
 
 

 

 

 

CERTIFICATE NO. 
 

HEALTH CERTIFICATE 

FOR  EXPORT OF PROCESSED FOOD PRODUCTS TO GCC COUNTRIES 

PLANT STANDARD AND CERTIFICATION DIVISION (PSCD) 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 

MINISTRY OF AGRICULTURE & COOPERATIVES,  THAILAND 

 

DATE OF ISSUE 
 

REGISTRATION NO. 

 

EXPORTER  (NAME AND ADDRESS) 

CONSIGNEE (NAME AND ADDRESS INCLUDING COUNTRY) 

 

 

 

. 

 

 

PRODUCER (NAME AND ADDRESS) 

PACKING EST. (IF APPLICABLE) (NAME AND ADDRESS) 

 

 

DATE OF SHIPMENT 

MODE OF  TRANSPORT 
VESSEL (VEHICLE IDENTIFICATION NO.) 

 

 SEA  ROAD  AIR 

 

BORDER OF LOADING 

COUNTRY OF  ORIGIN 

ISO CODE 

 

 

 

BORDER OF ENTRY 

COUNTRY OF  DESTINATION 
ISO CODE 

 

 

 

HALAL CERTIFICATE SOURCE: CERTIFICATE NO. 

TEMPERATURE OF FOOD PRODUCT 

 

 
AMBIENT  

CHILLED  FROZEN 

SAMPLE (S) SUBMITTED BY 

DATE OF  SUBMISSION 

 

 

IDENTIFICATION OF THE FOOD PRODUCTS 

NAME AND DESCRIPTION OF FOOD: 

 
 

 HS-CODE 

TREATMENT TYPE 

BRAND NAME 

PRODUCTION DATE 

 
 

 
 

 
 

 
 

EXPIRY DATE 

NO. PACKAGES (CARTONS)  
BATCH/LOT NO. 

TOTAL WEIGHT (KGS.) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVED 

FOR DIRECTOR OF PSCD 

COMMODITIES CERTIFIED FOR: 
 OTHER  AFTER FURTHER PROCESS  HUMAN CONSUMPTION DIRECTLY 

 
HEALTH ATTESTATION 

Food product is in
 conformity with the existing GCC requirements. 

The food product(s) w
as handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority 

and/or officially recognized body and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system. 

I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certific
ate. 

 

 

 

 

 

FOR DIRECTOR GENERAL 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

 

 

   

เอกสารเผยแพร่

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) กรมวชิาการเกษตร

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)กรมวชิาการเกษตร

เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช
ประกอบการส่งออก
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FOR  EXPORT OF PROCESSED FOOD PRODUCTS TO GCC COUNTRIES 

PLANT STANDARD AND CERTIFICATION DIVISION (PSCD) 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE,

MINISTRY OF AGRICULTURE & COOPERATIVES, THAILAND

DATE OF ISSUE 
 

REGISTRATION NO. 

EXPORTER  (NAME AND ADDRESS) 

CONSIGNEE (NAME AND ADDRESS INCLUDING COUNTRY) 

.

PRODUCER (NAME AND ADDRESS) 

PACKING EST. (IF APPLICABLE) (NAME AND ADDRESS) 

DATE OF SHIPMENT 

MODE OF  TRANSPORT 
VESSEL (VEHICLE IDENTIFICATION NO.) 


SEA 

ROAD 
AIR

BORDER OF LOADING 

COUNTRY OF  ORIGIN 

ISO CODE 

BORDER OF ENTRY

COUNTRY OF  DESTINATION 
ISO CODE 

HALAL CERTIFICATE SOURCE: CERTIFICATE NO. 

TEMPERATURE OF FOOD PRODUCT 


AMBIENT 

CHILLED


FROZEN 

SAMPLE (S) SUBMITTED BY 

DATE OF  SUBMISSION 

IDENTIFICATION OF THE FOOD PRODUCTS 

NAME AND DESCRIPTION OF FOOD: 

 HS-CODE 

TREATMENT TYPE 

BRAND NAME 

PRODUCTION DATE 

EXPIRY DATE 

NO. PACKAGES (CARTONS)  
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APPROVED 

FOR DIRECTOR OF PSCD 

COMMODITIES CERTIFIED FOR: 


OTHER  AFTER FURTHER PROCESS  HUMAN CONSUMPTION DIRECTLY 

 
HEALTH ATTESTATION

Food product is in
 conformity with the existing GCC requirements.

The food product(s) w
as handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority 

and/or officially recognized body and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.

I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certific
ate.

FOR DIRECTOR GENERAL 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

   

เอกสารเผยแพร่

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) กรมวชิาการเกษตร

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)กรมวชิาการเกษตร

เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช
ประกอบการส่งออก

เอกสารเผยแพร่
เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช
ประกอบการส่งออก

ที่ปรึกษา
	 นางสาวปรียานุช	ทิพยะวัฒน์		
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คณะผู้จัดท�า
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เรือ่ง การออกใบรบัรองคณุภาพสินค้าเกษตร

แปรรปูด้านพืชประกอบการส่งออก

เอกสารเผยแพร่

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





ค�าน�า

สินค้าเกษตรแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยสินค้าเกษตรแปรรูปส่งออกที่ส�าคัญ  

ได้แก่ น�า้ตาลทราย แป้งมันส�าปะหลัง ข้าว ผกัและผลไม้แปรรปูอืน่ๆ ซ่ึงน�ารายได้เข้าสูป่ระเทศปีละหลายหมืน่ล้านบาท  

จุดเด่นที่ท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสูง คือ คุณภาพของสินค้าและปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอ  

ประกอบกับมีโรงงานผลิตท่ีได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิต 

และผู ้ส่งออกหลักของโลก ปัจจุบันประเด็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) มีบทบาท

มากขึ้น ซึ่งมีหลายประเทศได้ก�าหนดให้เป็นกฎหมาย เพื่อคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ปลอดภัยจากอันตราย 

ที่มาจากอาหาร (Food Hazard)  ผู้ส่งออกประสงค์จะส่งออกสินค้า มีความจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ของประเทศคู่ค้า ซึ่งหลายประเทศต้องการเอกสารจากผู้ส่งออกเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยของอาหารที่น�าเข้า

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช ประกอบด้วยใบรับรอง 

สุขอนามัย (Health Certificate) ซึ่งเป็นเอกสารรับรองด้านความปลอดภัยของสินค้าและใบรับรองการขาย 

(Certificate of Free sale) ทีรั่บรองว่าผลติภณัฑ์ได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานหลักปฏบิติัทีดี่ส�าหรับการผลติ 

(Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ซึ่งจะสร้างความมั่นใจแก่ประเทศคู่ค้ามากขึ้น กองพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช จึงจัดท�าเอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป 

ด้านพืชประกอบการส่งออก ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ส�าหรับผู ้ประกอบการส่งออกและผู้สนใจ ให้เข้าใจ 

หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และขัน้ตอนในการขอใบรบัรองคณุภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช ท้ังน้ี เพ่ือสนับสนุนศกัยภาพ 

ในการส่งออกของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

(นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์)

ผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

มกราคม ๒๕๖๑

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สารบัญ
หน้า

ความจ�าเป็นของใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก ๑

ประเภทของใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก ๑

 ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช ๑

 ใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต (Whole Product System) ๑

 - คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต ๑

 - เอกสารประกอบการขอเข้ารับการรับรองแบบทั้งระบบการผลิต ๒

 ใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต (Lot by Lot) ๒

 - คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต (ส�าหรับประเทศทั่วไป) ๓

 - คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต (ส�าหรับประเทศในกลุ่มอ่าว) ๓

 หากประสงค์ขอใบรับรองสุขอนามัยต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง? ๔

 ขั้นตอนการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช ๗

 ใบรับรองการขาย (Certificate of Free sale) ๘

 - คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองการขาย  ๘

 - เอกสารประกอบการขอใบรับรองการขาย ๘

สาเหตุที่ไม่สามารถขอใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองการขายได้ ๙

