน่อไม้ฝรั่ง	 12.	กวางตุ้ง	 16.	มะละกอ

การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกพชืควบคมุเฉพาะไปสมาพนัธรฐัสวสิ	ต้องจดทะเบยีนผูส่้งออก	หมายเลขทะเบยีน	 

CH-XX-XXX	 โดยยื่นค�าร้องขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู ้ส่งออกผักและผลไม้ 

(แบบ	สมพ.4)	ได้ทีก่ลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง	กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื

	 2.	 ผู้ส่งออกต้องใช้ผลผลิตจากแปลง	GAP	ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

	 3.	 ผู้ส่งออกต้องใช้โรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้การรับรอง	 GMP	 และ	 HACCP	 และเป็นโรงคัดบรรจุท่ีได้ข้ึน

ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 (ยื่นขอได้ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรอง

มาตรฐานสินค้าพืช	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช)

	 4.	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปสมาพันธรัฐสวิส	 ต้องขอใบรับรองสุขอนามัย	 (Health	 

Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย

	 2.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	 1	–	15	ต้องยื่นผลทดสอบสารตกค้างที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ประกอบ

การขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 3.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	16	ต้องยื่นผลทดสอบสารตัดแต่งพันธุกรรม	ประกอบการขอออกใบรับรอง

สุขอนามัย

	 4.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	 10	 –	 15	 เป็นพืชตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ	 

(Establishment	List)	

	 5.	 ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 6.	 ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

หมายเหต	ุพืชตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ	(Establishment	List)	22	ชนิด	ได้แก่

	 1.	กะเพรา	 7.	พริกขี้หนู	 13.	มะเขือขื่น	 19.	กวางตุ้ง

	 2.	โหระพา	 8.	มะเขือเปราะ	 14.	มะระจีน	 20.	ผักชีไทย

	 3.	แมงลัก	 9.	มะเขือยาว	 15.	มะระขี้นก	 21.	สะระแหน่

	 4.	ยี่หร่า	 10.	มะเขือม่วง	 16.	ผักชีฝรั่ง	 22.	ขึ้นฉ่าย

	 5.	พริกหยวก	 11.	มะเขือเหลือง	 17.	ถั่วฝักยาว

	 6.	พริกชี้ฟ้า	 12.	มะเขือขาว	 18.	คะน้า

	 การส่งออกต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร	เรื่อง	การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรอง

สุขอนามัยพืชส�าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป	นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส	และประกาศกรมวิชาการเกษตร	

เรื่อง	 การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป	 นอร์เวย์และ

สมาพันธรัฐสวิส	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2555

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

ผักและผลไม้ไปสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ พ.ศ. 2553

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 -  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 

 -  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย พ.ศ. 2552

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย ส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น พ.ศ. 2559

พืชควบคุมเฉพาะ 23 ชนิด ส�าหรับการส่งออกไปสมาพันธรัฐไอซ์แลนด์

	 1.	หน่อไม้ฝรั่ง	 7.	ตะไคร้	 13.	ผักโขม	 19.	กะเพรา

	 2.	ผักคะแยง	 8.	ผักบุ้ง	 14.	ผักปลัง	 20.	โหระพา

	 3.	ผักแพรว	 9.	ผักแว่น	 15.	พริก	 21.	สะระแหน่

	 4.	ต้นหอม	 10.	ผักกระเฉด	 16.	ถั่วฝักยาว	 22.	ขึ้นฉ่าย

	 5.	กุยช่าย	 11.	ใบบัวบก	 17.	ผักชีไทย	 23.	มะละกอ

	 6.	ชะอม	 12.	ใบชะพลู	 18.	ผักชีฝรั่ง

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปสาธารณรัฐไอซ์แลนด์	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	หมายเลข

ทะเบียน	 ISL-XX-XXX	 โดยยื่นค�าร้องขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและ 

ผลไม้	(แบบ	สมพ.4)	ได้ที่กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าพืช

	 2.	 ผู้ส่งออกต้องใช้ผลผลิตจากแปลง	GAP	ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

	 3.	 ผู้ส่งออกต้องใช้โรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้การรับรอง	 GMP	 และ	 HACCP	 และเป็นโรงคัดบรรจุท่ีได้ข้ึน

ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 (ยื่นขอได้ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรอง

มาตรฐานสินค้าพืช	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
8

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



	 4.	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปสาธารณรัฐไอซ์แลนด	์ต้องขอใบรับรองสุขอนามัย	 (Health	

Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย

	 2.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	1	–	22	ต้องยื่นผลทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ประกอบ

การขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 3.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	16	ต้องยื่นผลทดสอบสารตัดแต่งพันธุกรรม	ประกอบการขอออกใบรับรอง

สุขอนามัย

	 4.	 ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 5.	 ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
9

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

ผักและผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ พ.ศ. 2553

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัยพืชส�าหรับผลไม้ที่ส่งออกผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2552

 - ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือ่นไขการน�าเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่าง

ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2554

 - พิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภาพ

และตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย พ.ศ. 2552

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย ส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น พ.ศ. 2559

ผลไม้ 22 ชนิดจากประเทศไทยที่อนุญาตให้น�าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน 

	 1.	ทุเรียน	 7.	ละมุด	 13.	มะละกอ	 19.	ลองกอง

	 2.	ล�าไย	 8.	กล้วย	 14.	มะเฟือง	 20.	ส้มเปลือกล่อน

	 3.	มังคุด	 9.	เสาวรส	 15.	ฝรั่ง	 21.	ส้ม

	 4.	ลิ้นจี่	 10.	มะพร้าว	 16.	เงาะ	 22.	ส้มโอ

	 5.	มะม่วง	 11.	น้อยหน่า	 17.	ชมพู่

	 6.	สับปะรด	 12.	มะขาม	 18.	ขนุน

พืชควบคุมเฉพาะ 2 ชนิด ส�าหรับการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 1.	ล�าไยสด	 2.	มะละกอ

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
10

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกผลไม	้ 22	 ชนิดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	หมายเลข

ทะเบียน	 CNXXXX	 โดยยื่นค�าร้องขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้	

(แบบ	สมพ.4)	 ได้ที่กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

พืช

	 2.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกผลไม้ชนิดที่	 1	 –	 5	 ต้องใช้ผลผลิตจากแปลง	 GAP	 ที่ได้รับการรับรองจาก 

กรมวิชาการเกษตร	และใช้โรงคดับรรจสุนิค้าทีไ่ด้การรบัรอง	GMP	และเป็นโรงคัดบรรจทุีไ่ด้ขึน้ทะเบยีน

โรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 (ยื่นขอได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐาน

สินค้าพืช	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช)

	 3.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกผลไม	้22	ชนิดโดยผ่านประเทศที่สาม	ต้องใช้ผลผลิตจากแปลง	GAP	ที่ได้รับการ

รับรองจากกรมวิชาการเกษตร	 และใช้โรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้การรับรอง	 GMP	 และเป็นโรงคัดบรรจุ

ที่ได้ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 (ยื่นขอได้ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบตรวจ

รับรองมาตรฐานสินค้าพืช	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช)

	 4.	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	 ผูป้ระสงค์จะส่งออกพชืควบคุมเฉพาะไปสาธารณรฐัประชาชนจีน	ต้องขอใบรบัรองสุขอนามัย	(Health	

Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย

	 2.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	1	ต้องยื่นผลทดสอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO
2
)	ที่มีค่า	SO

2
	ในเนื้อไม่เกิน	

50	ppm	ประกอบการขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 3.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	 2	 ต้องยื่นผลทดสอบสารตัดแต่งพันธุกรรม	 ประกอบการขอออกใบรับรอง 

สุขอนามัย

	 4.	 ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 5.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกชมพู่	 ต้องใช้ผลผลิตจากแปลง	 GAP	 ที่ผ่านการตรวจประเมินการป้องกันก�าจัด

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน	(IPM)	และใช้โรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้การรับรอง	ทั้งนี	้GAP,	IPM	และ	GMP	ที่

ใช้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรด้วย

	 6.	 ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
11

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

ผักและผลไม้ไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
    

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ พ.ศ. 2553

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย ส�าหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. 2559

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกหน่อไม้ฝรัง่ไปสาธารณรฐัจีน	(ไต้หวนั)	ต้องจดทะเบยีนผูส่้งออก	หมายเลขทะเบยีน	

TW-XX-XXX	 โดยยื่นค�าร้องขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้	 (แบบ	

สมพ.4)	ได้ที่กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

	 2.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)	ต้องใช้ผลผลิตจากแปลง	GAP	ที่ได้รับการ

รบัรองจากกรมวิชาการเกษตร	และใช้โรงคดับรรจสุนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรอง	GMP	และเป็นโรงคดับรรจุ	

ที่ได้ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 (ยื่นขอได้ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบตรวจ

รับรองมาตรฐานสินค้าพืช	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช)

	 3.	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกจะส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 ต้องขอใบรับรองสุขอนามัย	

(Health	Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย	โดยยื่นผลทดสอบสารตกค้างที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	

ประกอบการขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 2.	 ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 3.	 ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
12

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

ผักและผลไม้ไปประเทศสิงคโปร์

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ พ.ศ. 2553

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 -  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 

 -  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย พ.ศ. 2552

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย ส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น พ.ศ. 2559

พืชควบคุมเฉพาะ 14 ชนิด ส�าหรับการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์

	 1.	ทุเรียน	 5.	ส้มโอ	 9.	คะน้า	 13.	ผักชีไทย

	 2.	ล�าไย	 6.	มะม่วง	 10.	กวางตุ้ง	 14.	กระเจี๊ยบเขียว

	 3.	ลิ้นจี่	 7.	ขิง	 11.	พริก

	 4.	มังคุด	 8.	ถั่วฝักยาว	 12.	หน่อไม้ฝรั่ง

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 ผูป้ระสงค์จะส่งออกพชืควบคมุเฉพาะไปประเทศสงิคโปร์	ต้องจดทะเบยีนผูส่้งออก	หมายเลขทะเบยีน 

SG-XX-XXX	 โดยยื่นค�าร้องขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู ้ส่งออกผักและผลไม้	 

(แบบ	สมพ.5)	ได้ทีก่ลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง	กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื

	 2.	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออกเพิ่มเติม

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปประเทศสิงคโปร์	 ต้องขอใบรับรองสุขอนามัย	 (Health	 

Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย

	 2.	 พืชควบคุมเฉพาะชนิดที่	 1	–	14	ต้องยื่นผลทดสอบสารตกค้างที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ประกอบ

การขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 3.	 ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

ผักและผลไม้ไปประเทศญี่ปุ่น

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ พ.ศ. 2553

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและ

ผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย พ.ศ. 2552

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง 

สุขอนามัย ส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น พ.ศ. 2559

พืชควบคุมเฉพาะ 37 ชนิด ส�าหรับการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

	 1.	ทุเรียน	 11.ตะไคร้	 21.	ผักกระเฉด	 31.	กะหล�่าปลี

	 2.	ล�าไย	 11.	พริก	 22.	ผักเป็ด	 32.	ส้มป่อย

	 3.	ลิ้นจี่	 13.	หน่อไม้ฝรั่ง	 23.	ผักคะแยง	 33.	ชะอม

	 4.	มังคุด	 14.	ผักชีไทย	 24.	ยี่หร่า	 34.	มะละกอ

	 5.	ส้มโอ	(พันธุ์ทองดี)	 15.	กระเจี๊ยบเขียว	 25.	แมงลัก	 35.	เมล็ดแมงลัก

	 6.	มะม่วง	 16.	ขึ้นฉ่าย	 26.	สะระแหน่	 36.	ลูกเดือย

	 7.	ขิง	 17.	ผักชีฝรั่ง	 27.	ผักแพรว	 37.	พริกแห้ง

	 8.	ถั่วฝักยาว	 18.	ผักชีลาว	 28.	ใบบัวบก

	 9.	คะน้า	 19.	โหระพา	 29.	ถั่วลันเตา

	 10.	กวางตุ้ง	 20.	กะเพรา	 30.	ใบมะกรูด

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปประเทศญี่ปุ่น	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	

JP-XX-XXX	 โดยยื่นค�าร้องขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู ้ส่งออกผักและผลไม้	 

(แบบ	สมพ.5)	ได้ทีก่ลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง	กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื

	 2.	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
14

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



เงื่อนไขการส่งออกเพิ่มเติม

	 1.	ผู ้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปประเทศญี่ปุ ่นต้องขอใบรับรองสุขอนามัย	 (Health	 

Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย

	 2.	พชืควบคุมเฉพาะชนดิที	่1	–	33	ต้องยืน่ผลทดสอบสารตกค้างทีผ่่านตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	ประกอบการ

ขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 3.	พืชควบคุมเฉพาะชนิดที	่34	ต้องยื่นผลทดสอบสารตัดแต่งพันธุกรรม	ประกอบการขอออกใบรับรอง

สุขอนามัย

	 4.	พชืควบคุมเฉพาะชนดิที	่35	–	37	ต้องยืน่ผลทดสอบอะฟลาทอกซนิทีผ่่านตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	ประกอบ

การขอออกใบรับรองสุขอนามัย

	 5.	ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 6.	ผู้ประสงค์จะส่งออกเมล็ดแมงลัก/ลูกเดือย/พริกแห้ง	 ไปประเทศญี่ปุ่น	 ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก	

