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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง การรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู"ผลิตผัก ผลไม"แช%เยือกแข็ง และโรงงานแปรรูป 

สินค"าเกษตร เพ่ือประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

โดยท่ีประเทศไทยได"ลงนามในพิธีสารมอนทรีออลว%าด"วยสารทําลายช้ันบรรยากาศ
โอโซนซึ่งเมทิลโบรไมด5เป6นสารหน่ึงท่ีจะต"องมีการควบคุมการใช"ตามพิธีสารดังกล%าว ประกอบกับ
สินค"าทางการเกษตรบางชนิดมีโอกาสเสี่ยงน"อยมากในการท่ีจะมีศัตรูพืชติดไปกับสินค"าน้ัน ๆ  ดังน้ัน 
เพ่ือให"เป6นไปตามพันธะของประเทศท่ีมีต%อพิธีสาร และเพ่ือเป6นการอํานวยความสะดวกในการออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืชให"กับโรงงานผู"ผลิตผักผลไม"แช%เยือกแข็ง หรือโรงงานผู"แปรรูปสินค"าเกษตร 

 
ดังน้ัน เพ่ือให"การดําเนินการรับรองระบบบังเกิดผลในการควบคุมและสามารถ

ตรวจสอบได"อย%างเป6นระบบ กรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดมาตรการสมัครใจให"กับผู"ประสงค5ท่ีจะขอ
เข"าร%วมข้ึนทะเบียนรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู"ผลิตผัก ผลไม"แช%เยือกแข็ง หรือโรงงานแปรรูป
สินค"าเกษตรเพ่ือประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว"ดังน้ี 

 
ข"อ ๑  ในประกาศน้ี 
“การรับรองระบบการผลิต” หมายความว%า การรับรองว%าระบบการผลิตน้ันเช่ือได"

ว%าอาจสามารถกําจัดศัตรูพืชได"โดยกรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือสําคัญการรับรองระบบการผลิต
และข้ึนทะเบียนรับรองไว"ให" 

“ผัก ผลไม"แช%เยือกแข็ง (frozen vegetables and fruits)” หมายความว%า ผัก 
ผลไม"แช%เยือกแข็งอุณหภูมิที่ตํ่ากว%า - ๑๘oC 

“ผู"ผลิตสินค"าเกษตรประเภทผัก ผลไม"แช%เยือกแข็ง หรือการแปรรูปสินค"าเกษตร 
(processed commodities)” หมายความว%า สินค"าประเภท 

ก. ผัก ผลไม" แช%เยือกแข็ง (frozen vegetables and fruits) หมายรวมถึง อาหาร
แช%เยือกแข็ง 

ข. แปWง (flour, starch) และสาคู เช%น แปWงข"าวเจ"า แปWงข"าวเหนียว แปWงมัน
สําปะหลังชนิดต%างๆ (native, modified starch) แปWงข"าวโพด เป6นต"น 

ค. ผลไม"อบแห"ง (dehydrated fruits) 
ง. อาหารสําเร็จรูป/อาหารก่ึงสําเร็จรูป รวมท้ังวัสดุปรุงแต%งอาหาร เช%น บะหม่ีก่ึง

สําเร็จรูป โกโก"ผง, เคร่ืองปรุงแต%งรสอาหาร, เคร่ืองแกง เป6นต"น 
จ. สินค"าอุตสาหกรรมการเกษตร เช%น ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ5, ยางสังเคราะห5, 

พลาสติก, ไม"แปรรูป, วัสดุบรรจุภัณฑ5ที่ทําจากช้ินไม" (wood base), ไม"อัด, ไม"ปาร5ติเก้ิลบอร5ด, ไม"เอ็ม
ดีเอฟ เป6นต"น 

ท้ังน้ี ไม%ครอบคลุมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ5ไม" ซึ่งจะต"องปฏิบัติตามหลักเกณฑ5ของการเป6น
ผู"ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ5ไม"เพ่ือการส%งออก 

“อธิบดี” หมายความว%า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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“พนักงานเจ"าหน"าท่ี” หมายความว%า พนักงานเจ"าหน"าท่ีตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ แก"ไขแล"ว 

 
ข"อ ๒  คุณสมบัติของผู"ขอให"รับรองระบบการผลิตและเอกสารประกอบคําขอ 
๒.๑ เป6นนิติบุคคลและมีโรงงานผลิตผัก ผลไม"แช%เยือกแข็ง หรือโรงงานแปรรูปสินค"า

เป6นของตนเอง 
๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ"านของผู"มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท หรือของหุ"นส%วนผู"จัดการแล"วแต%กรณี จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๓ หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ"นส%วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียน

