
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑๑  คําขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช คําขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับ

การส่งต่อใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ ให้เป็นไปตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้ 

 
หมวด ๑ 

การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   

 
ข้อ ๒  บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร หรือด่านตรวจพืช สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีทําการตรวจพืชในสถานที่ทําการ ให้ย่ืนคําขอก่อนเวลาส่งออกไม่น้อยกว่า
สามช่ัวโมง 

(๒) กรณีทําการตรวจพืชนอกสถานที่ทําการ ให้ยื่นคําขอก่อนวันทําการตรวจพืช
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 

 
ข้อ ๓  ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องจัดเตรียมพืชที่จะส่งออกเพื่อให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเตรียมพืชที่จะส่งออกให้ถูกสุขอนามัยพืช ตามหลักเกณฑ์ของประเทศผู้นําเข้า 
(๒) แสดงบัญชีรายชื่อพืชในแต่ละภาชนะบรรจุ ให้ตรงตามชนิดและปริมาณที่แจ้ง

ในคําขอและในแบบบัญชีแสดงรายชื่อพืชที่แนบมากับคําขอ 
(๓) บรรจุพืชในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงและเหมาะสม 

                                                 
๑ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) ไม่บรรจุสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพืชตามที่ได้แจ้งไว้ในคําขอและในบัญชีแสดง
รายชื่อพืชที่แนบมากับคําขอ 

 
ข้อ ๔  การตรวจพืชที่ส่งออกและการกําจัดศัตรูพืชให้กระทํา ดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคําขอ และสุ่มตัวอย่างพืช

เพื่อตรวจสอบศัตรูพืช ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศผู้นําเข้า 
(๒) กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของประเทศผู้นําเข้า หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีศัตรูพืช

กักกัน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชทําการกําจัดศัตรูพืชภายใต้การ
กํากับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๓) กรณีที่ประเทศผู้นําเข้ามีข้อกําหนดเกี่ยวกับการกําจัดศัตรูพืช ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชตามข้อกําหนดได้ 

 
ข้อ ๕  ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบศัตรูพืชตาม

อัตราแนบท้ายประกาศนี้ และค่าป่วยการตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนการดําเนินการตามข้อ ๔ 

 
ข้อ ๖  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจพืช หรือกําจัดศัตรูพืชเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ขอ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือเจ้าของนําเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการส่งออกพืชนั้น มาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช และให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายตรวจ
พิจารณาเอกสารหลักฐานดังกล่าว หากเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการส่งออกระบุวันส่งออกพืชภายใน
สิบสี่วัน หลังจากการตรวจพืชหรือกําจัดศัตรูพืชเสร็จสิ้นแล้วให้ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชได้ 

 
ข้อ ๗  ก่อนส่งมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืช ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ข้อ ๘  การปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสามารถกระทําได้ในกรณี 
(๑) กรณีตรวจพบการซุกซ่อนพืชซึ่งไม่แสดงในใบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

(ก) ตรวจพบ ณ สถานที่ให้บริการส่งออก 
- ครั้งที่ ๑ คัดพืชนั้นออกทั้งหมดและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชที่

เหลือ 
- ครั้งที่ ๒ เมื่อกระทําความผิดซ้ําภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับจากครั้งที่ 

๑ ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมด และการส่งออกในครั้งต่อไป ให้เปิด
ตรวจสินค้าทั้งหมดต่อเนื่องกันไปสามสิบครั้ง หรือภายในระยะเวลาหกเดือน 

- ครั้งที่ ๓ เมื่อกระทําความผิดซ้ําในระหว่างการตรวจสินค้าต่อเนื่อง สามสิบ
ครั้งหรือภายในระยะเวลาหกเดือน ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมดและงด
การให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเป็นเวลาสามสิบวันนับ จากวันที่ตรวจพบ 

(ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

- งดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ส่งออกรายนั้น สําหรับ
การส่งออกไปประเทศผู้นําเข้าเป็นเวลาสามสิบวัน 

(๒) กรณีตรวจพบการแจ้งปริมาณหรือน้ําหนักของพืชไม่ตรงกับที่ส่งออกจริง 
(ก) ตรวจพบ ณ สถานที่ให้บริการส่งออก 

- ครั้งที่ ๑ คัดพืชที่แจ้งปริมาณหรือน้ําหนักไม่ตรงนั้นออกทั้งหมดและออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชที่เหลือ 

- ครั้งที่ ๒ เมื่อกระทําความผิดซ้ําภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับจากครั้งที่ 
๑ ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมด และการส่งออกในครั้งต่อไปให้เปิดตรวจ
สินค้าทั้งหมดต่อเนื่องกันไปสามสิบครั้ง หรือภายในระยะเวลาหกเดือน 

