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	 แบบต้องด�าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ .............................................๖

การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย
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สำรบัญ	(ต่อ)

	 หน้ำ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 เรื่อง	ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ	พ.ศ.	๒๕๕๖ ............................................๒๔
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	 เรื่อง	ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘ ..........................๒๗

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 เรื่อง	ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙ ..........................๒๙

ประกาศกรมวิชาการเกษตร	

	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอและการออก

	 ใบรับรองสุขอนามัย	พ.ศ.	๒๕๕๒ .........................................................................๓๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร	

	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอและการออก

	 ใบรับรองสุขอนามัยส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป	

	 นอร์เวย์	สมาพันธรัฐสวิส	สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	และญี่ปุ่น	พ.ศ.	๒๕๕๙ .................................................๔๔

ประกาศกรมวิชาการเกษตร	

	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอและการออก

	 ใบรับรองสุขอนามัยส�าหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง

	 ไปสาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)	พ.ศ.	๒๕๕๙...............................................................๔๘

กฎกระทรวง	ก�าหนดค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ	พ.ศ.	๒๕๕๓ ................................๕๐
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กำรขอและกำรออกใบรับรองสุขอนำมัย	

(Health	Certificate)	พืชควบคุมเฉพำะ

หากประสงค์จะส่งออกพชืควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ไปยังประเทศตามท้ายประกาศ	ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์	หรือ	สิ่งอื่นใดที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขการขอและการออก

ใบรับรองสุขอนามัย	(Health	Certificate)	ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก�าหนด	

ขอบข่ำยพืชควบคุมเฉพำะ	
ทกุส่วนของพชื	ได้แก่	ราก	ต้น	ใบ	ยอด	ดอก	ผล	ไม่ว่าจะหัน่	สบั	ซอย	เป็นเส้น	หรอื

ปอกเปลือก	 ที่ยังคงเห็นสภาพเป็นของสดที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูป	 ให้ถือว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของพืชตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 ก�าหนดพืชเป็น 
พืชควบคุมเฉพาะ	

กฎ	ระเบียบ	ประกำศที่เกี่ยวข้อง
-	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ	 

พ.ศ.	๒๕๕๖	
-	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ	๒๕๕๘
-	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 ก�าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ	

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙
-	 ประกาศกรมวชิาการเกษตร	 เร่ือง	 หลกัเกณฑ์	 วธิกีาร	 และเงือ่นไขการขอและ 

การออกใบรับรองสุขอนามัย	พ.ศ.	๒๕๕๒
-	 ประกาศกรมวิชาการเกษตร	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการขอและ 

การออกใบรับรองสุขอนามัย	 ส�าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป	 นอร์เวย์	 
สมาพนัธรฐัสวสิ	สาธารณรฐัไอซ์แลนด์	สาธารณรัฐประชาชนจนี	และญีปุ่่น	พ.ศ.	๒๕๕๙

-	 ประกาศกรมวิชาการเกษตร	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการขอและ 
การออกใบรับรองสุขอนามัย	 ส�าหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 
พ.ศ.	๒๕๕๙



เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)2

รำยชือ่ชนดิพชืและประเทศตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เรือ่ง	ก�ำหนดพชืเป็นพชืควบคุมเฉพำะ

ชนิดพืช ประเทศ

ทุเรียน ล�ำไย ลิ้นจี่ มังคุด ส้มโอ มะม่วง มะละกอ ขิง หน่อไม้ฝรั่ง 
กระเจี๊ยบเขียว 
*ถั่วฝักยำว *คะนำ้ *กวำงตุ้ง *พริก *ผักชีไทย *มะเขือ
(เฉพำะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด)

สหภำพยุโรป
นอร์เวย์
สมำพันธรัฐสวิส

หน่อไม้ฝรั่ง ผักคะแยง ผักแพรว ต้นหอม กุยชำ่ย ชะอม ตะไคร้ ผักบุ้ง 
ผักแว่น ผักกระเฉด ใบบัวบก ใบชะพลู ผักโขม ผักปลัง
*พริก *ถั่วฝักยำว *ผักชีไทย *ผักชีฝรั่ง *กะเพรำ *โหระพำ *สะระแหน่ 
*ขึ้นฉำ่ย 
(เฉพำะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด)

สหภำพยุโรป
นอร์เวย์ 
ไอซ์แลนด์

มะละกอ ไอซ์แลนด์
ทุเรียน ล�ำไย ลิ้นจี่ มังคุด ส้มโอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยำว คะน้ำ กวำงตุ้ง พริก หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว
(เฉพำะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด)

สิงคโปร์

ทุเรียน ล�ำไย ลิ้นจี่ มังคุด ส้มโอ มะม่วง มะละกอ
ขิง ถั่วฝักยำว คะน้ำ กวำงตุ้ง พริก หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย ผักเป็ด 
กระเจี๊ยบเขียว ขึ้นฉ่ำย ผักชีฝรั่ง ผักชีลำว โหระพำ กะเพรำ ผักคะแยง 
ยี่หร่ำ แมงลัก สะระแหน่ ผักแพรว ใบบัวบก ตะไคร้ ถั่วลันเตำ 
กะหล�่ำปลี ส้มป่อย ชะอม ใบมะกรูด ผักกระเฉด 
(เฉพำะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด)

ญี่ปุ่น

เมล็ดแมงลัก ลูกเดือย พริกแห้ง ญี่ปุ่น
ล�ำไยสด มะละกอ สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน

หน่อไม้ฝรั่ง ไต้หวัน
				*	พืชตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ	(Establishment	List	:	EL)
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พืชตำมมำตรกำรควบคุมพิเศษระบบบัญชีรำยชื่อ

(Establishment	List	:	EL)

การส่งออกต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร	 เรื่อง	 การออกใบรับรอง 

สุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยส�าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป	 นอร์เวย ์

และสมาพนัธรฐัสวสิ	และประกาศกรมวิชาการเกษตร	เรือ่ง	การออกใบรบัรองสขุอนามยัพชื 

และใบรับรองสุขอนามัยส�าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป	 นอร์เวย ์	 และ 

สมาพันธรัฐสวิส	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๕	

พืชตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ	 (Establishment	 List	 :	 EL)	 

มีจ�านวน	๒๒	ชนิด	ได้แก่

	 ๑.	 กวางตุ้ง	 ๒.	 กะเพรา	 ๓.	 ขึ้นฉ่าย

	 ๔.	 คะน้า	 ๕.	 ถั่วฝักยาว	 ๖.	 ผักชีไทย

	 ๗.	 ผักชีฝรั่ง	 ๘.	 พริกขี้หนู	 ๙.	 พริกชี้ฟ้า	

	 ๑๐.	 พริกหยวก	 ๑๑.	 มะเขือขาว	 ๑๒.	 มะเขือขื่น

	 ๑๓.	 มะเขือเปราะ	 ๑๔.	 มะเขือม่วง	 ๑๕.	 มะเขือยาว

	 ๑๖.	 มะเขือเหลือง	 ๑๗.	 มะระขี้นก*	 ๑๘.	 มะระจีน*

	 ๑๙.	 แมงลัก*	 ๒๐.	 ยี่หร่า*	 ๒๑.	 สะระแหน่	

	 ๒๒.	 โหระพา

หากประสงค์จะส่งออกสามารถศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิได้จากคูม่อืหลกัเกณฑ์	การจดัท�า 

เอกสารมาตรการควบคมุพเิศษระบบบญัชรีายชือ่โรงคดับรรจ	ุ(Establishment	List	:	EL)

*	 ไม่ได้เป็นพืชควบคุมเฉพาะ	 จึงไม่ต้องขอใบรับรองสุขอนามัย	 (Health	 

Certificate)	ก่อนการส่งออก
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คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนำมัย

๑.	จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร
๒.	มีแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ 

	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช	(GAP)
๓.	มีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามหลักปฏิบัติที่ดี 

	 ในการผลติ	(GMP)	ได้รับขอบข่ายการคดับรรจพุชืและประเทศทีจ่ะส่งออก	และ 
	 ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

