
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  การขอใบรับรองสขุอนามัยพืชส าหรับผลไม้ส่งออก 

จากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจนี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการขอใบรับรอง
สุขอนามัยพืชส าหรับผลไม้ส่งออก  เพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
ส าหรับผลไม้ส่งออกจากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอ 

และการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับผลไม้ที่สงออกผ่านประเทศที่สาม  เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒   

  ๓.๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการน าเข้า
และส่งออกผลไม้ระหว่างราชอาณาจักรไทย  และสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“ผู้ส่งออก”  หมายความว่า  ผู้ส่งออกผลไม้จากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน   
“ผลไม้”  หมายความว่า  ผลสดของผลไม้ที่ส่งออกจากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนให้เป็นไปตามที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร  (www.doa.go.th) 
ข้อ ๕ เส้นทางการขนส่ง 
(๑) ทางบกผ่านประเทศที่สามให้เป็นไปตามที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร  

(www.doa.go.th) 
(๒) ทางน้ า 
(๓) ทางอากาศ 
ข้อ ๖ ผู้ประสงค์จะขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับผลไม้ส่งออก  จากราชอาณาจักรไทย   

ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  ต้องปฏิบัติตาม 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๑) ประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืช  และใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ   

(๒) ประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืช  ส าหรับการส่งออกผลชมพู่สดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน   

ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(๑) ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลไม้จากราชอาณาจักรไปสาธารณรัฐประชาชนจีน   

กับกรมวิชาการเกษตร   
(๒) ต้องเป็นผู้จัดเตรียมผลไม้ที่ส่งออกจากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน   

ตามข้อก าหนดในประกาศนี้ 
ข้อ ๘ ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กลุ่มบริการ

ส่งออกสินค้าเกษตร  หรือด่านตรวจพืช  ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร   
หรือยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ  ๖ 

ข้อ ๙ ข้อก าหนดส าหรับผลไม้ 
(๑) สวนผลไม้ 
 (ก) กรณีผลไม้ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนกับส านักงานศุลกากร   

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว  ผลไม้นั้นต้องมาจากสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร   
หรือภายใต้ระบบมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ  และได้รับการขึ้นทะเบียนสวนจากส านักงานศุลกากร  
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 (ข) กรณีผลไม้ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนกับส านักงานศุลกากร 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผลไม้นั้นควรมาจากสวนที่ขึ้นทะเบี ยนไว้กับกรมวิชาการเกษตร   
หรือภายใต้ระบบมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ 

ทั้งนี้  รายการชนิดผลไม้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนกับส านักงานศุลกากร
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วให้เป็นไปตามที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร
(www.doa.go.th) 

(๒) โรงคัดบรรจุ 
 (ก) กรณีผลไม้ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับส านักงานศุลกากร

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว  ผลไม้นั้นต้องมาจากโรงคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร   
หรือหน่วยรับรองที่กรมวชิาการเกษตรให้การยอมรับ  และได้รับการขึ้นทะเบยีนเปน็โรงงานผลิตสินคา้พืช
กับกรมวิชาการเกษตร  รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



 (ข) กรณีผลไม้ที่ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับส านักงานศุลกากร 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผลไม้นั้นควรมาจากโรงคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร   
หรือหน่วยรับรองที่กรมวชิาการเกษตรให้การยอมรับ  และได้รับการขึ้นทะเบยีนเปน็โรงงานผลิตสินคา้พืช  
กับกรมวิชาการเกษตร 

ทั้งนี้  รายการชนิดผลไม้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับส านักงาน
ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วให้เป็นไปตามที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร  
(www.doa.go.th) 

(๓) การคัดบรรจุ   
 (ก) ต้องบรรจุผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่  และสะอาด  ปราศจากศัตรูพืชกักกันของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  และศัตรูพืชอื่นที่มีชีวิต  ดิน  ทราย  และไม่มีการปะปนของชิ้นส่วนของพืชอื่น  
เช่น  ใบ  กิ่ง  ก้าน  เมล็ด  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้   
หากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากไม้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืชที่เกีย่วข้อง  กรณีส่งออกล าไย  ลิ้นจี่  ก้านต้องมีความยาวไมเ่กิน  ๑๕  เซนติเมตร 

 (ข) ฉลากแสดงข้อมลูที่จ าเปน็บนบรรจุภัณฑ์ต้องมีขนาดไมน่้อยกว่า  ๕  x  ๗  เซนตเิมตร  
(กว้างคูณยาว)  โดยอย่างน้อยต้องมีความคงทน  กันน้ าได้และอยู่ในต าแหน่งที่ เห็นได้ชัดเจน   
ง่ายต่อการตรวจสอบ  มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ชื่อบริษัทส่งออก  (Name  of  the  exporting  company) 
  ๒) ชื่อผลไม้  (Fruit  Name) 
  ๓) เลขทะเบียนสวน  (Orchard  Register  Number) 
  ๔) เลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ  (Packing  House  Register  Number) 
  ๕) วันที่บรรจุ  (Packing  Date) 
  ๖) ระบุข้อความ  “Product  of  Thailand”  และ  “Export  to  the  People’s  

Republic  of  China” 
 (ค) ผลไม้ต้องอยู่ในตู้ขนส่งผลไม้ที่ปิดมิดชิด  หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง  

ห้ามเปิดตู้ระหว่างการขนส่ง   
 (ง) การส่งออกทางบกผ่านประเทศที่สามต้องปิดตราผนึกตู้ขนส่งผลไม้ของกรมวิชาการเกษตร  

และอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนถึงด่านน าเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑) อักษรภาษาอังกฤษ  TH-DoA  ในเครื่องหมาย  [-]   
   หมายถึง  กรมวิชาการเกษตร  ราชอาณาจักรไทย  [TH-DoA]   
  ๒) ตัวเลขอารบิกจ านวน  2  ชุด  โดยมีเครื่องหมาย  “-”  แยกระหว่างตัวเลขแต่ละชุด 
   หมายถึง  หมายเลขตราผนึกตู้ขนส่งผลไม้ของกรมวิชาการเกษตร  เช่น  “0-00000” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑0 การตรวจเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขอ  และสุ่มตัวอย่าง 

เพื่อตรวจสอบศัตรูพืช  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(๒) ใบรับรองสุขอนามัยพืช  ระบุข้อความในช่อง  Additional  declaration 
 (ก) การขนส่งทางบกผ่านประเทศที่สาม 
  กรณีการส่งออกผลไม้  ได้แก่  ล าไย  ทุเรียน  มะม่วง  ลิ้นจี่  และมังคุด  ให้ระบุ

ข้อความรับรองพิเศษในช่อง  Additional  declaration  ดังนี้ 
  “ This  fruit  is  in  compliance  with  the  Protocol  on  Inspection  and  

Quarantine  Conditions  of  Tropical  Fruits  to  be  exported  from  Thailand  to  China  
and  the  Protocol  on  the  Inspection  and  Quarantine  Requirements  for  Exportation  
and  Importation  of  Fruits  between  Thailand  and  China  through  Territories  of  the  
Third  Countries.”   
และระบุวันที่ตรวจ  หมายเลขตราผนึก  หมายเลขตู้ขนส่งผลไม้  และหมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ 

  กรณีการส่งออกผลชมพู่สดให้ระบุข้อความรับรองพิเศษในช่อง  Additional  
declaration  ดังนี้ 

  “This  consignment  is  in  compliance  with  the  requirements  specified  
in  the  Protocol  on  the  Phytosanitary  Requirement  for  Exporting  Rose  Apple  to  
China  and  is  free  from  Pests  of  Quarantine  Importance  to  China  and  the  Protocol  
on  the  Inspection  and  Quarantine  Requirements  for  Exportation  and  Importation  
of  Fruits  between  Thailand  and  China  through  Territories  of  the  Third  Countries.”   
และระบุวันที่ตรวจ  หมายเลขตราผนึก  หมายเลขตู้ขนส่งผลไม้  หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ   
และหมายเลขทะเบียนสวน  (จ านวนตะกร้า/กล่อง) 

  กรณีการส่งออกผลไม้ชนิดอื่น ๆ   นอกเหนือจากผลไม้ข้างต้น  ให้ระบุข้อความรับรองพิเศษ
ในช่อง  Additional  declaration  ดังนี้ 

  “ This  fruit  is  in  compliance  with  the  Protocol  on  the  Inspection  
and  Quarantine  Requirements  for  Exportation  and  Importation  of  Fruits  between  
Thailand  and  China  through  Territories  of  the  Third  Countries.” 
และระบุวันที่ตรวจ  หมายเลขตราผนึก  และหมายเลขตู้ขนส่งผลไม้ 

ทั้งนี้  หากผลไม้อื่น ๆ  ชนิดใดได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับ
ส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว  ให้ระบุหมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุเพิ่มด้วย 

ใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งออกทางบกผ่านประเทศท่ีสาม  มีผลบังคับใช้  ๑๐  วัน  
นับแต่วันที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



 (ข) การส่งออกทางน้ า  และทางอากาศ 
  กรณีการส่งออกผลไม้  ได้แก่  ล าไย  ทุเรียน  มะม่วง  ลิ้นจี่  และมังคุด  ให้ระบุ

ข้อความรับรองพิเศษในช่อง  Additional  declaration  ดังนี้ 
  “ This  fruit  is  in  compliance  with  the  Protocol  on  Inspection  and  

Quarantine  Conditions  of  Tropical  Fruits  to  be  exported  from  Thailand  to  China.” 
และระบุวันที่ตรวจ  หมายเลขตู้ขนส่งผลไม้  (เฉพาะทางน้ า)  และหมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ 

  กรณีการส่งออกผลชมพู่สด  ให้ระบุข้อความรับรองพิเศษในช่อง  Additional  
declaration  ดังนี้ 

  “This  consignment  is  in  compliance  with  the  requirements  specified  
in  the  Protocol  on  the  Phytosanitary  Requirement  for  Exporting  Rose  Apple  to  
China  and  is  free  from  Pests  of  Quarantine  Importance  to  China”   
และระบุวันที่ตรวจ  หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ  และหมายเลขทะเบียนสวน  (จ านวนกล่อง/ตะกร้า) 

  กรณีการส่งออกผลไม้อื่น ๆ  นอกเหนือจากผลไม้ข้างต้น  ให้ระบุวันที่ตรวจ   
และหมายเลขตู้ขนส่งผลไม้  (ถ้ามี) 

ทั้งนี้  หากผลไม้อื่น ๆ  ชนิดใดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับส านักงาน
ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว  ให้ระบุหมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุเพิ่มด้วย 

ข้อ  ๑๑ การแจ้งเตือน 
  หากส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  แจ้งเตือนกรณีการปฏิบัติ 

ไม่เป็นตามประกาศฉบับนี้  กรมวิชาการเกษตรจะด าเนินการ  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วย
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช  และใบรับรองสุขอนามัยพืช
ส าหรับการส่งต่อ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๒๓
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