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               (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) 

ผู้ตรวจสอบ  นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจพืช และผลิตผลพืช เพ่ือออกใบรับรอง

สุขอนามัยพืช ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๕๑, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อก าหนดในการน าเข้าของประเทศปลายทาง  

๒. ผู้ปฏิบัติงาน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช 

๓. ค านิยาม 
“พืช” หมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน ้า และพืชประเภทอ่ืน รวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น 

ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังท าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว 
และให้หมายความรวมถึงตัวห ้า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ด้วย 

“เชื้อพันธุ์พืช” หมายความว่า กลุ่มเซลล์ที่มีหน่วยพันธุกรรมหลากหลาย ซึ่งถ่ายทอดได้ที่รวมตัวกันเป็นชิ้นส่วน
ของพืชที่ยังมีชีวิตและขยายพันธุ์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเมล็ด เนื้อเยื่อหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช และให้หมายความ
รวมถึงสารพันธุกรรม ซึ่งสามารถถ่ายทอดลักษณะที่สารพันธุกรรมนั้นควบคุมอยู่ได้ ทั้งนี้ เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ 

“พืชควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า พืชที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพืชที่ต้องมีการก าหนด
มาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอ่ืนใด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ตามข้อก าหนดของ
ประเทศผู้น าเข้าก่อนส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

“ดิน” หมายความว่า ดินชนิดที่มีอินทรียวัตถุหรือเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชได้ 
“ศัตรูพืช” หมายความว่า สิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้อโรคพืช แมลง สัตว์ หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่พืช 
“พาหะ” หมายความว่า เครื่องปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ห่อหุ้มมาพร้อมกับพืชปุ๋ยอินทรีย์หรือ  

สิ่งอื่นใดท่ีอาจเป็นสื่อน าศัตรูพืช 
“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ว่าด้วย วิธีใดๆ 
“ส่งต่อ” หมายความว่า น าหรือสั่งให้เข้ามาในราชอาณาจักร และถูกส่งต่อไปประเทศอ่ืน  
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“ด่านตรวจพืช” หมายความว่า ด่านตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือตรวจพืช  
สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และเชื้อพันธุ์พืชที่น าเข้า หรือน าผ่าน 

“กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร” หมายความว่า หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร มี
หน้าที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าพืชที่มีการส่งออก 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า อธิบดี และผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกักพืช 
 “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออก 

ซึ่งพืช เชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะเพ่ือรับรองว่าพืช เชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะที่ส่งออกปลอดจากศัตรูพืชตามข้ อก าหนดของ
ประเทศผู้น าเข้า 

“ใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจของ
ประเทศที่ส่งออกซึ่งพืช เชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะเพ่ือรับรองว่าพืช เชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะที่ได้น าหรือส่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และถูกส่งต่อ ไปประเทศอ่ืนปลอดจากศัตรูพืชของประเทศไทยตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า 
๔. แบบฟอร์มที่ใช้ 

๔.๑ ค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช        แบบ พ.ก. ๗  
๔.๒ บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบท้ายแบบค าขอใบรับรองสุขอนามั้ยพืช    แบบ พ.ก. ๗.๑ 
๔.๓ ใบแนบแนบท้ายแบบค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช     แบบ พ.ก. ๗.๒ 
๔.๔ ใบรับรองสุขอนามัยพืช        แบบ พ.ก. ๗-๑ 
๔.๕ ใบแนบส าหรับใบรับรองสุขอนามัยพืช       แบบ พ.ก. ๗-๒ 
๔.๖ ค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ      แบบ พ.ก. ๘  
๔.๗ บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบท้ายแบบค าขอใบรับรองสุขอนามั้ยพืชส าหรับการส่งต่อ  แบบ พ.ก. ๘.๑ 
๔.๘ ใบแนบแนบท้ายแบบค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ   แบบ พ.ก. ๘.๒ 
๔.๙ ใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ      แบบ พ.ก. ๘-๑ 
๔.๑๐ ใบแนบส าหรับใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ    แบบ พ.ก. ๘-๒ 
๔.๑๑ ค าขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช      แบบ พ.ก. ๙ 
๔.๑๒ ค าขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ    แบบ พ.ก. ๑๐ 
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๕. เอกสารอ้างอิง 
๕.๑ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕.๒ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๕.๓ พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของการน าเข้าและส่งออกผักสดระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และส านักงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 ๕.๔ กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕.๔ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่า
พาหนะเดินทางตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕.๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕.๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕.๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๕.๘ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลล าไยสดออกไป

นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕.๙ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้สด

ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  
๕.๑๐ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือ

การส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕.๑๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย

พืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕.๑๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การรับรองระบบการผลิตของโรงงาน ผูผลิตผัก ผลไม แชเยือกแข็ง และ

โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕.๑๓ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย

พืชส าหรับผลไม้ท่ีส่งออกผ่านประเทศที่สาม เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนพ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ผู้ตรวจสอบ  นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 

๕.๑๔ ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
ส าหรับการส่งออกพืชควบคุมไปยังสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๑๕ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย
พืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการสงตอ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕.๑๖ ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการน าเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕.๑๗ ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยส าหรับสิ นค้า
พืชผักสดไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕.๑๘ ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยส าหรับสินค้า
พืชผักสดไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส 

๕.๑๙ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนมัย
พืช ส าหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕.๒๐ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนมัย
พืช ส าหรับการส่งออกผลส้มโอไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕.๒๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสด
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕.๒๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกส าหรับสินค้าฝรั่งและชมพู่ 
ไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๖. เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 ๖.๑ แว่นขยาย 
 ๖.๒ เข็มเขี่ยแมลง 
 ๖.๓ ถุงมือ 
 ๖.๔ ขวดเก็บตัวอย่างแมลง 
 ๖.๕ อุปกณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากพร้อมตลับกรองแก็ส ถุงมือ ฯลฯ 
  
   
  

ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร 
Office of Agricultural Regulation 



 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส :  หน้า 

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แก้ไขครั้งท่ี : ……………………….………… 
 วันที่บังคับใช้ : …………………………….…… 

ผู้จัดท า   ๑. นายวีระยุทธ บญุรอด  
ผู้อนุมัติ  …………….…………...…………..……… 
               (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) 

ผู้ตรวจสอบ  นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

๗. แผนภูมิการปฏิบัติงาน 

    ๗.๑ การยื่นขอตรวจพืช และ/หรือควบคุมการก าจัดศัตรูพืชนอกสถานที่ 

                                            
            

START

1.                               (    
 . .  )                

2.              . .                  

3.              

4.            

       /       

5.        /                       

6.                                       

    

              

       /                     /          
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 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส :  หน้า 

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แก้ไขครั้งท่ี : ……………………….………… 
 วันที่บังคับใช้ : …………………………….…… 

ผู้จัดท า   ๑. นายวีระยุทธ บญุรอด  
ผู้อนุมัติ  …………….…………...…………..……… 
               (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) 

ผู้ตรวจสอบ  นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
     

๗.๒ การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (กรณีตรวจพืช และ/หรือควบคุมการก าจัดศัตรูพืชนอกสถานที่) 
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 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส :  หน้า 

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แก้ไขครั้งท่ี : ……………………….………… 
 วันที่บังคับใช้ : …………………………….…… 

ผู้จัดท า   ๑. นายวีระยุทธ บญุรอด  
ผู้อนุมัติ  …………….…………...…………..……… 
               (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) 

ผู้ตรวจสอบ  นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 

๗.๓ การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (กรณีตรวจพืชในสถานที่ให้บริการ) 
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 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส :  หน้า 

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แก้ไขครั้งท่ี : ……………………….………… 
 วันที่บังคับใช้ : …………………………….…… 

ผู้จัดท า   ๑. นายวีระยุทธ บญุรอด  
ผู้อนุมัติ  …………….…………...…………..……… 
               (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) 

ผู้ตรวจสอบ  นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 

๘. วิธีปฏิบัติงาน 

๘.๑ การลงทะเบียนผู้ส่งออกเพ่ือขอรหัสผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
       ๘.๑.๑ เจ้าหน้าที่รับยื่นเอกสารประกอบการขอรหัสผู้รับมอบอ านาจ ดังนี้ 
      (๑) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ประกอบการ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 
      (๒) หนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง (กรณีมอบอ านาจช่วง) ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 

    (๓) ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับมอบ
อ านาจช่วง และพยาน โดยลงนาม และรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ของผู้ประกอบการส่งออก ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยกรรมการลงนามตามจ านวนผู้มีอ านาจลงนาม และประทับตราเอกสารทุกหน้า  