หมายเลขทะเบียน	HB-XX-XXX	/	DF-XX-XXX	/	CD-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	18)

	 7.	มะม่วงที่ประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้น�าเข้าม	ี7	สายพันธุ์	ได้แก่	หนังกลางวัน	น�้าดอกไม	้พิมเสนแดง	แรด

มหาชนก	เขียวเสวย	และโชคอนันต์

	 8.	ผู้ประสงค์จะส่งออกมะม่วง	 มังคุด	 และส้มโอไปประเทศญี่ปุ่น	 ต้องอบไอน�้าก่อนการส่งออก	 และ 

ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	(Phytosanitary	Certificate)	ได้ที่ส�านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

	 9.	ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

		 10.	ผูส่้งออกท่ีเข้าร่วมโครงการ	“การจดัการสารเคมีใน	(มะม่วง	มะม่วงแช่แขง็	มะม่วงฟรซีดราย	กระเจ๊ียบเขยีว  

หน่อไม้ฝรั่ง	 มังคุด	 กล้วย)	 เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น”	 เมื่อผ่านการพิจารณาจากกระทรวง

สาธารณสุข	แรงงาน	และสวัสดิการญี่ปุ่น	แล้ว	จะได้รับการยกเว้นการกักกัน	ณ	ด่านญี่ปุ่นทั่วประเทศ	

	 	11.	การยื่นขอจัดสรรโควตาส ่งออกกล ้วยสดไปประเทศญี่ปุ ่น	 ต ้องยื่นให ้แล ้วเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม	ของทุกปี

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
15

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

ผักและผลไม้ไปเวียดนาม

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - เงื่อนไขการส่งออกล�าไยและลิ้นจี่ไปประเทศเวียดนาม

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	ผลไม้ที่สามารถส่งออกได้	2	ชนิด	ได้แก่	ล�าไย	และลิ้นจี่

	 2.	ผู้ประสงค์จะส่งออกล�าไย/ลิ้นจี่ไปประเทศเวียดนามต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก	หมายเลขทะเบียน	

VN-XX-XXX	โดยยืน่ค�าร้องขอหนงัสอืส�าคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกผกัและผลไม้ไปประเทศ

เวยีดนาม	และแจ้งโรงคัดบรรจุและสวนทีใ่ช้อ้างองิในการส่งออก	ทีก่ลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง	

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช	

	 3.	 โรงคัดบรรจุสินค้าและสวนที่น�ามาขึ้นทะเบียนนั้น	ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร	

	 4.	หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ	มีอาย	ุ2	ปี	นับจากวันที่

ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	ผูป้ระสงค์จะส่งออกผลล�าไยสด	ต้องจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออก	หมายเลขทะเบยีน	LO-2-XX-XXX	ด้วย	

(หน้า	17)

	 2.	ผู้ประสงค์จะส่งออกล�าไย/ลิ้นจี่ไปประเทศเวียดนาม	ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้า	(Import	Permit)	ที่ออก

ให้โดยกรมอารักขาพืชของประเทศเวียดนาม	(Plant	Protection	Department)

	 3.	ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

ผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด/ดอกกล้วยไม้สด ออกไปนอกราชอาณาจักร

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 -  ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขการจดทะเบยีนเป็นผู้ส่งผลทเุรยีนสด

ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556

 -  ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการจดทะเบยีนเป็นผูส่้งผลล�าไยสด

ออกไปนอกราชอาณาจักร

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่ง 

ดอกกล้วยไม้สดออกไปนอกราชอาณาจักร

 -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่ง 

ดอกกล้วยไม้สดออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุการจดทะเบียนเป็น 

ผู้ส่งออกผลทุเรียนสด ผลล�าไยสด ดอกกล้วยไม้สด ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2544

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	ผู้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด/ดอกกล้วยไม้สด	 ออกไปนอกราชอาณาจักร	 ต้อง 

จดทะเบียนผู้ส่งออก	หมายเลขทะเบียน	ดังนี้

	 1.1	 ทุเรียนสด	 	 DU-1-XX-XXX

	 1.2	 ล�าไยสด	 	 LO-2-XX-XXX

	 1.3	 ดอกกล้วยไม้สด		 OR-3-XX-XXX

	 2.	ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกผลทเุรยีนสดไปนอกราชอาณาจกัร	(สมพ.14)/ค�าขอจดทะเบยีนเป็น	

ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร	 ส�าหรับผลล�าไยสดและดอกกล้วยไม้สด	 (ศกอ.001-1)	 

ได้ที่	กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

	 3.	หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด/ดอกกล้วยไม้สด	 ออกไป

นอกราชอาณาจักร	มีอายุ	2	ปี	นับจากวันที่ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 ขอใบรบัรองสุขอนามยัพชื	(Phytosanitary	Certificate)	ตามประกาศทีเ่กีย่วข้อง	ข้อก�าหนดหรอืเงือ่นไข

ของประเทศผู้น�าเข้า

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

เมล็ดแมงลัก/ลูกเดือย/พริกแห้ง ไปประเทศญี่ปุ่น

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกเมล็ด

แมงลักไปประเทศญี่ปุ่น

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 ผู้ประสงค์จะส่งออกเมล็ดแมงลัก/ลูกเดือย/พริกแห้ง	 ไปประเทศญี่ปุ่น	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	

หมายเลขทะเบียน	ดังนี้

	 1.1	 เมล็ดแมงลัก	 HB-XX-XXX

	 1.2	 ลูกเดือย	 DF-XX-XXX

	 1.3	 พริกแห้ง	 CD-XX-XXX

	 2.	ยืน่ค�าร้องขอหนงัสอืส�าคญัเป็นผูส่้งออกเมลด็แมงลกัไปนอกราชอาณาจกัร	ภายใต้การก�ากบัดแูลของ

กรมวิชาการเกษตร	(แบบ	สวป.6)	/ค�าร้องขอหนังสือส�าคัญการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือยและ

พริกแห้ง	ไปนอกราชอาณาจักร	ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร	(แบบ	ศบส.	011)	ได้ที่

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

	 3.	หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเมล็ดแมงลัก/ลูกเดือย/พริกแห้ง	 ไปประเทศญี่ปุ่น	

มีอายุ	2	ป	ีนับจากวันที่ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	ผู้ประสงค์จะส่งออกเมล็ดแมงลัก/ลูกเดือย/พริกแห้ง	 ไปประเทศญี่ปุ่น	 ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก	

ผักและผลไม้ไปประเทศญี่ปุ่น	หมายเลขทะเบียน	JP-XX-XXX	และขอใบรับรองสุขอนามัย	(Health	

Certificate)	ก่อนการส่งออกด้วย	(หน้า	14)

	 2.	ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

กล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออก 

กล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	 	ผู้ประสงค์จะขอจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลข

ทะเบียน	BA-XX-XXX	โดยยื่นค�าร้องขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไป

ประเทศญี่ปุ่น	ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร	 (แบบ	ศบส.007)	 ได้ที่กลุ่มจดทะเบียน

และออกใบรับรอง	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

	 2.	หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น	 มีอายุ	 2	 ปี	 นับจากวันที่

ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	ผู้ประสงค์ขอจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น	 ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและ 

ผลไม้ไปประเทศญี่ปุ่น	หมายเลขทะเบียน	JP-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	14)

	 2.	การยืน่ขอจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญีปุ่น่	ต้องยืน่ให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืนมนีาคม	ของ

ทุกปี

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้าและสวน

เพื่อส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปสหรัฐอเมริกา

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ข้อตกลง Frame Work of Equivalency Work Plan : FEWP

 - เอกสาร Irradiation Operational Work Plan between Thailand and United States of 

America

การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้าและสวน

	 1.	ผลไม้ที่ต้องผ่านการฉายรังสีก่อนการน�าเข้า	7	ชนิด	ได้แก่	ลิ้นจี่	ล�าไย	มะม่วง	มังคุด	สับปะรด	เงาะ	

และแก้วมังกร	

	 2.	ผู้ประสงค์จะส่งออกผลไม้ตามข้อ	 1	 ต้องด�าเนินการยื่นเอกสารผ่าน	 Cooperator	 ของโครงการ	 

โดย	Cooperator	จะเป็นผู้พิจารณาเอกสารก่อนส่งให้กรมวิชาการเกษตรเพื่อขึ้นทะเบียน	

	 3.	 โรงคัดบรรจุสินค้าและสวนที่น�ามาขึ้นทะเบียนนั้น	ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร	ทั้งนี้ 

โรงคัดบรรจุสินค้าจะต้องผ่านการตรวจประเมินจากกลุ ่มวิจัยการกักกันพืช	 ส�านักวิจัยพัฒนา 

การอารักขาพืช	กรมวิชาการเกษตร	ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียน

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	ผู้ประสงค์จะส่งออกผลไม้ตามข้อ	 1	 ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปสหรัฐอเมริกา	

หมายเลขทะเบียน	US-XX-XXX	ด้วย	

	 2.	ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 3.	ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
20

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้าและสวน

เพื่อส่งออกผลไม้ไปประเทศออสเตรเลีย

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ข้อตกลงร่วมการน�าเข้าผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลีย ตามแต่ละชนิดพืช

การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้าและสวน

	 1.	ผลไม้ที่สามารถส่งออกได้ภายใต้ข้อก�าหนดมี	4	ชนิด	ได้แก่	ล�าไย	ลิ้นจี่	มังคุด	และสับปะรด

	 2.	ผู้ประสงค์จะส่งออกผลไม้ตามข้อ	 1	 ต้องยื่นค�าร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนเพ่ือการ 

ส่งออกสนิค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร	(ศบส.001)	ท่ีกลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง	กองพฒันา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

	 3.	 โรงคัดบรรจุสินค้าและสวนที่น�ามาขึ้นทะเบียนนั้น	ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	ผูป้ระสงค์จะส่งออกผลไม้ตามข้อ	1	ต้องจดทะเบยีนเป็นผู้ส่งออกผกัและผลไม้ไปประเทศออสเตรเลยี	

หมายเลขทะเบยีน	AU-XX-XXX	ด้วย	และต้องมีใบรบัรองสขุอนามัยพชื	(Phytosanitary	Certificate)	

แนบไปพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง	

	 2.	ผูป้ระสงค์จะส่งออกผลไม้ตามข้อ	1	ต้องมใีบอนุญาตน�าเข้า	(Import	Permit)	ทีอ่อกให้โดยหน่วยงาน

กักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย	(Australian	Quarantine	and	Service)

	 3.	ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้าและสวน

เพื่อส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐเกาหลี

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออก  

ผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี 

 - ประกาศส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งออกมังคุดไป 

สาธารณรัฐเกาหลี

 - ประกาศส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน�้าไป

สาธารณรัฐเกาหลี 

การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้าและสวน

	 1.	ผลไม้ที่สามารถส่งออกได้	6	ชนิด	ได้แก่	มังคุด	มะม่วง	(3	สายพันธุ์	:	หนังกลางวัน	น�า้ดอกไม้	และ

แรด)	ทุเรียน	กล้วยดิบ	มะพร้าวอ่อน	และสับปะรด

	 2.	ผู้ประสงค์จะส่งออกมังคุด/มะม่วงไปสาธารณรัฐเกาหลีต้องยื่นใบค�าร้องแสดงความจ�านงเข้าร่วม	

“โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี”	 (ก.ก.1)/ใบค�าร้องแสดงความจ�านงเข้าร่วม	

“โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน�า้ไปสาธารณรฐัเกาหล”ี	(ก.ก.4)	ทีก่ลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง	

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช	

	 3.	 โรงคัดบรรจุสินค้าและสวนที่น�ามาขึ้นทะเบียนนั้น	ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร	ทั้งนี้ 

โรงคัดบรรจุสินค้าจะต้องผ่านการตรวจประเมินจากกลุ่มวิจัยการกักกันพืช	 ส�านักวิจัยพัฒนาการ 

อารักขาพืช	กรมวิชาการเกษตร	ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียน

	 4.	ผู้ประสงค์จะส่งออกมังคุด/มะม่วงไปสาธารณรัฐเกาหล	ี ต้องขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุและสวนภายใน

วันที่ก�าหนดของปีนั้นๆ

เงื่อนไขการส่งออก

	 1.	ผู้ประสงค์จะส่งออกมังคุด/มะม่วงไปสาธารณรัฐเกาหล	ีต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไป

สาธารณรัฐเกาหลี	หมายเลขทะเบียน	KR-XX-XXX	ด้วย	

	 2.	ผู ้ประสงค์จะส่งออกผลทุเรียนสด/ผลล�าไยสด	 ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก	 หมายเลขทะเบียน	 

DU-1-XX-XXX	/	LO-2-XX-XXX	ด้วย	(หน้า	17)

	 3.	การส่งออกมังคุด	 ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ท่ีด่านตรวจพืช 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง

	 4.	การส่งออกมะม่วง	 ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	 (Phytosanitary	 Certificate)	 ที่ส�านักวิจัยและ

