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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช   

และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  

และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช 

ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คําขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช  คําขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  

ใบรับรองสุขอนามัยพืช  หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ตามความในหมวด  ๑  และ  ๒  

ใหเปนไปตามแบบแนบทายประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 

 

ขอ ๒ บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่  

ณ  กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร  หรือดานตรวจพืช  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   

กรมวิชาการเกษตร  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีทําการตรวจพืชในสถานที่ทําการ  ให ย่ืนคําขอกอนเวลาสงออกไมนอยกวา 

สามชั่วโมง 

(๒) กรณีทําการตรวจพืชนอกสถานที่ทําการ  ใหย่ืนคําขอกอนวันทําการตรวจพืชไมนอยกวา

หนึ่งวัน   
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ขอ ๓ ผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชตองจัดเตรียมพืชที่จะสงออกเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมพืชที่จะสงออกใหถูกสุขอนามัยพืช  ตามหลักเกณฑของประเทศผูนําเขา 
(๒) แสดงบัญชีรายชื่อพืชในแตละภาชนะบรรจุ  ใหตรงตามชนิดและปริมาณที่แจงในคําขอ

และในแบบบัญชีแสดงรายชื่อพืชที่แนบมากับคําขอ 
(๓) บรรจุพชืในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงและเหมาะสม 
(๔) ไมบรรจุส่ิงอื่นใดนอกเหนือจากพืชตามที่ไดแจงไวในคําขอและในบัญชีแสดงรายชื่อพืช

ที่แนบมากับคําขอ 
ขอ ๔ การตรวจพืชที่สงออกและการกําจัดศัตรูพืชใหกระทํา  ดังตอไปนี้ 
(๑) พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอ  และสุมตัวอยางพืช   

เพื่อตรวจสอบศัตรูพืช  ใหเปนไปตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
(๒) กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของประเทศผูนําเขา  หรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืช  

กักกัน  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชทําการกําจัดศัตรูพืชภายใต 
การกํากับดูแลของพนักงานเจาหนาที่   

(๓) กรณีที่ประเทศผูนําเขามีขอกําหนดเก่ียวกับการกําจัดศัตรูพืช  ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชตามขอกําหนดได 

ขอ ๕ ผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบศัตรูพืชตามอัตรา
แนบทายประกาศนี้  และคาปวยการตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ใหแกพนักงานเจาหนาที่ 
กอนการดําเนินการตามขอ  ๔ 

ขอ ๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจพืช  หรือกําจัดศัตรูพืชเสร็จส้ินแลว  ใหผูขอ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือเจาของนําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการสงออกพืชนั้น  มาแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  และใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายตรวจ
พิจารณาเอกสารหลักฐานดังกลาว  หากเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการสงออกระบุวันสงออกพืชภายใน
สิบส่ีวัน  หลังจากการตรวจพืชหรือกําจัดศัตรูพืชเสร็จส้ินแลวใหออกใบรับรองสุขอนามัยพืชได 

ขอ ๗ กอนสงมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผูขอ  ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืช  ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ การปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสามารถกระทําไดในกรณี 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) กรณีตรวจพบการซุกซอนพืชซ่ึงไมแสดงในใบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ใหบริการสงออก 
  - คร้ังที่ ๑ คัดพืชนั้นออกทั้งหมดและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับพืชที่เหลือ 
  - คร้ังที่ ๒ เมื่อกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากคร้ังที่  ๑  

ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาทั้งหมด  และการสงออกในคร้ังตอไป  ใหเปดตรวจ
สินคาทั้งหมดตอเนื่องกันไปสามสิบคร้ัง  หรือภายในระยะเวลาหกเดือน 

  - คร้ังที่ ๓ เมื่อกระทําความผิดซํ้าในระหวางการตรวจสินคาตอเนื่อง  สามสิบคร้ัง
หรือภายในระยะเวลาหกเดือน  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาทั้งหมดและงด 
การใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเปนเวลาสามสิบวันนับ  จากวันที่ตรวจพบ 

 (ข) ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา 
  - งดการใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผูสงออกรายนั้น  สําหรับ 