๔.	กรณีส่งผักและผลไม้ไปสหภาพยุโรป	 ต้องมีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้การรับรอง	 
	 HACCP	หรือประยุกต์ใช้หลักการ	HACCP	 ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป	 
	 Regulation	(EC)	No	852/2004	Article	10	และได้รับขอบข่ายการคัดบรรจุ

๕.	กรณีส่งล�าไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ต้องได้การรับรองหลักปฏิบัติ 
	 ส�าหรับกระบวนการรมล�าไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(มกษ.	1004)

เงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบรับรองสุขอนำมัย

ระยะเวลำยื่นเอกสำร	
๑.	ยื่นแบบค�าขอ	พ.ก.	๑๑	และ	พ.ก.	๑๑.๑	ก่อนการส่งออกอย่างน้อย	๗	วัน	หรือ 

	 ก่อนการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย	 ๓	 วัน	 และเอกสารต้องถูกต้องครบถ้วนก่อน 
 สุ่มตัวอย่างทดสอบ

๒.	ยื่นผลการทดสอบที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดก่อนวันที่ส่งออก	 (เฉพาะกรณีส่ง	 
	 ตัวอย่างทดสอบ)

กำรออกใบรับรองสุขอนำมัย	มี	๒	แบบ	ได้แก่
๑.	การออกใบรบัรองสขุอนามยั	โดยต้องด�าเนนิการสุม่เก็บตวัอย่างพชืควบคมุเฉพาะ	 

	 เพ่ือตรวจสารตกค้างหรือเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
	 ของมนุษย์	 โดยผลทดสอบต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 และต้องส่งตัวอย่าง 
	 ทดสอบกับห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับความสามารถ 
	 และได้ขอบข่ายการทดสอบ

๒.	การออกใบรบัรองสขุอนามยั	โดยไม่ต้องด�าเนนิการสุม่เกบ็ตวัอย่างพชืควบคมุเฉพาะ	 
	 เพ่ือตรวจสารตกค้างหรือเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
	 ของมนุษย์
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ขั้นตอนกำรขอและกำรออกใบรับรองสุขอนำมัย

(Health	Certificate)	พืชควบคุมเฉพำะ

ผู้ส่งออกยื่นแบบค�าขอ	แบบ	พ.ก.	๑๑	และแบบ	พ.ก.	๑๑.๑
ทางโทรสารหรอืทางไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์	ก่อนการส่งออกอย่างน้อย	๗	วนั

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�าขอแบบ	พ.ก.	๑๑	และแบบ	พ.ก.	๑๑.๑
และหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้ส่งออก

เอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไข

กรณีไม่ส่งตัวอย่างทดสอบ กรณีส่งตัวอย่างทดสอบ

ผูส่้งออกส่งตวัอย่างทดสอบกบัห้องปฏบิตักิาร
ที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับความสามารถ

ผู้ส่งออกน�าเอกสารต้นฉบับ
แบบ	พ.ก.	๑๑	และแบบ	พ.ก.	๑๑.๑	

ส่งให้เจ้าหน้าที่

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการด�าเนินการ

ผู้ส่งออกน�าใบรายงานผลทดสอบ
และเอกสารต้นฉบบัแบบ	พ.ก.	๑๑	และแบบ	พ.ก.	๑๑.๑

ส่งให้เจ้าหน้าที่

แจ้งผู้ส่งออก
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ผลทดสอบ

ผ่านตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด

เจ้าหน้าที่	จัดพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัย
และตรวจสอบความถูกต้องของการถ่ายโอนข้อมูล

ผูม้อี�านาจลงนามในใบรบัรองสขุอนามยัและแบบ	พ.ก.	๑๑.๑

ผูส่้งออกช�าระค่าธรรมเนยีมและรบัใบรบัรองสขุอนามยัและแบบ	พ.ก.	๑๑.๑

๑	วัน
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กำรขอและกำรออกใบรับรองสุขอนำมัย

แบบต้องด�ำเนินกำรสุ่มเก็บตัวอยำ่งพืชควบคุมเฉพำะ

๑.	ยืน่แบบค�าขอ	พ.ก.	๑๑	และ	พ.ก.	๑๑.๑	ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบก่อนการส่งออก

อย่างน้อย	 ๗	 วัน	 หรือก่อนการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย	 ๓	 วัน	 และเอกสารต้องถูกต้อง 

ครบถ้วนก่อนสุ่มตัวอย่างทดสอบ

๒.	กรณีส่งผักและผลไม้ไปสหภาพยุโรป	 ต้องมีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้การรับรอง	

HACCP	หรือประยุกต์ใช้หลักการ	HACCP	และได้รับขอบข่ายการคัดบรรจุ

๓.	สุ่มตัวอย่างส่งทดสอบกับห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ

ความสามารถและได้ขอบข่ายการทดสอบ	ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขการควบคุมก�ากับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร

ด้านพืช	พ.ศ.	๒๕๕๔	และผลทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

๔.	ยื่นแบบค�าขอ	พ.ก.	๑๑	และ	พ.ก.	๑๑.๑	 (ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก่อนส่ง 

ตัวอย่างทดสอบ)	 และใบรายงานผลทดสอบ	 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาออกใบรับรอง 

สขุอนามยั	หากเอกสารถกูต้องครบถ้วนและผลทดสอบผ่านตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	เจ้าหน้าที่

ใช้เวลาด�าเนินการออกใบรับรองสุขอนามัย	๑	วัน	ทั้งนี้	ต้องยื่นแบบค�าขอและใบรายงาน

ผลการทดสอบก่อนวันที่ส่งออก

๕.	ใบรับรองสุขอนามัยส�าหรับพืชควบคุมเฉพาะส่งออกไปประเทศนอร์เวย	์ญี่ปุ่น	

สงิคโปร์	และล�าไยสดไปสาธารณรฐัประชาชนจีน	จะออกให้แบบ	shipment	by	shipment	

(ใบรับรองสุขอนามัย	 ๑	 ฉบับ	 ต่อ	 ๑	 shipment)	 นอกเหนือจากนี้หากประสงค์จะขอ 

ใบรับรองสุขอนามัยแบบ	shipment	by	shipment	ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นค�าขอ

๖.	ค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัย	ฉบับละ	๕๐	บาท	

๗.	หากมารับเอกสารใบรับรองสุขอนามัยนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ	

ต้องช�าระค่าป่วยการตามอัตราที่กฎกระทรวงก�าหนดไว้

๘.	เมือ่ได้รบัใบรบัรองสขุอนามยั	ส�าเนาใบรบัรองสขุอนามยั	และ	แบบ	พ.ก.	๑๑.๑	

แล้ว	ให้ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทีไ่ด้รบั	หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รบีแจ้งเจ้าหน้าที่

เพื่อด�าเนินการแก้ไขให้ทันทีก่อนจะมีการใช้ใบรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออก
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กรณีขอออกใบรับรองสุขอนำมัยอำยุไม่เกิน	๗	วัน	
ออกให้กับพืชควบคุมเฉพาะที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ ่นหรือสิงคโปร์	 ยกเว้น 

การส่งออกมะละกอไปประเทศญี่ปุ่นและผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการการจัดการสารเคมี 

ในผักผลไม้เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น	

๑.	ใบรายงานผลทดสอบมีอายุไม่เกิน	 ๗	 วันนับถัดจากวันท่ีออกใบรายงาน 

ผลทดสอบ	และต้องยื่นผลการทดสอบที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดก่อนวันที่ส่งออก

๒.	วันสิ้นสุดอายุของเลขทะเบียนผู ้ส่งออก	 ต้องไม่สิ้นสุดก่อนวันที่หมดอายุ	 

ของใบรับรองสุขอนามัย	 (Date	 of	 Expiry)	 หากเลขทะเบียนผู้ส่งออกมีวันสิ้นสุดก่อน	 

ให้ใบรับรองสุขอนามัยหมดอายุตามวันนั้น

กรณีขอออกใบรับรองสุขอนำมัยอำยุไม่เกิน	๑๔	วัน
๑.	ต้องใช้โรงคดับรรจสุนิค้าทีไ่ด้การรบัรองคณุภาพและมาตรฐานตามหลกัปฏบิตัิ

