
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูสุ้่มเกบ็ตวัอย่างพืชควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  2562 
 
 

เพื่อให้การด าเนินการควบคุม  ก ากับ  การสุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะเป็นไปอย่างถูกต้อง  
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิาร
ราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  ประกอบข้อ  4.2  แห่งประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย  พ.ศ.  2552  ประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยส าหรับการส่งออกมะละกอ
ไปยังสหภาพยุโรป  นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน   
และประเทศญี่ปุ่น  พ.ศ.  2559  ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยส าหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน)   
พ.ศ.  2559  กรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  2562  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก    
  3.1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตัวอย่างไปทดสอบ  ณ  ห้องปฏิบัติการทดสอบที่สถานประกอบการตั้งอยู ่
นอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2557  

  3.2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตัวอย่างไปทดสอบ  ณ  ห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตร
ให้การยอมรับความสามารถ  พ.ศ.  2557  

ข้อ 4 ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ   ให้ยื่นค าขอ 
ขึ้นทะเบียนตามแบบ  กมพ.  17  ต่อเจ้าหน้าที่  ณ  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
กรมวิชาการเกษตร  พร้อมเอกสารแสดงหลกัฐาน  ดังนี ้  

  4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  (กรณีบริษัทจ ากัด  
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด)  หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)  แล้วแต่กรณี   
จ านวน  1  ฉบับ 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๒



  4.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
แสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้ งชื่ อกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท   
หรือห้างหุ้นสว่นนิตบิุคคล  แล้วแตก่รณ ี ซึ่งออกมาแล้วไม่เกนิ  6  เดือน  จ านวน  1  ฉบับ  

  4.3 แบบ  กมพ.  17.1  
  4.4 แบบ  กมพ.  17.2  พรอ้มหลักฐาน  
  4.5 แบบ  กมพ.  17.3  
ข้อ 5 คุณสมบตัิของผู้ขอขึ้นทะเบยีน  
  5.1 เป็นนิตบิุคคล  
  5.๒ ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคล  

ที่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะมาก่อน  เว้นแต่นิติบุคคลนั้น 
ได้พ้นจากการถูกเพิกถอนการขึน้ทะเบียนดังกลา่ว  มาแล้วไม่นอ้ยกวา่  1  ป ี  

  5.๓ มีส านักงานที่แน่นอนและเหมาะสมส าหรบัใช้เปน็ส านักงาน  
  5.๔ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการสุ่มเก็บและการเก็บรักษาตัวอย่างที่เหมาะสม

โดยแสดงรายการเครื่องมือและอปุกรณ์ส าหรบัการสุ่มเก็บตวัอย่าง  ตามแบบ  กมพ.  ๑๗.๑  
  5.๕ มีผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  ประเภทรับเงินเดือนประจ า  โดยแสดง

รายชื่อผู้สุ่มเก็บตัวอยา่งพืชควบคุมเฉพาะ  ตามแบบ  กมพ.  ๑๗.๒  
  ๔.๖ มีพนักงานธุรการประเภทรับเงินเดอืนประจ า  ท างานอยทูี่ส านักงานในเวลาท างานปกติ

เป็นประจ า  โดยแสดงรายชือ่พนักงานธรุการ  ตามแบบ  กมพ.  ๑๗.๓    
ข้อ 6 คุณสมบตัิของผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  
  6.๑ จบการศึกษาไม่นอ้ยกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
  6.๒ ผ่านการฝึกอบรมการสุ่มเก็บตัวอย่าง  ตามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  หรือ 

การฝึกอบรมที่ เกี่ยวข้องกับการสุ่มเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานสากล  โดยกรอก  ชื่อ-นามสกุล   
ประวัตกิารศึกษา  ประวัติการฝกอบรม  ตามแบบ  กมพ.  ๑๗.๒  (พร้อมหลักฐาน)  