    (๕) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการที่รับมอบอ านาจช่วง ออกให้ไม่
เกิน ๖ เดือน โดยกรรมการลงนามตามจ านวนผู้มีอ านาจลงนาม และประทับตราเอกสารทุกหน้า 

๘.๑.๒ เจ้าหน้าที่จัดท ารหัสผู้รับมอบอ านาจ พร้อมแจ้งรหัสผู้รับมอบอ านาจตามค าร้องขอของ
ผู้ประกอบการ 

๘.๒ การรับแจ้งตรวจสอบพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช กรณีตรวจสอบศัตรูพืชนอกสถานที่ท าการ 
๘.๒.๑ รับยื่นค าขอ พ.ก. ๗ พร้อมส าเนา ๑ ชุด และตรวจสอบเอกสารจากผู้ประกอบการดังนี้  

(๑) ค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗ )  
(๒) บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบท้ายแบบค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗.๑) กรณีมีสินค้า

มากกว่า ๓ รายการ 
(๓) ใบแนบแนบท้ายแบบค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗.๒) กรณีต้องการค ารับรอง

เพ่ิมเติมตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง 
(๔) เอกสารอ่ืน ตามเงื่อนไขการส่งออกของประเทศไทย และเงื่อนไขการน าเข้าประเทศปลายทาง 

เช่น ใบ Import Permit, Letter of Credit ฯลฯ  
๘.๒.๒ การตรวจสอบเอกสารค าขอ พ.ก. ๗ ให้ปฏิบัติดังนี้  

(๑) ตรวจสอบการกอกข้อมูลต่างๆ ลงในแบบ พ.ก. ๗ พ.ก. ๗.๑ และ พ.ก. ๗.๒ ซึ่งผู้ยื่นค าขอต้อง
กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับมอบอ านาจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้ 

(๒) ตรวจสอบรายชื่อพืชที่แจ้งส่งออกว่าเป็นพืชสงวนตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  หรือพืชที่เป็นสิ่ง
ต้องห้ามของประเทศปลายทางหรือไม่ หากพบพืชดังกล่าวให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ ปฏิเสธการรับยื่นค าขอ 
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(๓) ตรวจสอบรายชื่อพืชที่ส่งออกว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ หากพบพืชดังกล่าวผู้ส่งออกจะต้องมีหนังสืออนุญาตน าเข้า 
ส่งออก น าผ่าน พืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสมของพืชใน
บัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าวและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ (CITES) เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชด้วย 

(๔) ตรวจสอบรายชื่อพืชที่ส่งออกว่าเป็นพืชควบคุมเฉพาะตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องก าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ หาก
พบพืชดังกล่าวผู้ส่งออกจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชด้วย 

(๕) ตรวจสอบรายชื่อพืชที่แจ้งส่งออกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖  หากพบพืชดังกล่าวผู้
ส่งออกจะต้องมีใบอนุญาตจากกลุ่มควบคุมพันธ์พืชเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชด้วย 

(๖) ตรวจสอบรายชื่อพืชที่แจ้งส่งออกว่าเป็น ล าไยสด ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลล าไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดอกกล้วยไม้สด ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอก
กล้วยไม้สดออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือทุเรียนสด ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพบพืช
ดังกล่าว ผู้ส่งออกจะต้องมีหนังสือจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดก่อนการส่งออกด้วย 

(๗) ตรวจสอบรายชื่อพืชที่แจ้งส่งออกตามเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรศัตรูพืช กฎระเบียบ และ
ข้อก าหนดในการน าเข้าพืชของประเทศปลายทาง ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารดังกล่าว หากมี 
Import Permit หรือเอกสารอ่ืนๆที่เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าเข้าของประเทศปลายทางเพ่ิมเติมจะต้องแสดงให้
เจ้าหน้าที่ทราบด้วย 

(๘) กรณีการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชเพ่ือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เช่น การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนวันส่งออกสินค้า (Date on Board) 
ได้แก่ ประเทศเกาหล ีรัสเซีย ตุรกี ศรีลังกา และกาบอง ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบโดยทันที 
  

ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร 
Office of Agricultural Regulation 



 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส :  หน้า 

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แก้ไขครั้งท่ี : ……………………….………… 
 วันที่บังคับใช้ : …………………………….…… 

ผู้จัดท า   ๑. นายวีระยุทธ บญุรอด  
ผู้อนุมัติ  …………….…………...…………..……… 
               (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) 