ตลอดจน ท้ังช่ือกรรมการหรือหุ"นส%วนผู"มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือห"างหุ"นส%วนนิติบุคคล ซึ่ง
ออกมาแล"วไม%เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ 

๒.๔ รายละเอียดข้ันตอนกระบวนการผลิต, การควบคุมคุณภาพ และสุขอนามัย
โรงงาน 

๒.๕ สําเนาเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องและเป6นประโยชน5ต%อการพิจารณาการรับรอง
ระบบการผลิตของโรงงาน เช%น หลักเกณฑ5การปฏิบัติท่ีดี (Good Manufacturing Practice, GMP), 
การวิเคราะห5อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต"องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point, 
HACCP), มาตรฐานจากองค5การระหว%างประเทศว%าด"วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization, ISO) ท่ีเป6นของหน%วยงานราชการ หรือของเอกชน เป6นต"น 

๒.๖ สําเนาแผนท่ีต้ังของโรงงานผลิต 
 
ข"อ ๓  ข้ันตอนการขอรับให"รับรองระบบการผลิตและการรับข้ึนทะเบียนรับรอง 
๓.๑ ติดต%อขอแบบคําขอข้ึนทะเบียนโดยตรงได" ท่ี สํานักควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ วิธีค"นหาแบบคําขอ 
(download) ของกรมวิชาการเกษตร หมายเลข URL ://www.doa.go.th/ard โดยเปsดหัวข"อ เร่ือง 
การรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู"ผลิตผัก ผลไม"แช%เยือกแข็ง และ โรงงานแปรรูปสินค"าเกษตร 
เพ่ือประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ตามแบบแนบท"ายประกาศ หรือ 

๓.๒ ย่ืนคําขอตามแบบ กวก. ๑/ ............ ด"วยตนเองต%ออธิบดี หรือผู" ท่ีอธิบดี
มอบหมาย ณ กลุ%มบริการส%งออกสินค"าเกษตร สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ5 ตามแบบแนบท"ายประกาศน้ี 

๓.๓ ให"สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แต%งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําการ
ตรวจสอบระบบการผลิต และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องประกอบการพิจารณาการข้ึนทะเบียนรับรอง 

๓.๔ เม่ือเจ"าหน"าท่ีได"รับคําขอแล"ว ให"ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดไว"ใน
ข"อ ๒ และถ"าเอกสารครบถ"วนให"เสนอเร่ืองต%อคณะทํางานเพ่ือทําการตรวจสอบประเมินระบบการ
ผลิต และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องประกอบการพิจารณาการข้ึนทะเบียนรับรอง หากการตรวจสอบผ%าน
หลักเกณฑ5ที่กําหนดให"เสนอเร่ืองต%ออธิบดี หรือ ผู"ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณารับข้ึนทะเบียน 

กรณีเอกสารไม%ครบถ"วน ให"พนักงานเจ"าหน"าท่ีแจ"งเป6นเอกสารให"ผู"ย่ืนคําขอทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต%วันท่ีย่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
ข"อ ๔  อายุของหนังสือสําคัญแสดงการรับข้ึนทะเบียนรับรองระบบการผลิต 
๔.๑ โรงงานท่ีผ%านการตรวจสอบ และได"รับการข้ึนทะเบียนการรับรองการผลิตจะ

ได"รับหนังสือสําคัญการข้ึนทะเบียนการรับรองระบบการผลิตของโรงงานแปรรูปสินค"าเกษตรเพ่ือ
ประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชปรากฏตามแบบ กวก. ๒-๑ หรือ ๒-๒ แล"วแต%กรณี ตาม
แบบแนบท"ายประกาศน้ี 

ให"อายุหนังสือสําคัญการรับรองระบบการผลิตมีอายุ ๒ ปt นับแต%วันออกหนังสือ
สําคัญการรับรองระบบการผลิต 

ผู"ได"รับหนังสือสําคัญการรับรองระบบการผลิตถ"าประสงค5จะขอต%ออายุหนังสือ
สําคัญจะต"องย่ืนคําขอเสียก%อนหนังสือสําคัญสิ้นอายุ เม่ือได"ย่ืนคําขอแล"วให"ถือเสมือนว%ามีฐานะเสมือน
ผู"ได"รับการรับรองระบบ  ท้ังน้ี จนกว%าอธิบดีหรือผู"ที่ได"รับมอบหมายจะไม%ต%ออายุหนังสือสําคัญให" 

การขอต%ออายุหนังสือสําคัญแสดงการรับข้ึนทะเบียนรับรองสามารถนํามาต%ออายุได" 
คร้ังละ ๒ ปt 