ที่ดีในการผลิต	 (GMP)	 ได้รับขอบข่ายการคัดบรรจุและขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช

กบักรมวชิาการเกษตรเรยีบร้อยแล้ว	และพชืทีใ่ช้ต้องได้รบัรองมาตรฐานระบบการจดัการ

คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช	(GAP)

๒.	ใบรายงานผลทดสอบมีอายุไม่เกิน	 ๑๔	 วันนับถัดจากวันที่ออกใบรายงาน 

ผลทดสอบ	และต้องยื่นผลการทดสอบที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดก่อนวันที่ส่งออก

๓.	วนัสิน้สดุอายขุองเลขทะเบยีนผูส่้งออก	ทะเบยีนโรงงานผลติสนิค้าพชื	และ	GAP	

ต้องไม่สิ้นสุดก่อนวันที่หมดอายุของใบรับรองสุขอนามัย	 (Date	of	 Expiry)	หากอย่างใด

อย่างหนึ่งมีวันสิ้นสุดก่อน	ให้ใบรับรองสุขอนามัยหมดอายุตามวันนั้น

กรณีขอออกใบรับรองสุขอนำมัยอำยุไม่เกิน	๓๐	วัน
๑.	โรงคัดบรรจุสินค้าและแปลงพืชที่ใช้ต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

การให้สิทธิประโยชน์แก่โรงคัดบรรจุผักผลไม้ในการออกใบรับรองอายุไม่เกิน	๓๐	วัน	จาก

คณะท�างานพิจารณาก�ากับดูแลตามประกาศกรมวิชาการเกษตร	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 (ฉบับที่	 ๔)	 และ 

คณะท�างานฯ	ก�าหนดให้ต้องมีผลทดสอบประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย



เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)8

๒.	ใบรายงานผลทดสอบมีอายุไม่เกิน	 ๓๐	 วันนับถัดจากวันที่ออกใบรายงาน 

ผลทดสอบ	และต้องยื่นผลการทดสอบที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดก่อนวันที่ส่งออก

๓.	วนัสิน้สดุอายขุองเลขทะเบยีนผูส่้งออก	ทะเบยีนโรงงานผลติสนิค้าพชื	และ	GAP	

ต้องไม่สิ้นสุดก่อนวันที่หมดอายุของใบรับรองสุขอนามัย	 (Date	of	 Expiry)	หากอย่างใด

อย่างหนึ่งมีวันสิ้นสุดก่อน	ให้ใบรับรองสุขอนามัยหมดอายุตามวันนั้น

กรณีขอออกใบรับรองสุขอนำมัยส�ำหรับเมล็ดแมงลัก	 ลูกเดือยและพริกแห้ง
ไปประเทศญี่ปุ่น

๑.	ใบรายงานผลทดสอบมีอายุไม่เกิน	 ๑๔	 วันนับถัดจากวันที่ออกใบรายงาน 

ผลทดสอบ	และต้องยื่นผลการทดสอบที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดก่อนวันที่ส่งออก

๒.	ใบรายงานผลทดสอบ	๑	ฉบับ	สามารถออกใบรับรองสุขอนามัยได้	๑	ฉบับ

๓.	วันสิ้นสุดอายุของเลขทะเบียนผู้ส่งออก	 ต้องไม่สิ้นสุดก่อนวันท่ีหมดอายุของ

ใบรับรองสุขอนามัย	 (Date	 of	 Expiry)	 หากเลขทะเบียนผู้ส่งออกมีวันสิ้นสุดก่อน	 ให้ใบ 

รับรองสุขอนามัยหมดอายุตามวันนั้น

กรณขีอออกใบรบัรองสขุอนำมยัส�ำหรบัล�ำไยสดไปสำธำรณรฐัประชำชนจนี
๑.	ต้องใช้โรงคัดบรรจุสินค้าตามหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต	 (GMP)	 และได้รับ

ขอบข่ายการคัดบรรจุพืชล�าไย	 มีใบรับรองการปฏิบัติส�าหรับการรมผลล�าไยสดด้วย 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (มกษ.	 1004)	 และขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับ 

กรมวชิาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว	รวมถงึต้องใช้ล�าไยทีไ่ด้รบัรองมาตรฐานระบบการจดัการ

คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช	(GAP)	

๒.	ใบรายงานผลทดสอบมีอายุไม่เกิน	 ๑๔	 วันนับถัดจากวันที่ออกใบรายงาน 

ผลทดสอบ	และต้องยื่นผลการทดสอบที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดก่อนวันที่ส่งออก

๓.	ใบรายงานผลทดสอบ	๑	ฉบับ	สามารถออกใบรับรองสุขอนามัยได้	๑	ฉบับ

๔.	เลขทะเบียนผู้ส่งออก	ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช	และ	GAP	ต้องมีวันสิ้นสุด

อายุเกินกว่าวันที่ใบรับรองสุขอนามัยหมดอายุ	(Date	of	Expiry)	หากอย่างใดอย่างหนึ่งมี

วันสิ้นสุดก่อน	ให้ใบรับรองสุขอนามัยหมดอายุตามวันนั้น
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ตัวอย่ำงใบรับรองสุขอนำมัยแบบระบุผลทดสอบ
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กำรขอและกำรออกใบรับรองสุขอนำมัย

แบบไม่ต้องด�ำเนินกำรสุ่มเก็บตัวอยำ่งพืชควบคุมเฉพำะ

๑.	ยื่นแบบค�าขอ	 พ.ก.	 ๑๑	 และ	 พ.ก.	 ๑๑.๑	 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน 

การส่งออกอย่างน้อย	๗	วัน	

๒.	โรงคัดบรรจุสินค้าและแปลงพืชที่ใช้ต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

การให้สิทธิประโยชน์แก่โรงคัดบรรจุผักผลไม้ในการออกใบรับรองอายุไม่เกิน	๓๐	วันจาก

คณะท�างานพิจารณาก�ากับดูแลตามประกาศกรมวิชาการเกษตร	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 (ฉบับที่	 ๔)	 และ 

คณะท�างานฯ	ไม่ได้ก�าหนดให้ต้องมีผลทดสอบประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย

๓.	หากเอกสารต้นฉบับแบบค�าขอ	พ.ก.	 ๑๑	 และ	พ.ก.	 ๑๑.๑	 ถูกต้องครบถ้วน	 

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาด�าเนินการออกใบรับรองสุขอนามัย	๑	วัน

๔.	ใบรับรองสุขอนามัยมีอายุไม่เกิน	๓๐	วัน	ทั้งนี้	วันสิ้นสุดอายุของเลขทะเบียน	

ผู้ส่งออก	 ทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช	 และ	 GAP	 ต้องไม่สิ้นสุดก่อนวันท่ีหมดอายุของ

ใบรบัรองสขุอนามัย	(Date	of	Expiry)	หากอย่างใดอย่างหนึ่งมวีันสิ้นสุดกอ่น	ใหใ้บรบัรอง

สุขอนามัยหมดอายุตามวันนั้น

๕.	ใบรับรองสุขอนามัยส�าหรับพืชควบคุมเฉพาะส่งออกไปประเทศนอร์เวย์	 ญี่ปุ่น	

สิงคโปร์	จะออกให้แบบ	shipment	by	shipment	(ใบรับรองสุขอนามัย	๑	ฉบับ	ต่อ	๑	

shipment)	นอกเหนือจากนี้หากประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยแบบ	shipment	by	

shipment	ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นค�าขอ

๖.	ค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัย	ฉบับละ	๕๐	บาท	

๗.	หากมารับเอกสารใบรับรองสุขอนามัยนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ	