ผู้ตรวจสอบ  นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
  

(๙) แจ้งข้อก าหนดส าหรับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑๐) เมื่อตรวจเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ให้เจ้าหน้าทีอ่อกหมายเลขรับและส่งคืนผู้ประกอบการ 
๑ ชุด เก็บไว้ ๑ ชุด  

(๑๑) หากเอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขในทันที หรืออาจท า
บันทึกข้อตกลงเพ่ือน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมตอนมาขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชได้  

(๑๒) แจ้งผู้ประกอบให้ทราบว่า เมื่อจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งออก ให้แจ้งหมายเลขรับดังกล่าวระบุ 
วัน เวลา และสถานที่ที่จะให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจและ/หรือควบคุมการก าจัดศัตรูพืชให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยตนเอง หรือ
ทางโทรศัพท ์ก่อนการบรรจุสินค้า หากเป็นต่างจังหวัดให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 

๘.๒.๓ การตรวจสอบศัตรูพืชในสินค้าโดยการสุ่มตัวอย่างสินค้าตามมาตรฐานเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืช หรือ
ควบคุมการก าจัดศัตรูพืช ณ สถานที่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการจนแล้วเสร็จ  

(๑) กรณีตรวจพบศัตรูพืชให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกข้อมูล สั่งให้ผู้ประกอบการก าจัดศัตรูพืช
ด้วยวิธีที่เหมาะสม หากไม่สามารถก าจัดศัตรูพืชได้ ให้ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ส าหรับประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามแบบ ด.พ. ๑ และระบุผลการ
ตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในแบบค าขอ พ.ก. ๗ 

(๒) กรณีตรวจไม่พบศัตรูพืช หรือควบคุมให้ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชแล้วเสร็จ ให้จัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ส าหรับประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามแบบ ด.พ. ๑ และระบุผลการ
ตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในแบบค าขอ พ.ก. ๗ 

๘.๓ การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช กรณีตรวจสอบศัตรูพืชนอกสถานที่ท าการ 
๘.๓.๑ รับยื่นแบบ พ.ก.๗ ฉบับส าเนาที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หรือควบคุมการก าจัดศัตรูพืชแล้ว 

หากมีการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดภายในแบบ พ.ก. ๗ ผู้ส่งออกจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนรับยื่น  
๘.๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ พ.ก. ๗ กับแบบ ด.พ. ๑ และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

(๑) กรณีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ 
(๒) กรณีรายละเอียดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไข หรือขอเอกสารเพ่ิมเติมใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลดังกล่าวมีความขัดแย้งกับแบบ ด.พ. ๑ ให้ยึดข้อมูลตามแบบ ด.พ. ๑ ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน
ไว้เป็นหลัก เช่น ชื่อผู้ส่งออก ประเทศผู้น าเข้า ชนิดสินค้า จ านวนสินค้า ฯลฯ เมื่อได้รับการแก้ไข และผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว ให้ด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ 

ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร 
Office of Agricultural Regulation 



 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส :  หน้า 

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แก้ไขครั้งท่ี : ……………………….………… 
 วันที่บังคับใช้ : …………………………….…… 

ผู้จัดท า   ๑. นายวีระยุทธ บญุรอด  
ผู้อนุมัติ  …………….…………...…………..……… 
               (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) 

ผู้ตรวจสอบ  นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 

๘.๓.๓ จัดพิมพ์ร่างใบรับรองสุขอนมัยพืช (Draft) เพ่ือให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ 
และเม่ือผู้ประกอบการยืนยันความถูกต้องของร่างแล้ว ให้จัดพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจลง
นาม 

๘.๓.๔ ผู้มีอ านาจลงนามตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนลงนาม 
(๑) ถูกต้องครบถ้วน ให้ลงนามในใบรับรองสุขอนามัยพืช เพ่ือส่งมอบให้ผู้ประกอบการ 
(๒) กรณีไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการแก้ไข หรือเป็นเรื่อง

ร้ายแรง เช่น พบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามในการน าเข้าของประเทศปลายทาง สามารถด าเนินการยกเลิกการออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับนั้นได้ทันท ี

๘.๓.๕ จัดเก็บค่าธรรเนียมการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายานพาหนะเดินทาง
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงานนอกเวลาและนอกสถานที่ จากผู้ประกอบการ 