๔.๒ กรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิท่ีจะไปตรวจสอบโรงงานของผู"ท่ีได"รับหนังสือ
สําคัญการรับรองระบบการผลิตแล"วเป6นคร้ังคราว ซึ่งจะแจ"งให"ทราบล%วงหน"าไม%น"อยกว%า ๓ วันทําการ 
และโรงงานต"องอํานวยความสะดวกแก%เจ"าหน"าท่ีตามสมควรในการเข"าไปตรวจสอบ 

 
ข"อ ๕  การย่ืนคําขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
๕.๑ กรณีเป6นผู"ประกอบกิจการโรงงาน 
ให"ย่ืนคําขอตามแบบ พก. ๙ ณ ด%านตรวจพืช หรือ กลุ%มบริการส%งออกสินค"าเกษตร 

สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โดยให"ระบุหมายเลขหนังสือสําคัญการข้ึนทะเบียนพร"อมสําเนา
ใบสั่งซื้อสินค"าหรือเอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งเป6นท่ีเช่ือได"ว%ามีการส%งออกจริง ณ ด%านตรวจพืช หรือ กลุ%มบริการ
ส%งออกสินค"าเกษตร เพ่ือให"เจ"าหน"าท่ีตรวจสอบก%อนออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๕.๒ กรณีที่ผู"ส%งออกมิใช%เป6นผู"ประกอบกิจการโรงงาน 
ให"ย่ืนคําขอตามแบบ พก. ๙ พร"อมแนบสําเนาใบซื้อขายจากโรงงานท่ีมีหมายเลข

หนังสือสําคัญการข้ึนทะเบียนโดยการรับรองสําเนาความถูกต"องของผู"ประกอบกิจการโรงงานผู"ผลิต
ผัก ผลไม"แช%เยือกแข็ง หรือโรงงานแปรรูปสินค"าเกษตร ท่ีได"ขึ้นทะเบียนไว" หรือสําเนาหนังสือสัญญาท่ี
มอบหมายให"ผู"ส%งออกเป6นตัวแทนในการส%งออกสินค"าน้ัน พร"อมสําเนาใบสั่งซื้อสินค"าหรือเอกสารอ่ืน 
ๆ ซึ่งเป6นท่ีเช่ือได"ว%ามีการส%งออกจริง เพ่ือประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ ด%านตรวจพืช 
หรือ กลุ%มบริการส%งออกสินค"าเกษตร เพ่ือให"เจ"าหน"าท่ีตรวจสอบก%อนออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
ข"อ ๖  เง่ือนไขในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให"กับสินค"าเกษตรท่ีผ%านการรับข้ึน

ทะเบียนรับรองระบบการผลิตของพนักงานเจ"าหน"าท่ี 
พนักงานเจ"าหน"าท่ีจะทําการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให"โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
๖.๑ การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให"กับผัก ผลไม"แช%เยือกแข็งให"พนักงาน

เจ"าหน"าท่ีระบุคําว%า “FROZEN AT - ๑๘oC” (อุณหภูมิท่ีตํ่ากว%า - ๑๘oC) ในช%อง ADDITIONAL 
DECLARATION 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

๖.๒ การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให"กับสินค"าเกษตรแปรรูป พนักงาน เจ"าหน"าท่ี
จะไม%ระบุการกําจัดศัตรูพืชในช%อง TREATMENT ของใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๖.๓ กรณีผู"ส%งออกประสงค5ให"มีการระบุวิธีการกําจัดศัตรูพืช ต"องแนบหลักฐานจาก
หน%วยงานอารักขาพืชของประเทศผู"ซื้อเพ่ือเป6นหลักฐานพร"อมกับการย่ืนคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(พก. ๙)  

การระบุให"มีการกําจัดศัตรูพืชในตราสารทางการค"า (letter of credit) หรือเอกสาร
การซื้อขายอ่ืน ๆ น้ัน ไม%ถือว%าเป6นหนังสือของทางราชการ 

 
ข"อ ๗  การรับข้ึนทะเบียนรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู"ผลิตผัก ผลไม"แช%เยือก

แข็งและโรงงานแปรรูปสินค"าเกษตร เพ่ือประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ศ. ๒๕๕๑ เป6น
การรับรองแต%เพียงว%าระบบการผลิตน้ันเช่ือได"ว%า อาจสามารถกําจัดศัตรูพืชได"ตามมาตรฐานท่ีกรม
วิชาการเกษตรกําหนดเท%าน้ัน 

 
ข"อ ๘  การพักใช" การเพิกถอน และการยกเลิก 
๘.๑ การพักใช" 
เม่ือคณะทํางานเพ่ือทําการตรวจสอบประเมินระบบการผลิต ตรวจสอบพบว%า