ต้องช�าระค่าป่วยการตามอัตราที่กฎกระทรวงก�าหนดไว้

๘.	เมือ่ได้รบัใบรบัรองสขุอนามยั	ส�าเนาใบรบัรองสขุอนามยั	และ	แบบ	พ.ก.	๑๑.๑	

แล้ว	ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีไ่ด้รบั	หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รบีแจ้งเจ้าหน้าที่

เพื่อด�าเนินการแก้ไขให้ทันทีก่อนจะมีการใช้ใบรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออก
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ตัวอย่ำงใบรับรองสุขอนำมัยแบบไม่ระบุผลทดสอบ
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ค�ำแนะน�ำในกำรกรอกเอกสำรแบบค�ำขอ	พ.ก.	๑๑	และ	พ.ก.	๑๑.๑

กำรกรอกค�ำขอใบรับรองสุขอนำมัยตำมพระรำชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	๒๕๐๗	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(แบบ	พ.ก.	๑๑)

กรอกโดยการพิมพ์และใช้	๑	ใบค�าขอ	ต่อ	๑	ชนิดพืชเท่านั้น

วัน	เดือน	พ.ศ.	:
	 ระบวุนัเดอืนปีทีสุ่ม่ตัวอย่างทดสอบ	หรือระบวุนัเดอืนปีทีส่่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบกรณีที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างทดสอบ

ช่องที่	๑	ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ	:

ระบุชื่อ	 ที่อยู ่และเบอร์โทรศัพท์ของผู ้ประกอบการโรงงานผลิตสินค้าพืช	 

ให้ครบถ้วนถูกต้อง	ตามที่ได้รับการรับรองและได้รับขอบข่าย

ช่องที่	๒
-	 ระบุเลขทะเบียนตามหนังสือส�าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช	

(ในช่องรหัสโรงคัดบรรจุ)	

-	 ระบุชื่อ	ที่ตั้ง	และเบอร์โทรศัพท์ของโรงงานผลิตสินค้าพืช	 ให้ครบถ้วนถูกต้อง	

ตามที่ได้รับการรับรองและได้รับขอบข่าย	

ช่องที่	๓
-	 ระบุชื่อ	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	และเบอร์โทรสาร	ของผู้ส่งออกให้ครบถ้วนถูกต้อง	

หากมีผู้ส่งออกมากกว่าหนึ่งราย	 ให้กรอกข้อความ	“See	attached	document	 form	

P.Q.11.1”

-	 ระบชุือ่และท่ีอยูผู่ร้บัสนิค้าให้ครบถ้วนถกูต้อง	หากมีผูร้บัสนิค้ามากกว่าหนึง่ราย

หรือมีผู้รับสินค้ามากกว่าหนึ่งประเทศ	 ให้กรอกชื่อประเทศปลายทางตามท่ีระบุในแบบ	

พ.ก.	๑๑.๑	และให้ท�าเครื่องหมาย	✓	ลงในช่อง	¨	ตามรายละเอียดที่แนบ

-	 ระบุพาหนะขนส่ง	 ได้แก่	 ทางอากาศ	 (AIR)	 ทางเรือ	 (SHIP)	 หรือทางบก	 
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(VEHICLE)	อย่างใดอย่างหนึ่ง	และระบุชื่อเรือหรือหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์หากผู้ส่งออก

ประสงค์จะระบใุนใบรบัรองสขุอนามยั	ส�าหรบัล�าไยสดส่งออกไปสาธารณรฐัประชาชนจนี	

ให้ระบุหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์หรือหมายเลข	Seal	ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ออกให้

-	 ระบุวันที่ส่งออกหรือช่วงวันที่การส่งออก

ช่องที่	๔
-	 ระบุชื่อเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

-	 ระบชุือ่สามญัของพืชเป็นภาษาองักฤษ	หากเป็นการส่งออก	Chilli	หรอื	Chinese	

Cabbage	 ให้ระบุชนิดเป็นภาษาไทยก�ากับไว้ด้วย	 รวมถึงการส่งออกมะม่วงไปประเทศ

ญี่ปุ่นให้ระบุสายพันธุ์ด้วย

-	 ระบุน�า้หนักรวมทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในแบบ	พ.ก.	๑๑.๑	หากสุ่มตัวอย่างเพื่อ

ทดสอบกับห้องปฏิบัติการแล้ว	จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มน�้าหนักได้

-	 ระบุมูลค่าการส่งออกให้ตรงกับมูลค่าจริง

-	 ระบุรหัสรับรองและรหัสแปลง	 GAP	 หรือรหัสรับรองแปลง	 Organic	 ท้ังนี้	 

กรณีที่ส่งตัวอย่างทดสอบส�าหรับส่งออกไปสหภาพยุโรป	นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสให้

ระบ	ุ๑	รหัสรับรอง	ต่อ	๑	ใบค�าขอ	

ช่องที่	๕
ให้ท�าเครื่องหมาย	✓	 ลงในช่อง	¨ 	 หน้าหลักฐานเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกับ	 

แบบ	พ.ก.	๑๑

ลำยมือชื่อผู้ยื่นค�ำขอ:	
ลงลายมอืชือ่ผูย้ืน่ค�าขอโดยผูม้อี�านาจลงนามหรือผูร้บัมอบอ�านาจ	ระบช่ืุอ-นามสกลุ

ตัวบรรจงในวงเล็บพร้อมประทับตราบริษัท

กำรกรอกใบแนบแนบท้ำยแบบค�ำขอใบรบัรองสุขอนำมยั	(แบบ	พ.ก.	๑๑.๑)
ผู้ประกอบการกรอกโดยการพิมพ์และกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น	และให้ระบุ

เลขหน้าและจ�านวนหน้าของแบบ	พ.ก.	๑๑.๑	ด้วย
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บรรทัดที่	๑	ใบรับรองสุขอนามัยเลขที่	วันที่ออก	วันที่หมดอายุ	ตัวอย่างเลขที่	:	

เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองสุขอนามัยของกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้กรอก

บรรทัดที่	๒
ระบุชื่อสามัญของพืช	ชื่อวิทยาศาสตร์	และน�้าหนักรวมทั้งหมดของพืชตามที่ระบุ

ในแบบ	พ.ก.	๑๑

ช่อง	Export	details
-	 Manufacturer	or	Shipper	ให้ระบุชื่อผู้ส่งออกและที่อยู่ผู้ส่งออก	(Address)

-	 Consignee	ให้ระบุชื่อผู้รับสินค้าและที่อยู่ผู้รับสินค้า	(Address)

-	 Shipment	date	ให้ระบุวันที่ส่งออก

-	 Lot	no.	ให้ระบุรหัสสินค้า	กรณีส่งออกไปยังนอร์เวย์	

-	 Registration	no.	ให้ระบหุมายเลขทะเบยีนผูส่้งออกทีไ่ด้รบัจากกรมวชิาการเกษตร

ช่อง	Weight
ระบุน�า้หนักสินค้าที่ส่งในแต่ละเที่ยวของการส่งออก	(Shipment)

ช่อง	Total	Weight	ท้ำยแบบ	พ.ก.	๑๑.๑
ให้ระบุน�า้หนักรวมที่ส่งออกในแต่ละหน้า

ลำยมือชื่อผู้ยื่นค�ำขอ
ลงลายมอืชือ่ผูย้ืน่ค�าขอโดยผูม้อี�านาจลงนามหรือผูร้บัมอบอ�านาจ	ระบช่ืุอ-นามสกลุ

ตัวบรรจงในวงเล็บพร้อมประทับตราบริษัท

ลำยมือชื่อพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่
เจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจลงนามใบรับรองสุขอนามัยของกรมวิชาการเกษตรเป็น 

ผู้ลงนามและให้ขีดเส้นทแยงมุมในช่อง	 Export	 details	 ตามแนวขวางท่ีไม่ระบุข้อมูล 

การส่งออกพร้อมลงนามก�ากับเส้นทแยงมุมที่ขีด
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ช่องทำงกำรยื่นเอกสำรแบบค�ำขอ	พ.ก.	๑๑	และ	พ.ก.	๑๑.๑