การสงออกไปประเทศผูนําเขาเปนเวลาสามสิบวัน 
(๒) กรณีตรวจพบการแจงปริมาณหรือน้ําหนักของพืชไมตรงกับที่สงออกจริง 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ใหบริการสงออก 
  - คร้ังที่ ๑ คัดพืชที่แจงปริมาณหรือน้ําหนักไมตรงนั้นออกทั้งหมดและออก

ใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับพืชที่เหลือ 
  - คร้ังที่ ๒ เมื่อกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากคร้ังที่  ๑  

ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาทั้งหมด  และการสงออกในคร้ังตอไปใหเปดตรวจ
สินคาทั้งหมดตอเนื่องกันไปสามสิบคร้ัง  หรือภายในระยะเวลาหกเดือน 

  - คร้ังที่ ๓ เมื่อกระทําความผิดซํ้าในระหวางการตรวจสินคาตอเนื่องสามสิบคร้ัง
หรือภายในระยะเวลาหกเดือน  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาทั้งหมดและงด 
การใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเปนเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ตรวจพบ 

 (ข) ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา 
  - คร้ังที่ ๑ มีหนังสือแจงเตือนผูสงออกรายนั้น   
  - คร้ังที่ ๒ และคร้ังตอไปเมื่อเกิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ 

ที่มีหนังสือแจงเตือนในครั้งที่  ๑  งดการใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผูสงออกรายนั้น
สําหรับการสงออกไปประเทศผูนําเขาเปนเวลาสามสิบวัน 
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(๓) กรณีตรวจพบศัตรูพืช 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ใหบริการสงออก 
  - กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของประเทศผูนําเขา   ใหคัดพืชที่พบศัตรูพืช 

ออกทั้งหมด  และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับพืชที่เหลือ 
 (ข) ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา 
  - คร้ังที่ ๑ มีหนังสือแจงเตือนผูสงออกรายนั้น 
  - คร้ังที่ ๒ เมื่อเกิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ที่มีหนังสือ 

แจงเตือนในครั้งที่  ๑  สงเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําในการคัดสินคาและตรวจศัตรูพืช  ณ  โรงคัดบรรจุของ 
ผูสงออก   

  - คร้ังที่ ๓ และคร้ังตอไปเมื่อเกิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ 
ที่มีหนังสือแจงเตือนในครั้งที่  ๒  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับพืชที่ถูกตรวจพบ
ศัตรูพืชกักกันเพื่อสงออกไปประเทศผูนําเขาที่แจงเปนเวลาสิบหาวัน 

หมวด  ๒ 
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 

 

 

ขอ ๙ บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ใหย่ืนคําขอ  ณ  
ดานตรวจพืช   หรือกลุมบริการสงออกสินคา เกษตร   สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   
กรมวิชาการเกษตร  พรอมแนบเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตนฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(๒) หนังสืออนุญาตใหนาํส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัด  หรือส่ิงไมตองหามออกไปจากดานตรวจพืช  

สถานกักพืช  ยานพาหนะ  หรือสถานท่ีใด ๆ 
ขอ ๑๐ ผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอตองจัดเตรียมพืชที่จะสงตอเพื่อให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดเตรียมพืชที่จะสงตอใหถูกสุขอนามัยพืชตามหลักเกณฑของประเทศผูนําเขา 
(๒) แสดงบัญชีรายชื่อพืชในแตละภาชนะบรรจุ  ใหตรงตามชนิดและปริมาณที่แจงในคําขอ  

และในแบบบัญชีแสดงรายชื่อพืชที่แนบมากับคําขอ 
(๓) บรรจุพืชในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงและเหมาะสม 
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(๔) ไมบรรจุส่ิงอื่นใดนอกเหนือจากพืชตามที่ไดแจงไวในคําขอ  และในบัญชีแสดงรายชื่อพืช
ที่แนบมากับคําขอ 

ขอ ๑๑ ในการตรวจพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  พนักงาน
เจาหนาที่สามารถดําเนินการไดใน  ๓  กรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีประเทศผูนําเขากําหนดเง่ือนไขการนําเขาเขมงวดนอยกวา  หรือเทากับเง่ือนไข 
การนําเขาที่ประเทศไทยกําหนด  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบศัตรูพืช  ตามขอกําหนดของประเทศ 
ผูนําเขา   