พัฒนาการอารักขาพืช

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออก

พืชควบคุมไปสหภาพยุโรป

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 

พืชควบคุม พ.ศ. 2552

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 28 ประเทศ

	 1.	Austria	 11.	Germany	 21.	Portugal

	 2.	Belgium	 12.	Greece	 22.	Romania

	 3.	Bulgaria	 13.	Hungary	 23.	Slovania

	 4.	Coratia	 14.	Ireland	 24.	Slovakia

	 5.	Cyprus	 15.	Italy	 25.	Spain

	 6.	Czech	Republic	 16.	Latvia	 26.	Sweden

	 7.	Denmark	 17.	Lithuania	 27.	The	Netherlands

	 8.	Estonia	 18.	Luxembourg	 28.	United	Kingdom	

	 9.	Finland	 19.	Malta	 		 (England,	Northern	Ireland,

	 10.	France	 20.	Poland	 		 Scotland	และ	Wales)

การขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก

	 1.	ผู้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมไปสหภาพยุโรป	 เพื่อน�าไปปลูก	 ต้องใช้พืชควบคุมที่มาจากแปลงที่ได้ 

รับการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่าน้ัน	 โดยยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ส่งออก	 พืชควบคุม	 ตามพระราชบัญญัติกักพืช	 พ.ศ.	 2507	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (แบบ	 พ.ก.13)	 

ที่กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช	

	 2.	 ใบส�าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม	ตามพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	2507	และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีอายุ	3	ปี	นับจากวันที่ออกเอกสาร

เงื่อนไขการส่งออก

	 ผู ้ประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมไปสหภาพยุโรป	 เพื่อน�าไปปลูก	 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช	 

(Phytosanitary	Certificate)	แนบไปพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง	

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร

ไม่ถูกต้องครบถ้วน

ถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลา	2	วันท�าการ

3	วันท�าการ

ผู้ส่งออกศึกษาข้อมูลต่างๆ	

เกี่ยวกับกฎระเบียบ	ที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า

ของประเทศปลายทาง	และชนิดพืชที่จะส่งออก

ผู้ส่งออกรับหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก	

โดยหนังสือส�าคัญฯ	มีอายุ	2	ปี	หรือตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	

และให้ยื่นต่ออายุภายใน	30	วันก่อนหนังสือฯ	หมดอายุ

ผู้ส่งออกยื่นแบบค�าขอที่	กทร.	กมพ.	

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมด

ที่ระบุในแบบค�าขอให้ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

และจัดท�าหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียน

เป็นผู้ส่งออกพร้อมพิมพ์หนังสือส�าคัญ

เสนอผู้มีอ�านาจลงนาม

ผู้ส่งออกกรอกใบสมัครตามแบบค�าขอที่เกี่ยวข้อง	

โดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง	(กทร.)	

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช	(กมพ.)	กรมวิชาการเกษตร	

หรือดาวน์โหลดได้ที่	www.doa.go.th/psco

เจ้าหน้าที่พิจารณาค�าขอ

	โดยเอกสารประกอบหลักฐาน

ทั้งหมดต้องถูกต้องครบถ้วน

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



แบบฟอร์ม
ส�าหรับยื่นจดทะเบียน

FORM



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



แบบ สมพ.4

ค�ำร้องขอหนังสือส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้

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

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน) ............................................................................................

ที่อยู่.............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................E-mail address : ……………..……..……........

 มีความประสงค์จะขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก ผัก-ผลไม้

	 ❒ สหภาพยุโรป ❒ นอร์เวย์ ❒ ไอซ์แลนด์ ❒ สมาพันธรัฐสวิส ❒	อืน่ๆ ...........

โดยจดทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

1.	ชื่อและที่ตั้งส�ำนักงำน/บริษัทส่งออก

ภาษาไทย (ตัวบรรจง)..................................................................................................................................................

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

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

ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง).............................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท์............................................โทรสาร...........................................E-mail address:........................................

2.	ชือ่โรงคัดบรรจทุัง้หมดทีไ่ด้รับรอง	GMP	และ	DOA	จำกกรมวิชำกำรเกษตร	และรหสัรบัรอง	พร้อมส�ำเนำหลกัฐำน 

(หากที่ว่างไม่พอให้ท�าเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)

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

หมำยเหตุ	: หากใช้โรงคัดบรรจุทีไ่ม่ได้มชีือ่จดทะเบยีนพาณชิย์เดยีวกบัผูส่้งออก ให้มหีนงัสอืรบัรองการคดับรรจ ุและ

ส�าเนา GMP และ DOA แนบมาด้วย

3.	 ช่ือแหล่งผลิตพืชทั้งหมดที่ได้รับรอง	 GAP	 จำกกรมวิชำกำรเกษตร	 และรหัสรับรอง	 พร้อมส�ำเนำหลักฐำน  

(หากที่ว่างไม่พอให้ท�าเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)

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

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูต่างๆ ทีใ่ห้ไว้เป็นความจรงิทกุประการ พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารประกอบค�าร้องครบถ้วนแล้ว

 (ประทับตราบริษัท) ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

 (........................................................................)

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

เลขที่รับ................…………………………

วันที่................…………….........…………

ผู้รับค�าร้อง................……………………..

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



หลักฐานประกอบการยื่นร้องขอหนังสือส�าคัญ

กรณีบุคคลธรรมดา (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

 - ส�าเนาบัตรประชาชน

 - ส�าเนาทะเบียนบ้าน

 - ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่าเป็นผู้ประกอบการค้าส่งออกสินค้าเกษตร

กรณีนิติบุคคล (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

 - ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณี

บริษัทหรือบริษัทมหาชน จ�ากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) แล้วแต่กรณี  

หากเป็นชาวต่างชาติ แนบหนังสือเดินทางและใบอนุญาตท�างาน

 - ส�าเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน

 - หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีผู้มีอ�านาจลงนามให้ผู้อื่นยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน) พร้อมอากรแสตมป์ 

มูลค่า 30 บาท

 - ส�าเนาบตัรประชาชน / ส�าเนาทะเบยีนบ้าน ของผูย้ืน่ค�าขอจดทะเบียน (กรณผีูม้อี�านาจลงนามให้ผู้อืน่ 

ยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน)

หมายเหตุ 

 - กรณีต่ออายุผู้ส่งออกให้น�าส�าเนาใบจดทะเบียนฯ ใบเก่าแนบมาด้วย (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ชุด)

 - เอกสารทกุชดุให้รบัรองส�าเนาถกูต้อง เซน็ชือ่ผูมี้อ�านาจลงนามบริษทั / ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั พร้อมประทับตรา

บริษัททุกหน้ารวมทั้งแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียนด้วย

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



แบบ สมพ.5

ค�ำร้องขอหนังสือส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้

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

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน) ............................................................................................

ที่อยู่.............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................E-mail address : ……………..……..……........

 มีความประสงค์จะขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก ผัก-ผลไม้

	 ❒ ญี่ปุ่น ❒ สิงคโปร์ ❒	อื่นๆ ..............................

โดยจดทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

1.	ชื่อและที่ตั้งส�ำนักงำน/บริษัทส่งออก

ภาษาไทย (ตัวบรรจง)..................................................................................................................................................

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

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

ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง).............................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท์............................................โทรสาร...........................................E-mail address:........................................

 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูต่างๆ ทีใ่ห้ไว้เป็นความจรงิทกุประการ พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารประกอบค�าร้องครบถ้วนแล้ว

 (ประทับตราบริษัท) ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

 (........................................................................)

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

เลขที่รับ................…………………………

วันที่................…………….........…………

ผู้รับค�าร้อง................……………………..

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



หลักฐานประกอบการยื่นร้องขอหนังสือส�าคัญ

กรณีบุคคลธรรมดา (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

 - ส�าเนาบัตรประชาชน

 - ส�าเนาทะเบียนบ้าน

 - ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่าเป็นผู้ประกอบการค้าส่งออกสินค้าเกษตร

กรณีนิติบุคคล (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

 - ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณีบริษัท

หรือบริษัทมหาชน จ�ากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) แล้วแต่กรณี

 - ส�าเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน

 - หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีผู้มีอ�านาจลงนามให้ผู้อื่นยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน) พร้อมอากรแสตมป์ 

มูลค่า 30 บาท

 - ส�าเนาบตัรประชาชน / ส�าเนาทะเบยีนบ้าน ของผูย้ืน่ค�าขอจดทะเบียน (กรณผีูม้อี�านาจลงนามให้ผู้อืน่ 

ยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน)

หมายเหตุ 

 - กรณีต่ออายุผู้ส่งออกให้น�าส�าเนาใบจดทะเบียนฯ ใบเก่าแนบมาด้วย (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ชุด)

 - เอกสารทกุชดุให้รบัรองส�าเนาถกูต้อง เซน็ชือ่ผูมี้อ�านาจลงนามบริษทั / ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั พร้อมประทับตรา

บริษัททุกหน้ารวมทั้งแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียนด้วย

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



เลขที่รับ................…………………………

วันที่................…………….........…………

ผู้รับค�าร้อง................……………………..

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

ค�ำร้องขอหนังสือส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศเวียดนำม

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

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน) ............................................................................................

ที่อยู่.............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................E-mail address : ……………..……..……........

 มีความประสงค์จะขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศเวียดนาม

โดยจดทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

1.	ชื่อและที่ตั้งส�ำนักงำน/บริษัทส่งออก

ภาษาไทย (ตัวบรรจง)..................................................................................................................................................

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

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

ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง).............................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท์............................................โทรสาร...........................................E-mail address:........................................

2.	ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมส�ำหรับพืชล�ำไยและลิ้นจี่

	 2.1	 ชื่อโรงคัดบรรจุทั้งหมดที่ได้รับรอง	GMP	จำกกรมวิชำกำรเกษตร	และรหัสรับรอง	พร้อมส�ำเนำหลักฐำน

ฉบับภำษำอังกฤษ (หากที่ว่างไม่พอให้ท�าเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)

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

หมำยเหต	ุ: หากใช้โรงคัดบรรจุทีไ่ม่ได้มชีือ่จดทะเบยีนพาณชิย์เดยีวกบัผูส่้งออก ให้มหีนงัสอืรบัรองการคดับรรจ ุและ

ส�าเนา GMP ฉบับภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

	 2.2	 ชือ่แหล่งผลติพชืท้ังหมดท่ีได้รับรอง	GAP	จำกกรมวิชำกำรเกษตร	และรหสัรบัรอง	พร้อมส�ำเนำหลกัฐำน 

(หากที่ว่างไม่พอให้ท�าเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)

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

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูต่างๆ ทีใ่ห้ไว้เป็นความจรงิทกุประการ พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารประกอบค�าร้องครบถ้วนแล้ว

 (ประทับตราบริษัท) ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

 (........................................................................)

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

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



หลักฐานประกอบการยื่นร้องขอหนังสือส�าคัญ

กรณีบุคคลธรรมดา (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

 - ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้าน

 - ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่าเป็นผู้ประกอบการค้าส่งออกสินค้าเกษตร

กรณีนิติบุคคล (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

 - ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณีบริษัท

หรือบริษัทมหาชน จ�ากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) แล้วแต่กรณี

 - ส�าเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ�านาจ

 - หนังสือมอบอ�านาจ พร้อมอากรแสตมป์ มูลค่า 30 บาท

 - ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน 

หมายเหตุ 

 - กรณีต่ออายุผู้ส่งออกให้น�าส�าเนาใบจดทะเบียนฯ ใบเก่าแนบมาด้วย (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ชุด)

 - เอกสารทกุชดุให้รบัรองส�าเนาถกูต้อง เซน็ช่ือผูมี้อ�านาจลงนามบริษทั / ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั พร้อมประทบั

ตราบริษัททุกหน้ารวมทั้งแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียนด้วย

 - กรณกีรรมการผู้มอี�านาจลงนามผกูพันบรษิทัเป็นชาวต่างชาต ิให้แนบส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง และส�าเนา

ใบอนุญาตท�างาน

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



สมพ.14
ค�ำขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกรำชอำณำจักร

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

1.	ข้าพเจ้า	(ชื่อ	–	สกุลผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน).........................

ขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรออกไปนอกราชอาณาจักร

 ❒	เป็นบุคคลธรรมดา

 ❒	เป็นนิติบุคคล	ประเภท....................................

 1.1 ส่วนของบุคคล/นิติบุคคล

	 (ชื่อ/บริษัท/ห้างร้าน)............................................................................................................................................ 

ทะเบียนเลขที่.............................................................จดทะเบียนเม่ือวันที่.................................................................	 

ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย................................................................ 

ถนน........................................................................ต�าบล/แขวง..................................................................................

อ�าเภอ/เขต	.................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์............................. 

โทรศัพท์.............................................................................โทรสาร.............................................................................

E-mail	:…………………………………………………………............

 1.2 ส่วนของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

	 โดยมี................................................................................................เป็นผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได ้

สัญชาติ......................อายุ..................ป	ีอยู่บ้านเลขที่................................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................ 

ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต................................................จงัหวดั............................................... 

รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร........................................ 

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน........................................................ออกให้	ณ	อ�าเภอ/เขต.......................................... 

จังหวัด…………………………………………………………............