สามารถยื่นส�าเนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	 

ก่อนการส่งออกอย่างน้อย	๗	วัน	หรือก่อนสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย	๓	วัน	ได้	๓	ช่องทาง	ดังนี้

๑.	ยื่นด้วยตัวเอง	ณ	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

๒.	ยื่นทางหมายเลขโทรสาร	๐-๒๕๗๙-๖๑๓๔

๓.	ยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	:	pq11doa@gmail.com

หากยืน่เอกสารแบบค�าขอหลงัเวลา	๑๖.๓๐	น.	จะถอืว่าเป็นการยืน่ค�าขอในวนัถัดไป 

ทั้งนี้	โปรดยืนยันการรับเอกสารกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร
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ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบค�ำขอใบรับรองสุขอนำมัย
ตำมพระรำชบญัญตักิกัพชื	พ.ศ.	๒๕๐๗	และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	(แบบ	พ.ก.	๑๑)
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ตัวอย่ำงกำรกรอกใบแนบแนบท้ำยแบบค�ำขอใบรับรองสุขอนำมัย
(แบบ	พ.ก.	๑๑.๑)
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ชื่อสำมัญและชื่อวิทยำศำสตร์ของพืชควบคุมเฉพำะ

Thai name Common name Scientific name
กวำงตุ้ง Chinese cabbage Brassica chinensis
กะเพรำ Holy basil Ocimum tenuiflorum
กะหล�่ำปลี Cabbage Brassica oleracea
กระเจี๊ยบเขียว Okra Abelmoschus esculentus
กุยชำ่ย Chinese chive Allium tuberosum 
ขิง Ginger Zingiber officinale
ขึ้นฉำ่ย Celery, Chinese celery Apium graveolens
คะนำ้ Chinese kale Brassica alboglabra
ชะอม Acacia Acacia pennata
ต้นหอม Spring onion Allium ascalonicum
ตะไคร้ Lemon grass Cymbopogon citratus
ถั่วฝักยำว Yard long bean, long bean Vigna unguiculata
ถั่วลันเตำ Garden pea Pisum sativum
ทุเรียน Durian Durio zibethinus 
ใบชะพลู Wildbetel leafbush Piper sarmentosum
ใบบัวบก Pennywort Centella asiatica
ใบมะกรูด Leech lime leaf Citrus hystrix
ผักกระเฉด Water mimosa Neptunia oleracea
ผักคะแยง Phak-kha-yaeng Limnophila aromatica
ผักชีไทย Coriander Coriandrum sativum
ผักชีฝรั่ง Stinking Eryngium foetidum
ผักชีลำว Dill Anethum graveolens
ผักบุ้ง Water convolvulus Ipomoea aquatica
ผักบุ้งจีน Chinese convolvulus Ipomoea aquatica
ผักปลัง Malabar Nightshade Basella alba
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ชื่อสำมัญและชื่อวิทยำศำสตร์ของพืชควบคุมเฉพำะ

Thai name Common name Scientific name
ผักเป็ด Phak-pet Alternanthera sessilis
ผักแพรว Vietnamese coriander Polygonum odoratum
ผักโขม Pak khom,Tampara Amaranthus lividus
ผักแว่น Water clover Marsilea crenata
พริกขึ้หนู,พริกจินดำ Bird Chilli, Chilli *Capsicum frutescens
พริกชี้ฟำ้,พริกหยวก Chilli **Capsicum annuum 
มะเขือเปรำะ Round eggplant Solanum melongena 
มะเขือพวง Nightshade Solanum torvum
มะละกอ Papaya Carica papaya
มะม่วง Mango Mangifera indica
มังคุด Mangosteen Garcinia mangostana
แมงลัก Hairy Basil Ocimum americanum
ยี่หรำ่ Yee-raa Ocimum gratissimum
ลูกเดือย Pearl barley Coix lachryma-jobi
ล�ำไย Longan Dimocarpus longan
ลิ้นจี่ Lychee,Litchi Litchi chinensis
หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Asparagus officinalis
สะระแหน่ Peppermint Mentha cordifolia
ส้มป่อย Soap pod Acacia concinna 
ส้มโอ Pomelo Citrus maxima
โหระพำ Sweet basil Ocimum basilicum

* Capsicum frutescens	ใช้กับ	พริกขี้หน	ูพริกขี้หนูเม็ดเล็ก	พริกขี้หนูเม็ดใหญ่	

พริกขี้หนูสวน	พริกขี้หนูหอม	พริกขี้นก	พริกจินดาเขียว	พริกจินดาแดง	พริกกะเหรี่ยง

** Capsicum annuum	ใช้กับ	พริกชี้ฟ้า	พริกชี้ฟ้าเขียว	พริกชี้ฟ้าแดง	พริกชี้ฟ้า

เหลือง	พริกหวาน	พริกยักษ์	พริกตุ้มใหญ	่พริกระฆัง	(Bell	pepper)	พริกหยวก	พริกหนุ่ม	

พริกอ่อน
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รำยชื่อประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป	

๑.	Austria	 ๒.	Belgium	 ๓.	Bulgaria	

๔.	Croatia	 ๕.	Cyprus	 ๖.	Czech	Republic

๗.	Denmark	 ๘.	Estonia	 ๙.	Finland

๑๐.	France	 ๑๑.	Germany	 ๑๒.	Greece

๑๓.	Hungary	 ๑๔.	Ireland	 ๑๕.	Italy

๑๖.	Latvia	 ๑๗.	Lithuania	 ๑๘.	Luxembourg

๑๙.	Malta	 ๒๐.	Poland	 ๒๑.	Portugal

๒๒.	Romania	 ๒๓.	Slovenia	 ๒๔.	Slovakia

๒๕.	Spain	 ๒๖.	Sweden	 ๒๗.The	Netherlands

๒๘.	United	Kingdom	(England,	Northern	Ireland,	Scotland,	Wales)

เกณฑ์มำตรฐำนของประเทศปลำยทำง

สหภำพยุโรป	 :	 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesti-

cides-database/public/?event=homepage&language=EN	

สวิตเซอร์แลนด์	 :	 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/19950193/index.html	

ญี่ปุ่น	:	http://db.ffcr.or.jp/front/

สิงคโปร์	:	http://www.ava.gov.sg

สำธำรณรัฐไต ้หวัน	 :	 https://www.fda.gov.tw/EN/lawContent. 

aspx?id=304&chk=31fb845f-f591-46b5-8666-8f4909e0f3e5&param=pn=1&ci

d=16&cchk=d49032f6-b48e-4ab3-8fb9-223dad1b0407&subClassifyID= 

&pClass1=
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รำยชื่อห้องปฏิบัติกำรทดสอบสินค้ำเกษตรและอำหำรด้ำนพืช

ที่กรมวิชำกำรเกษตรให้กำรยอมรับควำมสำมำรถ

ล�ำดับ ห้องปฏิบัติกำร โทรศัพท์

๑ ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด สำขำสงขลำ ๐-๗๔๕๕-๘๘๗๑-๓

๒ ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด สำขำขอนแก่น ๐-๔๓๒๔-๗๗๐๔-๖ 

๓ ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด สำขำเชียงใหม่ ๐-๕๓๘๙-๖๑๓๑

๔ ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด สำขำสมุทรสำคร ๐-๓๔๘๕-๗๗๑๐-๑๕

๕ ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด สำขำฉะเชิงเทรำ ๐-๓๘๕๓-๓๔๗๖-๙

๖ ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด สำขำกรุงเทพฯ ๐-๒๙๔๐-๖๘๘๑-๓

๗ บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด ๐-๒๗๑๕-๘๗๘๑

๘ บริษัท รับตรวจสินคำ้โพ้นทะเล จ�ำกัด ๐-๒๒๘๖-๔๑๒๐

๙ บริษัท โอสถสภำ จ�ำกัด ๐-๒๓๕๑-๑๕๓๑

๑๐ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ๐-๒๒๙๔-๗๔๘๕-๙๐

๑๑ อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิเพื่อสถำบันอำหำร ๐-๒๘๘๖-๘๐๘๘

