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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างเพ่ือส.งตัวอย.างไปทดสอบ 

ณ ห,องปฏิบัติการทดสอบท่ีสถานประกอบการต้ังอยู.นอกราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๗๑ 
   

 
เพ่ือให,การดําเนินการควบคุม กํากับ การสุ.มเก็บตัวอย.างพืชควบคุมเฉพาะเป)นไป

อย.างถูกต,องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห.งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบ ข,อ ๔.๒ แห.งประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง 
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรจึงออกประกาศ กําหนด หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข การขอข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.ม
เก็บตัวอย.างเพ่ือส.งตัวอย.างไปทดสอบ ณ ห,องปฏิบัติการทดสอบท่ีสถานประกอบการต้ังอยู.นอก
ราชอาณาจักรไทย ดังต.อไปน้ี 

 
ข,อ ๑  ประกาศน้ี เรียกว.า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ 

และเง่ือนไขการขอข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างเพ่ือส.งตัวอย.างไปทดสอบ ณ ห,องปฏิบัติการ
ทดสอบท่ีสถานประกอบการต้ังอยู.นอกราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 
ข,อ ๒  ประกาศฉบับน้ีให,ใช,บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศ เป)นต,นไป 
 
ข,อ ๓  ผู,ประสงค�จะขอข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ ให,ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ตามแบบ สมพ. ๑๗ ท,ายประกาศน้ี ต.อเจ,าหน,าท่ี ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค,าพืช
กรมวิชาการเกษตร พร,อมเอกสารแสดงหลักฐาน ดังน้ี 

๓.๑ สําเนาทะเบียนบ,านของกรรมการผู,มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณีบริษัท
จํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุ,นส.วนผู,จัดการ (กรณีห,างหุ,นส.วนนิติบุคคล) แล,วแต.กรณี 
จํานวน ๑ ฉบับ 

๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหุ,นส.วนบริษัท แสดง
รายการจดทะเบียนตลอดท้ังช่ือกรรมการหรือหุ,นส.วนผู,มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือห,างหุ,นส.วน
นิติบุคคล แล,วแต.กรณี ซึ่งออกมาแล,วไม.เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ 

๓.๓ แบบ สมพ.๑๗.๑ 
๓.๔ แบบ สมพ. ๑๗.๒ พร,อมแนบหลักฐาน 
๓.๕ แบบ สมพ.๑๗.๓ 
 
ข,อ ๔  คุณสมบัติของขอผู,ขึ้นทะเบียน 
๔.๑ เป)นนิติบุคคล 
๔.๒ ต,องไม.เป)นนิติบุคคลท่ีมีกรรมการหรือผู,จัดการเป)นบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคล 

ท่ีเคยถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างเพ่ือส.งตัวอย.างไปทดสอบ ณ ห,องปฏิบัติการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๙๕ ง/หน,า ๑๔/๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
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ทดสอบ ท่ีสถานประกอบการต้ังอยู.นอกราชอาณาจักรไทยมาก.อนเว,นแต.นิติบุคคลน้ันได,พ,นจากการ
ถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนดังกล.าวมาแล,วไม.น,อยกว.า ๒ ปN 

๔.๓ มีสํานักงานท่ีแน.นอนและเหมาะสมสําหรับใช,เป)นสํานักงาน 
๔.๔ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ�สําหรับการสุ.มเก็บและการเก็บรักษาตัวอย.างอย.าง

เหมาะสม โดยแสดงรายการเคร่ืองมือและอุปกรณ�สําหรับการสุ.มเก็บตัวอย.าง ตามแบบ สมพ.๑๗.๑ 
ท,ายประกาศน้ี 

๔.๕ มีผู,สุ.มเก็บตัวอย.างประเภทเงินเดือนประจํา โดยแสดงรายช่ือผู,สุ.มเก็บตัวอย.าง 
ตามแบบ สมพ.๑๗.๒ 

๔.๖ มีพนักงานธุรการประเภทรับเงินเดือนประจําทํางานอยู.ท่ีสํานักงานในเวลา
ทํางานปกติเป)นประจําโดยแสดงรายช่ือ ตามแบบ สมพ.๑๗.๓ ท,ายประกาศน้ี 

 
ข,อ ๕  คุณสมบัติของผู,สุ.มเก็บตัวอย.าง 
๕.๑ จบการศึกษาไม.น,อยกว.าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท.า 
๕.๒ ผ.านการฝPกอบรมหลักสูตรการสุ.มเก็บตัวอย.างตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด 

หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวข,องกับการสุ.มเก็บตัวอย.างตามมาตรฐานสากล โดยกรอกช่ือ-นามสกุล ประวัติ
การศึกษา ประวัติการฝPกอบรม ตามแบบ สมพ.๑๗.๒ ท,ายประกาศน้ี 

๕.๓ มีความรู,ความสามารถในการสุ.มเก็บตัวอย.างตามวิธีการสุ.มเก็บตัวอย.าง ท่ีกรม
วิชาการเกษตรกําหนด 

 
ข,อ ๖  เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบคําขอ และเอกสารตามข,อ ๓ ถึง ข,อ ๕ หากเห็นว.า

ครบถ,วนถูกต,อง เจ,าหน,าท่ีสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลห,องปฏิบัติการ
ทดสอบสินค,าเกษตร และอาหารด,านพืช พิจารณาให,ความเห็นชอบเพ่ือข้ึนทะเบียน และเสนออธิบดี
กรมวิชาการเกษตรหรือผู,ท่ีได,รับมอบหมายเพ่ือออกหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บ
ตัวอย.างฯ 

 
ข,อ ๗  หนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ มีอายุ ๒ ปN นับแต.

วันท่ีออกหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ หากประสงค�ต.ออายุหนังสือสําคัญ 
แสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ ให,ย่ืนคําขอต.ออายุตามแบบ สมพ.๑๘ ท,ายประกาศน้ี 
พร,อมเอกสาร ตามข,อ ๔ ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค,าพืช กรมวิชาการเกษตร 
ก.อนวันท่ีหนังสือสําคัญ แสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ หมดอายุไม.น,อยกว.า ๖๐ วัน 

 
ข,อ ๘  ผู,ได,รับหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ ต,องปฏิบัติ

ดังน้ี 
๘.๑ ผู,สุ.มเก็บตัวอย.างดําเนินการสุ.มเก็บตัวอย.างตามวิธีการสุ.มเก็บตัวอย.างท่ีกรม

วิชาการเกษตรกําหนด ณ โรงคัดบรรจุผักและผลไม,สด 
๘.๒ การจัดการตัวอย.าง 

๘.๒.๑ ภาชนะบรรจุตัวอย.าง ต,องสะอาดมีปRายช้ีบ.งตัวอย.าง และลงลายมือช่ือผู,
สุ.มเก็บตัวอย.าง และวันท่ีสุ.มเก็บตัวอย.าง 
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๘.๒.๒ ต,องมีการเก็บรักษาตัวอย.างโดยตัวอย.างต,องอยู.ในภาชนะบรรจุ และมี
การรักษาอุณหภูมิระหว.างการขนส.งจนถึงห,องปฏิบัติการทดสอบอย.างเหมาะสมตามประเภทของ
ตัวอย.าง เพ่ือให,มั่นใจได,ว.าตัวอย.างจะไม.เสื่อมสภาพ ไม.เกิดการปนเปSTอน หรือการสับเปลี่ยนตัวอย.าง 

 
ข,อ ๙  เม่ือผู,สุ.มตัวอย.างฯ ได,ทําการสุ.มตัวอย.างฯ แล,วให,ผู,ได,รับหนังสือสําคัญการ

ข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มตัวอย.างส.งมอบตัวอย.างดังกล.าวให,ผู,ประกอบการโรงคัดบรรจุผักและผลไม,สด ส.ง
ตัวอย.างไปยังห,องปฏิบัติการทดสอบท่ีสถานประกอบการต้ังอยู.นอกราชอาณาจักรไทย โดย
ห,องปฏิบัติการดังกล.าว ต,องได,รับการรับรอง ISO/IEC 17025 และต,องได,รับการรับรองครอบคลุม
ชนิดตัวอย.างและรายการทดสอบ ไม.น,อยกว.าท่ีระบุไว,ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง 
กําหนดพืชเป)นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๖ และตัวอย.างสินค,าพืชท่ีกําหนดเป)นพืชควบคุมเฉพาะ
ให,ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอและออก
ใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ข,อ ๑๐  ผู,ได,รับหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ ต,องแจ,ง

ข,อมูลต.อกรมวิชาการเกษตร เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข,อมูลรายช่ือเจ,าหน,าท่ีผู,สุ.มเก็บตัวอย.าง หรือ
ข,อมูลท่ีมีผลกระทบต.อความถูกต,องของการสุ.มเก็บตัวอย.าง ภายใน ๗ วัน นับแต.วันท่ีเปลี่ยนแปลง
ข,อมูล 