เอกสารอ้างอิง   ๑๐

ภาคผนวก

 ตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยแบบรับรองทั้งระบบการผลิต ๑๒

 ตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต (ส�าหรับประเทศทั่วไป) ๑๓

 ตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัย (ส�าหรับประเทศกลุ่มอ่าว) ๑๔

 ตัวอย่างค�าร้องขอใบรับรองสุขอนามัยส�าหรับประเทศทั่วไป (กมพ. 1) ๑๕

 ตัวอย่างค�าร้องขอใบรับรองสุขอนามัย ส�าหรับประเทศกลุ่มอ่าว (กมพ. 1-1) ๑๖

 ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง  ๑๗

 ตัวอย่างหนังสือบริษัทฯ แจ้งขอใบรับรองสุขอนามัย ๑๘

 ตัวอย่างหนังสือสอบถามรายการทดสอบ ๑๙

 ตัวอย่างแบบค�าร้องขอใบรับรองการขาย (Certificate of Free sale) กมพ.24 ๒๐

 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ๒๑

 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประกอบการ ๒๒

 ตัวอย่างใบรับรองการขาย (Certificate of Free sale) ๒๓

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



๑. ความจ�าเป็นของใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช

การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชออกนอกราชอาณาจักร สามารถด�าเนินการส่งออกได้โดยไม่มี 

ข้อก�าหนด หรือเป็นมาตรการสมัครใจ ไม่เป็นข้อบังคับจากประเทศไทย ขึ้นกับข้อก�าหนดของประเทศปลายทาง

หรือความต้องการของคู่ค้าเป็นหลัก 

๒. ประเภทของใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช

๒.๑ ใบรบัรองสขุอนามยั (Health Certificate) คอื ใบรบัรองด้านความปลอดภยัในสนิค้าเกษตรแปรรปู

ด้านพืช

๒.๒ ใบรับรองการขาย (Certificate of Free sale) คือ ใบรับรองที่ประกอบด้วยรายละเอียดผู้ผลิต  

ทีต่ัง้สถานทีผ่ลติ และรายชือ่ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการรับรองระบบการผลิต GMP และ/หรือ HACCP จากกรมวชิาการเกษตร 

หรือหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

๒.๑ ใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) สินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช 

 ประเภทของใบรบัรองสขุอนามยัสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช (Health Certificate) แบ่งออกเป็น 

๒ ประเภท ได้แก่

 ๒.๑.๑ ใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต (Whole Product System)

 ๒.๑.๒ ใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต (Lot by Lot)

 ๒.๑.๑ ใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต (Whole Product System) 

  คือ ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชที่รับรองระบบการผลิต ซึ่งต้องผ่าน

การพิจารณาจากคณะท�างานพิจารณาการออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช 

  ข้อก�าหนดในการออกใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต 

  - ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis Report) ต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจาก 

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างวิเคราะห์ (Received Date)

  - สามารถขอใบรบัรองสขุอนามยัได้ ไม่จ�ากดัรุน่การผลติ ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้และปรมิาณ

การส่งออก 

  - ไม่ระบุรายการทดสอบ/ผลทดสอบ ลงในใบรับรองสุขอนามัย

  คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิต

  - สถานประกอบการผลิตต้องจดทะเบียนเป็นโรงงานเท่านั้น

  - สถานประกอบการผลติต้องได้รบัการรบัรองระบบ GMP และ HACCP จาก กรมวชิาการเกษตร 

หรือหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

ขอใบรับรองสุขอนามัยทั้งระบบการผลิต

  - สถานประกอบการผลิตต้องขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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  เอกสารประกอบการยื่นขอการรับรองแบบทั้งระบบการผลิต

  ๑. หนงัสอืแจ้งความจ�านงเข้ารบัการพจิารณาขอใบรบัรองสขุอนามยัแบบรบัรองทัง้ระบบ

การผลิต ถึงผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์ขอ 

ใบรับรองสุขอนามัยแบบรับรองทั้งระบบการผลิต

  ๒. ส�าเนาหนังสือรับรองระบบ GMP และ HACCP จากกรมวิชาการเกษตร หรือ 

หน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

ขอใบรับรองสุขอนามัยทั้งระบบการผลิต

  ๓. รายละเอียดเกณฑ์คุณภาพของสินค้า (Specification of Product) และขั้นตอน 

การผลิต (Processing Flow Diagram)

  ๔. มาตรฐานพร้อมรายการทดสอบและเกณฑ์ก�าหนด ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จะ

ขอใบรับรองสุขอนามัยทั้งระบบการผลิต ภาคผนวก ๓ คู่มือ การให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณถาพ

สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓)

  ๕. ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis Report) โดยมีรายการทดสอบตามข้อ ๔  

จากห้องปฏิบัติการท่ีกรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับความสามารถ และมีอายุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากวันที ่

ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างวิเคราะห์ (Received Date)

  ๖. พิจารณาสิทธิการขอใบรับรองสุขอนามัย โดยคณะท�างานพิจารณาการออก

ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช เมื่อผ่านการพิจารณาจึงสามารถขอใบรับรองสุขอนามัย 

แบบทั้งระบบการผลิตได้

  ๗. เมือ่ได้รบัสทิธใินการขอใบรบัรองสขุอนามยัแบบทัง้ระบบการผลติแล้ว ให้รกัษาสถานะ

โดยการส่งใบรายงานผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง (ทุก ๑๘๐ วัน) หากผลทดสอบไม่ต่อเนื่องจะถูกยกเลิกสิทธิใน

การขอใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบการผลิตทันที

 ๒.๑.๒ ใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต (Lot by Lot) 

  คือ ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชท่ีรับรองเฉพาะรุ่นการผลิตนั้นๆ  

มี ๒ แบบ ได้แก่ 

  ๒.๑.๒.๑ ใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต ส�าหรับประเทศทั่วไป

  ๒.๑.๒.๒ ใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต ส�าหรับประเทศในกลุ่มอ่าว

  ข้อก�าหนดในการออกใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต

  ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis Report) ก�าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

  อาหารกระป๋อง ๑๘๐ วัน นบัต้ังแต่วนัส่งตัวอย่าง (Received Date) 

  อาหารทั่วไปและอาหารแช่เยือกแข็ง ๙๐ วัน นบัตัง้แต่วนัส่งตวัอย่าง (Received Date) 

  พืชผักและผลไม้สด (เก็บที่ ๔-๑๐ C �) ๑๔ วัน นบัตัง้แต่วนัส่งตวัอย่าง (Received Date) 

  - จ�ากัดปรมิาณการส่งออก โดยปรมิาณการส่งออกเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การสุม่ตัวอย่าง

ทีร่ะบใุน คูมื่อ การให้บรกิารตรวจสอบและออกใบรบัรองคณุภาพสนิค้าเกษตรเพือ่การส่งออก (ฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่๓)

  - สนิค้าทีย่ืน่ขอใบรบัรองสขุอนามยัต้องเป็นสินค้ารุน่การผลติ (Lot) เดียวกบัทีส่่งตวัอย่างทดสอบ

  - ระบุรายการทดสอบ/ผลทดสอบ ลงในใบรับรองสุขอนามัย

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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  ๒.๑.๒.๑ คณุสมบัตขิองผูข้อใบรบัรองสขุอนามยัแบบแต่ละรุน่การผลติ  ส�าหรบัประเทศท่ัวไป

   ๑. สถานประกอบการผลิตเป็นโรงงาน

    ๑.๑ เอกสารประกอบการอนุญาตผลิตอาหาร

    โรงงานที่ผลิตอาหารประเภทที่ ๑

    - ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.๒)

    - ใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีนต�ารบัอาหาร (อ.๑๘) ทีแ่สดงเลขสารบบอาหาร 

(เลข อย.) โดยมรีายละเอยีดของผลิตภณัฑ์ทีจ่ะยืน่ขอใบรับรองสขุอนามยั

    โรงงานทีผ่ลติอาหารประเภทที ่๒ และ ๓

    - ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.๒)