๑๒ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติกำรและวิจัยทำงกำรแพทย์และ

กำรเกษตรแห่งเอเซีย จ�ำกัด

๐-๒๙๓๔-๒๓๘๑

๑๓ ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ชัชวำล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ 

แพ็คเกจจิ้ง

๐-๓๔๓๗-๘๒๒๗

๑๔ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ�ำกัด ๐-๒๕๖๔-๘๐๔๑

๑๕ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) ๐-๒๓๑๕-๔๑๗๑

๑๖ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จ�ำกัด ๐-๒๗๔๔-๕๑๕๘-๖๒

๑๗ บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จ�ำกัด ๐๕๓-๓๗๒๙๐๒-๕ 

ข้อมูล	ณ	วันที่	๑	กันยายน	๒๕๖๑	
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กำรขอแก้ไขใบรับรองสุขอนำมัย

หากประสงค์จะขอแก้ไขใบรับรองสุขอนามัยที่ออกให้แล้ว	 เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล	 และ/หรือ	 ระบุข้อความไม่ถูกต้องครบถ้วน	 ให้ด�าเนินการยื่นเอกสาร

ล่วงหน้า	๑	วัน	โดยจัดเตรียมเอกสาร	ดังนี้

๑.	หนังสือชีแ้จงขอแก้ไขใบรบัรองสขุอนามยั	โดยระบรุายละเอยีดทีต้่องการแก้ไข	

และจ�านวนส�าเนาใบรับรองสุขอนามัยที่ยังเหลืออยู่

๒.	ใบรับรองสุขอนามัยฉบับจริงและจ�านวนส�าเนาตามที่ระบุในหนังสือชี้แจง

๓.	ส�าเนาแบบ	พ.ก.	๑๒	ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

๔.	ส�าเนาแบบ	พ.ก.	๑๑.๑	ที่กรมวิชาการเกษตรลงนามเรียบร้อยแล้ว

๕.	ใบแจ้งความทีร่ะบเุลขทีใ่บรบัรองสขุอนามยั	กรณทีีใ่บรบัรองสขุอนามยัสญูหาย

สิ่งที่ไม่สำมำรถขอแก้ไขได้	 :	 เพิ่มน�้าหนักการส่งออก,	 เปล่ียนผู้ส่งออก,	 เปล่ียน 

วันที่ส่งออกเกินจาก	Date	of	Expiry	ที่ระบุไว้

หมำยเหตุ	 ช�าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบรับรองสุขอนามัย	ฉบับละ	๕๐	บาท	

	 	*	ทุกกรณีที่แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขใบรับรองสุขอนามัย

		 **	 ทุกกรณีที่มีการออกเลขใบรับรองสุขอนามัยใหม่	 (ระบุข้อความ	

“This	Certificate	is	issued	to	replace	the	certificate	No……….”	ในช่อง	Declaration	 

ของใบรับรองสุขอนามัย)

		 ***	 ทุกกรณีที่ใช้ใบรับรองสุขอนามัยหรือส�าเนาใบรับรองสุขอนามัย

บางส่วนประกอบการส่งออกไปแล้ว



กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 23

กฎ		ระเบียบ

และประกำศที่ เกี่ยวข้อง
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 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 ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่จะตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 25

 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 การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงพืชควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๔  ไปยังประเทศ   

ตามท้ายประกาศนี้  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๖ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่จะตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
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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ชนิดพืช ประเทศ เช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย ์

พริก ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝร่ัง ผักชีไทย  
ผักชีฝร่ัง 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) 

 
 

 

 

 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  

ตามท้ายประกาศน้ี  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๕ ชนิดของสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ที่จะตรวจสอบให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 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  หรือส่ิงอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๕ ชนิดของสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือส่ิงอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ที่จะตรวจสอบให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 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 

 

 

 

 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 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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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 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 

 

 

 

 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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รายชื่อชนดิพืช ประเทศ และเชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพของมนุษย์ 
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เร่ือง กําหนดพืชเป็นพืชควบคมุเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชนิดพืช ประเทศ เชื้อจลุินทรีย์ หรือสิ่งอื่นใดทีเ่ป็นอันตราย 
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) 
 

 

 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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รายชื่อชนดิพืช ประเทศ และเชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพของมนุษย์ 
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เร่ือง กําหนดพืชเป็นพืชควบคมุเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชนิดพืช ประเทศ เชื้อจลุินทรีย์ หรือสิ่งอื่นใดทีเ่ป็นอันตราย 
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) 
 

 

 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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 หนา   ๓๗ 
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   

 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
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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 หนา   ๓๗ 
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   

 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
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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 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 

 

 
 

อัตราคาตรวจสอบสารตกคางหรือเช้ือจลุินทรียหรือสิ่งอื่นใดท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพของมนษุย 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
----------------------------- 

 

๑. คาวิเคราะหสารตกคาง               ตัวอยางละ  ๓,๕๐๐   บาท 
 ๒. คาวิเคราะหจุลินทรียหรือสิ่งอืน่ใดท่ีเปนอันตรายตอ  ตัวอยางละ  ๑,๐๐๐    บาท 
             สุขภาพของมนษุย                  
 ๓. คาวิเคราะหอะฟลาทอกซิน     ตัวอยางละ  ๓,๕๐๐   บาท 

๔. คาวิเคราะหซลัเฟอรไดออกไซด    ตัวอยางละ      ๔๐๐    บาท  
 

----------------------------- 
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 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 

 

 
 

อัตราคาตรวจสอบสารตกคางหรือเช้ือจลุินทรียหรือสิ่งอื่นใดท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพของมนษุย 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
----------------------------- 

 

๑. คาวิเคราะหสารตกคาง               ตัวอยางละ  ๓,๕๐๐   บาท 
 ๒. คาวิเคราะหจุลินทรียหรือสิ่งอืน่ใดท่ีเปนอันตรายตอ  ตัวอยางละ  ๑,๐๐๐    บาท 
             สุขภาพของมนษุย                  
 ๓. คาวิเคราะหอะฟลาทอกซิน     ตัวอยางละ  ๓,๕๐๐   บาท 

๔. คาวิเคราะหซลัเฟอรไดออกไซด    ตัวอยางละ      ๔๐๐    บาท  
 

----------------------------- 
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เกณฑมาตรฐานแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

----------------------------- 
 

๑. เกณฑมาตรฐานสารตกคาง 
 (๑) ใหใชคา Maximum Residue Limit (MRL) ของ Codex เวนแตประเทศผูซื้อประสงคจะ
ใหใชคาของประเทศผูซื้อ 
 (๒) ใหใชคา Maximum Level ของสารเจือปน ของ Codex เวนแตประเทศผูซื้อประสงคจะ
ใหใชคาของ ประเทศผูซื้อ 
 (๓) ถาไมมีคา MRL หรือ ML ของ Codex และของประเทศผูซื้อ ใหใชคา MRL หรือ ML 
ของประเทศไทย  
 ๒. เกณฑมาตรฐานจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 
 (๑) Escherichia  coli  นอยกวา ๑๐๐ ซีเอฟยู (CFU) ตอ กรัม 
 (๒) Salmonella  spp.  ตองไมพบใน ๒๕ กรัม 
 (๓) อะฟลาท็อกซิน บี ๑ (Aflatoxin B1)  ไมเกิน ๑๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
 

----------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

----------------------------- 
 

  ๑. คาํขอใบรับรองสขุอนามัย     แบบ พ.ก. ๑๑ 
  ๒. ใบแนบทายแบบคาํขอใบรับรองสขุอนามัย   แบบ พ.ก. ๑๑.๑ 
  ๓. ใบรับรองสขุอนามัย      แบบ พ.ก. ๑๒ 

๔. คําขอใหแกไขใบแนบใบรับรองสขุอนามัย   แบบ พ.ก. ๑๒.๑ 
 

----------------------------- 
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เกณฑมาตรฐานแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

