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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืช 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
ด้วยในปัจจุบันได้มีภาคเอกชนจัดต้ังห้องปฏิบัติการสําหรับให้บริการตรวจศัตรูพืช

เพิ่มมากขึ้นและมีการร้องขอให้กรมวิชาการเกษตรตรวจรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ดังนั้น 
เพื่อให้งานบริการวิชาการตรวจศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรจึงออก
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“ห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืช” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ให้บริการ

ตรวจศัตรูพืชที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร 
“ศัตรูพืช” หมายความว่า พืช แมลง ไร สัตว์ จุลินทรีย์ หรือสิ่งที่ทําให้เกิดความ

เสียหายต่อพืชและผลิตผลพืช 
“การตรวจศัตรูพืช” หมายความว่า การตรวจ วินิจฉัย และจําแนกชนิดของศัตรูพืช 
“คณะผู้ตรวจรับรอง” หมายความว่า ผู้ที่อธิบดีแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ตรวจรับรอง

ห้องปฏิบัติการ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามนี้ 
 
ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะให้กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการตรวจ

ศัตรูพืชให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พร้อม
เอกสารตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ข้อ ๓  ห้องปฏิบัติการที่จะขอให้กรมวิชาการเกษตรตรวจรับรองมาตรฐานการเป็น

ห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานตามระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ระดับ ๑ (Biosafety Level 1, BL1) ตามท่ีกําหนดในขั้นตํ่าตามมาตรฐานแนบท้ายประกาศนี้ 
๓.๒ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามความเหมาะสมกับการตรวจศัตรูพืช 
๓.๓ มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทําหน้าที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการอย่างน้อย ๑ คน 

ซึ่งมีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีสาขาด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
๓.๔ ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานการตรวจศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร 
 
ข้อ ๔  ผู้ขอให้รับรองห้องปฏิบัติการต้องยินยอม และอํานวยความสะดวกให้

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจห้องปฏิบัติการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง/หน้า ๕/๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข้อ ๕  ผู้ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืช จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
๕.๑ ควบคุมดูแลเอาใจใส่ตรวจสอบห้องปฏิบัติการของตนให้อยู่ในมาตรฐานตามที่

กําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
๕.๒ กรณีจะทําการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่ได้รับการรับรอง 

ให้แจ้งคณะผู้ตรวจรับรองทราบเพื่อพิจารณาอนุญาต 
๕.๓ ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ตรวจรับรองในการปฏิบัติ

ภารกิจตรวจรับรองตามมาตรฐานการตรวจรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืช 
 
ข้อ ๖  หนังสือรับรองซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้มีอายุตามที่กําหนดไว้ในหนังสือ

รับรองแต่ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันออกหนังสือรับรอง และสามารถต่ออายุได้ไม่เกินคราวละ ๒ ปี 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองถ้าประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ย่ืนขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน ๓๐ วัน พร้อมเอกสารก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุต่ออธิบดีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

เมื่อได้ย่ืนคําขอต่ออายุดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับหนังสือรับรอง
จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุหนังสือรับรอง 

 
ข้อ ๗  ผู้ได้รับหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชผู้ใด หากมีการฝ่าฝืน

หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดใด ๆ ตามประกาศนี้ หรือที่กรมวิชาการเกษตรจะกําหนดในภายหน้า อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการได้ 

ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งถูกพักใช้หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชต้องหยุด
การปฏิบัติการให้การรับรองตรวจศัตรูพืชจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาการพักใช้ 

คําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับหนังสือรับรอง 
ในกรณีไม่พบผู้รับหนังสือรับรองหรือไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยหรือเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง และให้ถือว่าผู้รับหนังสือรับรองทราบคําสั่งนั้นแล้วต้ังแต่วันที่ได้ปิด
คําสั่ง 

 
ข้อ ๘  การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชตามประกาศฉบับนี้เป็นการรับรองแต่

เพียงว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมีความสามารถตรวจสอบศัตรูพืชตามมาตรฐานที่กรม
วิชาการเกษตรกําหนดเท่านั้น 

 
ข้อ ๙  ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรรักษาการตามประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อดิศักด์ิ  ศรีสรรพกิจ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/ผู้จัดทํา 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 