    - ใบค�าขออนญุาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.๓) หรอื ใบจดทะเบยีนอาหาร/แจ้ง

รายละเอยีดอาหาร (สบ.๕) ทีแ่สดงเลขสารบบอาหาร โดยมรีายละเอยีดของผลติภณัฑ์ทีจ่ะยืน่ขอใบรบัรองสขุอนามยั

    โรงงานที่ผลิตอาหารประเภทที่ ๔

    - ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.๔) หรอื ใบอนญุาตต้ังโรงงานผลิต

อาหาร (อ.๒)

    ๑.๒ หนงัสอืรบัรองระบบ GMP และ/หรอื HACCP ทีม่ขีอบข่ายการรบัรอง

ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย

   ๒. สถานประกอบการไม่เข้าข่ายโรงงาน ต้องมี

    - ใบค�าขอเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.๑)

    - ใบค�าขออนญุาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.๓) หรอื ใบจดทะเบยีนอาหาร (สบ.๕) 

หรือหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

  ๒.๑.๒.๒ คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต ส�าหรับ

ประเทศในกลุม่อ่าว (ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์, ประเทศซาอดีุอาระเบยี, ประเทศคเูวต, ประเทศโอมาน, 

ประเทศกาตาร์ และประเทศบาห์เรน)

   ๑. สถานประกอบการผลิตต้องเป็นโรงงาน เท่านั้น (ข้อก�าหนดของกลุ่มอ่าว)

    ๑.๑ เอกสารประกอบการอนุญาตผลิตอาหาร

    โรงงานที่ผลิตอาหารประเภทที่ ๑

    - ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.๒)

    - ใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีนต�ารบัอาหาร (อ.๑๘) ทีแ่สดงเลขสารบบอาหาร 

(เลข อย.) โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย

    โรงงานที่ผลิตอาหารประเภทที่ ๒ และ ๓

    - ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.๒)

    - ใบค�าขออนญุาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.๓) หรอื ใบจดทะเบยีนอาหาร/แจ้ง 

รายละเอียดอาหาร (สบ.๕) ท่ีแสดงเลขสารบบอาหาร โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอ 

ใบรับรองสุขอนามัย

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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    โรงงานที่ผลิตอาหารประเภทที่ ๔

    - ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือ ใบอนุญาตตั้งโรงงาน 

ผลิตอาหาร (อ.๒)

    ๑.๒ หนงัสอืรบัรองระบบ GMP และ/หรอื HACCP ทีม่ขีอบข่ายการรบัรอง

ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย

    ๑.๓ ใบรับรอง Halal จากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม 

แห่งประเทศไทย (สกอท.) หรือส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด (สกอจ.)

หากประสงค์ขอใบรับรองสุขอนามัยต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง???
๑. การจัดท�าทะเบยีนประวติั: ผูป้ระกอบการควรตรวจสอบคุณสมบติัว่าครบถ้วน สามารถขอใบรับรอง

สุขอนามัยได้หรือไม่ หากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อท�าทะเบียนประวัติให้แล้วเสร็จก่อน

ขอใบรับรองสุขอนามัย เอกสารประกอบการท�าทะเบียนประวัติ (ครั้งแรก) ประกอบด้วย 

 ๑.๑ กรณีสถานประกอบการเป็นโรงงาน

  ๑.๑.๑ เอกสารประกอบการอนุญาตผลิตอาหาร

   โรงงานที่ผลิตอาหารประเภทที่ ๑

   - ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.๒)

   - ใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีนต�ารบัอาหาร (อ.๑๘) ทีแ่สดงเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)  

โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย

   โรงงานที่ผลิตอาหารประเภทที่ ๒ และ ๓

   - ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.๒)

   - ใบค�าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.๓) หรือ ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้ง 

รายละเอยีดอาหาร (สบ.๕) ทีแ่สดงเลขสารบบอาหาร โดยมรีายละเอยีดของผลติภณัฑ์ทีจ่ะยืน่ขอใบรบัรองสขุอนามยั

   โรงงานที่ผลิตอาหารประเภทที่ ๔

   - ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.๔) หรอื ใบอนญุาตตัง้โรงงานผลติอาหาร (อ.๒)

 ๑.๑.๒ หนังสือรับรองระบบ GMP และ/หรือ HACCP ที่มีขอบข่ายการรับรองตรงกับ

ผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย

 ๑.๑.๓ หนงัสอืมอบอ�านาจ  (กรณผีูม้อี�านาจลงนามมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัด�าเนนิการแทน) 

ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก�าหนด

 ๑.๑.๔ แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

 ๑.๑.๕ แบบฟอร์มรายละเอียดของผู้ประกอบการส่งออกที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและ 

ครบถ้วน 

 ๑.๑.๖ ส�าเนาหนังสือส�าคัญการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร  

(กรณีการขอใบรับรองสุขอนามัยแบบทั้งระบบ หรือใบรับรองการขาย) 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 ๑.๒ กรณีสถานประกอบการไม่เข้าข่ายโรงงาน

  ๑.๒.๑ ใบค�าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.๑) 

  ๑.๒.๒ ใบค�าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.๓) ที่แสดงเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) หรือ

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.๕) ที่แสดงเลขสารบบอาหารและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

ทีจ่ะยืน่ขอใบรับรองสขุอนามยั และ/หรอื หนังสอืรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ทีม่ขีอบข่ายการรบัรอง

ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย 

  ๑.๒.๓ หนังสอืมอบอ�านาจ (กรณผีูม้อี�านาจลงนามมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัด�าเนนิ

การแทน) ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก�าหนด

  ๑.๒.๔ แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

  ๑.๒.๕ แบบฟอร์มรายละเอียดของผู้ประกอบการส่งออกที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบ

ถ้วน 

  ๑.๒.๖ เอกสารในข้อ ๑.๑.๑ – ๑.๒.๒ ให้ส�าเนาและรับรองส�าเนาโดยผู้มอี�านาจลงนามพร้อม

ประทับตรายางของบริษัท

  ๑.๒.๗ หากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารในข้อ ๑.๑ หรือข้อ ๑.๒ ต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ 

กรมวิชาการเกษตรทราบ

๒. ต้องทราบรายการทดสอบของผลิตภัณฑ์: ผู้ประกอบการควรสอบถามมาตรฐาน/ข้อก�าหนดหรือ

รายการทดสอบจากคู่ค้าก่อน เพื่อตรวจสอบว่าคู่ค้าต้องการให้ตรวจสอบรายการทดสอบใดบ้าง หากไม่มีข้อ

ก�าหนดของคูค้่าให้ใช้มาตรฐานภายในประเทศหรอืมาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรก�าหนดให้ (อ้างองิตามคูม่อืการ

ให้บรกิารตรวจสอบและออกใบรบัรองคณุภาพสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออก ฉบบัปรบัปรงุ คร้ังที ่๓ (ภาคผนวก ๓)

๓. เตรียมตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบ: เมื่อทราบรายการทดสอบแล้ว ผู้ประกอบการจัดเตรียมจ�านวน

ตัวอย่างให้ถูกต้องและครบถ้วนตามจ�านวนและวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง (อ้างอิงตามคู่มือการให้บริการตรวจสอบ

และออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ (ตั้งแต่หน้า ๒ โดยพิจารณา 

หลักเกณฑ์การสุ่มเก็บตามผลิตภัณฑ์)

๔. การส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ: ให้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการท่ีกรมวิชาการเกษตรให้การ

ยอมรับความสามารถในรายการทดสอบที่ได้รับการยอมรับความสามารถเท่านั้น โดยให้แนบส�าเนาแบบฟอร์ม

รับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง พร้อมตัวอย่างทดสอบให้ห้องปฏิบัติการ (แบบฟอร์มรับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง 

ฉบับจริงให้ยื่นประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยกับกรมวิชาการเกษตร)

หมายเหตุ ขอให้ตรวจสอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ วันผลิต วันหมดอายุ ให้ถูกต้องก่อนการส่งตัวอย่างทดสอบ 