๘.๓.๖ ส่งมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ประกอบการ  
๘.๔ การตรวจพืช และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช กรณีตรวจพืชในสถานที่ให้บริการ 

๘.๔.๑ รับยื่นค าขอ พ.ก. ๗ และตรวจสอบเอกสารจากผู้ประกอบการดังนี้  
(๑) ค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗ )  
(๒) บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบท้ายแบบค าขอใบรับรองสุขอนามั้ยพืช (แบบ พ.ก. ๗.๑) กรณีมีสินค้า

มากกว่า ๓ รายการ 
(๓) ใบแนบแนบท้ายแบบค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. ๗.๒) กรณีต้องการค ารับรอง

เพ่ิมเติมตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง 
(๔) เอกสารอื่น ตามเงื่อนไขการส่งออกของประเทศไทย และประเทศปลายทาง 

๘.๔.๒ การตรวจสอบเอกสารค าขอ พ.ก. ๗ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๘.๒.๒  
(๑) เมื่อตรวจเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ให้เจ้าหน้าทีอ่อกหมายเลขรับ  
(๒) หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขในทันที ก่อนลง

รับค าขอ 
๘.๔.๓ การตรวจสอบศัตรูพืชในสินค้าโดยการสุ่มสินค้าตามมาตรฐาน  

(๑) กรณีตรวจพบศัตรูพืชให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกข้อมูล สั่งให้ผู้ประกอบการก าจัดศัตรูพืช
ด้วยวิธีที่เหมาะสม หากไม่สามารถก าจัดได้ให้ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และระบุผลการตรวจพร้อมลง
ลายมือชื่อในแบบค าขอ พ.ก. ๗ 
  

ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร 
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 (๒) กรณีตรวจไม่พบศัตรูพืช หรือควบคุมให้ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชแล้วเสร็จ ให้ระบุผลการตรวจ
พร้อมลงลายมือชื่อในแบบค าขอ พ.ก. ๗ และด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ 

๘.๔.๔ จัดพิมพ์ร่างใบรับรองสุขอนมัยพืช (Draft) เพ่ือให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ 
และเม่ือผู้ประกอบการยืนยันความถูกต้องของร่างแล้ว ให้จัดพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจลง
นาม 

๘.๔.๕ ผู้มีอ านาจลงนามตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนลงนาม 
(๑) ถูกต้องครบถ้วน ให้ลงนามในใบรับรองสุขอนามัยพืช เพ่ือส่งมอบให้ผู้ประกอบการ 
(๒) กรณีไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการแก้ไข หรือเป็นเรื่อง

ร้ายแรง เช่น พบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามในการน าเข้าของประเทศปลายทาง สามารถด าเนินการยกเลิกการออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับนั้นได้ทันที 

๘.๓.๕ จัดเก็บค่าธรรเนียมการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัตงานนอกเวลา จากผู้ประกอบการ 

๘.๓.๖ ส่งมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ประกอบการ  
  

ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร 
Office of Agricultural Regulation 



ภำคผนวก 

แบบค ำขอใบรับรองสุขอนำมัยพืช (แบบ พ.ก. 7) 
 

 
 



 
 
 
 
 



บัญชีแสดงรำยชื่อพืชแนนท้ำยแบบค ำขอใบรับรองสุขอนำมัยพืช (แบบ พ.ก. ๗.๑) 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

  



วิธีกำรกรอกแบบฟอร์ม พ.ก. 7 
 

หัวข้อ กรอกรำยละเอียด 
 1.รหัสผูร้ับมอบอ ำนำจ 
   Authority No. 
 
   ข้ำพเจ้ำหรือตัวแทนผูส้่งออก 
   Name of applicant or authorized  
   representative of exporter  
 
   ที่อยู่  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์   โทรสำร 
   Address  Province  Postal code    
  Telephone  Facsimile 
    

ระบุหมำยเลขผู้รบัมอบอ ำนำจ  
เช่น 9198 
 
ระบุช่ือ -นำมสกลุผู้ยื่นค ำขอ  
เช่น นำยยินดี ไมม่ีปัญหำ  
 
 
ระบุท่ียู่ จังหวัด รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร  เช่น 52/177 
ถ.สำมเสน เขตดุสติ กรุงเทพ 10300 
โทรศัพท์ 0 2243 5555  โทรสำร 0 2243 5557 

 2. ช่ือและทีอ่ยู่ผู้ส่งออก 
   Name and address of exporter 
 
 
   ช่ือและที่อยู่ผู้รับสินคำ้ 
   Name and address of consignee 
 
   แหล่งก ำเนิด  
   Place of origin 
 
   เครื่องหมำยบรรจุหีบห่อ 
   Distinguishing marks 
 
   ส่งโดยพำหนะ 
   Mean of conveyance 
 
   ข้อมูลยำนพำหนะ 
   Information of conveyance 
 
   วันท่ีส่งออก 
   Date of exportation  
 
   เมืองและประเทศปลำยทำง 
   City and country of destination 
 
   ใบอนุญำตน ำเข้ำเลขท่ี 
   Import permit No. 
 