  6.๓ มีความรู้ความสามารถในการสุ่มเก็บตัวอย่าง  ตามวิธีการสุ มเก็บตัวอย่าง   
ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ  และเอกสารตามข้อ  4  ถึงข้อ  6  หากเห็นว่าครบถ้วน
ถูกต้องเจ้าหน้าที่สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการควบคุม  ก ากับ  ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร 
และอาหารด้านพืช  พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือขึ้นทะเบียน  และเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือออกหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ 

ข้อ 8 หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ   
มีอายุ  3 ปี  นับแต่วันที่ออกหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  
หากประสงค์ต่ออายุหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  ใหยื่นค าขอ

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๒



ต่ออายุตามแบบ  กมพ.  ๑7  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสาร  ตามข้อ  ๔  ณ  กองพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร  ก่อนวันที่หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้สุ่มเก็บตวัอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  หมดอายุไมน่้อยกว่า  ๖๐  วัน  

ข้อ 9 ผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ   
ต้องปฏิบัติ  ดังนี้  

  9.๑ ผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างตามวิธีการ 
สุ่มเก็บตัวอย่าง  ที่กรมวชิาการเกษตรก าหนด  ณ  สถานที่ผลิต  หรือที่เก็บรกัษาสนิค้า  

  9.๒ การจดัการตวัอย่าง  
   9.๒.๑  ภาชนะบรรจุตวัอย่าง  ต้องสะอาด  มีป้ายชี้บ่งตัวอย่าง  ที่ลงลายมือชื่อผู้

สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคมุเฉพาะ  และวนัที่สุ่มเก็บตัวอย่าง  
   9.๒.๒  ต้องมีการเก็บรักษาตัวอย่าง  โดยตัวอย่างต้องอยู่ ในภาชนะบรรจุ   

และมีการรักษาอุณหภูมิระหว่างการขนส่งจนถึงห้องปฏิบัติการทดสอบอย่างเหมาะสมตามประเภท 
ของตัวอย่าง  เพ่ือใหมั่นใจได้ว่าตัวอย่างจะไม่เสื่อมสภาพ  ไม่เกิดการปนเปื้อน  หรือการสับเปลี่ยนตัวอย่าง 

ข้อ 10 ผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  ส่งมอบตัวอย่างให้ผู้ประกอบการผลิตพืชควบคุม
เฉพาะส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบ  ที่มีความสามารถทดสอบครอบคลุมชนิดตัวอย่าง 
และรายการทดสอบที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  
พ.ศ.  2556  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2558  และฉบับที่  3  พ.ศ.  2559 

  10.1 กรณีที่ห้องปฏิบัติการทดสอบตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย   ต้องได้รับ 
การรับรอง  ISO/IEC  17025   

  10.2 กรณีที่ห้องปฏิบัติการทดสอบตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องได้รับการยอมรับ
ความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร  

ข้อ ๑1 ผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ   
ต้องแจ้งข้อมูลต่อกรมวิชาการเกษตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี 
ผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการสุ่มเก็บตัวอย่าง   

ข้อ ๑2 กรมวิชาการเกษตรด าเนินการตรวจติดตามและประเมินการสุ่มเก็บตัวอย่างของ 
ผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคมุเฉพาะ  ภายหลงัการขึน้ทะเบียนอย่างน้อย  1  ครั้ง  ตอ่ป ี  

ข้อ 13 บทก าหนดโทษ  
ในกรณีที่กรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  มีการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ

กรมวิชาการเกษตร  โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จะสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
หนังสอืแสดงการขึน้ทะเบียนเปน็ผู้สุ่มเก็บตวัอย่างพืชควบคมุเฉพาะ  ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการ  ดังนี ้  

  ๑3.๑ ฝ่ าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามประกาศ   ครั้ งที่   ๑   ให้ แจ้ ง เตือนผู้ ได้ รับ 
หนังสอืส าคญัแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผูสุ้่มเกบ็ตวัอย่างพืชควบคมุเฉพาะ  เปน็หนังสือ  

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๒



  ๑3.๒ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  ครั้งที่  ๒  ภายในระยะเวลา  ๓  เดือน   
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งเตือนตามข้อ  ๑3.๑  ให้พักใช้หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่ม 
เก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  มีก าหนด  ๓๐  วัน    

