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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

เพื่อใหการควบคุมระบบการตรวจสอบรับรองการสงออกพืชควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผูสงออก”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีการสงออกพืชควบคุม 
“ใบสําคัญ”  หมายความวา  ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม   
ขอ ๒ การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออก 
บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกตามแบบ  พ.ก.  ๑๓  

แนบทายประกาศนี้  ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช  
กรมวิชาการเกษตร  เลขที่  ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย  ๑๐๙๐๐  หรือย่ืนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา   
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง   
(๒) กรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  

หรือหนังสือเดินทาง   
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจ 

กระทําการแทนนิติบุคคล  ออกใหไมเกินหกเดือน   
 (ค) หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน   
ขอ ๓ การรับข้ึนทะเบียนเปนผูสงออก 
(๑) เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบหลักฐานที่กําหนดไวในขอ  ๒  ถาเอกสาร

หลักฐานครบถวนใหเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย 
เพื่อพิจารณารับข้ึนทะเบียน  และออกใบสําคัญตามแบบ  พ.ก.  ๑๓ - ๑  แนบทายประกาศนี้ 
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(๒) ใบสําคัญมีอายุสามป  นับแตวันออกใบสําคัญ 
(๓) ผูไดรับใบสําคัญถาประสงคจะตออายุใบสําคัญตองย่ืนคําขอกอนใบสําคัญส้ินอายุ   

เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับใบสําคัญ  และใหประกอบกิจการตอไปได  
จนกวาเจาหนาที่จะส่ังไมตออายุใบสําคัญนั้น   

ขอ ๔ ในการสงออกผูไดรับใบสําคัญตองจัดใหมีการติดปาย  หรือฉลาก  หรือประทับขอความ
เปนภาษาอังกฤษที่ภาชนะบรรจุ  โดยแสดงชื่อวิทยาศาสตรของพืช  ปริมาณการสงออก  หมายเลขทะเบียน 
ผูสงออกและหมายเลขทะเบียนแหลงผลิต 

ขอ ๕ การพักใชหรือเพิกถอนใบสําคัญ 
(๑) ผูไดรับใบสําคัญไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้  กรมวิชาการเกษตร 

จะพิจารณาสั่งใหแกไข  หากไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนดจะดําเนินการสั่งพักใชใบสําคัญ
เปนระยะเวลาสามสิบวัน  หรือในกรณีกระทําผิดสามคร้ังติดตอกัน  จะส่ังเพิกถอนใบสําคัญก็ได   

(๒) ผูไดรับใบสําคัญซ่ึงถูกเพิกถอนใบสําคัญตองหยุดประกอบกิจการตามใบสําคัญนั้น   
และจะขอใบสําคัญอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหกสิบวัน  นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบสําคัญ 

ขอ ๖ ขอยกเวน 
การนําติดตัวออกไปซึ่งพืชควบคุมเพื่อใชเฉพาะตัวหรือเปนตัวอยาง  ไดรับการยกเวนไมตอง

ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้   
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



แบบแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

------------------------------ 
 
๑. คําขอขึน้ทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๓ 
๒. ใบสําคัญแสดงการขึน้ทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๓-๑ 

 

------------------------------ 
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คําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 

Application for Registration as a Controlled Plant Exporter 
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. ขาพเจา                       
Name of applicant  
หรือตัวแทนผูสงออก (ชื่อผูสงออก)         
or authorized representative of exporter (Name of exporter) 
ท่ีอยู        
Address 

                                

 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone   Facsimile  

๒. มีความประสงคขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุมไปยังประเทศ   
Wish to register as a controlled plant exporter to country 

 จดทะเบียน  ตออายุทะเบียนเลขท่ี  
 Registration Extension of registration number 

 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้  
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนี้ 
ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

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

 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 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director General. 

 
ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
 Signature of applicant 

 
 

  
(                                                                                      ) 

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

แบบ พ.ก. ๑๓ 
Form P.Q. 13

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วันท่ี   
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 

Registration Certificate as a Controlled Plant Exporter 
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
ใบสําคัญเลขท่ี /        กรมวิชาการเกษตร 
Registration No.         Department of Agriculture 
 
ใบสําคัญฉบับนี้ออกใหแก    
This registration certificate is granted to  
ท่ีอยู   
Address 

  จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย            
 Province Postal code 
 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับใบสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุมไปยังประเทศ    
Certify that has registration certificate as a controlled plant exporter to country                              
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดสามปนับตั้งแตวันท่ีออกใบสําคัญ 
This registration certificate is valid within three years from date of issuance 
 
 

ออกให ณ วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Issued on Date    Month    Year 
 

ใหใชไดจนถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
Valid Date    Month    Year 

 
(ลายมือชื่อ)  
  Signature 

                         (                                                                       ) 
               อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

            Director General of the Department of Agriculture 

แบบ พ.ก. ๑๓-๑ 
Form P.Q. 13-1 


