
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลติสินค้าพืช   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เห็นชอบให้มีมาตรการทบทวน
บทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพ่ือปรับบทบาทภารกิจของภาครัฐ  ลดความซ้้าซ้อน  
ปรับปรุงกระบวนงานให้มีคุณค่าในการบริการเพ่ิมขึ้น  น้าไปสู่ทางเลือกการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
จึงให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการ 
ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปด้าเนินการแทนได้   

เพื่อให้การควบคุม  ก้ากับ  ดูแลโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ  อาศัยอ้านาจ
ตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับ 
ข้อ  ๒  (๓)  และข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๔ ในประกาศนี้  
“ผู้ยื่นค้าขอ”  หมายความว่า  ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับ 

กรมวิชาการเกษตร 
“โรงงานผลิตสินค้าพืช”  หมายความว่า  โรงคัดบรรจุ  โรงงานแปรรูป  โรงรมสารเคมี  และ 

โรงรวบรวม 
“หน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช”  หมายความว่า  หน่วยตรวจประเมินและให้การรับรอง

โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร  เพ่ือท้าหน้าที่ตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช  
ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



“หนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช”  หมายความว่า  หนังสือส้าคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  จากกรมวิชาการเกษตร   

“กมพ.”  หมายความว่า  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอ 
  ๕.๑ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าพืชตามนิยามข้อ  ๔ 
  ๕.๒ โรงงานผลิตสินค้าพืชต้องได้การรับรองมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต

สินค้าเกษตรด้านพืชหรอืมาตรฐานสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญตัมิาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  จากกรมวิชาการเกษตรหรือได้รบัการรบัรองจาก
หน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร  ตามประกาศ  
กรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงาน  
ผลิตสินค้าพืช  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

  ๕.๓ โรงงานผลิตสินค้าพืชซึ่งถูกยกเลิกหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
โรงงานผลิตสินค้าพืช  จะขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืชตามประกาศนี้อีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้น
ก้าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ถูกยกเลิกหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 

  ๕.๔ โรงงานผลิตสินค้าพืชซึ่งถูกระงับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงาน  
ผลิตสินค้าพืช  จะขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืชตามประกาศนี้อีกไม่ได้  จนกว่าจะด้าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จ 

ข้อ ๖ การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 
  ๖.๑ ให้ยื่นค้าขอ  ตามแบบ  กมพ.  ๒๑  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือทางไปรษณีย์  ณ  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช   
กรมวิชาการเกษตร  หรือสถานที่อื่นที่กรมวิชาการเกษตรก้าหนด 

  ๖.๒ เมื่อได้รับค้าขอดังกล่าวแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบค้าขอและ
เอกสารหลักฐานตามที่ก้าหนดหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนจะเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
เพ่ือพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืช  และออกหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
โรงงานผลิตสินค้าพืช  ตามแบบ  กมพ.  ๒๑.๑  ท้ายประกาศนี้   

   หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเพ่ิมเติม  
ให้ครบถ้วนภายใน  ๓๐  วัน   

  ๖.๓ หนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชมีอายุ  ๒  ปี  นับแต่
วันที่ออกหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช   

  ๖.๔ การต่ออายุหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช   
ให้ด้าเนินการ  ตามข้อ  ๖.๑  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  วัน  ก่อนหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงาน 
ผลิตสินค้าพืชหมดอายุ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



  ๖.๕ กรณีหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชสูญหายหรือ 
ถูกท้าลาย  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจสามารถออกใบแทนหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
โรงงานผลิตสินค้าพืชได้   

ข้อ ๗ โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินคา้พืช  
ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๗.๑ ให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  ในการเข้าตรวจ
ติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช  หากพบข้อบกพร่องต้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งจาก  
กรมวิชาการเกษตร  พร้อมแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายในระยะเวลา  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

  ๗.๒ ให้ ความร่ วมมือแก่คณะผู้ ตรวจประ เมิน จากหน่ วยงานรับผิดชอบ  
(Competent  Authority)  ของประเทศผู้น้าเข้าในการตรวจประเมิน 

  ๗.๓ ต้องไม่น้าการขึ้นทะเบียนไปใช้หรืออ้างถึงในทางที่ท้าให้เกิดความเสียหาย  
หรืออาจท้าให้เข้าใจผิดในการได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น ๆ 

  ๗.๔ รักษาสถานภาพการรับรองมาตรฐานที่ได้ขอขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  
กับกรมวิชาการเกษตร  ตามข้อ  ๕.๒ 

  ๗.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต้องแจ้งเป็นหนังสือ  
ให้กรมวิชาการเกษตรทราบภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๘ กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้  หรือ
ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศ  
ผู้น้าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  สามารถแจ้งเตือน  
สั่งระงับ  หรือสั่งยกเลิกหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ   
   ๘.๑.๑ หากฝ่าฝืน  ไม่ปฏิบัติ  ตามข้อ  ๗.๑  หรือไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิเสธ  