(๒) กรณีประเทศผูนําเขากําหนดเง่ือนไขการนําเขาเขมงวดมากกวาเง่ือนไขการนําเขาที่
ประเทศไทยกําหนด  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบศัตรูพืชเพิ่มเติมตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

(๓) กรณีประเทศผูนําเขากําหนดเง่ือนไขการนําเขาพิเศษ  ซ่ึงไมสามารถดําเนินการใน
ประเทศไทยได  เชน  การตรวจรับรองในแปลงปลูก  ใหปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับ
การสงตอ 

ขอ ๑๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ  ๑๑  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ใหอธิบดีหรือ 
ผูที่อธิบดีมอบหมายออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอใหกับผูขอ 

ขอ ๑๓ ใหนําความในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  มาใชบังคับแกการขอและ
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอโดยอนุโลม   

ประกาศฉบับนี้  ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
เมทนี  สุคนธรักษ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
แบบแนบทายประกาศกรมวชิาการเกษตร  

เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
----------------------------- 

 
๑.   คําขอใบรับรองสุขอนามัยพชื แบบ พ.ก. ๗ 
๒. บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๗.๑ 
๓. ใบแนบแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๗.๒ 
๔.  ใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๗-๑ 
๕.  ใบแนบสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ  พ.ก. ๗-๒ 
๖.  คําขอใบรับรองสุขอนามัยพชืสําหรับการสงตอ แบบ พ.ก. ๘ 
๗. บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๘.๑ 
 สําหรับการสงตอ 
๘. ใบแนบแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ แบบ พ.ก. ๘.๒ 
๙.   ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ แบบ พ.ก. ๘-๑ 
๑๐. ใบแนบสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ แบบ  พ.ก. ๘-๒ 
๑๑.  คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช  แบบ พ.ก. ๙ 
๑๒.  คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  แบบ พ.ก. ๑๐ 
 

----------------------------- 
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คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Phytosanitary Certificate  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  
ที่อยู        
Address       
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    
แหลงกําเนิด เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ    
Place of origin Distinguishing marks      
สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันที่สงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 
เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขที่   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 

๓. ขอย่ืนคําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชดังตอไปนี ้  ตามรายละเอียดที่แนบ 
Wish to apply for Phytosanitary Certificate of plants as follows:         See attachment 

ชื่อทางพฤกษศาสตร  จํานวนภาชนะบรรจุทั้งหมด   
Botanical name of plants   Total number of packages 

ชื่อและจํานวนสนิคารวม     
Name of produce and quantity declared 

ที ่
No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ 
Number of packages 

       

       

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  
(                                                                                      ) 

๔. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล  
Approved Not approve      Reason 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  
(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้๑  
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows:  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้อกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อื่น ๆ   
 Other 

 
๑  แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทานั้น 
 Documentary evidence is required only for the first time of exportation. 
 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7



Y 
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บัญชีแสดงรายชื่อพืช 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 

Lists of Plants  
Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate 

 
ที ่

No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ
Number of packages 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง  
I hereby declare that the information given above is correct.  
 
 

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 
 

แบบ พ.ก. ๗.๑ 
Form P.Q. 7.1
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ใบแนบ 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
Attachment Sheet  

Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate 
 
 
ประเภทของใบแนบ      การรับรองเพิ่มเติม      อืน่ๆ 
Type of attachment sheet Additional declaration Other 
 
มีรายละเอียดดังนี ้
Detail as follows: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 
 

แบบ พ.ก. ๗.๒ 
Form P.Q. 7.2



 
Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 
 

Phytosanitary Certificate 
 

Plant Protection Organization of Thailand 
TO: Plant Protection Organization (s) of    No.   

1. Name and address of exporter: 
 
 
 
 
 
 
 

2. Declared name and address of consignee: 
 
 
 
 
 
 
 

3. Number and description of packages: 
 
 
 
 
 

4. Distinguishing marks: 
 
 
 
 
 

5. Place of origin: 
 
 
 
 
 

6. Declared means of conveyance: 
 
 
 
 
 

7. Declared point of entry: 
 
 
 
 
 

8. Name of produce and quality declared: 
 
 
 
 
 
 

9. Botanical name of plants: 
 
 
 
 
 

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate 
official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the 
current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non - quarantine pests. 