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



2.	หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร

 - กรณีบุคคลธรรมดา (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

  1.	ส�าเนาบัตรประชาชน/ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 	 2.	ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่าเป็นผู้ประกอบการค้าส่งออกผลไม้สดหรือสินค้า

เกษตรกรรม

 -  กรณีนิติบุคคล (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

	 	 1.	ส�าเนาบัตรประชาชน/ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	 (กรณีบริษัทหรือ

บริษัทมหาชน	จ�ากัด)	หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ	(กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)	แล้วแต่กรณี

	 	 2.	ส�าเนาหนงัสือรบัรองพร้อมวัตถปุระสงค์ของส�านกังานทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทัซึง่ออกมาแล้ว	ไม่เกนิ	6	เดอืน

	 	 3.	หนังสือมอบอ�านาจ	 (กรณีผู้มีอ�านาจลงนามให้ผู้อื่นยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน)	 พร้อมติดอากรแสตมป ์

มูลค่า	30	บาท	ต่อพืช	1	ชนิด

	 	 4.	ส�าเนาบตัรประชาชน/ส�าเนาทะเบียนบ้านของผูย้ืน่ค�าขอจดทะเบยีน	(กรณผู้ีมีอ�านาจลงนามให้ผูอ้ืน่ยืน่ค�าขอ	

จดทะเบียนแทน)

  หมายเหตุ

	 -	 กรณีต่ออายุผู้ส่งออกให้น�าส�าเนาใบจดทะเบียนฯ	ใบเก่ามาด้วย	(ใช้ส�าเนาอย่างละ	1	ชุด)

	 -	 เอกสารทุกชุดต้องเซ็นชื่อผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดพร้อมประทับตราบริษัท 

	 	 ทุกหน้า

	 -	 ตรายางบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดประทับตราที่แบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียน

3.	ข้าพเจ้ารบัทราบประกาศกรมวิชาการเกษตรในเรือ่งหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	เงือ่นไขของการจดทะเบยีนและการต่ออาย	ุ 

	 เป็นผู้ส่งสินค้าเกษตรออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว	และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ)........................................................ผู้ขอจดทะเบียน 

ประทับตราบริษัท (........................................................)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



ศกอ.001-1
ค�ำขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินคำ้เกษตรไปนอกรำชอำณำจักร

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

ระบุพืชที่จะส่งออก ค�าขอ 1 ฉบับต่อพืช 1 ชนิด (ล�าไยสด,ดอกกล้วยไม้สด)..........................................................

1.	ข้าพเจ้า	(ชื่อ	–	สกุลผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน).........................

ขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรออกไปนอกราชอาณาจักร

 ❒	เป็นบุคคลธรรมดา

 ❒	เป็นนิติบุคคล	ประเภท....................................

 1.1 ส่วนของบุคคล/นิติบุคคล

	 (ชื่อ/บริษัท/ห้างร้าน)............................................................................................................................................ 

ทะเบียนเลขที่.............................................................จดทะเบียนเม่ือวันที่.................................................................	 

ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย................................................................ 

ถนน........................................................................ต�าบล/แขวง..................................................................................

อ�าเภอ/เขต	.................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์............................. 

โทรศัพท์.............................................................................โทรสาร.............................................................................

E-mail	:…………………………………………………………............

 1.2 ส่วนของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

	 โดยมี................................................................................................เป็นผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได ้

สัญชาติ......................อายุ..................ป	ีอยู่บ้านเลขที่................................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................ 

ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต................................................จงัหวดั............................................... 

รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร........................................ 

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน........................................................ออกให้	ณ	อ�าเภอ/เขต.......................................... 

จังหวัด…………………………………………………………............

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



2.	หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร

 - กรณีบุคคลธรรมดา (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

  1.	ส�าเนาบัตรประชาชน/ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 	 2.	ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่าเป็นผู้ประกอบการค้าส่งออกผลไม้สดหรือสินค้า

เกษตรกรรม

 -  กรณีนิติบุคคล (ใช้ส�าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

	 	 1.	ส�าเนาบัตรประชาชน/ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	 (กรณีบริษัทหรือ

บริษัทมหาชน	จ�ากัด)	หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ	(กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)	แล้วแต่กรณี

	 	 2.	ส�าเนาหนงัสือรบัรองพร้อมวัตถปุระสงค์ของส�านกังานทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทัซึง่ออกมาแล้ว	ไม่เกนิ	6	เดอืน

	 	 3.	หนังสือมอบอ�านาจ	 (กรณีผู้มีอ�านาจลงนามให้ผู้อื่นยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน)	 พร้อมติดอากรแสตมป ์

มูลค่า	30	บาท	ต่อพืช	1	ชนิด

	 	 4.	ส�าเนาบตัรประชาชน/ส�าเนาทะเบียนบ้านของผูย้ืน่ค�าขอจดทะเบยีน	(กรณผู้ีมีอ�านาจลงนามให้ผูอ้ืน่ยืน่ค�าขอ	

จดทะเบียนแทน)

  หมายเหตุ

	 -	 กรณีต่ออายุผู้ส่งออกให้น�าส�าเนาใบจดทะเบียนฯ	ใบเก่ามาด้วย	(ใช้ส�าเนาอย่างละ	1	ชุด)

	 -	 เอกสารทกุชดุต้องเซน็ชือ่ผู้มอี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั/ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัพร้อมประทบัตรายางบรษิทั 

	 	 ทุกหน้า

	 -	 ตรายางบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดประทับตราที่แบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียน

3.	ข้าพเจ้ารบัทราบประกาศกรมวิชาการเกษตรในเรือ่งหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	เงือ่นไขของการจดทะเบยีนและการต่ออาย	ุ 

	 เป็นผู้ส่งสินค้าเกษตรออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว	และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ)........................................................ผู้ขอจดทะเบียน 

ประทับตราบริษัท (........................................................)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



แบบ ศบส.011

ค�ำร้องขอหนังสือส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย	และพริกแห้ง

ไปนอกรำชอำณำจักร	ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกรมวิชำกำรเกษตร

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

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน) ...............................................................................................................

ที่อยู่.............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................E-mail address : ……………..……..……........

 มีความประสงค์จะขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก.....................................................

โดยจดทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

1.	ชื่อและที่ตั้งส�ำนักงำน/บริษัทส่งออก

ภาษาไทย (ตัวบรรจง)..................................................................................................................................................

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

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

ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง).............................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท์............................................โทรสาร...........................................E-mail address:........................................

 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูต่างๆ ทีใ่ห้ไว้เป็นความจรงิทกุประการ พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารประกอบค�าร้องครบถ้วนแล้ว

 (ประทับตราบริษัท) ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

 (........................................................................)

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

เลขที่รับ................…………………………

วันที่................…………….........…………

ผู้รับค�าร้อง................……………………..

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



หลักฐานในการยื่นร้องขอหนังสือส�าคัญ

 1. ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทหรือ

บริษัทมหาชน จ�ากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) แล้วแต่กรณี

 2. ส�าเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 

6 เดือน

 3. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีผู ้มีอ�านาจลงนามให้ผู ้อื่นยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน) พร้อมอากรแสตมป์ 

มูลค่า 30 บาท

 4. ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน (กรณีผู้มีอ�านาจลงนามให้ผู้อื่นยื่น

ค�าขอจดทะเบียนแทน)

หมายเหต ุ

 - เอกสารทกุชดุให้รบัรองส�าเนาถกูต้อง เซน็ชือ่ผูม้อี�านาจลงนามบรษิทั / ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั พร้อมประทบัตรา

บริษัททุกหน้ารวมทั้งแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียนด้วย

 ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

 (........................................................................)

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

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



เลขที่รับจดทะเบียน................……..…

วันที่................…………….........…………

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

แบบ	สวป.6

ค�ำร้องขอหนังสือส�ำคัญเป็นผู้ส่งออก....................................ไปนอกรำชอำณำจักร

ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกรมวิชำกำรเกษตร

ข้าพเจ้า......................................................................................ต�าแหน่ง....................................................................

ที่อยู่.............................................................................................................................................................................

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

มคีวามประสงค์ขอหนงัสอืส�าคญัเป็นผูส่้งออก......................ไปนอกราชอาณาจักร โดยจดทะเบยีนตามรายละเอยีดดงันี้

ชื่อและที่ตั้งส�านักงาน/บริษัทส่งออก

ภาษาไทย (ตวับรรจง)..................................................................................................................................................

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

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

ภาษาองักฤษ (ตวับรรจง).............................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร...........................................................................

โรงคัดบรรจุได้รับการรับรอง GMP จากกรมวิชาการเกษตร

หมายเลข..................................................................................................................................................................

บริษัทส่งออก/ผู้ส่งออก ได้รับการจดทะเบียนกรมศุลกากร

หมายเลข..................................................................................................................................................................

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบค�าร้อง

ครบถ้วนแล้ว

(ลายมือชื่อ)...............................................ผู้ยื่นค�าร้อง

  (................................................................)

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

(ลายมือชื่อ)...............................................ผู้ยื่นค�าร้อง

 (................................................................)

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

ธันวาคม 2548

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



แบบ ศบส. 007

ค�ำร้องขอหนังสือส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น	

ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกรมวิชำกำรเกษตร

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

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน)...............................................................................................................

ที่อยู่.............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................E-mail address : ……………..……..……........

 มีความประสงค์จะขอหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น	 โดย 

จดทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

1.	ชื่อและที่ตั้งส�ำนักงำน/บริษัทส่งออก

ภาษาไทย (ตัวบรรจง)..................................................................................................................................................

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

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

ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง).............................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท์............................................โทรสาร...........................................E-mail address:........................................

2.	ช่ือแหล่งผลิตพชืทัง้หมดทีไ่ด้รบัรอง	GAP	จำกกรมวชิำกำรเกษตร	และรหสัรบัรอง	พร้อมส�ำเนำหลกัฐำน	(หาก

ที่ว่างไม่พอให้ท�าเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม	ในรูปแบบของ	excel	file)

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

3. ประวัติปริมาณการส่งสินค้ากล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นเป็นรายเดือน ย้อนหลัง 3 ป	ี(หากที่ว่างไม่พอให้ท�าเป็น

เอกสารแนบเพิ่มเติม)

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

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูต่างๆ ทีใ่ห้ไว้เป็นความจรงิทกุประการ พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารประกอบค�าร้องครบถ้วนแล้ว

 (ประทับตราบริษัท) ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

 (........................................................................)

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

เลขที่รับจดทะเบียน................……..…

วันที่................…………….........…………

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
40

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



หลักฐานในการยื่นร้องขอหนังสือส�าคัญ

 1. ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทหรือ

บริษัทมหาชน จ�ากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)แล้วแต่กรณี

 2. ส�าเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน

 3. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีผู ้มีอ�านาจลงนามให้ผู ้อื่นยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน) พร้อมอากรแสตมป์ 

มูลค่า 30 บาท

 4. ส�าเนาบัตรประชาชน / ส�าเนาทะเบียนบ้าน ของผู ้ยื่นค�าขอจดทะเบียน (กรณีผู ้มีอ�านาจลงนาม 

ให้ผู้อื่นยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน)

หมายเหต ุ

 - เอกสารทกุชดุให้รบัรองส�าเนาถกูต้อง เซน็ชือ่ผูม้อี�านาจลงนามบรษิทั / ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั พร้อมประทบัตรา

บริษัททุกหน้ารวมทั้งแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียนด้วย

ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

 (........................................................................)

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

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
41

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



แบบ	ศบส.001

ค�ำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้ำและสวนเพื่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรไปนอกรำชอำณำจักร

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

ส่วนนี้ส�าหรับขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า	ระบุพืช...................................ประเทศปลายทาง......................................

(1)	 ❒	กรณีบุคคลธรรมดา	ระบุชื่อเจ้าของโรงบรรจุสินค้าและที่อยู่ข้างล่าง

 ❒	กรณีนิติบุคคล	ระบุชื่อบริษัทและที่อยู่ข้างล่าง

ชื่อ/บริษัท..........................................................................................................................................................  

ที่อยู่	 (กรณีบริษัทใช้ที่อยู่ที่ระบุในหนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)....................................... 

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

.................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 

โทรศัพท์............................................โทรสาร................................................

Name....................................................................................................................................................................... 

Address............................................................................................................................................................. 

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

(2)	ที่ตั้งโรงบรรจุสินค้า

 ❒	ที่เดียวกับข้อ	1

 ❒	คนละที่	

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................ 

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

โทรศัพท์............................................โทรสาร................................................

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................

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

ส่วนนี้ส�าหรับขึ้นทะเบียนสวน

(1)	ชื่อเกษตรกร	..........................................................................................................................................................

	 ที่อยู่ตามส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ภาษาไทย)	.............................................................................................................  

	................................................................................รหัสไปรษณีย	์........................................................................

	 โทรศัพท	์................................................โทรสาร	............................................พื้นที	่.......................ไร่

	 Name	............................................................................................................

	 Address	...............................................................................................................................................................

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

  

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
42

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



(2)	ชื่อเกษตรกร	..........................................................................................................................................................

	 ที่อยู่ตามส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ภาษาไทย)	.............................................................................................................  

	................................................................................รหัสไปรษณีย	์........................................................................

	 โทรศัพท	์................................................โทรสาร	............................................พื้นที	่.......................ไร่

	 Name	............................................................................................................

	 Address	...............................................................................................................................................................

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

(3)	ชื่อเกษตรกร	..........................................................................................................................................................

	 ที่อยู่ตามส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ภาษาไทย)	.............................................................................................................  

	................................................................................รหัสไปรษณีย	์........................................................................