การเข้าตรวจติดตาม  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ติดต่อกัน  ๒  ครั้ง  ให้ระงับหนังสือส้าคัญแสดง 
การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  จนกว่าผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงาน  
ผลิตสินค้าพืชจะด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  และแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร 

   ๘.๑.๒ หากฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติ  ตามข้อ  ๗.๒  กรมวิชาการเกษตร 
จะพิจารณาระงับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นระยะเวลา  ๑๕  วัน 

   ๘.๑.๓ หากฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๗.๓ - ๗.๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  และชี้แจงปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง  หากไม่ปฏิบัติตามให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาระงับหนังสือส้าคัญแสดง 
การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  จนกว่าผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโ รงงาน 
ผลิตสินค้าพืชจะด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



  ๘.๒ ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือได้รับ 
การแจ้งเตือนจากประเทศผู้น้าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 

   ๘.๒.๑ ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือ
ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น้าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร  ครั้งที่  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งเตือนผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นหนังสือ  โดยแยกเป็น
ปัญหาด้านเชื้อจุลินทรีย์  สารเคมี  พืชดัดแปรพันธุกรรม  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์  
โดยผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชต้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตร  และแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในระยะเวลา  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือนครั้งที่  ๑   

   ๘.๒.๒ ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือ
ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น้าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารด้านเดียวกับข้อ  ๘.๒.๑  ครั้งที่  ๒  
ภายในระยะเวลา  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน  ตาม  ๘.๒.๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือน 
ผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นหนังสือ  โดยผู้ได้รับหนังสือส้าคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชต้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับ
แจ้งจากกรมวิชาการเกษตร  และแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา  ๙๐  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือนครั้งที่  ๒ 

   ๘.๒.๓ ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือ 
ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น้าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารด้านเดียวกับข้อ  ๘.๒.๑  ครั้งที่  ๓   
ภายในระยะเวลา  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน  ตามข้อ  ๘.๒.๑  ให้ระงับหนังสือส้าคัญแสดง 
การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชจนกว่าผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 
จะด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตร  แล ะแจ้ง 
การแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช
ด้าเนินแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร   

    ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายใน
ระยะเวลา  ๑๕  วันท้าการ   

   ๘.๒.๔ กรณีไม่ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ตามข้อ  ๘.๒.๑  และตามข้อ  ๘.๒.๒  
อย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่แจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายในระยะเวลาที่กรมวิชาการเกษตร
ก้าหนด  ให้ระงับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชจนกว่าผู้ได้รับหนังสือส้าคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชจะด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับ
แจ้งจากกรมวิชาการเกษตร  และแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดง  
การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชด้าเนินแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร   

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



    ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขและแจ้งผล 
การพิจารณาให้ผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นลายลักษณ์อักษร   
ภายในระยะเวลา  ๑๕  วันท้าการ 

  ๘.๓ กรณีได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น้าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร
ล่าช้าไปกว่า  ๙๐  วัน  นับจากวันที่สุ่มตัวอย่าง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดง 
การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นหนังสือโดยไม่นับครั้งความผิด  โดยผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดง
การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชต้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามที่ได้รับแจ้ง
จากกรมวิชาการเกษตร  และแจ้งการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง  หากไม่ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก้าหนด   

   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการแจ้งเตือนผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดง 
การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  ตามข้อ  ๘.๒ 

  ๘.๔ ในกรณีที่กรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  มีการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏบิตัิ
ตามประกาศนี้  หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น้าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารซึ่งเป็นกรณี  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ  หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ  
เป็นส่วนรวม  หรือมีข้อผูกพันทางการค้ากับประเทศผู้น้าเข้า  กรมวิชาการเกษตรจะสั่งระงับหรือยกเลิก
หนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชก็ได้ 

ข้อ ๙ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ้านาจสั่งยกเลิกค้าสั่งระงับ   
เมื่อมีเหตุอันสมควรว่าผู้ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชได้แก้ไขปรับปรุง  
ให้เป็นไปตามประกาศนี้แล้ว 

ข้อ  ๑๐ กรมวิชาการเกษตร  ขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจติดตามและสุ่มเก็บตัวอย่าง   
ตามความเหมาะสม 

ข้อ  ๑๑ กรมวิชาการเกษตรจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชและ  
ใบแทนหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  เว้นแต่รัฐบาลมีนโยบายให้เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการดังกล่าวได้ 

ข้อ  ๑๒ หนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  ตามประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่ได้ออกไปก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุหนังสือ
ส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



 

  
 
 

ค ำร้องขอหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนโรงงำนผลิตสินค้ำพืช 

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

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

๑. ชื่อและท่ีอยู่ผู้ย่ืนค ำขอ 

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) .............................................................................      ผู้มีอ านาจลงนาม       ผู้รับมอบอ านาจ 
อายุ ......... ปี สัญชาติ ................. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................……………………………….
โทรศัพท ์......................................... โทรสาร ........................................... E-mail address: …………………………........…....... 