  มูลค่ำ 
  Value  

ระบุช่ือและที่อยูผู่้ส่งออก (ภำษำองักฤษ)  
เช่น Sabaidee Rice Co.,Ltd. 1178 Bangna-Trad Road KM 
17, Bangbor, Samutprakarn 10560 
 
ระบุช่ือและที่อยูผู่้รับสินค้ำ (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น Innovative Co.,Ltd. 1144 Paradise Road, Dubai, UAE 
 
ระบุแหล่งก ำเนิดของสินค้ำ (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น Thailand 
 
ระบุเครื่องหมำยบนบรรจหุีบห่อ (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น Royal Rice Brand 
 
ระบุ พำหนะที่ใช้ขนส่ง (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น Vessel  
 
ระบุช่ือเรือที่บรรทุกสินค้ำ (ภำษำอังกฤษ )ระบุหรือไมร่ะบุก็ได้  
เช่น Marina Bridge 
 
ระบุวันที่ส่งออก (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น April 10, 2015 
 
ระบุช่ือเมืองที่สินค้ำน ำเข้ำและประเทศปลำยทำง (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น Dubai, United Arab Emirates 
 
ระบุเลขท่ีใบอนุญำตน ำเข้ำ (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น ARM 123456789 
 
ระบุมลูค่ำสินค้ำ  
เช่น 923,750  Baht 

 
  



 
หัวข้อ กรอกรำยละเอียด 

3. ขอยื่นค ำขอใบรับรองสุขอนำมยัพืชส ำหรับพืชดังต่อไปนี ้
    Wish to apply for Phytosanitary Certificate of  
    plants as follows: 
  

    ตำมรำยละเอียดที่แนบ 
    See attachment 
 

   ช่ือทำงวิทยำศำสตร ์
   Botanical name of plants 
 

   จ ำนวนภำชนะบรรจุทั้งหมด 
   Total number of packages 
 

   ช่ือและจ ำนวนสินค้ำรวม 
   Name of produce and quantity declared 
 
 

   ที่ 
   No. 
 

   ช่ือพืช 
   Name of plants 
 
 

   ปริมำณ 
   Quantity 
 
 

   หน่วยนับ 
   Counting unit 
 
 

   รำคำต่อหน่วย 
   Unit price 
 
 

   มูลค่ำ 
   Value 
 
 

   จ ำนวนภำชนะบรรจ ุ
   Number of packages 

 
 
 
 

ระบุ หำกมเีอกสำรรำยละเอียดสินค้ำเพิ่มเตมิโดยใช้เครื่องหมำย √
ใส่ลงใน 
 

ระบุช่ือวิทยำศำสตร์ของพืชที่ส่งออก (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น Oryza sativa 
 

ระบุจ ำนวนภำชนะบรรจุทั้งหมด (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น 850 Bags 
 

ระบุชนิดของสินค้ำและจ ำนวนสินค้ำ 
เช่น Thai white fragrant rice 100% 600 bags 15,000 Kgs. 
      Thai white rice 100%  250 bags  6,250 Kgs. 
 

ระบุเลขท่ีเพื่อจะได้ทรำบว่ำมีชนิดสินค้ำกี่ชนิด 
เช่น 1 และ 2  
 

ระบุชนิดพืช  
เช่น Thai white fragrant rice 100 % 
      Thai white rice  100 % 
 

ระบุ ปริมำณ 
เช่น 15,000 
       6,250 
 

ระบุหน่วยที่ใช้ (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น Kgs. 
      Kgs. 
 

