
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง กําหนดแบบคําขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช และแบบใบรับรองปลอดศัตรูพืช 

ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
พ.ศ. ๒๕๔๙๑ 

   
 

โดยท่ีเป1นการสมควรปรับปรุงแก3ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดแบบ
คําขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช และแบบใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
๒๕๐๗ ให3เหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในข3อ ๑ แห8งกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกประกาศไว3 
ดังต8อไปน้ี 

 
๑. ให3ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดแบบคําขอใบรับรองปลอด

ศัตรูพืชและแบบใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๕๒๖ 

 
๒. แบบคําขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช พ.ก. ๙, พ.ก. ๙.๑ , พ.ก. ๙.๒ และแบบ

ใบรับรองปลอดศัตรูพืช พ.ก. ๑๐ ซึ่งมีตราดุน รูปร8าง ขนาด และข3อความ ให3เป1นไปตามแบบแนบ
ท3ายประกาศน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธB พ.ศ. ๒๕๔๙ 
อดิศักด์ิ  ศรีสรรพกิจ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๓๖ ง/หน3า ๑๐/๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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[เอกสารแนบท3าย] 
 

๑ .  คํ าขอใบ รับรองปลอด ศัต รู พืช  (APPLICATION FOR PHYTOSANITARY 
CERTIFICATE) (แบบ พ.ก. ๙) 

๒. บัญชีแสดงรายช่ือพืชส8งออก (แบบ พ.ก. ๙.๑) 
๓. ใบแนบคําขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (แบบ พ.ก. ๙.๒) 
๔. แบบใบรับรองปลอดศัตรูพืช (แบบ พ.ก. ๑๐) 
๕. ตราดุนใช3ประทับบนใบรับรองปลอดศัตรูพืช 

 
(ดูข3อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศรตมB/ผู3จัดทํา 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๕ กุมภาพันธB ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 