  ๑3.๓ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  ตั้งแต่  ๓  ครั้งขึ้นไป  ภายในระยะเวลา   
๖  เดือน  นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งเตือนตามข้อ  ๑3.๑  ให้เพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้สุ่มเก็บตวัอย่างพืชควบคุมเฉพาะ    

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง พืชควบคุมเฉพาะ   
ไม่สามารถยื่นขอเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  เป็นระยะเวลา  1  ปี  นับแต่วันท่ี  ถูกเพิกถอน
หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๒
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แบบ กมพ. ๑๗ 

แบบค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่ำงพืชควบคุมเฉพำะ 
 

(กรอกเอกสารโดยการพิมพ์เท่านั้น) 
วันที่......... เดือน....................... พ.ศ................... 

   

 

 

ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน)......................................................................................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................... โทรสาร................................. E-mail address…………………………………………… 
 มีความประสงค์ขอหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  โดยขอขึ้น
ทะเบียนตามรายละเอียด ดังนี้ 
O ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. … 
O ต่ออายุหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. … 

๑. ชื่อและที่ตั้งส านักงาน 
ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……....................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………………………..............................
.............................................................................................................................................................................. 

๒. เอกสารหลักฐานต่างๆที่น ามาแสดง ได้แก่   
 ๒.๑ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน
จ ากัด) หรือของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)  
 ๒.๒ ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้งชื่อ
กรรมการ กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๓ หนังสือมอบอ านาจในกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 

๒.๔ แบบแสดงรายการเครื่องมือและอุปกรณส์ าหรบัการสุม่เก็บตวัอย่าง (แบบ กมพ. ๑๗.๑) 
๒.๕ แบบแสดงรายชื่อผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง (แบบ กมพ. ๑๗.๒) พร้อมแนบหลักฐาน 
 ๒.๖ แบบแสดงรายชื่อพนักงานธุรการ (แบบ กมพ. ๑๗.๓) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบค าร้องครบถ้วนแล้ว 
 
(ประทับตราบริษัท)     ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค าขอ 
           (....................................................) 
          วันที่..... เดือน..................พ.ศ............... 
 
 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขที่รับ....................................... 
วันที่............................................. 
 

ลงชื่อ...........................ผู้รับค าขอ 

pattraporn.y
Rectangle
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แบบ กมพ. ๑๗.๑ 

แบบแสดงรำยกำรเครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำง  
  (กรอกเอกสารโดยการพิมพ์เท่านั้น) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หมำยเหตุ 
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แบบ กมพ. ๑๗.๒ 

แบบแสดงรำยช่ือผู้สุ่มเก็บตัวอย่ำง 
(กรอกเอกสารโดยการพิมพ์เท่านั้น) 

 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรฝึกอบรม/หลักสูตร 
ควำมสำมำรถ/
ประสบกำรณ์ 
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แบบ กมพ. ๑๗.๓ 

แบบแสดงรำยช่ือพนักงำนธุรกำร  
(กรอกเอกสารโดยการพิมพ์เท่านั้น) 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
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-  ฉบับตวัอย่าง  - 

 
 
                                                              
 

  

        กรมวชิาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           หนงัสือรับรองน้ีใหไ้วเ้พ่ือแสดงวา่ 

 
 

        หนงัสือสาํคญัแสดงการข้ึนทะเบียนเป็นผูสุ่้มเกบ็ตวัอยา่งพืชควบคุมเฉพาะ 
ออกใหแ้ก่ 

…………………….. 
……………………………… 

 

     เพ่ือแสดงวา่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูสุ่้มเกบ็ตวัอยา่งพืชควบคุมเฉพาะ 
พ.ศ. …. 

 

   ทะเบียนเลขท่ี    ส.๐๐๑.................     
 
   ออกให ้ ณ  วนัท่ี ………………. 
   หมดอาย ุ    วนัท่ี ………………. 
 
 

 
ลงช่ือ  ................................................................. 

                                                                                   (.........................................................) 
                                                                                      อธิบดีกรมวชิาการเกษตร 

 
 