เนื่องจากเป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถแก้ไขได้

๕. การยื่นเอกสารขอใบรับรองสุขอนามัย: เมื่อได้รับใบรายงานผลการทดสอบ (Test Report หรือ 

Analysis Report) แล้วให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย ดังนี้

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 ๕.๑ หนังสือบริษัทฯ แจ้งขอใบรับรองสุขอนามัย

 ๕.๒ ค�าร้องขอใบรับรองสุขอนามัย (กมพ.๑ หรือ กมพ.๑-๑)

 ๕.๓ แบบฟอร์มรับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง (Sample Collection Form)

 ๕.๔ ใบรายงานผลการทดสอบ (Test Report หรือ Analysis Report)

 ๕.๕ รายการทดสอบตามมาตรฐานที่อ้างอิงใช้

  ช่องทางการส่งเอกสารเพื่อขอใบรับรองสุขอนามัย

  - ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง 

   กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ตึก ๘ ชั้น กรมวิชาการเกษตร 

   (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

  - ทางโทรสาร เบอร์โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๔๔๘

  - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: rcgpdoa@gmail.com

  - ทางไปรษณีย์ ที่อยู่: กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

   กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 

   เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

(เอกสารฉบับจริงให้น�ามายื่นในวันที่รับใบรับรองสุขอนามัย)

**เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ใช้เวลาด�าเนินการ ๔ วันท�าการ 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ขั้นตอนการออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช

ผู้ประกอบการยื่นค�าร้องขอใบรับรองสุขอนามัย

สินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช

จนท.กลุม่จดทะเบียนและออกใบรบัรอง รับค�าร้องขอ, ตรวจสอบ 

เอกสารค�าร้อง และเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ประกอบการ

แก้ไขเอกสาร

ให้ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน
1 วันท�าการ

จนท. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าพิจารณา

สรุปผลในใบรายงานผลการทดสอบ

ถูกต้อง

ยอมรับ

ผลการทดสอบ1 วันท�าการ
ไม่ยอมรับ

ยอมรับ

ผู้ประกอบการ

ส่งตัวอย่าง

วิเคราะห์ใหม่

จนท.กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง คุมโควตาการส่งออก, พิมพ์ใบรับรองสุขอนามัย

½ วันท�าการ

จนท. กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง /กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

ตรวจสอบความถูกต้องการโอนถ่ายข้อมูล

½ วันท�าการ

ผู้มีอ�านาจลงนามในใบรับรองสุขอนามัย

1 วันท�าการ

ผู้ประกอบการช�าระค่าธรรมเนียมและรับใบรับรองสุขอนามัย

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๒.๒ ใบรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)

 คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองการขาย 

 - สถานประกอบการผลิตต้องจดทะเบียนเป็นโรงงานเท่านั้น

 - สถานประกอบการผลิตต ้องได ้รับการรับรองระบบ GMP หรือ HACCP จาก 

กรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ในขอบข่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอใบรับรองสุขอนามัยทั้งระบบการผลิต

 - สถานประกอบการผลิตต้องขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร

  เอกสารประกอบการขอ

 ๑. ใบค�าร้องขอใบรับรองการขาย กมพ. ๒๔ ที่กรอกข้อความด้วยการพิมพ์และลงนาม 

พร้อมประทับตราของผู้ส่งออกเท่านั้น

 ๒. ส�าเนาใบรับรอง GMP หรือ HACCP จากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยรับรองโรงงาน 

ผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอใบรับรองการขาย

 ๓. ส�าเนาหนังสือส�าคัญการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

 ๔. หนังสอืมอบอ�านาจ (กรณีผูม้อี�านาจลงนามมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัด�าเนนิการแทน) 

ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก�าหนด

 ๕. ผู้ประกอบการยื่นเอกสารตามข้อ ๑-๔ ตามช่องทางการให้บริการ ดังนี้

  - ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง 

   กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ตึก ๘ ชั้น กรมวิชาการเกษตร  

(ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

  - ทางโทรสาร เบอร์โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๔๔๘

  - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: rcgpdoa@gmail.com

  - ทางไปรษณีย์ ที่อยู่: กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง 

   กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 

   เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

 ๖. กลุ ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  

กรมวิชาการเกษตร ด�าเนินการออกใบรับรองการขาย ภายใน ๔ วันท�าการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน

(เอกสารฉบับจริงให้น�ามายื่นในวันที่รับใบรับรองการขาย)

**เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ใช้เวลาด�าเนินการ ๔ วันท�าการ **

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สาเหตุที่ไม่สามารถขอใบรับรองสุขอนามัยหรือใบรับรองการขาย

๑. จ�านวนตัวอย่างไม่ถูกต้องตามวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น จ�านวนตัวอย่างน้อยเกินไป

 ส่งผลให้ - ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามจ�านวนที่ต้องการได้

  - ไม่สามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยได้

๒. ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis Report) หมดอายุ นับจากวันห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง

วิเคราะห์ (Received Date)

 ส่งผลให้ - ไม่สามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยได้

๓. เอกสารค�าร้องขอ กมพ.๑, ใบสุ่มเก็บตัวอยา่ง, ใบรายงานผลการทดสอบไม่ถกูต้อง (รายละเอียด

ไม่ตรงกัน)

 ส่งผลให้ - ต้องท�าการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง การออกหนังสือรับรองสุขอนามัยล่าช้า 

๔. รายการทดสอบไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีการสอบถามรายการทดสอบก่อนส่งตัวอย่างวิเคราะห์

 ส่งผลให้ - ต้องส่งวิเคราะห์เพิ่มเติม 

  - การออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าแปรรูปล่าช้า

๕. ส่งตัวอย่างวิเคราะห์หลังจากมีการส่งออกไปแล้ว

 ส่งผลให้ - ไม่สามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยได้

๖. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือรายการทดสอบใดๆ โดยไม่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบ

 ส่งผลให้ - ไม่สามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยได้

๗. คุณสมบัติไม่ครบถ้วน

 ส่งผลให้ - ไม่สามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยหรือใบรับรองการขาย

๘. ส่งตวัอย่างทดสอบกบัห้องปฏบิตักิารทีไ่ม่ได้รบัการยอมรบัความสามารถ หรอืรายการทดสอบไม่

ได้รับการยอมรับความสามารถ

 ส่งผลให้ - ไม่สามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยได้

๙. การแก้ไขชื่อผลิตภัณฑ์/วันผลิต/วันหมดอายุ หลังจากได้รับใบรายงานผลการทดสอบแล้ว

 ส่งผลให้ – ไม่สามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ห้ามแก้ไข

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เอกสารอ้างอิง

คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกส�านักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓). กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. ๙๖ หน้า.

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก



ตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยแบบรับรองทั้งระบบการผลิต
 
   

 
 

AC0929H00000000 
 Health  Certificate  

 Country  of  origin  :  THAILAND 
 Certificate No.  :  

Responsible Ministry : MINISTRY OF AGRICULTURE & COOPERATIVES,  THAILAND 
Certifying Department : DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

  Plant Standard and Certification Division (PSCD) 
and address : 50  Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900  Thailand 

I     Identification  of  product 

Name of the product  :  

       Lot/production date/Best before:  
 

Registration No.  :  

Commercial marks on the package  :  

 

Number of package  :  Weight       :  

II     Origin  of  product 

Name and address of the establishment  :    .  
 

      Name and address of the exporter  :   

 

III     Destination  of  product 

Place of departure  :  

Place of destination  :  

Date of shipment  :  Mode of transport  :     

Vessel  :  

Name and address of consignee  :  
 

 
 

The product (s) described above is /are fit for human consumption. 