Additional Declaration 
 
 
 
 
 

Disinfestation and / or Disinfection Treatment 

10. Date: 
 
 
 

11. Treatment: 
 
 
 

12. Chemical (active ingredient): 
 
 
 

13. Duration and temperature: 
 
 
 

14. Concentration: 
 
 
 

15. Additional information: 
 
 
 

17. Place of issue: 
 
 
 
 

16. Stamp of Organization: 

 

18. Date: 
 
 
 
 

19. Name and signature of authorized officer: 
 
 

NOTE: No financial liability with respect to this certificate shall attach to the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand or to any of its 
officers or representatives of that Ministry. 

แบบ พ.ก. ๗-๑ 
Form P.Q. 7-1
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Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 

 

Attachment Sheet for Phytosanitary Certificate  
 
This is the attachment sheet for Phytosanitary Certificate No.    Date  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For official use only 
 

Signature of authorized officer 
 

    
     ( ) 

 
 

แบบ พ.ก. ๗-๒ 
Form P.Q. 7-2
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คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสาํหรับการสงตอ 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Phytosanitary Certificate for Re-Export  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  
ที่อยู        
Address       
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    
แหลงกําเนิด เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ    
Place of origin Distinguishing marks      
สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันที่สงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 
เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขที่   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 
ใบรับรองปลอดศตัรูพืชเลขที ่ สถานทีอ่อก   วันทีอ่อก    
Phytosanitary certificate No. Place of issue           Date of issue 

๓. ขอย่ืนคําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอสําหรับพืชดังตอไปนี ้   ตามรายละเอยีดที่แนบ 
Wish to apply for Phytosanitary Certificate for Re-Export of plants as follows:  See attachment 

ชื่อทางพฤกษศาสตร  จํานวนภาชนะบรรจุทั้งหมด   
Botanical name of plants   Total number of packages 

ชื่อและจํานวนสนิคารวม     
Name of produce and quantity declared 

ที ่
No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ 
Number of packages 

       
       

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  
(                                                                                      ) 

๔. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล  
Approved Not approve      Reason 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  
(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๘ 
Form P.Q. 8

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕.. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้๑ 
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถปุระสงคและผูมีอาํนาจลงชือ่แทนนติิบุคคลผูขออนุญาตนี้ออกใหไมเกนิหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 ใบรับรองสุขอนามัยพืช (ตนฉบบั) 
 Phytosanitary certificate (original copy) 

 ใบแจงการนําเขาและการสงตอส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และสิ่งไมตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 Declaration for Importation and Re-Exportation of Prohibited, Restricted and Unprothibited Articles under the Plant Quarantine Act B.E. 

2507 and Amended 

 หนังสืออนุญาตใหนําเสิ่งตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไมตองหาม ออกไปจากดานตรวจพชื สถานกกัพืช ยานพาหะ หรือสถานที่ใดๆ 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

 Permit to Move Prohibited, Restricted and Unprothibited Articles from Plant Quarantine Station, Post-Entry Quarantine Station, Carrier or 

Other Designate Place under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 อื่น ๆ   
 Other 

 
๑  แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทานั้น 
 Documentary evidence is required only for the first time of exportation. 
 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the sign in the space    in front of the text required 

แบบ พ.ก. ๘ 
Form P.Q. 8
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บัญชีแสดงรายชื่อพืช 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 

 

Lists of Plants 
Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate for Re-Export 

 
ที ่

No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ
Number of packages 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง  
I hereby declare that the information given above is correct.  
 
 

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 
 

แบบ พ.ก. ๘.๑ 
Form P.Q. 8.1
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ใบแนบ 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 

 
Attachment Sheet  

Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate for Re-Export 
 
 
ประเภทของใบแนบ      การรับรองเพิ่มเติม      อืน่ๆ 
Type of attachment sheet Additional declaration Other 
 
มีรายละเอียดดังนี ้
Detail as follows: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 
 

แบบ พ.ก. ๘.๒ 
Form P.Q. 8.2



 
Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 
 

Phytosanitary Certificate for Re-Export 
 

Plant Protection Organization of Thailand 
TO: Plant Protection Organization (s) of    No.   

