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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และ

การออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนามัย ให้ต้องจด
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร นั้น 

 
เพื่อให้การควบคุมระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าผักและผลไม้สดส่งออกเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. ให้ยกเลิก 

๑.๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปนอร์เวย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑.๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปสหภาพยุโรป 

๑.๓ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนผู้ส่งออกผักชีไปประเทศสิงคโปร์และไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๒. ในประกาศนี้ 

“ผักและผลไม้” หมายความว่า ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของพืชประเภทผัก
และผลไม้ที่ส่งออก 

“โรงงาน” หมายความว่า สถานที่ที่ทําการผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาสินค้า
เกษตรด้านพืชและผลิตภัณฑ์พืช และให้หมายความรวมถึงการรวบรวม การคัดเลือก การบรรจุ การ
แปรรูป และการเก็บรักษา 

“ผู้ส่งออก” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมีการส่งออกสินค้าผักและ
ผลไม้ 

 
๓. การยื่นคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 

ให้ผู้ประสงค์จะส่งออกผักและผลไม้ ย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกตามแบบ 
สมพ. ๔ และ สมพ. ๕ ท้ายประกาศนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๓.๑ ในกรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ 

ฉบับ 
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(๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชย์ ถือว่าเป็นผู้ส่งออกผัก
ผลไม้หรือสินค้าเกษตรกรรม จํานวน ๑ ฉบับ 

(๓) สําเนาหนังสือรับรอง GAP แหล่งผลิตทั้งหมดที่ส่งออก และ 
(๔) สําเนาหนังสือรับรอง GMP ของโรงงานทั้งหมด 

๓.๒ ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่มี วัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับผักผลไม้หรือสินค้าเกษตรกรรม 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท (กรณี
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) แล้วแต่
กรณี จํานวน ๑ ฉบับ 

(๒) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรายการ
จดทะเบียนตลอดทั้งชื่อกรรมการ กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๑ ฉบับ 

(๓) สําเนาหนังสือรับรอง GAP แหล่งผลิตทั้งหมดที่ส่งออก 
(๔) สําเนาหนังสือรับรอง GMP ของโรงงานทั้งหมด 

 
๔. ขั้นตอนการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 

๔.๑ การรับจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐานตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๓ ถ้า

เอกสารหลักฐานครบถ้วนให้เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณารับจดทะเบียนและออก
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก แนบท้ายประกาศนี้ 

๔.๒ อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกมีอายุสองปี นับแต่วันออก

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
 
๕. เงื่อนไขที่ผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกต้องปฏิบัติ 

๕.๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งออกพืชควบคุม
เฉพาะ 

๕.๒ จัดให้มีการติดป้าย หรือฉลาก หรือประทับข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่
ภาชนะบรรจุเฉพาะกรณีการส่งออกไปสหภาพยุโรปและนอร์เวย์ โดยต้องแสดงข้อมูลดังนี้ 

- หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก 
- ช่ือผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก 
- ช่ือสามัญของพืช 
- ช่ือวิทยาศาสตร์ของพืช 
- รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot No. หรือ Batch No. หรือ Code No.) 
- ประเทศผู้ผลิต 

๕.๓ ต้องแจ้งข้อมูลต่อแก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งผลิตผัก
และผลไม้ และโรงงาน หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความปลอดภัยด้านอาหาร ภายใน ๗ วัน นับแต่วัน
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 



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 
 
 

 
๖. บทกําหนดโทษ 

ผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาสั่งให้แก้ไขหรือสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้
นําเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร ครั้งที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเป็นหนังสือ 

๖.๒ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้
นําเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร ครั้งที่ ๒ โดยเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือ
ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือได้รับแจ้งเตือนตาม ๖.๑ ให้พักใช้
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก มีกําหนด ๓๐ วัน 

๖.๓ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้
นําเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร ต้ังแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป โดยเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือได้รับแจ้งเตือน
ตาม ๖.๑ ให้เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 

 
๗. บทยกเว้น 

การนําติดตัวออกไปซึ่งผักและผลไม้เพื่อใช้เฉพาะตัว ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

 
๘. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ออกไปก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ

ให้สามารถใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนผู้ส่งออกสิ้นอายุ 
 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หน้า ๓๕/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 



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. คําร้องขอหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ (แบบ 
สมพ. ๔) 

๒. คําร้องขอหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ (แบบ 
สมพ. ๕) 

๓. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ (แบบ สมพ. ๑๒) 
 
(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 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