	 โทรศัพท	์................................................โทรสาร	............................................พื้นที	่.......................ไร่

	 Name	............................................................................................................

	 Address	...............................................................................................................................................................

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

(ถ้ามีเกษตรกรจ�านวนมากกว่านี้ให้พิมพ์เป็นเอกสารแนบท้าย)

	 ลงลายมือชื่อ..................................................ผู้ขอจดทะเบียน

	 (..................................................................)

หลกัฐานประกอบการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิค้าและสวนเพือ่ส่งออกสนิค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจกัร

(1)	ส�าเนาบตัรประชาชน	และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูป้ระกอบการโรงบรรจสุนิค้า	(ในกรณขีองบคุคลธรรมดา)	และ

ของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	พร้อมทั้งส�าเนาหนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน	6	เดือน	(ในกรณีนิติบุคคล)

(2)	ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสวน

เงื่อนไขในการส่งออก

(1)	การขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า	และสวนตามแบบ	ศบส.001	นี	้ณ	ปัจจุบันใช้กับสับปะรด	ล�าไย	ลิ้นจี่	และมังคุด	

ที่ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

(2)	สินค้าที่ส่งออกต้องมาจากสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร

(3)	โรงบรรจุสินค้าต้องท�าการตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมในการก�าจัดศตัรพูชืทีก่�าหนดในแต่ละพืช	กรมวชิาการเกษตร

จะท�าการตรวจสอบแปลงปลูก	และโรงบรรจุสินค้าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(4)	หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบทันที

 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



แบบ	ก.ก.1

ค�ำร้องยื่นควำมประสงค์

ขอขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุสินคำ้และสวนเพื่อกำรส่งออกผลมังคุดสดไปสำธำรณรัฐเกำหลี

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

ส่วนนี้ส�าหรับขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า

(1)	 ❒	กรณีบุคคลธรรมดา	ระบุชื่อเจ้าของโรงบรรจุสินค้าและที่อยู่ข้างล่าง

 ❒	กรณีนิติบุคคล	ระบุชื่อบริษัทและที่อยู่ข้างล่าง

ชื่อ/บริษัท..........................................................................................................................................................  

ที่อยู่	 (กรณีบริษัทใช้ที่อยู่ที่ระบุในหนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)....................................... 

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

.................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 

โทรศพัท.์.....................................................โทรสาร..............................................................................................

(2)	ที่ตั้งโรงบรรจุสินค้า

 ❒	ที่เดียวกับข้อ	1

 ❒	คนละที่	

ชื่อ/บริษัท..........................................................................................................................................................  

ที่อยู่	 (กรณีบริษัทใช้ที่อยู่ที่ระบุในหนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)....................................... 

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

.................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 

โทรศพัท.์.....................................................โทรสาร..............................................................................................

(3)	ที่ตั้งโรงบรรจุสินค้า

 ❒	ที่เดียวกับข้อ	1

 ❒	คนละที่	

ชื่อ/บริษัท..........................................................................................................................................................  

ที่อยู่	 (กรณีบริษัทใช้ที่อยู่ที่ระบุในหนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)....................................... 

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

.................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 

โทรศพัท.์.....................................................โทรสาร..............................................................................................

หมายเลขทะเบียนโรงรม.......................................................................................................................................

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



ส่วนนี้ส�าหรับขึ้นทะเบียนสวน

1.	 ชื่อเกษตรกร	..........................................................................................................................................................

	 รหัส	GAP	..............................................................................................................................................................

	 ที่อยู่ตามส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ภาษาไทย)	.............................................................................................................  

	................................................................................รหัสไปรษณีย	์........................................................................

	 โทรศัพท	์................................................โทรสาร	............................................พื้นที	่.......................ไร่

2.	 ชื่อเกษตรกร	..........................................................................................................................................................

	 รหัส	GAP	..............................................................................................................................................................

	 ที่อยู่ตามส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ภาษาไทย)	.............................................................................................................  

	................................................................................รหัสไปรษณีย	์........................................................................

	 โทรศัพท	์................................................โทรสาร	............................................พื้นที	่.......................ไร่

3.	 ชื่อเกษตรกร	..........................................................................................................................................................

	 รหัส	GAP	..............................................................................................................................................................

	 ที่อยู่ตามส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ภาษาไทย)	.............................................................................................................  

	................................................................................รหัสไปรษณีย	์........................................................................

	 โทรศัพท	์................................................โทรสาร	............................................พื้นที	่.......................ไร่

4.	 ชื่อเกษตรกร	..........................................................................................................................................................

	 รหัส	GAP	..............................................................................................................................................................

	 ที่อยู่ตามส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ภาษาไทย)	.............................................................................................................  

	................................................................................รหัสไปรษณีย	์........................................................................

	 โทรศัพท	์................................................โทรสาร	............................................พื้นที	่.......................ไร่

	 (ถ้ามีเกษตรกรจ�านวนมากกว่านี้ให้พิมพ์เป็นเอกสารแนบท้าย)

 ข้ำพเจ้ำขอให้ค�ำรับรองว่ำจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเดินทำงมำตรวจประเมิน 

กำรส่งออกของเจ้ำหนำ้ที่จำกสำธำรณรัฐเกำหลี

	 ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นความประสงค์

	 (..................................................................)

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



หนา ๑ ของ ๑  
Page 1 of 1 

คําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม

 

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

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

 ๑. ขาพเจา                       
Name of applicant 

หรือตัวแทนผูสงออก (ชื่อผูสงออก)        
or authorized representative of exporter (Name of exporter) 

ท่ีอยู        
Address 

                             

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone   Facsimile  

๒. มีความประสงคขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุมไปยังประเทศ   
Wish to register as a controlled plant exporter to country 

 จดทะเบียน  ตออายุทะเบียนเลขท่ี
Registration Extension of registration number

 
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card or passport

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนี้ 
ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

cooperation)

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

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน
Application letter of authorized to submit the application for permit

 อ่ืน ๆ   
 Other 

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

ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
 Signature of applicant 

(                                                                                      ) 
 
หมายเหตุ ใหใสเคร่ืองหมาย    ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๑๓ 
Form P.Q. 13

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วันท่ี   
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



ใบค�ำร้องแสดงควำมจ�ำนงเข้ำร่วมโครงกำร	“กำรจดักำรสำรเคมใีนผกั	ผลไม้เพือ่ส่งออกไปประเทศญีปุ่น่”

        วนัที.่..............เดอืน............................พ.ศ. ................

เรื่อง	ขอเข้าร่วมโครงการ	“การจัดการสารเคมีในผัก	ผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น”

เรียน	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

	 ด้วยบริษัท...............................................................มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ	 “การจัดการ 

สารเคมีในผัก	 ผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น”	 เพื่อให้ได้รับการพิจารณายกเว้นการกักตรวจ	ณ	 ด่านน�าเข้า 

จากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น	โดยมีพืชที่จะขอเข้าร่วมโครงการ	ดังนี้

 ❒	มะม่วง	 ❒	มะม่วงแช่งแข็ง	 ❒	มะม่วงฟรีซดราย

 ❒	กระเจี๊ยบเขียว	 ❒	หน่อไม้ฝรั่ง	 ❒	มังคุด	 ❒	กล้วย
	 บริษัท.....................................................	ได้แนบเอกสารมาดังนี	้

	 1.	 หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	(อายุไม่เกิน	๖	เดือน)

	 2.	 ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจในหนังสือรับรองบริษัท

	 3.	 รายชือ่สวนทีผ่่านการรบัรอง	GAP	และโรงคดับรรจสุนิค้า	GMP	จากกรมวชิาการเกษตร	(ตามตารางแนบ)	

	 4.	 ชนิดสารเคมีที่แนะน�าให้เกษตรกรใช	้รวมถึงขั้นตอนการใช้สารเคม	ี

	 5.	 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ	(Traceability)	ภายใต้ความดูแลของบริษัท

	 6.	 ผลการตรวจประเมนิแปลงเกษตรกรในเครอืข่าย	(บนัทกึการใช้สารเคม,ี	ผลการส�ารวจแปลงข้างเคยีง)

		 บริษัทขอสัญญาว่า

	 1.	 เอกสารที่บริษัทยื่นมาทั้งหมดนี้เป็นความจริง

	 2.	 ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่	กรมวิชาการเกษตร	ก�าหนดไว้

	 3.	 ยนิยอมให้เจ้าหน้าทีก่รมวชิาการเกษตร	ตรวจประเมินข้อเทจ็จริงของข้อมูลต่างๆ	 ทีบ่ริษทัได้ยืน่มาข้างต้น 

เช่น	 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแปลง	GAP	 โรงคัดบรรจุ	 GMP	 และบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 เพื่อประกอบการพิจารณาการขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ส่งออกในโครงการ

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)

	 (ประทับตราบริษัท)

ชื่อ	–	สกุล	(เจ้าหน้าที่ท�าเอกสาร)	...............................................................................................................................

ชื่อบริษัท	.....................................................................................................................................................................

ที่ตั้ง	.............................................................................................................................................................................

โทรศัพท	์......................................โทรสาร	............................................. โทรศัพท์มือถือ	.............................................

E	–	mail	:	(ของบริษัท	และ	เจ้าหน้าที่ท�าเอกสาร)	....................................................................................................
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



ประกาศ
ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
ถุนายน 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดทะเบียนผูสงออกผักและผลไม   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอ  และการออก
ใบรับรองสุขอนามัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดคุณสมบัติของผูขอใบรับรองสุขอนามัย  ใหตองจดทะเบียน 
กับกรมวิชาการเกษตร  นั้น 

เพื่อใหการควบคุมระบบการตรวจสอบรับรองสินคาผักและผลไมสดสงออกเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามประกาศดังกลาว  กรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขการจดทะเบียนเปนผูสงออกผักและผลไม  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหยกเลิก 
 ๑.๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การจดทะเบียน 

ผูสงออกผักและผลไมสดไปนอรเวย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๑.๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การจดทะเบียน 

ผูสงออกผักและผลไมสดไปสหภาพยุโรป 
 ๑.๓ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การจดทะเบียน 

ผูสงออกผักชีไปประเทศสิงคโปรและไตหวัน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
๒. ในประกาศนี้ 

“ผักและผลไม”  หมายความวา  สวนหนึ่งสวนใด  หรือทั้งหมดของพืชประเภทผักและผลไมที่สงออก 
“โรงงาน”  หมายความวา  สถานที่ที่ทําการผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาสินคาเกษตรดานพืช   

และผลิตภัณฑพืช  และใหหมายความรวมถึงการรวบรวม  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแปรรูป 
และการเก็บรักษา 

“ผูสงออก”  หมายความวา  บุคคล  หรือนิติบุคคลที่มีการสงออกสินคาผักและผลไม 
๓. การย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนผูสงออก 
 ใหผูประสงคจะสงออกผักและผลไม  ย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนผูสงออกตามแบบ  สมพ.  4  

และ  สมพ.  5  ทายประกาศนี้  ตอเจาหนาที่  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช   
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
ถุนายน 

 
 

 ๓.๑ ในกรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยที่ระบุชนิดแหงพาณิชย  ถือวาเปนผูสงออกผักผลไม  

หรือสินคาเกษตรกรรม  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๓) สําเนาหนังสือรับรอง  GAP  แหลงผลิตทั้งหมดที่สงออก  และ 
  (๔) สําเนาหนังสือรับรอง  GMP  ของโรงงานทั้งหมด 
 ๓.๒ ในกรณีผูขอเปนนิติบุคคล  ตองเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ

เก่ียวกับผักผลไม  หรือสินคาเกษตรกรรม 
  (๑) สํา เนาทะเบียนบานของกรรมการผู มีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท   

(กรณีบริษัทจํากัด  หรือ  บริษัทมหาชนจํากัด)  หรือของหุนสวนผูจัดการ  (กรณีหางหุนสวนนิติบุคคล)  
แลวแตกรณี  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๒) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  แสดงรายการ
จดทะเบียนตลอดทั้งชื่อกรรมการ  กรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือหางหุนสวน
นิติบุคคลซึ่งออกมาแลวไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๓) สําเนาหนังสือรับรอง  GAP  แหลงผลิตทั้งหมดที่สงออก 
  (๔) สําเนาหนังสือรับรอง  GMP  ของโรงงานทั้งหมด 
๔. ข้ันตอนการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเปนผูสงออก 
 ๔.๑ การรับจดทะเบียนเปนผูสงออก 
  เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบหลักฐานตามที่กําหนดไวใน  ขอ  ๓  

ถาเอกสารหลักฐานครบถวนใหเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน  และออก
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก  แนบทายประกาศนี้ 

 ๔.๒ อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก 
  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกมีอายุสองป  นับแตวันออกหนังสือ

สําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก 
๕. เง่ือนไขที่ผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกตองปฏิบัติ 
 ๕.๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสงออกพืชควบคุมเฉพาะ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
ถุนายน 

 
 

 ๕.๒ จัดใหมีการติดปาย  หรือฉลาก  หรือประทับขอความเปนภาษาอังกฤษ  ที่ภาชนะ
บรรจุเฉพาะกรณีการสงออกไปสหภาพยุโรปและนอรเวย  โดยตองแสดงขอมูล  ดังนี้ 