   

………………………………… 
FOR DIRECTOR OF PSCD 

  

Issue at BANGKOK , THAILAND on ……………. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

……………………………………… 
FOR  DIRECTOR GENERAL, 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

  

 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยแบบแต่ละรุ่นการผลิต (ส�าหรับประเทศทั่วไป)
 

 

  
 
 

 COPY 

CERTIFICATE NO.  HEALTH  CERTIFICATE 
PLANT STANDARD AND CERTIFICATION DIVISION (PSCD) 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
MINISTRY OF AGRICULTURE & COOPERATIVES,  THAILAND 

AC0929H00000000 
DATE OF ISSUE  

EXPORTER  (NAME AND ADDRESS) CONSIGNEE (NAME AND ADDRESS INCLUDING COUNTRY) 

  
  
  

DATE OF SHIPMENT MODE OF  TRANSPORT COUNTRY OF  DESTINATION 

   SEA  ROAD  AIR  

VESSEL  PLACE OF  DEPARTURE 

  
  

SAMPLE (S) SUBMITTED BY DATE OF  SUBMISSION 

  
  

SHIPPING MARKS DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY WEIGHT 

  CTNS. N.W. (KGS) 

 
 

  

    

RESULT OF ANALYSIS : 

   

   
   
   
   
   

 
         

DATE OF ANALYSIS APPROVED FOR DIRECTOR OF PSCD 

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SAMPLE OF THE ABOVE MENTIONED CONSIGNMENT ...................................... 

 

 

 

 ………………………………… 
FOR  DIRECTOR   GENERAL 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
  

 
 
 
 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัย (ส�าหรับประเทศกลุ่มอ่าว)

ใช้ได้แบบทั้งระบบการผลิตและแบบแต่ละรุ่นการผลิต
 
  

 
 

CERTIFICATE NO.  HEALTH CERTIFICATE 
FOR  EXPORT OF PROCESSED FOOD PRODUCTS TO GCC COUNTRIES 

PLANT STANDARD AND CERTIFICATION DIVISION (PSCD) 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 

MINISTRY OF AGRICULTURE & COOPERATIVES,  THAILAND 

 

DATE OF ISSUE  REGISTRATION NO. 
 

EXPORTER  (NAME AND ADDRESS) CONSIGNEE (NAME AND ADDRESS INCLUDING COUNTRY) 

  
 . 
  
PRODUCER (NAME AND ADDRESS) PACKING EST. (IF APPLICABLE) (NAME AND ADDRESS) 
  

DATE OF SHIPMENT MODE OF  TRANSPORT VESSEL (VEHICLE IDENTIFICATION NO.) 

  SEA  ROAD  AIR  

BORDER OF LOADING COUNTRY OF  ORIGIN ISO CODE 

   

BORDER OF ENTRY COUNTRY OF  DESTINATION ISO CODE 

   

HALAL CERTIFICATE SOURCE: CERTIFICATE NO. TEMPERATURE OF FOOD PRODUCT 

  AMBIENT  CHILLED  FROZEN 

SAMPLE (S) SUBMITTED BY DATE OF  SUBMISSION 

  

IDENTIFICATION OF THE FOOD PRODUCTS 

NAME AND DESCRIPTION OF FOOD: 

 
 

 

HS-CODE TREATMENT TYPE BRAND NAME PRODUCTION DATE 
 
 

 
 

 
 

 
 

EXPIRY DATE NO. PACKAGES (CARTONS)  BATCH/LOT NO. TOTAL WEIGHT (KGS.) 
 
 

 
 

  

 

      

APPROVED FOR DIRECTOR OF PSCD 

COMMODITIES CERTIFIED FOR:  OTHER  AFTER FURTHER PROCESS  HUMAN CONSUMPTION DIRECTLY 

 
HEALTH ATTESTATION 
Food product is in conformity with the existing GCC requirements. 
The food product(s) was handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority 
and/or officially recognized body and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system. 
I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate. 

    

 FOR DIRECTOR GENERAL 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE   

  
 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างค�าร้องขอใบรับรองสุขอนามัย (กมพ.๑) ส�าหรับประเทศทั่วไป

  กมพ. 1 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก  

ค ำร้องขอใบรับรองสุขอนำมัย 
Health Certificate 

 

กองพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำพืช 
กรมวชิำกำรเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ส ำหรับผู้ประกอบกำรกรอก 
ค ำร้องเลขท่ี   ตอ้งกำรใบรับรองสุขอนำมยั 
   ส ำเนำ   ฉบบั 
วนัท่ีรับ       ระบุขอ้ควำมพิเศษ  
ผูรั้บค ำร้อง         FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
    
EXPORTER  (NAME AND ADDRESS)  ผูส่้งออก  (ช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัท)์ CONSIGNEE (NAME AND ADDRESS INCLUDING COUNTRY)  ผูรั้บสินคา้ (ช่ือ ท่ีอยู ่ประเทศ) 
  
  
  

DATE OF SHIPMENT  (วนัท่ีส่งออก) MODE OF TRANSPORT  (ส่งออกโดยทำง) 

 SEA   เรือ ROAD  บก   AIR  อำกำศ 

COUNTRY OF DESTINATION   (ประเทศปลำยทำง)               
  

VESSEL  (ช่ือพำหนะ) PLACE OF DEPARTURE   (ท่ำหรือท่ีส่งออก) 
  

  

MANUFACTURER (ผูผ้ลิตสินคำ้)  ANALYSIS REPORT NO. (เลขท่ีรำยงำนผลทดสอบ)  
 DATE (วนัท่ี)  

ITEM NO. 
ตวัอยำ่งท่ี 

SHIPPING MARK 
เคร่ืองหมำย 

บนหีบห่อสินคำ้ 

(DESCRIPTION OF GOODS) 
รำยละเอียดสินคำ้ 

QUANTITY 
จ ำนวนหีบห่อ 

(CTNS.) 

WEIGHT 
น ้ำหนกั 

N.W. (KGS) 
G.W. (KGS) 

TOTAL 
AMOUNT 

มูลค่ำ 
US$ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  หมำยเหตุ   กรอกขอ้มูลเป็นภำษำองักฤษ    

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรข้ำงต้นถูกต้องตรงกบัควำมเป็นจริงทุกประกำร 

วนัท่ี  
ลำยมือช่ือและตรำประทบัของผูส่้งออก 

 
 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างค�าร้องขอใบรับรองสุขอนามัย (กมพ.๑-๑) ส�าหรับประเทศกลุ่มอ่าว

  

  กมพ. 1-1 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก  

ค ำร้องขอใบรับรองสุขอนำมยัส ำหรับประเทศในกลุ่มอ่ำว 
Health Certificate 

กองพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำพืช 
กรมวชิำกำรเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ส ำหรับผู้ประกอบกำรกรอก 
ค ำร้องเลขท่ี   ตอ้งกำรใบรับรองสุขอนำมยั 
   ส ำเนำ   ฉบบั 
วนัท่ีรับ       ระบุขอ้ควำมพิเศษ 
ผูรั้บค ำร้อง   FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 

EXPORTER  (NAME AND ADDRESS)  ผูส่้งออก  (ช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัท)์ CONSIGNEE (NAME AND ADDRESS INCLUDING COUNTRY)  ผูรั้บสินคำ้ (ช่ือ ท่ีอยู ่ประเทศ) 
  
  
  

PRODUCER NAME AND ADDRESS   (ผูผ้ลิตสินคา้) PACKING EST.    (If applicable)    NAME AND ADDRESS   ผูบ้รรจุหีบห่อ (ถา้มี) 

  
  

DATE OF SHIPMENT  (วนัท่ีส่งออก) MODE OF TRANSPORT  (ส่งออกโดยทาง) 

      SEA   เรือ         ROAD  บก        AIR  อากาศ                       
VESSEL (VEHICLE 
IDENTIFICATION)  
ช่ือพาหนะ 

 
 
BORDER OF LOADING/ 
COUNTRY OF DISPATCH 
(ด่านท่ีส่งออก) 

 
COUNTRY OF ORIGIN 

ประเทศท่ีส่งออก  ISO CODE  

BORDER OF ENTRY/ 
COUNTRY OF DESTINATION 
(ด่านท่ีน าเขา้) 

 
COUNTRY OF DESTINATION 
ประเทศปลายทาง  ISO CODE  

HALAL CERTIFICATE SOURCE: 
CERTIFICATE NO. 
(การรับรองเคร่ืองหมายฮาลาล) 