----------------------------- 
 

๑. เกณฑมาตรฐานสารตกคาง 
 (๑) ใหใชคา Maximum Residue Limit (MRL) ของ Codex เวนแตประเทศผูซื้อประสงคจะ
ใหใชคาของประเทศผูซื้อ 
 (๒) ใหใชคา Maximum Level ของสารเจือปน ของ Codex เวนแตประเทศผูซื้อประสงคจะ
ใหใชคาของ ประเทศผูซื้อ 
 (๓) ถาไมมีคา MRL หรือ ML ของ Codex และของประเทศผูซื้อ ใหใชคา MRL หรือ ML 
ของประเทศไทย  
 ๒. เกณฑมาตรฐานจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 
 (๑) Escherichia  coli  นอยกวา ๑๐๐ ซีเอฟยู (CFU) ตอ กรัม 
 (๒) Salmonella  spp.  ตองไมพบใน ๒๕ กรัม 
 (๓) อะฟลาท็อกซิน บี ๑ (Aflatoxin B1)  ไมเกิน ๑๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
 

----------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

----------------------------- 
 

  ๑. คาํขอใบรับรองสขุอนามัย     แบบ พ.ก. ๑๑ 
  ๒. ใบแนบทายแบบคาํขอใบรับรองสขุอนามัย   แบบ พ.ก. ๑๑.๑ 
  ๓. ใบรับรองสขุอนามัย      แบบ พ.ก. ๑๒ 

๔. คําขอใหแกไขใบแนบใบรับรองสขุอนามัย   แบบ พ.ก. ๑๒.๑ 
 

----------------------------- 
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หนา ๑ ของ ๒  
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คําขอใบรับรองสุขอนามัย 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

Application for Health Certificate  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.  
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. ชื่อและที่อยูผูประกอบการโรงคัดบรรจุ                    
Name and address of packer  
      
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. รหัสโรงคัดบรรจุ  ชื่อและที่ตั้งโรงคัดบรรจ ุ                   
Packing house code Name and address of packing house  
      
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๓. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter  
     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 
ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee                                                    
      ตามรายละเอยีดที่แนบ 
   See attachment
สงโดยพาหนะ วันที่สงออก    
Means of conveyance   Date of exportation           

๔. ขอย่ืนคําขอใบรบัรองสุขอนามัยสําหรับพืชดังตอไปนี้
Wish to apply for Health Certificate of plants as follows:      

ชื่อเชื้อจลุินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอมนษุย     
Name of microorganisms or other harmful substances 

ตัวอยางที่
 Sample No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

น้ําหนัก (กก.) 
Weight (Kg)

มูลคา (บาท) 
Value (Baht)

รหัสแปลง GAP/Organic 

Code of GAP/Organic farm 

  
  
  
  

 
ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

(                                                                                      ) 

แบบ พ.ก. ๑๑ 
Form P.Q. 11

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที่   
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient
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๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้๑
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows:  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card or passport

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้อกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a corporation) 

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

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
Application letter of authorized to submit the application for permit

 อื่น ๆ   
 Other 

 
๑  แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทานั้น 
 Documentary evidence is required only for the first time of exportation. 
 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๑๑ 
Form P.Q. 11
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Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 

Health Certificate 

  No.  

1. GAP code of farm: 2. GMP code of packing house: 

3. Laboratory number: 4. Laboratory sample number: 5. Shipment date: 

6. Name and address of exporter:

7. Name and address of consignee: 

8. Declared point of entry: 9. Declared means of conveyance: 

10. Description of goods and weight: 

Declaration 

11. Stamp of Organization: 12. Date of issue: 14. Name and signature of authorized officer: 

13. Date of expiry: 

แบบ พ.ก. ๑๑-๑ 
Form P.Q. 11-1
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ใบแนบ 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัย

Attachment Sheet  
Attached to Application Form for Health Certificate

ใบรับรองสุขอนามัยเลขที่ วันทีอ่อก วันที่หมดอายุ ตัวอยางเลขที ่
Health Certificate No.  Date of issue Date of expiry Lab sample No.
ชื่อพชื ชื่อวทิยาศาสตร                                                    น้ําหนัก (กก.)
Name of plants                                                Scientific name                                                                                    Weight (Kg) 

No. Export details Weight (kg) 

1 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

2 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

3 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

4 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

5 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

6 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

7 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

8 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

9 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

10 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

   Total weight (kg)  

(This page only) 

                  ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ                    ลายมอืชือ่พนกังานเจาหนาที ่
                  Signature of applicant                            Signature of authorized officer 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(                                                                           )   (                                                                           )

แบบ พ.ก. ๑๑.๑ 
Form P.Q. 11.1
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คําขอใหแกไขใบแนบใบรับรองสุขอนามัย 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

Application for Correction of Attachment Sheet of Health Certificate
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.  
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                    
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  

ที่อยู        
Address      

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ขอย่ืนคําขอแกไขใบแนบแนบทายใบรับรองสุขอนามยั เลขที่   
Wish to apply for correction of Attachment Sheet of Health Certificate No.    

วันทีอ่อก  วันที่หมดอายุ   
Date of issue  Date of expiry 

ชื่อพชื     
Name of plants  

โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตามรายละเอียดที่แนบ 
Detail as follows                       See attachment 

ลําดบัที่จากแบบ พ.ก. ๑๑.๑ 
No. from Form P.Q. 11.1 

เลขหนาที่
Page no. 

รายการเดิม
(Previous details) 

ขอแกไขเปน
(Corrected details) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

(                                                                                      ) 

๓. บันทกึของพนักงานเจาหนาที่                       For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล 
  
      

Approved Not approved      Reason 
ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๑๒ 
Form P.Q. 12

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที่   
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient
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๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card or passport

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้อกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

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

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
Application letter of authorized to submit the application for permit

 อื่น ๆ   
 Other 

 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๑๒ 
Form P.Q. 12
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 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  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  
นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และญี่ปุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  

นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น  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

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

ของเกษตรกร 
  ๔.๓ ต้องมีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก

ปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ  (GMP)  และมีการประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม  
(HACCP)  โดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรยอมรับ  ในกรณีที่ไม่มีโรงคัดบรรจุสินค้า  
จะต้องมีหนังสือรับรองการคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ  (GMP)  และการประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุม  (HACCP)  โดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ 

 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  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  ๖.๒ กรณีผู้ขอได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ   
ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช  (GAP)  ตามข้อ  ๔.๒  (๒)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ  เพื่อตรวจสารตกค้างหรือเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพของมนุษย์  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  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  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
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 



กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 45

 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย 

สําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส   
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และญี่ปุ่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

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

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  
นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และญี่ปุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป  

นอร์เวย์  สมาพันธรัฐสวิส  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น  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 

 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  เรื่อง  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  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
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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 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  คร้ัง  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  หรือไม่ถูกต้องท่ีเก่ียวข้องกับผลผลิต   

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 

 
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง หรือเช้ือจุลินทรีย์หรือสิง่อ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

และเกณฑ์มาตรฐานแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐ

ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และญีปุ่่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
_______________ 

 
๑. ค่าตรวจวิเคราะห์สารตัดแต่งพันธุกรรม    ตัวอย่างละ    ๓,๐๐๐ บาท 

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

(Papaya ringspot virus gene)  
  ๓. เกณฑ์มาตรฐานสารตัดแต่งพันธุกรรม ต้องไม่พบสารตัดแต่งพันธุกรรม  

๔. เกณฑ์มาตรฐานไวรัสใบจุดวงแหวนมะละกอ ต้องไม่พบยีนของไวรัสใบจุดวงแหวนมะละกอ         
(Papaya ringspot virus gene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 47

 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  คร้ังที่  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  คร้ังที่  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  หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   
ข้อ ๑๔ ก่อนส่งใบรับรองสุขอนามัยให้กับผู้ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

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

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง หรือเช้ือจุลินทรีย์หรือสิง่อ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

และเกณฑ์มาตรฐานแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐ

ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และญีปุ่่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
_______________ 

 
๑. ค่าตรวจวิเคราะห์สารตัดแต่งพันธุกรรม    ตัวอย่างละ    ๓,๐๐๐ บาท 

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

(Papaya ringspot virus gene)  
  ๓. เกณฑ์มาตรฐานสารตัดแต่งพันธุกรรม ต้องไม่พบสารตัดแต่งพันธุกรรม  

๔. เกณฑ์มาตรฐานไวรัสใบจุดวงแหวนมะละกอ ต้องไม่พบยีนของไวรัสใบจุดวงแหวนมะละกอ         
(Papaya ringspot virus gene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)48

 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  เรื่อง  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 

 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง 

ไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. 2559 
 

 

ชนิดพืช 
 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
 

หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis L. 
 