  -  หมายเลขทะเบียนผูสงออก 
  -  ชื่อผูประกอบการ/ผูสงออก 
  -  ชื่อสามัญของพืช 
  -  ชื่อวิทยาศาสตรของพืช 
  -  รหัสรุนที่ผลิต  (Lot  No.  หรือ  Batch  No.  หรือ  Code  No.) 
  -  ประเทศผูผลิต 
 ๕.๓ ตองแจงขอมูลตอแกกรมวิชาการเกษตร  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหลงผลิตผัก 

และผลไม  และโรงงาน  หรือขอมูลอื่น ๆ  ที่มีผลตอความปลอดภัยดานอาหาร  ภายใน  ๗  วัน  นับแต
วันเปลี่ยนแปลงขอมูล 

๖. บทกําหนดโทษ 
 ผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก  ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด

ไวในประกาศนี้  กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาสั่งใหแกไขหรือส่ังพักใช  หรือเพิกถอนหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกไดตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขา 
เก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหาร  คร้ังที่  ๑  ใหเจาหนาที่แจงเตือนผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
เปนผูสงออกเปนหนังสือ 

 ๖.๒ ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขา 
เก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหาร  คร้ังที่  ๒  โดยเปนการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ
ไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารภายในระยะเวลา  ๓  เดือน  
นับแตวันที่ไดกระทําการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับแจงเตือนตาม  ๖.๑  ใหพักใชหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
ถุนายน 

 
 

 ๖.๓ ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขา
เก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหาร  ต้ังแต  ๓  คร้ังข้ึนไป  โดยเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  
หรือไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารภายในระยะเวลา  ๖  เดือน   
นับแตวันที่ไดกระทําการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับแจงเตือนตาม  ๖.๑  ใหเพิกถอน
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก 

๗. บทยกเวน 
 การนําติดตัวออกไปซ่ึงผักและผลไม เพื่อใช เฉพาะตัว   ได รับการยกเวนไมตอง   

ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
๘. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกที่ออกไปกอนประกาศนี้ใชบังคับ   

ใหสามารถใชไดตอไปจนกวาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนผูสงออกส้ินอายุ 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศกําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็น  
พืชควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ ให้พืชตามท้ายประกาศนี้เป็นพืชควบคุมเฉพาะ 
ข้อ ๕ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งพืชควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๔  ไปยังประเทศ   

ตามท้ายประกาศนี้  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๖ ชนิดของเช้ือจุลินทรีย์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่จะตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 
รายช่ือชนิดพืช ประเทศ และเช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชนิดพืช ประเทศ เช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย ์

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว 
มะเขือ 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ 
สมาพันธรัฐสวิส 

กลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต(Organophosphates) :  
ไดคลอร์วอส (dichlorvos,DDVP),  
เมทามิโดฟอส  (methamidophos),  
ไดอะซินนอน   (diazinon),                         
คอร์ไพริฟอส   (chlorpyrifos),                         
พิริมิฟอสเอทิล (pirimiphos ethyl),                 
พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl),          
พาราไทออน  (parathion),                         
พาราไทออนเมทิล (parathion methyl),            
เมวินฟอส  (mevinphos),                          
มาลาไทออน (malathion), 
โพรฟีโนฟอส (profenofos),                         
โพรไทโอฟอส (prothiophos),                       
โมโนโครโทฟอส (monocrotophos),               
ไดเมโทเอต  (dimethoate),                          
โอเมโทเอต  (omethoate),                            
ไดโครโทฟอส (dicrotophos),                         
โฟซาโลน  (phosalone),                           
ไตรอะโซฟอส (triazophos),                           
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion), 
เมทิดาไทออน (methidathion),                      
อีไทออน (ethion),                                         
อีพีเอ็น (EPN) และ อะซินฟอส- เอทิล ( azinphos-ethyl) 
 

กลุ่มไพเรทรอยด์ (Pyrethroids) : 
เพอร์เมทริน (permethrin),                             
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin),                      
ไซฮาโลทริน  (cyhalothrin), 
เฟนวาเลอเรต (fenvalerate),                            
ไซฟลูทริน(cyfluthrin) และ เดลทาเมทริน (deltamethrin)   
   

กลุ่มอ่ืนๆ : 
เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) 
คาร์บาเมต (Carbamate) 
โพรพิโคนาโซล (Propiconazole ) เฉพาะมะม่วงที่
ส่งออกประเทศญี่ปุ่น 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว  
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สิงคโปร์ 
 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว
ขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว โหระพา 
กะเพรา ผักคะแยง ยี่หร่า แมงลัก 
สะระแหน ่ผักแพรว ใบบัวบก ถั่วลันเตา 
กะหล่ําปลี ส้มป่อย ชะอม ใบมะกรูด    
ผักกระเฉด ตะไคร้ ผักเป็ด 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 
 

ญี่ปุ่น 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



ชนิดพืช ประเทศ เช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย ์

พริก ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย  
ผักชีฝรั่ง กะเพรา โหระพา สะระแหน่ 
ขึ้นฉ่าย ผักคะแยง ผักแพรว ต้นหอม 
กุยช่าย ชะอม ตะไคร้ ผักบุ้ง ผักแว่น  
ผักกระเฉด ใบบัวบก  ใบชะพลู ผักโขม 
ผักปลัง 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ 
ไอซ์แลนด ์
 

เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) 
ซัลโมเนลลา สปีชีส์ (Salmonella spp.) 
 
 
 
 

ลําไยสด สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO๒) 

เมล็ดแมงลัก ลูกเดือย พริกแห้ง  
 

ญี่ปุ่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ
เพิ่มเติมไว้  ดังตอ่ไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืช  
ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้มะละกอเป็นพืชควบคุมเฉพาะ 
ข้อ ๔ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งพืชควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๓  ไปยังประเทศ  

ตามท้ายประกาศนี้  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๕ ชนิดของสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ที่จะตรวจสอบให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 รายช่ือชนิดพืช ประเทศ และสารตกค้าง หรือเช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ชนิดพืช ประเทศ สารตกค้าง หรือเช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็น
อันตราย 

มะละกอ สหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ 
สมาพันธรัฐสวิส 
สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์
และสาธารณรฐั
ประชาชนจีน 

ซีเอเอ็มวี 35 เอส โพรโมเตอร์ 
(CaMV 35S promoter) 
และนอส เทอร์มิเนเตอร์ 
(NOS terminator) 

 

 ญี่ปุ่น ซีเอเอ็มวี 35 เอส โพรโมเตอร์ 
(CaMV 35S promoter) 
นอส เทอร์มิเนเตอร์ (NOS terminator) 
และยีนจําเพาะของพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
-Papaya ringspot virus (พาพาย่า ริงสปอต ไวรัส) 

 

             
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการ

แทน 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะเพิ่มเติมไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดพืช 
เป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้หน่อไม้ฝร่ัง  Asparagus  officinalis  L.  เป็นพืชควบคุมเฉพาะ 
ข้อ ๔ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งพืชควบคุมเฉพาะ  ตามข้อ  ๓  ไปสาธารณรัฐจีน  

(ไต้หวัน)  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๕ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่จะตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



รายชื่อชนดิพืช ประเทศ และเชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพของมนุษย์ 
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เร่ือง กําหนดพืชเป็นพืชควบคมุเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชนิดพืช ประเทศ เชื้อจลุินทรีย์ หรือส่ิงอื่นใดทีเ่ป็นอันตราย 
ตอ่สุขภาพของมนุษย์ 

หน่อไมฝ้รั่ง  
Asparagus officinalis L. 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2,4 (2,4-D) 
อะบาเมกติน (abamectin) 
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 
คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 
ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 
ไดยูรอน (diuron) 
อีไทออน (ethion) 
ฟีโนบูคาร์บ (fenobucarb) 
ไกลโฟเซต (glyphosate) 
อิมดิาคลอพรดิ (Imidacloprid) 
เมทริบูซิน (metribuzin) 
พาราควอต (paraquat) 
เพอร์เมทริน (permethrin) 
สปินโนแซด (spinosad) 
ไตรฟลูราลิน (trifluralin) 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
ถุนายน 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ฉ  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัย  ใหย่ืนคําขอตามแบบแนบทายประกาศนี้  
ตอพนักงานเจาหนาที่  ดังนี้ 

(๑) ใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสารตกคาง  ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาพืช  หรือสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กอนการสงออกอยางนอย
เจ็ดวัน 

(๒) ใบรับรองสุขอนามัยสําหรับจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  
ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช  กรมวิชาการเกษตร  กอนการสงออก
อยางนอยเจ็ดวัน 

ขอ ๒ คุณสมบัติของผูขอใบรับรองสุขอนามัย 
  ๒.๑ ตองจดทะเบียนเปนผูสงออกกับกรมวิชาการเกษตร 
  ๒.๒ ตองได รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบั ติ 

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  จากกรมวิชาการเกษตร  หรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตร
ยอมรับ  โดยที่ 

   (๑) มีแปลง  GAP  ของตนเอง  หรือเกษตรกรเครือขาย  หรือ 
   (๒) ไมมีแปลง  GAP  ของตนเอง  แตพืชสงออกรวบรวมจากแปลง  GAP  

ของเกษตรกร   
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กรมวิชาการเกษตร
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เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
ถุนายน 

 
 

  ๒.๓ ตองมีโรงคัดบรรจุสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  ตามหลัก
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตโดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ  ในกรณีไมมี
โรงคัดบรรจุสินคา  จะตองแจงวาสินคาที่สงออกมาจากโรงคัดบรรจุสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน  ตามหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตโดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตร
ยอมรับ 

ขอ ๓ ผูขอรับใบรับรองสุขอนามัยที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๒  (๑)  ตองจัดทําระบบ
ตรวจสอบยอนกลับแผนการผลิต  แผนการควบคุมระบบความปลอดภัยของพืช  และการสงออก   
แนบมาพรอมกับคําขอ   

ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอตามขอ  ๑  และตรวจหลักฐานหรือเอกสารตามขอ  ๒  
และขอ  ๓  แลวเห็นวาถูกตองและครบถวน  และหลักฐานตามขอ  ๓  เห็นวามีระบบการควบคุม
สุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๔.๑ กรณีผูขอไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  ตามขอ  ๒.๒  (๑)  พนักงานเจาหนาที่จะออกใบรับรองสุขอนามัย
ใหกับผูขอ  ตามแบบใบรับรองสุขอนามัยทายประกาศนี้  โดยไมตองไปดําเนินการสุมเก็บตัวอยางพืช
ควบคุมเฉพาะ  เพื่อตรวจสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย   

  ๔.๒ กรณีผูขอไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  ตามขอ  ๒.๒  (๒)  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ  เพื่อตรวจสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปน
อันตรายตอสุขภาพของมนุษย   

ขอ ๕ ผูขอรับใบรับรองสุขอนามัย  ตามขอ  ๒.๒  (๒)  ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๕.๑ จัดเตรียมพืชควบคุมเฉพาะที่จะสงออก 
  ๕.๒ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ ชนิดของสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของมนุษย  ที่จะตรวจสอบใหเปนไปตามที่ระบุไวในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย 
การกําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ   
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ถุนายน 

 
 

ขอ ๗ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะแลว
ใหดําเนินการตรวจสอบสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  
เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย 

ขอ ๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใด 
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานแนบทายประกาศนี้  ใหออกใบรับรอง
สุขอนามัยใหกับผูขอ  ตามแบบใบรับรองสุขอนามัยทายประกาศนี้ 

ขอ ๙ ใบรับรองสุขอนามัยใหมีอายุตามที่กําหนดไวในใบรับรองสุขอนามัย  แตทั้งนี้ไมเกิน
สามสิบวัน 

ขอ ๑๐ มาตรการตรวจสอบติดตามภายหลังไดรับใบรับรองสุขอนามัย  พนักงานเจาหนาที่ 
สุมเก็บตัวอยางที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินคา  หรือดานตรวจพืชที่สงออก  โดยไมตองแจงลวงหนา 

  ๑๐.๑ กรณีผูขอไดรับใบรับรองสุขอนามัย  ตามขอ  ๔.๑  หากพบสารตกคางหรือ
เชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  โดยพบ
จากการสุมที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินคา  หรือดานตรวจพืชที่สงออก  หรือไดรับการแจงเตือนจาก
ประเทศปลายทาง  คร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะแจงเตือนผูสงออกเปนลายลักษณอักษร  และให 
ผูสงออกชี้แจงสาเหตุและการดําเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ถาพบคร้ังที่  ๒  ในพชืชนิดเดิมภายในระยะเวลา  ๑  เดือน  นับแตวันที่พบคร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตร
จะระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  การสงออกครั้งตอไปตองทําการตรวจวิเคราะห
เชนเดียวกับผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๒ .๒   (๒)  เปนระยะเวลา  ๓   คร้ังติดตอกัน   กอนอนุญาต 
ใหดําเนินการเชนผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๒  (๑)  ไดอีก   