โรงงานใดไม%ปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือมาตรการท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด หรือพบข"อบกพร%องรุนแรง
ท่ีจําเป6นต"องได"รับการแก"ไข หรือได"รับแจ"งจากประเทศปลายทางหรือผู"ซื้อจากประเทศปลายทางว%ามี
การตรวจพบศัตรูพืชกักกัน ให"หัวหน"าคณะทํางานผู"ตรวจประเมินจัดทํารายงานแจ"งให"ผู"ประกอบ
กิจการโรงงานทราบและหากผู"ประกอบกิจการโรงงานไม%ปฏิบัติและแก"ไขตามท่ีระบุไว"ในรายงานให"
หัวหน"าคณะทํางานผู"ตรวจประเมินเสนอเร่ืองต%ออธิบดี หรือผู"ท่ีได"รับมอบหมายพิจารณาสั่งพักใช"
ทะเบียนการรับรองระบบการผลิตเป6นระยะเวลา ๓๐ ถึง ๙๐ วัน 

๘.๒ การเพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
๘.๒.๑ กรมวิชาการเกษตรจะสั่งเพิกถอนทะเบียนการรับรองระบบการผลิต

กรณีผู"ประกอบกิจการโรงงานไม%แก"ไขข"อบกพร%องสําคัญหลังจากถูกสั่งพักใช"ทะเบียนการรับรองระบบ
การผลิตภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 

๘.๒.๒ เม่ือพบว%าผู"ประกอบการจงใจใช"หนังสือสําคัญทะเบียนการรับรอง
ระบบการผลิตนอกเหนือจากขอบเขตท่ีกรมวิชาการเกษตรรับรองระบบการผลิตให" หรือเพ่ือการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ5 หรือการใช"หรืออนุญาตให"บุคคลอ่ืนใช"หนังสือสําคัญรับรองระบบการผลิต
ระหว%างถูกพักใช" กรมวิชาการเกษตรจะสั่งเพิกถอนการรับรองระบบการข้ึนทะเบียน และผู"ถูกเพิก
ถอนจะต"องส%งคืนหนังสือสําคัญรับรองระบบการผลิตท่ีกรมวิชาการเกษตรออกให" 

การเพิกถอนหนังสือสําคัญการข้ึนทะเบียนรับรองดังกล%าว หากผู"ประกอบ
กิจการโรงงานประสงค5ท่ีจะขอให"กรมวิชาการเกษตรข้ึนทะเบียนรับรองระบบการผลิตให"ใหม%ผู"
ประกอบกิจการจะต"องแก"ไขป}ญหาท่ีเกิดข้ึน แล"วจึงสามารถขอข้ึนทะเบียนการรับรองระบบการผลิต
ใหม% 

๘.๓ คําสั่งพักใช" หรือเพิกถอนหนังสือสําคัญให"ทําเป6นหนังสือแจ"ง ให"ผู"รับหนังสือ
สําคัญรับทราบ ในกรณีไม%พบผู"รับหนังสือรับรอง หรือไม%ยอมรับคําสั่งดังกล%าว ให"ปsดคําสั่งไว"ในท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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เปsดเผยหรือเห็นได"ง%าย ณ สถานท่ีระบุไว"ในหนังสือรับรอง และให"ถือว%าผู"รับหนังสือรับรองทราบคําสั่ง
น้ันแล"วต้ังแต%วันท่ีได"ปsดคําสั่ง 

๘.๔ การยกเลิก 
ผู"ประกอบกิจการใดท่ีไม%มีการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชภายในระยะเวลา ๑ รอบปt

ปฏิทิน กรมวิชาการเกษตรจะทําการยกเลิกหนังสือสําคัญการข้ึนทะเบียนดังกล%าว 
 
ข"อ ๙  อัตราค%าธรรมเนียมและค%าพาหนะ 
อัตราค%าธรรมเนียมในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให"เป6นไปตามกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖  

ค%าพาหนะและค%าใช"จ%ายอันเก่ียวกับการรับรองระบบการผลิตตามประกาศน้ีให"ผู"ย่ืน
คําขอเป6นผู"รับผิดชอบ  ท้ังน้ี เป6นไปตามท่ีจ%ายจริง 

 
ข"อ ๑๐  ให"อธิบดีกรมวิชาการเกษตรรักษาการตามประกาศน้ี 
 
ประกาศฉบับน้ีให"มีผลใช"บังคับนับแต%วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป6นต"นไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เมทนี  สุคนธรักษ5 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน"า ๔/๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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[เอกสารแนบท"าย] 
 
๑. หนังสือสําคัญรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู"ผลิตผัก ผลไม"แช%เยือกแข็ง เพ่ือ

ประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
๒. หนังสือสําคัญรับรองระบบการผลิตของโรงงานแปรรูปสินค"าเกษตร เพ่ือ

ประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 

(ดูข"อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู"จัดทํา 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 