๒๘,๐๐๐ – ๓๑,๐๐๐ บาท 

 



กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 49

 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  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  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังไปสาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

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

ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ให้เป็นไปตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง 

ไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. 2559 
 

 

ชนิดพืช 
 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
 

หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis L. 
 

๒๘,๐๐๐ – ๓๑,๐๐๐ บาท 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

  
 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมและคาปวยการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช  
พ.ศ.  ๒๕๐๗ 

ขอ ๒ ใหกําหนดคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานส่ิงตองหาม   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเชื้อพันธุพืช   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๓) ใบรับรองสุขอนามัยพืช   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๔) ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๕) ใบรับรองสุขอนามัย ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช   ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัย   ฉบับละ ๕๐ บาท 

หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๓ ใหกําหนดคาปวยการของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ   
นอกเวลาราชการ  หรือนอกสถานที่ราชการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วันหยุดราชการ  ในสถานที่ราชการ  ชั่วโมงแรกใหคิดคนละ  ๑๒๐  บาท  ชั่วโมงตอไป  
ใหคิดคนละ  ๔๐  บาท 

(๒) วันหยุดราชการ  นอกสถานที่ราชการ  ชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง  ใหคิดคนละ  ๑๕๐  บาท  
ชั่วโมงตอไปใหคิดคนละ  ๕๐  บาท 

(๓) นอกเวลาราชการ  ในสถานที่ราชการ  ชั่วโมงแรกใหคิดคนละ  ๑๒๐  บาท  ชั่วโมงตอไป
ใหคิดคนละ  ๔๐  บาท 

(๔) นอกเวลาราชการ  นอกสถานที่ราชการ  ชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง  ใหคิดคนละ  
๑๕๐  บาท  ชั่วโมงตอไปใหคิดคนละ  ๕๐  บาท 

(๕) นอกสถานที่ราชการ  ในเวลาราชการ  ชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง  ใหคิดคนละ  
๑๒๐  บาท  ชั่วโมงตอไปใหคิดคนละ  ๔๐  บาท 

ขอ ๔ ใหยกเวนคาธรรมเนียมตามขอ  ๒  แกพระมหากษัตริย  ราชการสวนกลาง   
ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  และสภากาชาดไทย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ศุภชัย  โพธิ์สุ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

  
 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมและคาปวยการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช  
พ.ศ.  ๒๕๐๗ 

ขอ ๒ ใหกําหนดคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานส่ิงตองหาม   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเชื้อพันธุพืช   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๓) ใบรับรองสุขอนามัยพืช   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๔) ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๕) ใบรับรองสุขอนามัย ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช   ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัย   ฉบับละ ๕๐ บาท 

หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๓ ใหกําหนดคาปวยการของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ   
นอกเวลาราชการ  หรือนอกสถานที่ราชการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วันหยุดราชการ  ในสถานที่ราชการ  ชั่วโมงแรกใหคิดคนละ  ๑๒๐  บาท  ชั่วโมงตอไป  
ใหคิดคนละ  ๔๐  บาท 

(๒) วันหยุดราชการ  นอกสถานที่ราชการ  ชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง  ใหคิดคนละ  ๑๕๐  บาท  
ชั่วโมงตอไปใหคิดคนละ  ๕๐  บาท 

(๓) นอกเวลาราชการ  ในสถานที่ราชการ  ชั่วโมงแรกใหคิดคนละ  ๑๒๐  บาท  ชั่วโมงตอไป
ใหคิดคนละ  ๔๐  บาท 

(๔) นอกเวลาราชการ  นอกสถานที่ราชการ  ชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง  ใหคิดคนละ  
๑๕๐  บาท  ชั่วโมงตอไปใหคิดคนละ  ๕๐  บาท 

(๕) นอกสถานที่ราชการ  ในเวลาราชการ  ชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง  ใหคิดคนละ  
๑๒๐  บาท  ชั่วโมงตอไปใหคิดคนละ  ๔๐  บาท 

ขอ ๔ ใหยกเวนคาธรรมเนียมตามขอ  ๒  แกพระมหากษัตริย  ราชการสวนกลาง   
ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  และสภากาชาดไทย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ศุภชัย  โพธิ์สุ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับท่ี  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานส่ิงตองหามและใบอนุญาตนําเขา
หรือสงออกเชื้อพันธุพืชและไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืช  ใบรับรองสุขอนามัย 
พืชสําหรับการสงตอ  ใบรับรองสุขอนามัย  และใบแทนใบรับรองขึ้นใหม  ประกอบกับมาตรา  ๒๗   
แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ  รวมทั้งกําหนดคาปวยการ  และยกเวนคาธรรมเนียม  ดังนั้น  
เพื่อกําหนดคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับอัตราคาธรรมเนียมท่ีไดมีการปรับปรุงใหม  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 



เอกสารเผยแพร่
เรื่อง การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย

(Health Certificate)
สำาหรับพืชควบคุมเฉพาะ

กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื (กมพ.)

กรมวชิาการเกษตร

กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง (กทร.)
กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื (กมพ.)

กรมวชิาการเกษตร

เอกสารเผยแพร่
เรื่อง การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย
(Health Certificate) สำาหรับพืชควบคุมเฉพาะ

ที่ปรึกษา
	 นางสาวปรียานุช	ทิพยะวัฒน์
	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

คณะผู้จัดทำา
	 นางสาวอมรรัตน	์	วงษ์นอก
	 นางสาวณภัทร		บัวคลี่คลาย
	 นายสุระเดช		ขจรไชยพฤกษ์
	 นางสาวกุลริศา	เกตุนาค
	 นางสาวจันทร์เพ็ญ	เนียมหอม
	 นายกิตติ	ภู่งาม
	 นางสาววรินทรา	เอี่ยมบุรี

จัดพิมพ์โดย
	 กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง	(กทร.)
	 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช	(กมพ.)
	 กรมวิชาการเกษตร
	 โทรศัพท์	๐-๒๕๗๙-๖๑๓๓,	๐-๒๙๔๐-๗๑๑๗
	 โทรสาร	๐-๒๕๗๙-๖๑๓๔
	 E-mail	:	ccgdoa@gmail.com,	pq11doa@gmail.com
	 www.doa.go.th/psco

พิมพ์ครั้งที่ ๑	จ�านวน	๕๐๐	เล่ม	กันยายน	๒๕๖๑

พิมพ์ที ่
	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	สาขา	๔
	 ๑๔๕,	๑๔๗	ถ.เลีย่งเมอืงนนทบรุ	ีต.ตลาดขวญั	อ.เมือง	จ.นนทบรุ	ี๑๑๐๐๐
	 โทร.	๐	๒๕๒๕	๔๘๐๗-๙,	๐	๒๕๒๕	๔๘๕๓-๔	โทรสาร	๐	๒๕๒๕	๔๘๕๕
	 E-mail	:	art.acft@gmail.com		www.co-opthai.com



เอกสารเผยแพร่
เรื่อง การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย

(Health Certificate)
สำาหรับพืชควบคุมเฉพาะ

กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรบัรอง (กทร.)
กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)

กรมวิชาการเกษตร

กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพชื (กมพ.)

กรมวชิาการเกษตร