  ๑๐.๒ กรณีผูขอไดรับใบรับรองสุขอนามัย  ตามขอ  ๘  หากพบสารตกคางหรือ
เชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  โดยพบ
จากการสุมที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินคา  หรือดานตรวจพืชที่สงออก  หรือไดรับการแจงเตือนจาก
ประเทศปลายทาง  คร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะแจงเตือนผูสงออกเปนลายลักษณอักษร  ระงับ
ระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  และใหผูสงออกชี้แจงสาเหตุและการดําเนินการปรับปรุง
แกไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาพบคร้ังที่  ๒  ในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลา   
๑  เดือน  นับแตวันที่พบคร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  
การสงออกครั้งตอไปตองทําการตรวจวิเคราะหสินคากอนสงออก  ทุกคร้ังเปนระยะเวลา  ๓  คร้ัง
ติดตอกัน  กอนอนุญาตใหดําเนินการเชนผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๒  (๒)  ไดอีก 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
ถุนายน 

 
 

ขอ ๑๑ เหตุแหงการระงับการใชใบรับรองสุขอนามัย 
  ๑๑.๑ ผูย่ืนคําขอแสดงขอมูลอันเปนเท็จ  หรือไมถูกตองที่เก่ียวของกับผลผลิตจาก

แปลงที่ไดรับ  การรับรองการผลิตอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน   ระบบ 
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช 

  ๑๑.๒ ผลการตรวจติดตามพืชสงออกพบการปนเปอนสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรีย
หรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  เกินกวาเกณฑมาตรฐาน   

  ๑๑.๓ จงใจแจงขอมูลเท็จหรือปกปดขอมูลที่มีผลตอความปลอดภัยอาหาร 
ขอ ๑๒ ความในขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๓  ขอ  ๓  ขอ  ๔  มิใหนํามาใชบังคับกับการขอใบรับรอง

สุขอนามัย  เพื่อสงพืชควบคุมเฉพาะไปประเทศสิงคโปร  ประเทศญี่ปุน  และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ขอ ๑๓ คาใชจายในการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของมนุษย  ใหเปนไปตามอัตราแนบทายประกาศนี้ 
ขอ ๑๔ กอนสงใบรับรองสุขอนามัยใหกับผูขอใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม

ใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๓๐  วัน  นับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  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 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  
นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และญี่ปุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  

นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีนและญ่ีปุ่น  ให้ยื่นคําขอ
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

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

ของเกษตรกร 
  ๔.๓ ต้องมีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก

ปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ  (GMP)  และมีการประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม  
(HACCP)  โดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรยอมรับ  ในกรณีที่ไม่มีโรงคัดบรรจุสินค้า  
จะต้องมีหนังสือรับรองการคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ  (GMP)  และการประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุม  (HACCP)  โดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

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  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  ๖.๒ กรณีผู้ขอได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ   
ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช  (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  หรือส่ิงอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย 

ข้อ ๙ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใด
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ให้ออกใบรับรองสุขอนามัยให้กับผู้ขอ  
ตามแบบใบรับรองสุขอนามัยท้ายประกาศน้ี   

ข้อ ๑๐ ใบรับรองสุขอนามัยให้มีอายุตามที่กําหนดไว้ใบรับรองสุขอนามัย  แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
สามสิบวัน 

ข้อ ๑๑ มาตรการตรวจสอบติดตามภายหลังได้รับใบรับรองสุขอนามัย 
พนักงานเจ้าหน้าที่  สุ่มเก็บตัวอย่างที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินค้า  หรือด่านตรวจพืชที่ส่งออก  

โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

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

  ๑๑.๒ กรณีผู้ขอได้รับใบรับรองสุขอนามัย  ตามข้อ  ๖.๒  หากตรวจพบสารตกค้าง  
หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  เกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด   
โดยตรวจพบจากการสุ่มที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินค้า  หรือด่านตรวจพืชที่ส่งออก  หรือได้รับการแจ้งเตือน
จากประเทศปลายทาง  ครั้งที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นลายลักษณ์อักษร   
ระงับระยะเวลาท่ีเหลือของใบรับรองสุขอนามัย  และให้ผู้ส่งออกชี้แจงสาเหตุและการดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้าพบครั้งที่  ๒  ในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลา  ๑  เดือน  
นับแต่วันที่พบคร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะระงับระยะเวลาท่ีเหลือของใบรับรองสุขอนามัย  การส่งออก 
คร้ังต่อไปต้องทําการตรวจวิเคราะห์สินค้าก่อนการส่งทุกคร้ังเป็นระยะเวลา  ๓  คร้ังติดต่อกัน  ก่อนอนุญาต
ให้ดําเนินการเช่นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔.๒  (๒)  ได้อีก 

ข้อ ๑๒ เหตุแห่งการระงับการใช้ใบรับรองสุขอนามัย 
  ๑๒.๑ ผู้ยื่นคําขอแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือไม่ถูกต้องที่เก่ียวข้องกับผลผลิต   

จากแปลงที่ได้รับการรับรองการผลิตอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช   

  ๑๒.๒ ผลการตรวจติดตามพืชส่งออกพบการปนเป้ือนสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  
หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

  ๑๒.๓ จงใจแจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร 
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   
ข้อ ๑๔ ก่อนส่งใบรับรองสุขอนามัยให้กับผู้ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

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

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย 

สําหรับการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังไปสาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน)   
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  และ
เงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังไปสาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกหน่อไม้ฝ ร่ัง  
Asparagus  Officinalis  L.  ไปสาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน)  ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ให้เป็นไปตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
ถุนายน  

 
 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป   

นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส 
 

 

ด้วยประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ  (International  
Plant  Protection  Convention : IPPC)  ซ่ึงตามอนุสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ประเทศสมาชิก 
ต้องกําหนดมาตรการต่าง ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคและศัตรูพืชแพร่ระบาดเข้าไปในประเทศสมาชิก   
และประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสเก่ียวกับการตรวจพบ
ศัตรูพืชและสารตกค้างปนเป้ือนไปกับสินค้าพืชของประเทศไทยที่ส่งไปสหภาพยุโรป  เป็นระยะ ๆ   
ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙  จนกระทั่งปัจจุบัน  เป็นจํานวน  ๗๑๕  ครั้ง  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ   
จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว  และป้องกันมิให้สหภาพยุโรประงับ   
การนําเข้าสินค้าพืชจากประเทศไทย  กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล   
การส่งออกสินค้าพืชผัก  ตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยสําหรับ
สินค้าพืชผักสด  จํานวน  ๕  กลุ่ม  ๑๖  ชนิด  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ที่จะส่งไปสหภาพยุโรป  
นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส  ต่อเม่ือผู้ ส่งออกได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผัก 
และผลไม้สดไปสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้  ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
จิรากร  โกศัยเสวี 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
71

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 
รายช่ือพืช ๕ กลุม่ ๑๖ ชนิด 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง ชะลอการออกใบรบัรองสุขอนามัยพืชและใบรบัรองสุขอนามัยสําหรบัสินค้าพืชผกัสดไปสหภาพยุโรป 

นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส 
------------------------------------- 

 
๑. พืช Ocimum spp. ได้แก่ กะเพรา  โหระพา แมงลัก ย่ีหร่า    
๒. พืช Capsicum spp. ได้แก่ พริกหยวก พริกช้ีฟ้า พริกข้ีหนู  
๓. พืช Solanum melongena ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเหลือง  

มะเขือขาว มะเขือข่ืน 
๔.   พืช Momordica charantia ได้แก่ มะระจีน มะระข้ีนก 
๕.   พืช Eryngium foetidum ได้แก่ ผักชีฝรัง่ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
73

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับผลไม 

ที่สงออกผานประเทศที่สาม  เขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

ตามพิธีสารวาดวยขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับการขนสงผลไมไทยที่สงออก
ผานประเทศที่สาม  เขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดใหการ
สงออกผลไมไทยที่สงออกผานประเทศที่สาม  เขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
กักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผูสงออก”  หมายความวา  ผูสงออกผลไมที่สงออกผานประเทศที่สาม  เขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน 
“ผลไม”  หมายถึง  ผลไมที่สงออกจากราชอาณาจักรไทย  จํานวน  ๒๓  ชนิด  ตามรายชื่อ 

แนบทายประกาศนี้ 
ขอ ๒ ผูประสงคจะขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับผลไมที่สงออกผานประเทศที่สาม

เขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน  ใหปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๓ ผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชที่สงออกผลไม   ตองข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกกับ 
กรมวิชาการเกษตร  ตามหลักเกณฑที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 

ขอ ๔ ผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  ตองจัดเตรียมผลไมที่จะสงออกเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 

  ๔.๑ ตองบรรจุในบรรจุภัณฑใหม  โดยบรรจุภัณฑที่บรรจุผลไม  ตองระบุรายละเอียด  
อยางนอย  ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑.๑ หมายเลขสวน   
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

   ๔.๑.๒ หมายเลขสถานที่บรรจุหีบหอ   
   ๔.๑.๓ หมายเลขผูสงออก   
   ๔.๑.๔ ระบุขอความเปนภาษาอังกฤษ  หรือภาษาจีน  ใหมีขอความหรือมีความหมาย

ดังนี้  “Export  to  the  People’s  Republic  of  China”   
  ๔.๒ ผลไมตองอยูในตูควบคุมอุณหภูมิระหวางการขนสง  ซ่ึงจะไมมีการเปดตูระหวาง

การขนสง  โดยที่ ตูควบคุมอุณหภูมิจะตองปดผนึกดวยตราปดผนึกของกรมวิชาการเกษตรที่มี 
หมายเลขกํากับ  โดยมีรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

   ๔.๒.๑ มีรูปตราสัญลักษณ  กรมวิชาการเกษตร 
   ๔.๒.๒ มี  XX   หมายถึง  รหัสผูสงออกที่จดทะเบียน 
   ๔.๒.๓ มี  000  หมายถึง  รหัสหมายเลขสินคาของผูสงออก 
  ๔.๓ ตองบรรจุในโรงคัดบรรจุหีบหอที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมวิชาการเกษตร 
  ๔.๔ ตองสงออกผลไมจากสวนที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมวิชาการเกษตร 
ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว  พบวาผูสงออกมีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกตองครบถวน

ตามที่กําหนดไวในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผูขอ  โดยใบรับรอง
สุขอนามัยพืชจะระบุขอความ  “This  fruit  is  in  compliance  with  the  Protocol  on  Inspection  and  
Quarantine  Conditions  of  Tropical  Fruit  to  be  exported  from  Thailand  to  China  and   
the  Protocol  on  the  Inspection  and  Quarantine  Requirement  for  Thai  Fruit  Export  from  
Thailand  to  China  through  Territories  of  Third  Countries”  และระบุหมายเลขตูคอนเทนเนอรและ
หมายเลขตราปดผนึกในชอง  additional  declaration  . 

ใบรับรองสุขอนามัยพืชดังกลาวมีผลบังคับใช  ๗  วัน  นับแตวันออกใบรับรองสุขอนามัย 
ขอ ๖ การสงออกผลไมใหกระทํา  ดังตอไปนี้ 
  ๖.๑ กรมวิชาการเกษตรโดยดานตรวจพืชมุกดาหารจะสงสําเนาใบรับรอง

สุขอนามัยพืชใหดานนําเขาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือโทรสาร
กอนการนําเขาผลไมดังกลาวจะเขาดานโหยวอี้กวาน  ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๖.๒ ในกรณีที่ผูส งออกได รับใบรับรองสุขอนามัยพืชจากกลุมบริการสงออก 
สินคาเกษตรหรือดานตรวจพืชอื่น  ผูสงออกจะตองสงสําเนาใบรับรองสุขอนามัยพืชใหเจาหนาที่ดานตรวจพืช
มุกดาหาร  เพื่อสงใหดานนําเขาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ๖.๓ ตองขนสงผานเสนทางการขนสงทางบกตามรายละเอียด  ดังนี้   
   จังหวัดมุกดาหาร  (ไทย)  -  สะหวันนะเขต/สะหวัน  -  เซโน  (ลาว)  -  ดาซา   

เบ/แดนสะหวัน  -  ลาวบาว  (เวียดนาม)  -  ฮาติน  -  เถ่ือนฮวา  -  กรุงฮานอย  -  หล่ังเซิน  -  ดานโหยวอ้ีกวาน  (จีน) 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
ถุนายน  

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการนําเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างราชอาณาจักรไทย 

และสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

ตามพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับการส่งออก  และนําเข้า

ผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน   ลงวันที่   
๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  (Protocol on the Inspection  and  Quarantine  Requirements  for  Exportation 
and  Importation  of  Fruits  between  Thailand  and  China  through  Territories  of  the  Third 
Countries  between  the  Ministry  of  Agriculture  and  Cooperatives  of  the  Kingdom  
of  Thailand  the  General  Administration  of  Quality  Supervision,  Inspection  and  Quarantine   
of  the  People’s  Republic  of  China)  กําหนดให้ผลไม้ที่นําเข้าและส่งออกระหว่างราชอาณาจักรไทย 
และสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องนําเข้าและส่งออกจากด่าน

และใช้เส้นทางที่กําหนดในพิธีสารดังกล่าว  และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒ )  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๕  วรรคสาม   

แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดี 
กรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขการนําเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พ.ศ.  ๒๕๕๔”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้ส่งออก”  หมายความว่า  ผู้ส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
“ผู้นําเข้า”  หมายความว่า  ผู้นําเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
“ผลไม้”  หมายความว่า  ผลไม้ที่ส่งออกจากราชอาณาจักรไทย  จํานวน  ๒๓  ชนิด  หรือผลไม้

