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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง การรับรองการปลอดวัชพืชในรถยนต์ที่ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
ตามข้อตกลงโปรแกรมการตรวจสอบรถยนต์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริหาร

จัดการระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับหน่วยงานกักกันและตรวจสอบของประเทศออสเตรเลีย 
กําหนดให้การส่งออกรถยนต์จากประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลียต้องปลอดจากวัชพืชกักกันของ
ประเทศออสเตรเลีย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่ ๑ 

การขอเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ปลอดวัชพืชก่อนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย 
   

 
ข้อ ๑  การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ 
ให้ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ไปประเทศออสเตรเลีย ย่ืนคํา

ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ไปประเทศ
ออสเตรเลีย (แบบ พ.ก. ๑๕) ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สํานักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

๑.๑ ในกรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 
๑.๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ 

ฉบับ 
๑.๑.๒ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชย์ จํานวน ๑ ฉบับ 

๑.๒ ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
๑.๒.๑ สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) จํานวน ๑ ฉบับ 

๑.๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
แสดงรายการทะเบียนที่มีวัตถุประสงค์การดําเนินการ ตลอดทั้งชื่อกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ 

๑.๒.๓ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมหลักฐานตามข้อ ๑.๑.๑ 
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ข้อ ๒  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว้
ในข้อ ๑ ถ้าเอกสารหลักฐานครบถ้วนให้เสนอผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร เพื่ออนุมัติให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการอบรมการตรวจสอบรถยนต์ตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานกักกันและตรวจสอบของประเทศออสเตรเลีย 

 
ข้อ ๓  กรมวิชาการเกษตรร่วมกับหน่วยงานกักกันและตรวจสอบของประเทศ

ออสเตรเลียให้การอบรมการตรวจสอบรถยนต์ 
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานกักกันและ

ตรวจสอบของประเทศออสเตรเลีย หรือกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกําหนด 
 
ข้อ ๔  เมื่อผ่านการอบรมตามข้อ ๓ แล้ว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จะพิจารณารับ

ขึ้นทะเบียนและออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งออกไป
ประเทศออสเตรเลียตามแบบ พ.ก. ๑๕-๑ แนบท้ายประกาศนี้ให้กับผู้ขอ 

 
ข้อ ๕  หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งออกไป

ประเทศออสเตรเลีย ให้มีอายุ ๕ ปีนับแต่วันออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน 
 
ข้อ ๖  การตรวจสอบรถยนต์จะต้องทําการตรวจสอบรถยนต์ที่จะส่งออกให้เป็นตาม

ข้อกําหนดของหน่วยงานกักกันและตรวจสอบของประเทศออสเตรเลีย แล้วจึงออกใบรายงานการ
ตรวจสอบรถยนต์ส่งออกไปประเทศออสเตรเลียตามแบบ พ.ก. ๑๕-๒ แนบท้ายประกาศนี้ให้กับผู้มา
ตรวจสอบ 

 
ข้อ ๗  การเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน 
(๑) หากตรวจพบเมล็ดวัชพืชติดไปกับรถยนต์ที่ส่งออกไปประเทศออสเตรเลียไม่ว่า

โดยเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานกักกันและตรวจสอบของ
ประเทศออสเตรเลีย กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งเตือนให้ผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบรถยนต์ทราบ และให้เข้มงวดในการตรวจสอบ 

(๒) หากตรวจพบเมล็ดวัชพืชติดไปกับรถยนต์ที่ส่งออกไปประเทศออสเตรเลียโดย
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไปภายใน ๑ เดือน หรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานกักกันและตรวจสอบของประเทศออสเตรเลีย พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นว่าการตรวจพบดังกล่าว
เป็นกรณีร้ายแรง กรมวิชาการเกษตรจะเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
รถยนต์ 

ผู้ที่ถูกเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ ให้ถือว่า
ถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรด้วย 

 



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 
 
 

ข้อ ๘  ผู้ที่ถูกเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน สามารถกลับเป็นผู้
ตรวจสอบรถยนต์ได้อีก แต่ต้องมาเข้ารับการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรใหม่จากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานกักกันและตรวจสอบของประเทศออสเตรเลีย หรือกรมวิชาการเกษตร 

 
หมวดที่ ๒ 

การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   

 
ข้อ ๙  ผู้ประสงค์จะขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชปลอดเมล็ดวัชพืชสําหรับรถยนต์ที่

ส่งออกไปประเทศออสเตรเลียให้ย่ืนคําขอตามแบบ พ.ก.๗ พร้อมทั้งแนบใบรายงานการตรวจของผู้
ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ
พืชสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

 
ข้อ ๑๐  พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๙ หากเห็นว่า

เอกสารถูกต้องครบถ้วนจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชแสดงการปลอดเมล็ดวัชพืชสําหรับรถยนต์ที่จะ
ส่งออกให้กับผู้ขอ 

 
ข้อ ๑๑  ก่อนส่งมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียก

เก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืช ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง/หน้า ๕๕/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. คําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ไปประเทศออสเตรเลีย ตามรพระราช
บัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ พ.ก. ๑๕) 

๒. ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ไปประเทศออสเตรเลีย 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ พ.ก. ๑๕ - ๑) 

๓. รายงานการตรวจสอบรถยนต์ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย ตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ พ.ก. ๑๕ - ๒) 
 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
นันท์นภัสร์/ตรวจ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 

พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 


