
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียน 

เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจกัร  พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้เหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไป  
นอกราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๙๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
จึงก าหนด  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่ งผลทุ เรียนสดออกไป 
นอกราชอาณาจักร  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2563”   

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับตั้งแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข   
การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“ทุเรียน”  หมายความว่า  พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Durio  zibethinus  Murr.  ส าหรับ  

การบริโภคสดทั้งผล   
ข้อ ๕ การยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
ให้ผู้ประสงค์จะส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรยื่นค าขอตามแบบ  กมพ.  ๒๖   

ท้ายประกาศนี้  ต่อเจ้าหน้าที่  ณ  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

  ๕.๑ ในกรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 
   ๕.๑.๑ ใบทะเบียนพาณิชย์กิจที่ระบุชนิดแห่งพาณิชย์  ใช้กับการยื่นครั้งแรก  

หรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง  พร้อมวัตถุประสงค์ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งออกผักและผลไม้ 
   ๕.๑.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน  ใช้กับการยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสาร   

มีการเปลี่ยนแปลง  กรณีมอบอ านาจใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม  และผู้รับมอบอ านาจ  
อย่างละ  ๑  ฉบับ 

   ๕.๑.๓ หนังสือเดินทาง  กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ  และใช้กับ  
การยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง 
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   ๕.๑.๔ ใบอนุญาตท างาน  กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ  และใช้กับ  
การยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง 

   ๕.๑.๕ หนังสือมอบอ านาจ  กรณีผู้มีอ านาจลงนามไม่ได้มาด้วยตนเอง   
พร้อมติดอากรแสตมป์  ๓๐  บาท 

   ๕.๑.๖ หนังสือรับรอง  GAP  แหล่งผลิตพืชทั้งหมดที่ใช้ส่งออก  ส าหรับ 
การยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง 

   ๕.๑.๗ หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  (DOA)  
ทั้งหมดที่ใช้ส่งออก  ส าหรับการยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง 

   ๕.๑.๘ หนังสือรับรองการคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุกรณีที่ผู้ส่งออกแจ้งใช้   
โรงคัดบรรจุของผู้อื่น 

  ๕.๒ ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
   ๕.๒.๑ หนังสือรับรองนิติบุคคล  ใช้กับการยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสาร   

มีการเปลี่ยนแปลง  โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลต้องออกให้มาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  พร้อมวัตถุประสงค์  
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งออกผักและผลไม้   

   ๕.๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน  ใช้กับการยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสาร   
มีการเปลี่ยนแปลง  กรณีมอบอ านาจใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม  และผู้รับมอบอ านาจ  
อย่างละ  ๑  ฉบับ 

   ๕.๒.๓ หนังสือเดินทาง  กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ  และใช้กับ  
การยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง 

   ๕.๒.๔ ใบอนุญาตท างาน  กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ  และใช้กับ  
การยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง 

   ๕.๒.๕ หนังสือมอบอ านาจ  กรณีผู้มีอ านาจลงนามไม่ได้มาด้วยตนเอง   
พร้อมติดอากรแสตมป์  ๓๐  บาท 

   ๕.๒.๖ หนังสือรับรอง  GAP  แหล่งผลิตพืชทั้งหมดที่ใช้ส่งออก  ส าหรับ 
การยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง 

   ๕.๒.๗ หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  (DOA)  
ทั้งหมดที่ใช้ส่งออก  ส าหรับการยื่นครั้งแรกหรือเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง 

   ๕.๒.๘ หนังสือรับรองการคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุกรณีที่ผู้ส่งออกแจ้งใช้   
โรงคัดบรรจุของผู้อื่น 
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ข้อ ๖ การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
  ๖.๑ ให้ยื่นค าขอตามแบบ  กมพ.  ๒๖  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ต่อเจ้าหน้าที่  หรือทางไปรษณีย์  ณ  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร 
  ๖.๒ เมื่อได้รับค าขอดังกล่าวแล้ว  เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐาน

ตามที่ก าหนดหากถูกต้องครบถ้วนจะเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพ่ือพิจารณารับจดทะเบียน  
เป็นผู้ส่งออก  และออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามแบบ  กมพ.  ๒๗  ท้ายประกาศนี้ 

  ๖.๓ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร
มีอายุ  ๒  ปี  นับแต่วันที่ออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไป 
นอกราชอาณาจักร 

  ๖.๔ การต่ออายุหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไป  
นอกราชอาณาจักร  ให้ด าเนินการตามขอ้  ๖.๑  โดยยื่นต่ออายุล่วงหนา้ไดไ้ม่เกนิ  ๓๐  วัน  ก่อนหนงัสือส าคญั  
ฉบับเดิมหมดอายุ 

  ๖.๕ กรณีหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไป   
นอกราชอาณาจักรสูญหายหรือถูกท าลาย  ให้ผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่ง  
ผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และยื่นค าขอรับใบแทนภายใน  ๑๕  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับทราบ  ถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว  โดยให้แนบหลักฐานการแจ้งความ  
หรือหนั งสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ ส่ งผลทุ เ รี ยนสดออกไปนอกราชอาณาจักร   
กรณีถูกท าลายมาด้วย 