 
TEMPERATURE OF FOOD PRODUCT  
 AMBIENT  CHILLED  FROZEN 

  

SAMPLE (S) SUBMITTED BY (ผูส่้งตวัอยา่ง) ANALYSIS REPORT NO. (เลขท่ีรายงานผลทดสอบ)  
 DATE (วนัท่ีส่งตวัอยำ่ง)  

IDENTIFICATION OF THE FOOD PRODUCTS  

NAME & DESCRIPTION OF FOOD (ช่ือและรายละเอียดสินคา้) 
 

 

 

 

 

HS-CODE TREATMENT TYPE BRAND NAME PRODUCTION DATE 

    

EXPIRY DATE NO PACKAGES 
(CTN/BAG/BOX) BATCH/LOT NO. TOTAL WEIGHT (KGS.) TOTAL AMOUNT (USD) 

     

 

COMMODITIES CERTIFIED FOR:    OTHER (อ่ืน ๆ)     AFTER FURTHER PROCESS (หลงัผา่นขบวนการ)    HUMANCONSUMPTION DIRECTLY (บริโภคทนัที) 

หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ 
 

วนัท่ี  
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรข้ำงต้นถูกต้องตรงกบัควำมเป็นจริงทุกประกำร 

 
ลำยมือช่ือและตรำประทบัของผูส่้งออก 

 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง (Sample Collection Form)

โปรดศึกษาวิธีการกรอกข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มโดยการพมิพ์ 
 

 แบบฟอร์มรับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
(SAMPLE COLLECTION FORM) 

 

PLANT STANDARD AND CERTIFICATION DIVISION (PSCD) 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE (DOA) 

กองพัฒนาระบบและ 
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
กรมวิชาการเกษตร  
โทร. (66) 02-9407440 
www.doa.go.th/psco 

 

1. วันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง (DATE COLLECTED) : 
     

 

2. รหัสผลิตภณัฑ์ (PRODUCT CODE) : 
                  

 

3. วันที่ผลิต (MFG. DATE) : 
    

 

4. วันหมดอาย ุ(EXP. DATE) : 
               ´ 

 

5. ชื่อผลิตภณัฑ์ (PRODUCT NAME) :  
   ชื่อภาษาไทย (THAI NAME)                  
                   
   ชื่อภาษาอังกฤษ (ENGLISH NAME)             
                   
 

6. สถานที่ผลิต (NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER) : 
        
        

 

7. สถานที่สุ่มเกบ็ตัวอยา่ง (COLLECTING LOCATION) : 
         
        

 

8. ห้องปฏบิัติการที่ส่งทดสอบ (TESTING LABORATORY) : 
        

 

9. วันที่น าส่งตัวอยา่ง (DATE DELIVERED) : 
        

 

10. วัตถุประสงค์การสุ่มเก็บตัวอย่าง :  ออกใบรับรองสุขอนามัย (ISSUANCE OF H/C) ให้ระบุวันหมดอายุใบรับรอง GMP (GMP VALID UNTIL)                 
     (OBJECTIVE OF COLLECTION)             หรือกรณีไม่เขา้ขา่ยโรงงานให้ระบุเอกสารที่ใช้     สบ.1          อย.     มผช.  เลขที ่    
               ทวนสอบ (VERIFICATION)          ตรวจตดิตาม (MONITORING)        อ่ืนๆ (OTHERS)       
 

11.1 ปรมิาณการส่งออก :   คาร์ตัน (CARTONS)   กล่อง (BOXES)     ตัน (TONS)           
      (EXPORT VOLUME)                                อ่ืนๆ (OTHERS)                   
11.2 น  าหนักรวม :    กรัม (GRAMS)          กิโลกรัม (KILOGRAMS)    
      (TOTAL WEIGHT)                                  ลิตร (LITERS)              อ่ืนๆ (OTHERS)         . 

 

14. ประเทศปลายทางที่ส่งออก  
     (COUNTRY OF DESTINATION) : 
      
 

15. รายการทดสอบตามมาตรฐานที่ใช้ส่งออก :  
      (REQUIREMENTS FOR EXPORT) 
  ใช้ข้อก าหนดหรือมาตรฐานของประเทศผู้น าเข้า 
       (COMPLY WITH THE STANDARD OF IMPORTING COUNTRY) 
  ใช้เกณฑ์ก าหนดของคู่ค้า 
       (COMPLY WITH SPECIFICATION OF IMPORTER) 
  ใช้มาตรฐานสากล    
       (COMPLY WITH INTERNATIONAL STANDARD) 
  ใชม้าตรฐานไทย     
       (COMPLY WITH THAI  NATIONAL STANDARD) 
  ไม่มีมาตรฐานประเทศผู้น าเข้าและมาตรฐานอ่ืนๆ   
      ขอใช้มาตรฐานตามที่กรมวชิาการเกษตรก าหนด 
       (NONE) 
หมายเหตุ : ให้แนบเอกสารมาตรฐานตามที่อ้างถึง 
(REMARK :  ENCLOSED DOCUMENTARY EVIDENCE AS FOLLOWS) 

 
 

12.1 จ านวนทั งหมดที่สุม่ต่อตัวอยา่ง :    กล่อง (BOXES)  กระป๋อง (CANS)              
        (TOTAL COLLECTING UNITS)                         ถุง (BAGS)          อ่ืนๆ (OTHERS)          .             
 

12.2 น  าหนักตัวอย่างที่สุ่มต่อหน่วย :    กรัม (GRAMS)      กิโลกรัม (KILOGRAMS) 
         (WEIGHT / UNIT)                                 ลิตร (LITERS)       อ่ืนๆ (OTHERS)          .             
 

12.3 จ านวนจุดที่สุ่ม (NUMBER OF INCREMENTAL SAMPLE) :              จุด   
       (POINTS) 
 

13. ลายมือชื่อผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง: 
     (COLLECTOR’S SIGNATURE) 
 
          
          (    ) 
      ต าแหน่ง (POSITION) :        
     วุฒิการศึกษา (EDUCATION) :        
 

17. ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
      (IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ABOVE MENTIONED IS TRUE AND CORRECT) 
      ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท : 
       (NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED PERSON) 
 
 
 
 
 
 
          
          (    ) 
     ต าแหน่ง (POSITION) :        
 

16. การขอระบุข้อความพิเศษ : 
      (SPECIAL REMARK) 
 ไม่ระบุ   

(NONE) 
   ระบุ FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
 (FIT FOR HUMAN CONSUMPTION) 

 

หมายเหต ุ(REMARK) :   
      
      
      
      
      
ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลให้ใช้เคร่ืองหมาย  “ – ”    

  

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17



ตัวอย่างหนังสือบริษัทฯ แจ้งขอใบรับรองสุขอนามัย

ตัวอย่างจดหมายขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) 
(หัวจดหมายบริษัท) 

เลขท่ีออกหนงัสือของบริษทั .... 

วนัท่ี ............  เดือน .....................  พ.ศ. ........ 

เร่ือง  ขอหนงัสือรับรองการส่งออก (Health Certificate) 

เรียน  ผูอ้  านวยการกองพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้พืช 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ค  าร้องขอหนงัสือรับรอง ................................  จ  านวน  ...........  ฉบบั 

ตามท่ีบริษทั (ช่ือบริษทั) ไดส่้งตวัอยา่งสินคา้ ...(ช่ือสินคา้และรายละเอียดเช่น รหสั วนัผลิต-วนั
หมดอาย ุlot no., bath no.)... เม่ือวนัท่ี (วนัท่ีส่งตวัอยา่ง) ซ่ึงขณะน้ีไดว้เิคราะห์เสร็จเรียบร้อยแลว้นั้น   
ทางบริษทัฯมีความประสงคข์อหนงัสือรับรองเพื่อส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศ.......(ช่ือประเทศปลายทาง)....... 
ในวนัท่ี ... (ระบุวนั/เดือน/ปีท่ีส่งออก)...  ตามใบค าร้องท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงนาม ............................................. 
            (............................................) 