๒. มีควำมประสงค์ 

      ขอขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช    ขอต่ออายุการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 

โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

ชื่อและท่ีอยูโ่รงงำนผลิตสินค้ำพืช 

ภาษาไทย (ตัวบรรจง)............................................................................................. .................................................................. 
..................................................................................................................... .............................................................................
..................................................................................................................... .............................................................................
......................................................... ......................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง)................................................................................................ .......................................................... 
..................................................................................................................... ............................................................................. 
..................................................................................................................... .............................................................................
................................................................. ................................................................................................................................ 
โทรศัพท ์............................................ โทรสาร ........................................... E-mail address: ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๓ 

  -     -      -    

แบบ กมพ. ๒๑ 

เลขที่รับ ………………………… 
วันที่ ……………………………. 
ผู้รับค าร้อง.................................... 

(ส าหรับเจ้าหนา้ที่เป็นผู้กรอก) 



 

๓. ขอบข่ำยมำตรฐำนที่ขอขึ้นทะเบียน 

ขอบข่ายมาตรฐาน ชื่อหน่วยรับรองที่ให้การรับรองมาตรฐาน 
เลขที่ใบรับรอง 

(Certificate no.) 

๓.๑ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(มกษ. ๙๐๒๓ - ๒๕๕๐) 
 

  

๓.๒ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต  
ที่ต้องควบคุมและแนวทางการน าไปใช้  
(มกษ. ๙๐๒๔ -  ๒๕๕๐) 

  

๓.๓ การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและ
ผลไม้สด (มกษ. ๙๐๓๕ - ๒๕๕๓) 
 

  

๓.๔ หลักปฏิบัติส าหรับกระบวนการรมผลไม้สด
ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(มกษ. ๑๐๐๔-๒๕๕๗) 

  

๓.๕ การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียน     
แช่เยือกแข็ง (มกษ. ๙๐๔๖ - ๒๕๖๐) 
 

  

๓.๖ การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงรวบรวมผักและ
ผลไม้สด (มกษ. ๙๐๔๗ - ๒๕๖๐) 
 

  

๓.๗ อ่ืนๆ ตามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 
…………………………………………….….………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้า ๒ จาก ๓ 



 

พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ประกอบค ำขอดังนี้ 
     ๑. กรณีบุคคลธรรมดา  
  กรณมีอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
   (๑.๑) หนังสือมอบอ านาจ (พร้อมอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) 

(๑.๒) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
      ๒. กรณีนิติบุคคล 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทและ/หรือส าเนา   
           ทะเบียนการค้า  
  กรณีผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลมิได้ยื่นค าขอด้วยตัวเองให้จัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
   (๒.๑) หนังสือมอบอ านาจ (พร้อมอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) 

(๒.๒) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
      ๓. ส าเนาใบรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
       ๔. ส าเนารายละเอียดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช 
    ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ในกรณีที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดขอบข่ายไว้ใน ข้อ ๓ 

      ๕. ส าเนาแผนที่ตั้งส านักงาน/โรงงานผลิตสินค้าพืช 
   ๖. แผนภูมิกระบวนการผลิต 

     ๗. แผน HACCP PLAN (กรณีขอขึ้นทะเบียน มกษ. ๙๐๒๔ -  ๒๕๕๐)  
หมายเหตุ :  เอกสารล าดับที่ ๑-๔ ต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
   ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้รับมอบอ านาจ และต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนมา
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ กรณีมิได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นค าขอ พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดที่ ได้ระบุไว้ในค าร้องขอหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
โรงงานผลิตสินค้าพืชและเอกสารประกอบค าขอเป็นความจริงทุกประการ และไม่ได้อยู่ในระหว่างการระงับ ยกเลิก การขึ้น
ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช และข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีกรมวิชาการเกษตร
ก าหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและท่ีจะก าหนดและ/หรือแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลัง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หน้า ๓ จาก ๓ 

ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

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

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

(ประทับตรำบริษัท) 



 

 

       

 

       

                        กมพ. 21.1 
ทะเบียนเลขที่  
DOA ………………………… 

 

กรมวชิาการเกษตร 

หนังสือส าคัญแสดงการขึน้ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 

ออกให้แก่ 

(ชื่อ)……………………………………………….….………….. 

    (ท่ีอยู่)........................................................................................... 

        ขอบข่ายมาตรฐาน …………………………………………………………………………………………………………… 

                                 …………………………………………………………………………………………………………… 

                                 …………………………………………………………………………………………………………… 

                                 …………………………………………………………………………………………………………… 

                                 …………………………………………………………………………………………………………… 

เพื่อแสดงว่าได้ขึน้ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชถูกต้อง 

   ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการขึน้ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 25…. 

ออกให้  เม่ือวนัท่ี                                                      สิน้สดุอาย ุ วนัท่ี                  

 

(ลายมือช่ือ) 

(………………………..……………………….) 
(ต าแหน่ง)………………………………..… 

 


