
 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
ถุนายน 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดทะเบียนผูสงออกผักและผลไม   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอ  และการออก
ใบรับรองสุขอนามัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดคุณสมบัติของผูขอใบรับรองสุขอนามัย  ใหตองจดทะเบียน 
กับกรมวิชาการเกษตร  นั้น 

เพื่อใหการควบคุมระบบการตรวจสอบรับรองสินคาผักและผลไมสดสงออกเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามประกาศดังกลาว  กรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขการจดทะเบียนเปนผูสงออกผักและผลไม  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหยกเลิก 
 ๑.๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การจดทะเบียน 

ผูสงออกผักและผลไมสดไปนอรเวย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๑.๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การจดทะเบียน 

ผูสงออกผักและผลไมสดไปสหภาพยุโรป 
 ๑.๓ ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การจดทะเบียน 

ผูสงออกผักชีไปประเทศสิงคโปรและไตหวัน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
๒. ในประกาศนี้ 

“ผักและผลไม”  หมายความวา  สวนหนึ่งสวนใด  หรือทั้งหมดของพืชประเภทผักและผลไมที่สงออก 
“โรงงาน”  หมายความวา  สถานที่ที่ทําการผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาสินคาเกษตรดานพืช   

และผลิตภัณฑพืช  และใหหมายความรวมถึงการรวบรวม  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแปรรูป 
และการเก็บรักษา 

“ผูสงออก”  หมายความวา  บุคคล  หรือนิติบุคคลที่มีการสงออกสินคาผักและผลไม 
๓. การย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนผูสงออก 
 ใหผูประสงคจะสงออกผักและผลไม  ย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนผูสงออกตามแบบ  สมพ.  4  

และ  สมพ.  5  ทายประกาศนี้  ตอเจาหนาที่  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช   
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
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 ๓.๑ ในกรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยที่ระบุชนิดแหงพาณิชย  ถือวาเปนผูสงออกผักผลไม  

หรือสินคาเกษตรกรรม  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๓) สําเนาหนังสือรับรอง  GAP  แหลงผลิตทั้งหมดที่สงออก  และ 

  (๔) สําเนาหนังสือรับรอง  GMP  ของโรงงานทั้งหมด 

 ๓.๒ ในกรณีผูขอเปนนิติบุคคล  ตองเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ

เกี่ยวกับผักผลไม  หรือสินคาเกษตรกรรม 

  (๑) สํา เนาทะเบียนบานของกรรมการผู มีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท   

(กรณีบริษัทจํากัด  หรือ  บริษัทมหาชนจํากัด)  หรือของหุนสวนผูจัดการ  (กรณีหางหุนสวนนิติบุคคล)  

แลวแตกรณี  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๒) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  แสดงรายการ

จดทะเบียนตลอดทั้งชื่อกรรมการ  กรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือหางหุนสวน

นิติบุคคลซ่ึงออกมาแลวไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๓) สําเนาหนังสือรับรอง  GAP  แหลงผลิตทั้งหมดที่สงออก 

  (๔) สําเนาหนังสือรับรอง  GMP  ของโรงงานทั้งหมด 

๔. ข้ันตอนการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเปนผูสงออก 

 ๔.๑ การรับจดทะเบียนเปนผูสงออก 

  เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบหลักฐานตามที่กําหนดไวใน  ขอ  ๓  

ถาเอกสารหลักฐานครบถวนใหเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน  และออก

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก  แนบทายประกาศนี้ 

 ๔.๒ อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก 

  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกมีอายุสองป  นับแตวันออกหนังสือ

สําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก 

๕. เง่ือนไขที่ผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกตองปฏิบัติ 

 ๕.๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสงออกพืชควบคุมเฉพาะ 
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 ๕.๒ จัดใหมีการติดปาย  หรือฉลาก  หรือประทับขอความเปนภาษาอังกฤษ  ที่ภาชนะ

บรรจุเฉพาะกรณีการสงออกไปสหภาพยุโรปและนอรเวย  โดยตองแสดงขอมูล  ดังนี้ 

  -  หมายเลขทะเบียนผูสงออก 

  -  ชื่อผูประกอบการ/ผูสงออก 

  -  ชื่อสามัญของพืช 

  -  ชื่อวิทยาศาสตรของพืช 

  -  รหัสรุนที่ผลิต  (Lot  No.  หรือ  Batch  No.  หรือ  Code  No.) 

