
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช 

สําหรับการส)งออกสินค*าผักและผลไม*สดไปสหภาพยุโรป 
พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 

   
 

ด*วยปรากฏว)าสินค*าเกษตรท่ีส)งออกจากประเทศไทย โดยเฉพาะสินค*าผัก ผลไม* ไป
ยังสหภาพยุโรปมีการตรวจพบสารพิษตกค*าง การปนเป9:อนจุลินทรีย� และศัตรูพืช อย)างต)อเน่ือง ส)งผล
กระทบต)อการส)งออกสินค*าเกษตรของประเทศไทย  ดังน้ัน เพ่ือป<องกันมิให*เกิดป=ญหาดังกล)าว และ
ส)งเสริมการส)งออกสินค*าเกษตร ทําให*เกิดความม่ันใจในความปลอดภัยของสินค*าเกษตรท่ีส)งออก 
อาศัยอํานาจตามความในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออก
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว* ดังต)อไปน้ี 

 
ข*อ ๑  ผู*ประสงค�จะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชสําหรับส)งออกสินค*าผักและผลไม*สด

ไปยังสหภาพยุโรป ต*องจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
 
ข*อ ๒  สินค*าผักและผลไม*สดท่ีส)งออก ต*องผ)านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ี

เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุท่ีผ)านการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานตามระบบการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing Practice : GMP) จากกรมวิชาการ
เกษตร 

 
ข*อ ๓  หากตรวจพบว)าผู*ส)งออกไม)ปฏิบัติตามข*อ ๑ หรือสินค*าผักและผลไม*สด ไม)

เปVนไปตามข*อ ๒ ณ จุดส)งออก พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะปฏิเสธการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชแก)ผู*
ส)งออก 

 
ประกาศน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต)วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เปVนต*นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สุปราณี  อ่ิมพิทักษ� 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล)ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง/หน*า ๘/๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ศรตม�/ผู*จัดทํา 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
พิมลกร/ปรับปรุง 
๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 