ที่นําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  จํานวน  ๑๙  ชนิด  ตามรายชื่อผลไม้แนบท้ายประกาศนี้ 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
ถุนายน  

 
 

หมวด  ๑ 
การส่งออกผลไม้ 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับผลไม้ที่จะส่งไปสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืช 
สําหรับการส่งต่อ  พ.ศ .  ๒๕๕๑  และประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๕ ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ ส่งออกผลไม้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ส่ งออกกับ 
กรมวิชาการเกษตร   

ข้อ ๖ ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  ต้องจัดเตรียมผลไม้ที่จะส่งออกเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ  ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ใหม่  โดยบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลไม้ต้องระบุรายละเอียด

อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑.๑ ชื่อบริษัทที่ส่งออก 
   ๖.๑.๒ ชนิดผลไม้ 
   ๖.๑.๓ หมายเลขทะเบียนสวน 
   ๖.๑.๔ หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ 
   ๖.๑.๕ วันที่บรรจุ 
   ๖.๑.๖ ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนให้มีข้อความหรือความหมาย  

ดังนี้  “Export  to  the  People’s  Republic  of  China” 
  ๖.๒ ผลไม้ต้องอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง   

ซ่ึงจะไม่มีการเปิดตู้ระหว่างการขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์จะต้องปิดผนึกด้วยตราปิดผนึกของกรมวิชาการเกษตร 
ที่มีหมายเลขกํากับ  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

   ๖.๒.๑ มีรูปตราสัญลักษณ์กรมวิชาการเกษตร 
   ๖.๒.๒ มี  XX  หมายถึงรหัสผู้ส่งออกที่จดทะเบียน 
   ๖.๒.๓ มี  000  หมายถึง  หมายเลขตราปิดผนึก 
  ๖.๓ ต้องบรรจุในโรงคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร 
  ๖.๔ ต้องส่งออกผลไม้จากสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
ถุนายน  

 
 

ข้อ ๗ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอมีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  ถึงข้อ  ๖  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับ 
ผู้ขอ  โดยใบรับรองสุขอนามัยพืชจะระบุข้อความ  “This  fruit  is  in  compliance  with  the  
protocol  on  Inspection  and  quarantine  Conditions  of  Tropical  Fruits  to  be  
exported  from  Thailand  to  China  and  the  Protocol  on  the  Inspection  and  
Quarantine  Requirements  for  Exportation  and  Importation  of  Fruits  between  
Thailand  and  China  through  Territories  of  the  Third  Country”  และระบุหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์
และหมายเลขตราปิดผนึกในช่อง  additional  declaration 

ใบรับรองสุขอนามัยพืชดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ๗  วันนับแต่วันออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ ๘ การส่งออกผลไม้ให้กระทําดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ กรมวิชาการเกษตรโดยด่านตรวจพืชเชียงของจะส่งสําเนาใบรับรองสุขอนามัยพืช

ให้ด่านโม่หาน  (Mohan)  ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือโทรสารก่อนการ
นําเข้าผลไม้ 

  ๘.๒ ในกรณีที่ผู้ส่งออกได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชจากกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร 
หรือด่านตรวจพืชอ่ืน  ผู้ส่งออกจะต้องส่งสําเนาใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ด่านตรวจพืชเชียงของ 
เพื่อส่งให้ด่านโม่หาน  (Mohan)  ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ๘.๓ ต้องขนส่งผ่านเส้นทางขนส่งทางบกตามรายละเอียด  ดังนี้ 
   เชียงของ  ราชอาณาจักรไทย  -  ห้วยทราย  (Huai-Sai)  สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว - บ่อเต็น  (Borten)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - โม่หาน  (Mohan)  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

หมวด  ๒ 
การนําเข้าผลไม้ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ประสงค์จะนําผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย   
ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการนําเข้าหรือนําผ่านซ่ึงสิ่งต้องห้าม  ส่ิงกํากัดและสิ่งไม่ต้องห้าม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเชียงของจะต้องได้รับสําเนาใบรับรองสุขอนามัยพืช
จากด่านโม่หาน  (Mohan)  ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือโทรสาร 
ก่อนการนําเข้าผลไม้ 

ข้อ ๑๑ ผู้นําเข้าต้องปฏิบัติเก่ียวกับผลไม้ที่นําเข้า  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๑.๑ ต้องบรรจุผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ใหม่  โดยบรรจุภัณฑ์ต้องระบุรายละเอียด  

อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
   ๑๑.๑.๑ ชื่อบริษัทที่ส่งออก 
   ๑๑.๑.๒ ชนิดผลไม้ 
   ๑๑.๑.๓ หมายเลขทะเบียนสวน 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
ถุนายน  

 
 

   ๑๑.๑.๔ หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ 
   ๑๑.๑.๕ วันที่บรรจุ 
   ๑๑.๑.๖ ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้มีข้อความ 

หรือความหมาย  ดังนี้  “Export  to  the  Kingdom  of  Thailand” 
  ๑๑.๒ ผลไม้ต้องอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง   

ซ่ึงจะไม่มีการเปิดตู้ระหว่างการขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์จะต้องปิดผนึกด้วยตราปิดผนึกของกระทรวง
ควบคุมและตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีหมายเลขกํากับ  โดยมีรายละเอียด 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

   ๑๑.๒.๑ มีรูปตราสัญลักษณ์กระทรวงควบคุมและตรวจสอบกักกันโรค 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   ๑๑.๒.๒ มี  XX  หมายถึงรหัสผู้ส่งออกที่จดทะเบียน 
   ๑๑.๒.๓ มี  000  หมายถึง  หมายเลขตราปิดผนึก 
  ๑๑.๓ ต้องบรรจุในโรงคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงควบคุมและตรวจสอบ  

กักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ๑๑.๔ ต้องส่งออกผลไม้จากสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงควบคุมและตรวจสอบ

กักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ๑๑.๕ ต้องขนส่งผ่านเส้นทางขนส่งทางบกตามรายละเอียดดังนี้ 
   โม่หาน  (Mohan)  สาธารณรัฐประชาชนจีน    บ่อเต็น  (Borten)  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  -  ห้วยทราย  (Huai  Sai)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  -  เชียงของ  
ราชอาณาจักรไทย 

ข้อ ๑๒ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้ามีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  ถึงข้อ  ๙  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจใบรับรองสุขอนามัยพืชโดยในช่อง  
additional  declaration  จะต้องระบุขอ้ความดังต่อไปนี้ 

“This  fruits  is  in  compliance  with  the  Protocol  on  Inspection  and  
Quarantine  Conditions  of  Tropical  Fruit  to  be  exported  from  China  to  Thailand  
and  the  Protocol  on  the  Inspection  and  Quarantine  Requirements  for  Exportation  
and  Importation  of  Fruits  between  China  and  Thailand  through  Territories  of  the  
Third  Country”   

ใบรับรองสุขอนามัยพืชดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ๗  วันนับแต่วันออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ ๑๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชจะสุ่มตรวจผลไม้ถ้าไม่พบศัตรูพืชกักกันและเป็นไปตาม 

พิธีสาร ฯ  จะอนุญาตให้นําเข้าผลไม้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
จิรากร  โกศัยเสวี 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 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 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

   (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 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

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) ชั้นคุณภาพ 
   (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   

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



 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 
จะสิ้นอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



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

การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)



การจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร
92

กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
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 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง   หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดทะเบียนผูสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน 

 
 

ดวยประเทศญี่ปุนไดกําหนดใหการสงออกเมล็ดแมงลัก  (Hairy Basil Seed) Ocimum 
americanum  ไปยังประเทศญี่ปุนจะตองดําเนินการตรวจสอบและรับรองการปลอดสาร  Aflatoxin   
ที่เกิดจากเชื้อรา  เพื่อใหการสงออกเมล็ดแมงลักไปตางประเทศเปนไปดวยความเรียบรอย  เปนผลดีตอ
เศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม  กรมวิชาการเกษตร  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การจดทะเบียนเปนผูสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน ดังตอไปนี้ 

๑. การย่ืนคําขอเปนผูสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน 
 ใหผูประสงคจะสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน  ย่ืนคําขอตามแบบคํารองขอเปนผูสงออก

เมล็ดแมงลัก  ภายใตการกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร  (แบบ  สวป. ๖)  ณ  สํานักวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
พรอมเอกสารหลักฐานดังนี้ 

 ๑.๑ ในกรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๑.๒ ในกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
  (๑) สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  (กรณีบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุนสวนผูจัดการ  (กรณีหางหุนสวนนิติบุคคล)  แลวแตกรณี  
จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๒) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  แสดงรายการจดทะเบียน
ตลอดทั้งชื่อกรรมการ  กรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ซ่ึงออกมาแลวไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๒. ข้ันตอนการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเปนผูสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน 
 ๒.๑ การรับจดทะเบียน 
  เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในขอ  ๑   

ถาเอกสารหลักฐานครบถวนใหเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อพิจารณารับจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน 
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กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
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 ๒.๒ อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุนมีอายุสองป

นับแตวันออกใบสําคัญการจดทะเบียน 
๓. การสงออก 
 กรมวิชาการเกษตร  จะแจงบัญชีและหมายเลขทะเบียนของผูไดรับหนังสือสําคัญแสดง

การจดทะเบียนเปนผูสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน ใหกรมศุลกากรและประเทศญี่ปุนทราบ 
๔. เง่ือนไขที่ผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน

ตองปฏิบัติ 
 ๔.๑ จัดใหมีการติดปาย  หรือฉลาก  หรือประทับขอความเปนภาษาอังกฤษที่ภาชนะบรรจุ

โดยตองแสดง  ดังนี้ 
  -  หมายเลขทะเบียนผูสงออก 
  -  ชื่อสามัญ 
  -  ชื่อวิทยาศาสตร 
  -  Lot  No.  หรือ  Code  No. 
  -  ชื่อผูผลิต/ผูสงออก 
  -  ประเทศผูผลิต 
 ๔.๒ แสดงใบรับรองปลอดสาร  Aflatoxin  ณ  จุดสงออก  เพื่อประกอบการออกใบรับรอง

ปลอดศัตรูพืช 
๕. บทยกเวน 
 การสงออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุน  เพื่อใชเฉพาะตัวหรือเปนตัวอยาง  หรือการสงออก

โดยมิใชทางการคาสามารถสงออกไปไดโดยไมตองปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
ประกาศฉบับนี้ใหใชต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศักด์ิ  ศรีสรรพกิจ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เพื่อใหการควบคุมระบบการตรวจสอบรับรองการสงออกพืชควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผูสงออก”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีการสงออกพืชควบคุม 
“ใบสําคัญ”  หมายความวา  ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม   
ขอ ๒ การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออก 
บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกตามแบบ  พ.ก.  ๑๓  

แนบทายประกาศนี้  ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช  
กรมวิชาการเกษตร  เลขที่  ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย  ๑๐๙๐๐  หรือย่ืนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา   
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง   
(๒) กรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  

หรือหนังสือเดินทาง   
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจ 

กระทําการแทนนิติบุคคล  ออกใหไมเกินหกเดือน   
 (ค) หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน   
ขอ ๓ การรับข้ึนทะเบียนเปนผูสงออก 
(๑) เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบหลักฐานที่กําหนดไวในขอ  ๒  ถาเอกสาร

หลักฐานครบถวนใหเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย 
เพื่อพิจารณารับข้ึนทะเบียน  และออกใบสําคัญตามแบบ  พ.ก.  ๑๓ - ๑  แนบทายประกาศนี้ 
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 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๒) ใบสําคัญมีอายุสามป  นับแตวันออกใบสําคัญ 
(๓) ผูไดรับใบสําคัญถาประสงคจะตออายุใบสําคัญตองย่ืนคําขอกอนใบสําคัญส้ินอายุ   

เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับใบสําคัญ  และใหประกอบกิจการตอไปได  
จนกวาเจาหนาที่จะส่ังไมตออายุใบสําคัญนั้น   

ขอ ๔ ในการสงออกผูไดรับใบสําคัญตองจัดใหมีการติดปาย  หรือฉลาก  หรือประทับขอความ
เปนภาษาอังกฤษที่ภาชนะบรรจุ  โดยแสดงชื่อวิทยาศาสตรของพืช  ปริมาณการสงออก  หมายเลขทะเบียน 
ผูสงออกและหมายเลขทะเบียนแหลงผลิต 

ขอ ๕ การพักใชหรือเพิกถอนใบสําคัญ 
(๑) ผูไดรับใบสําคัญไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้  กรมวิชาการเกษตร 

จะพิจารณาส่ังใหแกไข  หากไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนดจะดําเนินการสั่งพักใชใบสําคัญ
เปนระยะเวลาสามสิบวัน  หรือในกรณีกระทําผิดสามครั้งติดตอกัน  จะส่ังเพิกถอนใบสําคัญก็ได   

(๒) ผูไดรับใบสําคัญซ่ึงถูกเพิกถอนใบสําคัญตองหยุดประกอบกิจการตามใบสําคัญนั้น   
และจะขอใบสําคัญอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหกสิบวัน  นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบสําคัญ 

ขอ ๖ ขอยกเวน 
การนําติดตัวออกไปซึ่งพืชควบคุมเพื่อใชเฉพาะตัวหรือเปนตัวอยาง  ไดรับการยกเวนไมตอง

ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้   
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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