 
ข,อ ๑๑  กรมวิชาการเกษตรจะตรวจติดตามการสุ.มเก็บตัวอย.างของผู,สุ.มเก็บ

ตัวอย.างภายหลังการได,ข้ึนทะเบียนอย.างน,อย ๑ คร้ังต.อปN หรือกรณีพบป_ญหาการได,รับการแจ,งเตือน 
หรือข,อร,องเรียน 

 
ข,อ ๑๒  บทกําหนดโทษ 
ในกรณีท่ีกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล,ว เห็นว.า มีการฝ`าฝSน หรือไม.ปฏิบัติตาม

ประกาศกรมวิชาการเกษตรจะสั่งพักใช,หรือเพิกถอนหนังสือแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บ
ตัวอย.างฯ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการ ดังน้ี 

๑๒.๑ ฝ`าฝSนหรือไม.ปฏิบัติตามประกาศ หรือกรณีพบป_ญหาการได,รับการแจ,งเตือน 
หรือกรณีได,รับข,อร,องเรียน คร้ังท่ี ๑ ให,เจ,าหน,าท่ีแจ,งเตือนผู,ได,รับหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียน
เป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ เป)นหนังสือ 

๑๒.๒ ฝ`าฝSนหรือไม.ปฏิบัติตามประกาศ หรือกรณีพบป_ญหาการได,รับการแจ,งเตือน 
หรือกรณีได,รับข,อร,องเรียน คร้ังท่ี ๒ โดยเป)นการฝ`าฝSนหรือไม.ปฏิบัติตามประกาศ หรือกรณีพบป_ญหา
การได,รับการแจ,งเตือน หรือข,อร,องเรียนภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต.วันท่ีได,รับการแจ,งเตือน 
ตามข,อ ๑๒.๑ ให,พักใช,หนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ มีกําหนด ๓๐ วัน 

๑๒.๓ ฝ`าฝSนหรือไม.ปฏิบัติตามประกาศ หรือกรณีพบป_ญหาการได,รับการแจ,งเตือน 
หรือข,อร,องเรียน ต้ังแต. ๓ คร้ังข้ึนไป โดยเป)นการฝ`าฝSนหรือไม.ปฏิบัติตามประกาศ หรือกรณีพบ
ป_ญหาการได,รับการแจ,งเตือน หรือข,อร,องเรียนภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต.วันท่ีได,รับการแจ,ง
เตือนตามข,อ ๑๒.๑ ให,เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ผู,ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯไม.
สามารถย่ืนขอเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ เป)นระยะเวลา ๖ เดือนนับแต.วันท่ีถูกเพิกถอนหนังสือสําคัญ
แสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างฯ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดํารงค�  จิระสทัุศน� 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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[เอกสารแนบท,าย] 
 

๑. แบบคําขอข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างเพ่ือส.งตัวอย.างไปทดสอบ ณ 
ห,องปฏิบัติการทดสอบท่ีสถานประกอบการต้ังอยู.นอกราชอาณาจักรไทย (แบบ สมพ.๑๗) 

๒. แบบคําขอต.ออายุหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างเพ่ือส.ง
ตัวอย.างไปทดสอบ ณ ห,องปฏิบัติการทดสอบท่ีสถานประกอบการต้ังอยู.นอกราชอาณาจักรไทย (แบบ 
สมพ.๑๘) 

๓. แบบแสดงรายการเคร่ืองมือและอุปกรณ�สําหรับการสุ.มเก็บตัวอย.าง (แบบ สมพ.
๑๗.๑) 

๔. แบบแสดงรายช่ือผู,สุ.มเก็บตัวอย.าง (แบบ สมพ.๑๗.๒) 
๕. แบบแสดงรายช่ือพนักงานธุรการ (แบบ สมพ.๑๗.๓) 
๖. หนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเป)นผู,สุ.มเก็บตัวอย.างเพ่ือส.งตัวอย.างไป

ทดสอบ ณ ห,องปฏิบัติการทดสอบท่ีสถานประกอบการต้ังอยู.นอกราชอาณาจักรไทย (แบบ สมพ.๑๙) 
 

(ดูข,อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู,จัดทํา 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
ปริญสินีย�/ผู,ตรวจ 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 