1. Name and address of exporter: 
 
 
 
 
 
 

2. Declared name and address of consignee: 
 
 
 
 
 
 

3. Number and description of packages: 
 
 
 
 
 

4. Distinguishing marks: 
 
 
 
 
 

5. Place of origin: 
 
 
 
 
 

6. Declared means of conveyance: 
 
 
 
 
 

7. Declared point of entry: 
 
 
 
 
 

8. Name of produce and quality declared: 
 
 
 
 

9. Botanical name of plants: 
 
 
 
 

This is to certify that the plants or plant products described above were imported into Thailand from   
covered by Phytosanitary Certificate  No.    original    certified true copy     of which is attached to this certificate; 
That they are packed    repacked    in original     new     containers, that based on the original phytosanitary certificate   and additional 
inspection    they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country, and that during storage in 
Thailand the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. 

Additional Declaration 
 
 
 
 

 
Disinfestation and / or Disinfection Treatment 

10. Date: 
 
 
 

11. Treatment: 
 
 
 

12. Chemical (active ingredient): 
 
 
 

13. Duration and temperature: 
 
 
 

14. Concentration: 
 
 
 

15. Additional information: 
 
 
 

17. Place of issue: 
 
 
 
 

19. Name and signature of authorized officer: 
 
 

16. Stamp of Organization: 

 

18. Date: 
 
 
 
 

 

NOTE: No financial liability with respect to this certificate shall attach to the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand or to any of its 
officers or representatives of that Ministry. 

แบบ พ.ก. ๘-๑ 
Form P.Q. 8-1
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Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 

 

Attachment Sheet for Phytosanitary Certificate for Re-Export  
 
This is the attachment sheet for Phytosanitary Certificate for Re-Export No.    Date  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For official use only 
 

Signature of authorized officer 
 

    
     ( ) 

 
 

แบบ พ.ก. ๘-๒ 
Form P.Q. 8-2



หนา ๑ ของ ๒  
Page 1 of 2 

คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Superseding of Phytosanitary Certificate  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  

ที่อยู        
Address       

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    

แหลงกําเนิด  เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ    
Place of origin Distinguishing marks      

สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันที่สงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 

เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขที่   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 

๓. ขอย่ืนคําขอใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช เลขที่   สถานทีอ่อก  
Wish to apply for superseding of Phytosanitary Certificate No.   Place of issue 

วันทีอ่อก  เหตุผล   
Date of issue Reason 

โดยมีรายละเอียดดังนี้     
Detail as follows 
   
 
   
 

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  
(                                                                                      ) 

๔. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล  
Approved Not approve      Reason 

 
ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  

(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๙ 
Form P.Q. 9

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้อกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อื่น ๆ   
 Other 

 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๙ 
Form P.Q. 9
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คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Superseding of Phytosanitary Certificate  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  วันท่ี   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  

ท่ีอยู        
Address       

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและท่ีอยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและท่ีอยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    

แหลงกําเนิด  เคร่ืองหมายบนหีบหอ    
Place of origin Distinguishing marks      

สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันท่ีสงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 

เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขท่ี   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 

๓. ขอยื่นคําขอใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ เลขท่ี   สถานท่ีออก  
Wish to apply for superseding of Phytosanitary Certificate for Re-Export No.   Place of issue 

วันท่ีออก  เหตุผล   
Date of issue Reason 

โดยมีรายละเอียดดังนี้     
Detail as follows 
   
 
   
 

ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 

๔. บันทึกของพนักงานเจาหนาท่ี                       For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล  
Approved Not approve      Reason 

 
ลายมือชื่อพนักงานเจาหนาท่ี 
Signature of authorized officer 

  

(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๑๐ 
Form P.Q. 10

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วันท่ี   
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนี้ออกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อ่ืน ๆ    
 Other 

 
 
หมายเหตุ ใหใสเคร่ืองหมาย    ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 
 

แบบ พ.ก. ๑๐ 
Form P.Q. 10