ข้อ ๗ เงื่อนไขที่ผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไป  
นอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ 

  ๗.๑ จัดท าป้ายหรือฉลากหรือประทับข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ภาชนะบรรจุ  
ตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า 

  ๗.๒ จัดท าสติ๊กเกอร์ติดขั้วผลทุเรียนตามแบบแนบท้ายประกาศ  โดยมีข้อก าหนด  
ดังนี้ 

   (๑) สติ๊กเกอร์ติดขั้วผลทุเรียนจะต้องมีขนาดไม่ต่ ากว่า  ๒.๕  เซนติเมตร x  
๑๕  เซนติเมตร 

   (๒) ข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ให้เรียงจากซ้ายไปขวาโดยต้องประกอบด้วย 
    (๒.๑) โลโก้บริษัท  พร้อมด้วยทะเบียนเลขที่ผู้ส่งออก  (Exporter  No.  

DU-1-xx-www)  และทะเบียนเลขที่หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช   
(DOA  xxxxx  xx  xxxxxx)  ไว้ใต้โลโก้บริษัท 
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    (๒.๒) ให้ระบุข้อความ  ดังนี้ 
    For  Quality  Problem,  Please  Contact  : 
    Plant  Standard  and  Certification  Division   
    Department  of  Agriculture,  Thailand 
    Tel  :  +66-2579-6133  Fax  :  +66-2579-6134 
    E-mail  :  ccgdoa@gmail.com 
   (๓) ขนาดตัวอักษรในข้อ  ๗.๒  ต้องมีความสูงไม่ต่ ากว่า  ๒  มิลลิเมตร   

และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ๗.๓ ต้องแจ้งข้อมูลต่อกรมวิชาการเกษตร  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  

ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันเปลี่ยนแปลงข้อมูล   
ข้อ ๘ บทยกเว้น 
ประกาศฉบับนีม้ิใหใ้ช้บังคับแกก่รณีน าติดตวัออกไป  เพ่ือใช้เฉพาะตวัหรือการส่งออกโดยมใิชก่ารคา้  

หรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร 
ข้อ ๙ บทก าหนดโทษ   
ผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  

หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  กรมวิชาการเกษตร 
สามารถแจ้งเตือน  ระงับหรือยกเลิกอายุหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไป   
นอกราชอาณาจักร  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๙.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้  กรมวิชาการเกษตรมีหนังสือแจ้งเตือน 
ผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้ชี้แจง
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และแจ้งผลด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายในระยะเวลา  ๑๕  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน  หากไม่ปฏิบัติตามให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาระงับหรือยกเลิก  
อายุหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน  เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  จนกว่าผู้ได้รับ 
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  จะด าเนินการชี้แจง
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง   

  ๙.๒ ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร  หรือได้รับ 
การแจ้งเตือนจากประเทศผู้น าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร 

   ๙.๒.๑ ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร   
หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร  ครั้งที่  ๑  กรมวิชาการเกษตร 
แจ้งเตือนผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร 
เป็นหนังสือ  โดยผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตร  และแจ้งผล
ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน 

   ๙.๒.๒ ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร   
หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร  ครั้งที่  ๒  ภายในระยะเวลา  
๓  เดือน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือนตามข้อ  ๙.๒.๑  กรมวิชาการเกษตรจะระงับหนังสือส าคัญ 
แสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

   ๙.๒.๓ ผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร   
หรือได้รับการแจ้งเตอืนจากประเทศผู้น าเข้าเกี่ยวกบัความปลอดภัยอาหาร  ตั้งแต่  ๓  ครั้งขึ้นไป  ภายใน
ระยะเวลา  ๖  เดือน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือนตามข้อ  ๙.๒.๑  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิก 
อายุหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร 

  ๙.๓ ในกรณีที่กรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว  เห็นว่ามีการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติ   
ตามประกาศนี้  หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น าเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารซึ่งเป็นกรณี  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ  หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ  
เป็นส่วนรวม  หรือมีข้อผูกพันทางการค้ากับประเทศผู้น าเข้า  กรมวิชาการเกษตรจะระงับ  หรือยกเลิก
อายุหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

ข้อ  ๑๐ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศนี้  และอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็น  
ค าขอหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  ตามประกาศนี้ 

ข้อ  ๑๑ ผู้ ได้ รับหนั งสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ ส่ งผลทุ เ รี ยนสดออกไป   
นอกราชอาณาจักร  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียน  
เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและยังมีอายุ   
อยู่สามารถใช้หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรดังกล่าว
จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  หลังจากนั้นให้ผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่ง 
ผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร  ยื่นขอหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสด
ออกไปนอกราชอาณาจักร  ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๕
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ทะเบยีนเลขทผีูส้ง่ออก
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แบบ กมพ. 26 

คาํขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 วนัท่ี เดือน  พ.ศ.  