ต าแหน่ง............................................ 

                                                        (พร้อมประทบัตราบริษทัฯ) 

 
 
 
 
 
 
**อน่ึงหากผูป้ระกอบการมีความประสงคใ์หพ้ิมพข์อ้ความเพิ่มเติมลงในใบรับรอง (Health Certificate) ใหร้ะบุ
ขอ้ความท่ีขอเพิ่มในหนงัสือฉบบัน้ี (กองพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้พืช ขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณาไม่อนญาตในการเพิ่มขอ้ความท่ีร้องขอ) 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างหนังสือสอบถามรายการทดสอบ

หวักระดาษบริษทัฯ 

 

 

วนัที�...........เดือน............พ.ศ....... 

เรื�อง �อทราบรายการทดสอบเพื�อประกอบการ�อใบรับรองสุ�อนามยั 

เรียนผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้พืช 

ดว้ยบริษทัฯ...........................มคีวามประสงคส่์งสินคา้...............ไปยงัประเทศ.......................จาํนวน

................���งบรรจุ�นาด................ นั�น 

บริษทัฯ มคีวามประสงคท์ราบรายการทดสอบ ตามที�กรมวชิาการเกษตรกาํหนด เนื�องจากไม่มี

มาตรฐานจากคู่คา้ เพื�อประกอบการ�อใบรับรองสุ�อนามยั ���งระบุ�อ้ความ Fit for human consumption 

(ระบุ Fit for human consumption หรือไม่ระบุใหแ้จง้ดว้ย) ทั�งนี�  บริษทัฯไดแ้นบเอกสารประกอบการ

พิจารณาดงันี�  

1. Product specification หรือ Ingredient  

2. สาํเนาใบรับรอง GMP หรือ HACCP  

จ�งเรียนมาเพื�อโปรดพจิารณา 

ลงชื�อ................................... 

(ประทบัตราบริษทัฯ) 

���ผูป้ระสานงานชื�อ.................................. 

เบอร์โทรศพัท/์อีเมล.์..................... 

 

หวักระดาษบริษทัฯ 

 

 

วนัที�...........เดือน............พ.ศ....... 

เรื�อง �อทราบรายการทดสอบเพื�อประกอบการ�อใบรับรองสุ�อนามยั 

เรียนผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้พืช 

ดว้ยบริษทัฯ...........................มคีวามประสงคส่์งสินคา้...............ไปยงัประเทศ.......................จาํนวน

................���งบรรจุ�นาด................ นั�น 

บริษทัฯ มคีวามประสงคท์ราบรายการทดสอบ ตามที�กรมวชิาการเกษตรกาํหนด เนื�องจากไม่มี

มาตรฐานจากคู่คา้ เพื�อประกอบการ�อใบรับรองสุ�อนามยั ���งระบุ�อ้ความ Fit for human consumption 

(ระบุ Fit for human consumption หรือไม่ระบุใหแ้จง้ดว้ย) ทั�งนี�  บริษทัฯไดแ้นบเอกสารประกอบการ

พิจารณาดงันี�  

1. Product specification หรือ Ingredient  

2. สาํเนาใบรับรอง GMP หรือ HACCP  

จ�งเรียนมาเพื�อโปรดพจิารณา 

ลงชื�อ................................... 

(ประทบัตราบริษทัฯ) 

���ผูป้ระสานงานชื�อ.................................. 

เบอร์โทรศพัท/์อีเมล.์..................... 

 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างแบบค�าร้องขอใบรับรองการขาย (Certificate of Free sale) กมพ.๒๔

 
 
 

 
ค ำร้องขอใบรับรองกำรขำย (Certificate of Free Sale) 

 
        วนัท่ี  เดือน       พ.ศ.    
เรียน ผูอ้  ำนวยกำรกองพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินคำ้พืช 

ขำ้พเจำ้ (ช่ือ – สกุล ผูย้ืน่ค  ำขอ)      (เจำ้ของกิจกำร /ผูด้  ำเนินกำรแทน)  
ท่ีอยู ่               
โทรศพัท ์   โทรสำร    E-mail address:      
 * กรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมให้ผูอ่ื้นยื่นค ำขอแทน ตอ้งท ำหนงัสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบตัรประชำชน ผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บ
มอบอ ำนำจ พร้อมอำกรแสตมป์ มูลค่ำ 10 บำท 

มีควำมประสงคจ์ะขอใบรับรองกำรขำย (Certificate of Free Sale) เพื่อประกอบกำรส่งออกสินคำ้ท่ีผลิตโดยบริษทั
               
               
ส่งไปยงัประเทศ              
จ ำนวน      รำยกำร ดงัต่อไปน้ี (ระบุช่ือผลิตภณัฑเ์ป็นภำษำองักฤษ) 
               
               
        (หำกท่ีวำ่งไม่พอใหท้ ำเป็นเอกสำรแนบเพิ่มเติม) 
ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ ดังนี้ 
 ส ำเนำใบรับรองระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน GMP หรือ HACCP (ถำ้มี) จำกกรมวชิำกำรเกษตรหรือหน่วยรับรอง

โรงงำนผลิตสินค้ำพืชท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชำกำรเกษตรในขอบข่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีต้องกำรออกใบรับรอง 
Certificate of Free Sale 

 ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรข้ึนทะเบียนโรงงำนผลิตสินคำ้พืชกบักรมวชิำกำรเกษตร 
 กรณีผูส่้งออกไม่ได้เป็นผูผ้ลิตเอง ตอ้งมีหนังสือรับรองกำรผลิตจำกโรงงำนผูผ้ลิต พร้อมหนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำเนำบตัรประชำชน ผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ มูลค่ำ 10 บำท  
 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้มูลต่ำงๆ  ท่ีใหไ้วเ้ป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

กมพ.24 
เลขท่ีรับ     
วนัท่ี     
ผูรั้บค ำร้อง    

(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูก้รอก) 

ลงช่ือ     ผูย้ืน่ค  ำร้อง 
         (     ) 
วนัท่ี      เดือน       พ.ศ.    

(ประทบัตรำบริษทั) 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูลโดยการพิมพ์ 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
 

หน้า /  
 

ชื่อบริษัทผู้ผลิต                
ชื่อบริษัทผู้ส่งออก               
จ านวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดท่ีขอออกใบรับรอง     ชนิด ข้อมูล ณ วันที่      
 

ล าดับ รายการสินค้าส่งออก
ด้านพืช 

ประเทศที่
น าเข้า มาตรฐานสินคา้ที่ใช้อ้างอิง รายการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ      

                (ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท) (     ) 
                  ต าแหน่ง      
 

สามารถ download แบบฟอร์มได้จาก www.doa.go.th/psco 
 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประกอบการ

กรุณากรอกข้อมูลโดยการพิมพ์ 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดของผู้ประกอบการ 
 
 ข้อมูล ณ วนัที ่  
1. บริษัทผู้ผลติ :  
2. ที่อยู่ :  
   
โทรศัพท์ :  โทรสาร :   
E – mail address :  
3. ชื่อ – นามสกุล (ตัวแทนผู้ประสานงาน) :   
ต าแหน่ง :  
โทรศัพท์ :  โทรสาร :   
4. มาตรฐานการผลิตของโรงงาน 
4.1 GMP ชื่อหนว่ยรับรอง   
หมายเลขการรับรอง วันหมดอาย ุ  
4.2 HACCP ชื่อหน่วยรับรอง   
หมายเลขการรับรอง วันหมดอาย ุ  
4.3 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ชื่อหนว่ยรับรอง  
หมายเลขการรับรอง วันหมดอาย ุ  
5. หนงัสือส าคญัแสดงการขึน้ทะเบียนโรงงานผลติสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร 
ทะเบียนเลขที ่ วันหมดอาย ุ  
 
 

6. บริษัทผู้ส่งออก :  
ที่อยู่ :  
   
โทรศัพท์ :  โทรสาร :   
E – mail address :  
7. ชื่อ – นามสกุล (ตัวแทนผู้ประสานงาน) :   
ต าแหน่ง :  
โทรศัพท์ :  โทรสาร :   
 
 

  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ      
     (ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท) (     ) 

                 ต าแหน่ง      
 
 
สามารถ download แบบฟอร์มได้จาก www.doa.go.th/psco 

 

 

 
 
No.AC 0929 /                                                       Plant Standard and Certification Division 
                                                                         Department of Agriculture      
                                                                         Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 
 
 

                       June B.E. 2560 (2017) 
 

    Certificate of Free Sale 
 

To Whom It May Concern: 
 

      This is to certify that the product (s) listed below is (are) manufactured by  
(company’s name and address) 
 

   Product name …………………………………. 
 