  -  ประเทศผูผลิต 

 ๕.๓ ตองแจงขอมูลตอแกกรมวิชาการเกษตร  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหลงผลิตผัก 

และผลไม  และโรงงาน  หรือขอมูลอื่น ๆ  ที่มีผลตอความปลอดภัยดานอาหาร  ภายใน  ๗  วัน  นับแต

วันเปลี่ยนแปลงขอมูล 

๖. บทกําหนดโทษ 

 ผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก  ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด

ไวในประกาศนี้  กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาสั่งใหแกไขหรือส่ังพักใช  หรือเพิกถอนหนังสือสําคัญ

แสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกไดตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขา 

เกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร  คร้ังที่  ๑  ใหเจาหนาที่แจงเตือนผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

เปนผูสงออกเปนหนังสือ 

 ๖.๒ ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขา 

เกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร  คร้ังที่  ๒  โดยเปนการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ

ไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารภายในระยะเวลา  ๓  เดือน  

นับแตวันที่ไดกระทําการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับแจงเตือนตาม  ๖.๑  ใหพักใชหนังสือ

สําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
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 ๖.๓ ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขา
เกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร  ต้ังแต  ๓  คร้ังข้ึนไป  โดยเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  
หรือไดรับการแจงเตือนจากประเทศผูนําเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารภายในระยะเวลา  ๖  เดือน   
นับแตวันที่ไดกระทําการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไดรับแจงเตือนตาม  ๖.๑  ใหเพิกถอน
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก 

๗. บทยกเวน 
 การนําติดตัวออกไปซึ่งผักและผลไม เพื่อใช เฉพาะตัว   ได รับการยกเวนไมตอง   

ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
๘. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกที่ออกไปกอนประกาศนี้ใชบังคับ   

ใหสามารถใชไดตอไปจนกวาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนผูสงออกส้ินอายุ 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
 
 

 
คํารองขอหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกผักและผลไม 

 
วันที่.................เดือน......................... พ.ศ. ............. 

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
ขาพเจา (ช่ือ – สกุล ผูยื่นคําขอจดทะเบยีน)  ............................................................................................................ 

ที่อยู....................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.........................................โทรสาร........................................... E-mail address:……………………………........ 

มีความประสงคจะขอหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก ผัก-ผลไม 
 สหภาพยุโรป    นอรเวย   ไอซแลนด   

โดยจดทะเบยีนตามรายละเอียดดังนี ้
1.  ชื่อและท่ีตั้งสํานักงาน/บริษัทสงออก 
ภาษาไทย (ตวับรรจง)............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง)....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท..............................................โทรสาร.............................................E-mail address:.............................................. 
2.  ชื่อโรงคัดบรรจุท้ังหมดที่ไดรับรอง  GMP  จากกรมวิชาการเกษตร และรหัสรับรอง พรอมสําเนาหลักฐาน  
(หากที่วางไมพอใหทําเปนเอกสารแนบเพิ่มเติม) 
.............................................................................................................................................................................................. 
3. ชื่อแหลงผลิตพืชท้ังหมดที่ไดรับรอง  GAP  จากกรมวิชาการเกษตร และรหัสรับรอง พรอมสําเนาหลักฐาน (หากที่วาง
ไมพอใหทําเปนเอกสารแนบเพิ่มเติม) 
.............................................................................................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตางๆ  ที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ  พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบคํารองครบถวนแลว 
 

แบบ สมพ. 4 
เลขที่รับ ………………………… 
วันที ่……………………………. 
ผูรับคํารอง.................................... 

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

ลงชื่อ................................................ผูยื่นคํารอง 
(........................................................................) 
วันที่............เดอืน...........................พ.ศ. ........... 

(ประทับตราบริษัท) 



 
 
 
 

คํารองขอหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกผักและผลไม 
 

วันที่.................เดือน......................... พ.ศ. ............. 
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

ขาพเจา (ช่ือ – สกุล ผูยื่นคําขอจดทะเบยีน)  ............................................................................................................ 
ที่อยู....................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.........................................โทรสาร........................................... E-mail address:……………………………........ 

มีความประสงคจะขอหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออก ผัก-ผลไม 
 ญ่ีปุน   สิงคโปร 

โดยจดทะเบยีนตามรายละเอียดดังนี ้
ชื่อและท่ีตั้งสํานักงาน/บริษัทสงออก 
ภาษาไทย (ตวับรรจง)............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... ...... 
...................................................................................................................................................................................... ....... 
ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง)....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท..............................................โทรสาร.............................................E-mail address:.............................................. 
  
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตางๆ  ที่ใหไวเปนความจริงทกุประการ  พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบคํารองครบถวนแลว 
 
 
 
 
 
 

แบบ สมพ. 5 
เลขที่รับ ………………………… 
วันที ่……………………………. 
ผูรับคํารอง.................................... 

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

ลงชื่อ................................................ผูยื่นคํารอง 
(........................................................................) 
วันที่............เดอืน...........................พ.ศ. ........... 

(ประทับตราบริษัท) 



 
 
 
 
ทะเบียนเลขท่ี.......................                               สมพ.12 
 
 
 

กรมวชิาการเกษตร 
 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนผูสงออกผักและผลไม 

ออกใหแก 
 

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

 
 
 

เพื่อแสดงวาไดจดทะเบียนเปนผูสงออกผกัและผลไมถูกตอง 
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนเปนผูสงออก 

ผักและผลไม พ.ศ. ..... 
 

 
 
ออกให  เม่ือวันท่ี                                                         สิ้นสุดอายุวันท่ี 

 
 
                                                                                  (ลายมอืชื่อ)............................................................ 

                         (............................................................) 
 

        