1.  ขา้พเจา้ (ช่ือ – สกลุผูย้ืน่คาํขอจดทะเบียน)    
ขอจดทะเบียนเป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตรออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 เป็นบุคคลธรรมดา   

 เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................... 

1.1 ส่วนของบุคคล/นิติบุคคล 

(ช่ือ/บริษทั/หา้งร้าน)  
ทะเบียนเลขท่ี จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี หมู่ท่ี ตรอก/ซอย  
ถนน ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
โทรศพัท ์ โทรสาร  
E-mail :   
1.2  ส่วนของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 

 โดยมี เป็นผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัได ้
สญัชาติ อาย ุ ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี หมู่ท่ี ตรอก/ซอย  
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั  
รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์ โทรสาร  
เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ออกให ้ ณ  อาํเภอ/เขต  
จงัหวดั  
 
2.  การยืน่ขอ 
 2.1  ขอจดทะเบียนใหม่ 

 2.2  ขอต่ออายทุะเบียน 

 2.3  ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
 
 
 
 



 ๒ 

3. หลกัฐานในการยืน่ขอจด/ต่ออายทุะเบียนเป็นผูส่้งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจกัร 
หนงัสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชยกิ์จ 
 กรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล ใชห้นังสือรับรองนิติบุคคล โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลตอ้งออกให้

มาแลว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมวตัถุประสงคท่ี์ดาํเนินการเก่ียวกบัการส่งออกผกัและผลไม ้
กรณีผู ้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ใบทะเบียนพาณิชย์กิจท่ีระบุชนิดแห่งพาณิชย์ พร้อม
วตัถุประสงคท่ี์ดาํเนินการเก่ียวกบัการส่งออกผกัและผลไม ้

ใชส้าํหรับการยืน่คร้ังแรกหรือเม่ือเอกสารมีการเปล่ียนแปลง 
 บตัรประจาํตวัประชาชน  
 ใชส้าํหรับการยืน่คร้ังแรกหรือเม่ือเอกสารมีการเปล่ียนแปลง กรณีมอบอาํนาจใชส้าํเนาบตัรประชาชน 

ผูมี้อาํนาจลงนาม และผูรั้บมอบอาํนาจ อยา่งละ 1 ฉบบั 
หนงัสือเดินทาง 

 กรณีผูมี้อาํนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ ใชส้าํหรับการยืน่คร้ังแรกหรือเม่ือเอกสารมีการเปล่ียนแปลง 
ใบอนุญาตทาํงาน  
กรณีผูมี้อาํนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ ใชส้าํหรับการยืน่คร้ังแรกหรือเม่ือเอกสารมีการเปล่ียนแปลง 
หนงัสือมอบอาํนาจ  

 กรณีผูมี้อาํนาจลงนามไม่ไดม้าดว้ยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
หนงัสือรับรอง GAP แหล่งผลิตพืชทั้งหมดท่ีใชส่้งออก  

 ใชส้าํหรับการยืน่คร้ังแรกหรือเม่ือเอกสารมีการเปล่ียนแปลง 
หนงัสือสาํคญัแสดงการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินคา้พืช (DOA) ทั้งหมดท่ีใชส่้งออก  

 ใชส้าํหรับการยืน่คร้ังแรกหรือเม่ือเอกสารมีการเปล่ียนแปลง 
หนงัสือรับรองการคดับรรจุจากโรงคดับรรจุ  

 กรณีท่ีผูส่้งออกแจง้ใชโ้รงคดับรรจุของผูอ่ื้น 
หนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเป็นผูส่้งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจกัร ฉบบัเก่า  

 ใชส้าํหรับกรณีดาํเนินการต่ออายทุะเบียน/ การเปล่ียนแปลงรายละเอียดหนงัสือสาํคญัแสดงการจด
ทะเบียนเป็นผูส่้งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจกัร 
 หนงัสือคาํร้องจากบริษทัเพื่อขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียน  

 ใชส้าํหรับกรณีขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดทะเบียน เช่น ขอแกไ้ขช่ือบริษทั ท่ีอยูบ่ริษทั  
 

4. ขา้พเจา้รับทราบประกาศกรมวิชาการเกษตรในเร่ืองหลกัเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขของการจดทะเบียนและ 
และยนิยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวทุ้กประการ 

 
   (ลงลายมือช่ือ) ผู้ขอจดทะเบียน 
 ประทับตราบริษัท  ( ) 



 
ทะเบียนเลขท่ี......................... กมพ. ๒๗ 

 
 

กรมวชิาการเกษตร 
 

หนังสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

ออกให้แก ่
 
 

................................................................................................................................................... 
 
 

 
เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลทุเรียนสดถูกต้อง 

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียน           
เป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 อนุญาต เม่ือวันที่  สิ้นสุดอายุวนัที่ 
 
 ออกให้ ณ วันที่ 
 

(ลายมือชื่อ)…………………………………………….......... 
                   (..…………………………………………...) 