   The company mentioned above is registered with the Department of  
Agriculture (registration no. DOA………….). It has been Good Manufacturing Practices (GMP) 
certified (………………) valid until……………and/or Hazard Analysis and Critical Control Points  
(HACCP) certified (……………….) valid until……………….………………… 
 

           Sincerely yours, 
 
 
 

 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plant Standard and Certification Division (PSCD) 
Tel. (662) 940 7440 
Fax : (662) 940 7448 
E-mail : ccgdoa@gmail.com          

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวอย่างใบรับรองการขาย

 

 

 
 
No.AC 0929 /                                                       Plant Standard and Certification Division 
                                                                         Department of Agriculture      
                                                                         Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 
 
 

                       June B.E. 2560 (2017) 
 

    Certificate of Free Sale 
 

To Whom It May Concern: 
 

      This is to certify that the product (s) listed below is (are) manufactured by  
(company’s name and address) 
 

   Product name …………………………………. 
 

   The company mentioned above is registered with the Department of  
Agriculture (registration no. DOA………….). It has been Good Manufacturing Practices (GMP) 
certified (………………) valid until……………and/or Hazard Analysis and Critical Control Points  
(HACCP) certified (……………….) valid until……………….………………… 
 

           Sincerely yours, 
 
 
 

 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plant Standard and Certification Division (PSCD) 
Tel. (662) 940 7440 
Fax : (662) 940 7448 
E-mail : ccgdoa@gmail.com          

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

กรมวิชาการเกษตร

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๔๔๐,  ๐ ๒๙๔๐ ๗๑๖๖

โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๔๔๘

E-mail address : rcgpdoa@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร www.doa.go.th/psco

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชประกอบการส่งออก

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24



 
 

 

 

 

CERTIFICATE NO. 
 

HEALTH CERTIFICATE 

FOR  EXPORT OF PROCESSED FOOD PRODUCTS TO GCC COUNTRIES 

PLANT STANDARD AND CERTIFICATION DIVISION (PSCD) 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE,

MINISTRY OF AGRICULTURE & COOPERATIVES, THAILAND

DATE OF ISSUE 
 

REGISTRATION NO. 

EXPORTER  (NAME AND ADDRESS) 

CONSIGNEE (NAME AND ADDRESS INCLUDING COUNTRY) 

.

PRODUCER (NAME AND ADDRESS) 

PACKING EST. (IF APPLICABLE) (NAME AND ADDRESS) 

DATE OF SHIPMENT 

MODE OF  TRANSPORT 
VESSEL (VEHICLE IDENTIFICATION NO.) 


SEA 

ROAD 
AIR

BORDER OF LOADING 

COUNTRY OF  ORIGIN 

ISO CODE 

BORDER OF ENTRY

COUNTRY OF  DESTINATION 
ISO CODE 

HALAL CERTIFICATE SOURCE: CERTIFICATE NO. 

TEMPERATURE OF FOOD PRODUCT 


AMBIENT 

CHILLED


FROZEN 

SAMPLE (S) SUBMITTED BY 

DATE OF  SUBMISSION 

IDENTIFICATION OF THE FOOD PRODUCTS 

NAME AND DESCRIPTION OF FOOD: 

 HS-CODE 

TREATMENT TYPE 

BRAND NAME 

PRODUCTION DATE 

EXPIRY DATE 

NO. PACKAGES (CARTONS)  
BATCH/LOT NO. 

TOTAL WEIGHT (KGS.) 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVED 

FOR DIRECTOR OF PSCD 

COMMODITIES CERTIFIED FOR: 


OTHER  AFTER FURTHER PROCESS  HUMAN CONSUMPTION DIRECTLY 

 
HEALTH ATTESTATION

Food product is in
 conformity with the existing GCC requirements.

The food product(s) w
as handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority 

and/or officially recognized body and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.

I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certific
ate.

FOR DIRECTOR GENERAL 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

   

เอกสารเผยแพร่

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) กรมวชิาการเกษตร

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)กรมวชิาการเกษตร

เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช
ประกอบการส่งออก

เอกสารเผยแพร่
เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช
ประกอบการส่งออก

ที่ปรึกษา
	 นางสาวปรียานุช	ทิพยะวัฒน์		
	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

คณะผู้จัดท�า
	 นางอัจฉรีย์	เตโชฬาร
	 นางสาวอมรรัตน์	วงษ์นอก
	 นางสาวปาริชาติ	นนทสิงห์
	 นางสุธาสินี	มณีเทศ
	 นายพงษ์ระพี	พุทธสีลาส
	 นางสาวพรสุภา	ปาละกะวงษ์
	 นางสาวอุดมศรี	แป้นสุวรรณ
	 นางสุมาลี	มาเจริญ
	 นายวิเชียร	มณฑาลพ

พิมพ์ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	สาขา	4

145, 147 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4807-9, 0 2525 4853-4 โทรสาร 0 2525 4855
E-mail : ACFT@co-opthai.com www.co-opthai.com



 
 

 

 

 

CERTIFICATE NO. 
 

HEALTH CERTIFICATE 

FOR  EXPORT OF PROCESSED FOOD PRODUCTS TO GCC COUNTRIES 

PLANT STANDARD AND CERTIFICATION DIVISION (PSCD) 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 

MINISTRY OF AGRICULTURE & COOPERATIVES,  THAILAND 

 

DATE OF ISSUE 
 

REGISTRATION NO. 

 

EXPORTER  (NAME AND ADDRESS) 

CONSIGNEE (NAME AND ADDRESS INCLUDING COUNTRY) 

 

 

 

. 

 

 

PRODUCER (NAME AND ADDRESS) 

PACKING EST. (IF APPLICABLE) (NAME AND ADDRESS) 

 

 

DATE OF SHIPMENT 

MODE OF  TRANSPORT 
VESSEL (VEHICLE IDENTIFICATION NO.) 

 

 SEA  ROAD  AIR 

 

BORDER OF LOADING 

COUNTRY OF  ORIGIN 

ISO CODE 

 

 

 

BORDER OF ENTRY 

COUNTRY OF  DESTINATION 
ISO CODE 

 

 

 

HALAL CERTIFICATE SOURCE: CERTIFICATE NO. 

TEMPERATURE OF FOOD PRODUCT 

 

 
AMBIENT  

CHILLED  FROZEN 

SAMPLE (S) SUBMITTED BY 

DATE OF  SUBMISSION 

 

 

IDENTIFICATION OF THE FOOD PRODUCTS 

NAME AND DESCRIPTION OF FOOD: 

 
 

 HS-CODE 

TREATMENT TYPE 

BRAND NAME 

PRODUCTION DATE 

 
 

 
 

 
 

 
 

EXPIRY DATE 

NO. PACKAGES (CARTONS)  
BATCH/LOT NO. 

TOTAL WEIGHT (KGS.) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVED 

FOR DIRECTOR OF PSCD 

COMMODITIES CERTIFIED FOR: 
 OTHER  AFTER FURTHER PROCESS  HUMAN CONSUMPTION DIRECTLY 

 
HEALTH ATTESTATION 

Food product is in
 conformity with the existing GCC requirements. 

The food product(s) w
as handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority 

and/or officially recognized body and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system. 

I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certific
ate. 

 

 

 

 

 

FOR DIRECTOR GENERAL 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

 

 

   

เอกสารเผยแพร่

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) กรมวชิาการเกษตร

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)กรมวชิาการเกษตร

เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช
ประกอบการส่งออก