- ครั้งที่ ๓ เมื่อกระทําความผิดซ้ําในระหว่างการตรวจสินค้าต่อเนื่องสามสิบ
ครั้งหรือภายในระยะเวลาหกเดือน ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมดและงด
การให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเป็นเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ตรวจพบ 

(ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 
- ครั้งที่ ๑ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ส่งออกรายนั้น 
- ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อไปเมื่อเกิดซ้ําภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับจากวันที่

ที่มีหนังสือแจ้งเตือนในครั้งที่ ๑ งดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ส่งออกรายนั้น
สําหรับการส่งออกไปประเทศผู้นําเข้าเป็นเวลาสามสิบวัน 

(๓) กรณีตรวจพบศัตรูพืช 
(ก) ตรวจพบ ณ สถานที่ให้บริการส่งออก 

- กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของประเทศผู้นําเข้า ให้คัดพืชที่พบศัตรูพืช
ออกทั้งหมด และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชที่เหลือ 

(ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 
- ครั้งที่ ๑ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ส่งออกรายนั้น 
- ครั้งที่ ๒ เมื่อเกิดซ้ําภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับจากวันที่ที่มีหนังสือ

แจ้งเตือนในครั้งที่ ๑ ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คําแนะนําในการคัดสินค้าและตรวจศัตรูพืช ณ โรงคัดบรรจุ
ของผู้ส่งออก 

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อไปเมื่อเกิดซ้ําภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับจากวันที่
ที่มีหนังสือแจ้งเตือนในครั้งที่ ๒ ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชที่ถูกตรวจพบศัตรูพืช
กักกันเพื่อส่งออกไปประเทศผู้นําเข้าที่แจ้งเป็นเวลาสิบห้าวัน 

 
หมวด ๒ 

การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ 
   

 
ข้อ ๙  บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ ให้ย่ืนคําขอ 

ณ ด่านตรวจพืช หรือกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) หนังสืออนุญาตให้นําสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่าน
ตรวจพืชสถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ  

 
ข้อ ๑๐  ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อต้องจัดเตรียมพืชที่จะส่งต่อ

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเตรียมพืชที่จะส่งต่อให้ถูกสุขอนามัยพืชตามหลักเกณฑ์ของประเทศผู้นําเข้า 
(๒) แสดงบัญชีรายชื่อพืชในแต่ละภาชนะบรรจุ ให้ตรงตามชนิดและปริมาณที่แจ้งใน

คําขอและในแบบบัญชีแสดงรายชื่อพืชที่แนบมากับคําขอ 
(๓) บรรจุพืชในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงและเหมาะสม 
(๔) ไม่บรรจุสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพืชตามที่ได้แจ้งไว้ในคําขอ และในบัญชีแสดง

รายชื่อพืชที่แนบมากับคําขอ 
 
ข้อ ๑๑  ในการตรวจพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ พนักงาน

เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการได้ใน ๓ กรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีประเทศผู้นําเข้ากําหนดเงื่อนไขการนําเข้าเข้มงวดน้อยกว่า หรือเท่ากับ

เงื่อนไขการนําเข้าที่ประเทศไทยกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืช ตามข้อกําหนดของ
ประเทศผู้นําเข้า 

(๒) กรณีประเทศผู้นําเข้ากําหนดเงื่อนไขการนําเข้าเข้มงวดมากกว่าเงื่อนไขการ
นําเข้าที่ประเทศไทยกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืชเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของ
ประเทศผู้นําเข้า 

(๓) กรณีประเทศผู้นําเข้ากําหนดเงื่อนไขการนําเข้าพิเศษ ซึ่งไม่สามารถดําเนินการ
ในประเทศไทยได้ เช่น การตรวจรับรองในแปลงปลูก ให้ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
สําหรับการส่งต่อ 

 
ข้อ ๑๒  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ ๑๑ (๑) หรือ (๒) แล้ว ให้อธิบดี

หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อให้กับผู้ขอ 
 
ข้อ ๑๓  ให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับแก่การขอ

และการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อโดยอนุโลม 
 
ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป๒ 
 
 

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

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง/หน้า ๓๐/๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗) 
๒. บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบท้ายคําขอใบรับรองสุขอานามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗.๑) 
๓. ใบแนบแนบท้ายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗.๒) 
๔. ใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗ - ๑) 
๕. ใบแนบสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗ - ๒) 
๖. คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ (แบบ พ.ก. ๘) 
๗. บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบท้ายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่ง

ต่อ (แบบ พ.ก. ๘.๑) 
๘. ใบแนบแนบท้ายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ (แบบ พ.ก. 

๘.๒) 
๙. ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ (แบบ พ.ก. ๘ - ๑) 
๑๐. ใบแนบสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ (แบบ พ.ก. ๘ - ๒) 
๑๑. คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๙) 
๑๒. คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ (แบบ พ.ก. ๑๐) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/ผู้จัดทํา 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 
พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


