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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

สําหรับการส่งออกผลชมพู่สดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ตามพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสําหรับผลชมพู่สดส่งออก
จากไทยไปจีนระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงควบคุม
คุณภาพตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กําหนดเงื่อนไขการนําเข้าผลชมพู่สดจากประเทศไทย โดยผลชมพู่สดต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันที่
กําหนดสวนชมพู่ และโรงคัดบรรจุต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นั้น 

 
เพื่อให้การส่งออกผลชมพู่สดเป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกผลชมพู่สดไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 
ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“ผลชมพู่สด” หมายความว่า ผลสดของชมพู่ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Syzygium 

samarangense, rose apple ที่ส่งออกจากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
“สวนชมพู่” หมายความว่า สวนชมพู่ที่ผ่านการตรวจประเมินตามระบบการจัดการ

คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) รวมท้ังการ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM) และได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร. 

“โรงคัดบรรจุ” หมายความว่า โรงคัดบรรจุผลชมพู่สดที่ผ่านการตรวจรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) และได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและขึ้น
ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง/หน้า ๙/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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หมวด ๑ 
การขึ้นทะเบียน 

   
 

ข้อ ๔  สวนชมพู่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องผ่านการตรวจประเมิน
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) รวมทั้งการป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 

๔.๑ บุคคลใดประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินสวนชมพู่ GAP ให้ย่ืนแบบคําขอ
ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สําหรับรายเดียว) (แบบ F - ๑) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่รับผิดชอบในท้องที่นั้น ตามเงื่อนไขในระเบียบ
กรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔.๒ สวนชมพู่ที่ขอรับการตรวจประเมิน GAP ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (มกษ. ๙๐๐๑ - ๒๕๕๖) โดยกรมวิชาการเกษตร
จะออกหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับสวนชมพู่ที่ผ่านการตรวจประเมิน GAP 

๔.๓ สวนชมพู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว ต้องเข้ารับการตรวจประเมิน
ด้าน IPM โดยบุคคลใดประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินสวนชมพู่ IPM ให้ย่ืนคําขอตามแบบ IPM ๐๑ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่รับผิดชอบในท้องที่นั้น 

๔.๔ กรมวิชาการเกษตรจะทําการขึ้นทะเบียนให้กับสวนชมพู่ที่ผ่านการตรวจ
ประเมิน GAP และ IPM 

 
ข้อ ๕  โรงคัดบรรจุที่ประสงค์จะส่งออกผลชมพู่สดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ต้องผ่านการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) และได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 

๕.๑ บุคคลใดประสงค์จะขอรับการตรวจสอบรับรองโรงคัดบรรจุผลชมพู่สดตาม
มาตรฐาน GMP ให้ย่ืนคําขอเข้ารับการตรวจสอบรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ
และขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 

๕.๒ โรงคัดบรรจุที่ขอรับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน GMP ต้องปฏิบัติตาม
หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร (สําหรับผลไม้ที่ต้องระวังศัตรูพืชแมลงวันผลไม้) และ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ชมพู่ (มกษ. ๑๗ - ๒๕๕๔) โดยกรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) ให้กับโรงคัดบรรจุผลชมพู่สดที่ผ่านการตรวจ
รับรอง 

 
ข้อ ๖  กรมวิชาการเกษตรจะส่งรายชื่อการขึ้นทะเบียนของสวนชมพู่และโรงคัด

บรรจุให้แก่กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค เพื่อพิจารณาเห็นชอบและประกาศใน
เว็บไซต์ของกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
หมวด ๒ 



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 
 
 

การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   

 
ข้อ ๗  ผู้ส่งออกยื่นคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชตามแบบ พ.ก.๗ ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร หรือด่านตรวจพืช สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
พร้อมทั้งส่งสําเนาคําขอ ตามแบบ พ.ก.๗ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
หรือสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่รับผิดชอบในท้องที่นั้น ก่อนวันทําการตรวจพืชไม่น้อยกว่าหนึ่ง
วัน และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

 
ข้อ ๘  พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร หรือสํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรที่รับผิดชอบในท้องที่ ทําการตรวจสอบผลผลิตชมพู่ก่อนส่งไปโรงคัดบรรจุ ณ สวน
เกษตรกร 

 
ข้อ ๙  พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรสุ่มตรวจผลชมพู่สด ณ โรงคัด

บรรจุ 
 
ข้อ ๑๐  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผลชมพู่สดส่งออก

ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระบุข้อความรับรองพิเศษดังนี้ 
๑ ๐ . ๑  “This consignment is in compliance with the requirements 

specified in the Protocol on Phytosanitary Requirement for Exporting of Thai Fresh 
Rose Apple to China and is free from Pests of Quarantine Importance to China” 

๑๐.๒ “Rose apple were packed at (ช่ือโรงคัดบรรจุภาษาอังกฤษ) GMP No. 
(หมายเลขทะเบียน GMP ของโรงคัดบรรจุ) GAP No. (หมายเลขทะเบียน GAP ของสวนชมพู่) ” 

 
ข้อ ๑๑  การระงับการส่งออก 
๑๑.๑ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรสุ่มตรวจพบศัตรูพืชกักกันมี

ชีวิตของจีน หรือพบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ กรมวิชาการเกษตรจะ
ระงับการส่งออกชั่วคราวสวนชมพู่และโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้อง โดยให้สวนชมพู่และโรงคัดบรรจุนั้น
เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณา เพื่อยกเลิกการระงับการส่งออก
ช่ัวคราว 

๑๑.๒ กรณีที่ได้รับการแจ้งเตือนถึงการตรวจพบศัตรูพืชกักกันมีชีวิตของจีน หรือ
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขอนามัยพืชในการส่งออกผลชมพู่สดไทยไปสาธารณรัฐประชาชน
จีนจากกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรมวิชาการ
เกษตรจะทําการตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะเสนอมาตรการนี้ต่อกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบ
และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทําการประเมินและพิจารณายกเลิกมาตรการระงับ
ช่ัวคราวสวนชมพู่และโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้อง 



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 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



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/จัดทํา 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
ชนิกา/ตรวจ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