ระบุรำคำต่อหน่วย (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น Baht 
      Baht 
 

ระบุมลูค่ำ  
เช่น  675,000 
       248,750 
 

ระบุจ ำนวนภำชนะบรรจุแตล่ะรำยกำร (ภำษำอังกฤษ)  
เช่น 600 Bags 
      250 Bags  

   ลำยมือช่ือผู้ยื่นค ำขอ 
   Signature of applicant 

ลงลำยมือช่ือผู้ยื่นค ำขอ 
เช่น  ยินดี ไม่มีปญัหำ 

 
  



 
หัวข้อ กรอกรำยละเอียด 

 4.บันทึกของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
   For official use only 
 

   อนุมัติ 
   Approved 
 

   ไม่อนุมัต ิ
   Not approve 
 

   เหตุผล 
   Reason 
 

   ลำยมือช่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
   Signature of authorized officer 

ไม่ต้องกรอก พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ป็นผู้กรอก 

 5. พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆมำด้วย ดังนี ้
    Herewith I have enclosed documentary  
    evidence as follows 
         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง 
         A copy of the identification card or passport 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนติิบุคคลและผู ้
         มีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำตนี้ออกให้ไม่    
         เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)  
         A copy of the certificate of corporate  
         registration and signature authorized, issued    
         within six month (In case of the applicant is   
         a corporation) 
         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผูม้ี 
         อ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลหรือหนังสือเดินทำง 
         A copy of the identification card of person  
         authorized sign for corporate entity or  
         passport 
         หนังสือมอบอ ำนำจในกรณีมอบอ ำนำจใหผู้้อื่น 
         ด ำเนินกำรแทน 
         Application letter of authorized to submit  
         the application for permit 
         อื่นๆ.... 
         Other 

เลือกหัวข้อท่ีได้แนบหลักฐำนเพิม่เติมโดยใช้เครื่องหมำย  √ใสล่ง
ในช่อง  
เช่น   √   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง 

 
 

วิธีกำรกรอกแบบฟอร์ม พ.ก. 7.1 
 

 กรณีท่ีมีสินค้ำหลำยชนิดไม่สำมำรถระบุในค ำขอ พ.ก. 7 ได้ครบ ให้มำระบุในค ำขอ พ.ก. 7.1 โดยลงรำยละเอียด
แบบเดียวกับท่ีระบุในค ำขอ พ.ก. 7 หัวข้อ 3 
  



วิธีกำรกรอกแบบฟอร์ม พ.ก. 7.2 
 

หัวข้อ กรอกรำยละเอียด 
ประเภทของใบแนบ 
Type of attachment sheet 
 
      กำรรับรองเพ่ิมเติม 
      Additional declaration 
 
 
      อ่ืนๆ 
      Other 
 
 
 
มีรำยละเอียดดังนี้ 
Detail as follows: 

 
 
 
กรณีมีข้อควำมท่ีต้องกำรให้รับรองเพ่ิมเติมในช่อง 
Additional declaration โดยใช้เครื่องหมำย √ ใส่ลงใน  
 
 
กรณีมีข้อควำมอ่ืนๆที่ต้องกำรให้รับรองเพ่ิมเติม โดยใช้
เครื่องหมำย √ ใส่ลงใน  
เช่น  √   อ่ืนๆ 
           Other 
 
ระบุข้อควำมที่ต้องกำรให้รับรอง 
เช่น The rice is used for human consumption. 
       

 
 
 

  



แนวทำงปฏิบัติในกำรพิมพ์ใบรับรองสุขอนำมัยพืช (Phytosanitary Certificate) (พ.ก. ๗-๑) 

 



๑.  ชื่อประเทศท่ีน ำเข้ำ TO: Plant Protection Organization )s( of     JAPAN     ระบุชื่อประเทศผู้น ำเข้ำ 
ตำมตัวอย่ำงระบุ JAPAN  

๒.  เลขที่ใบรับรอง  No  1234567    ระบบสำรสนเทศเป็นผู้ก ำหนดให้เองโดยอัตโนมัติ )ก ำหนดเป็นค ำสั่งจำก
โปรแกรม เลขที่จะรันทั้งระบบทุกด่ำนทั่วประเทศท่ีมีกำรใช้ระบบสำรสนเทศในกำรออกใบรับรองฯ( 

๓.  บล็อก ๑ Name and address of exporter: 
      - ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก กรณีผู้ส่งออกเป็นผู้ส่งออกที่อยู่ต่ำงประเทศ )Broker( ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้
ส่งออกต่ำงประเทศและตำมด้วย c/o ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่งออกประเทศไทยในกรณีนี้หำกผู้ส่งออกไทยไม่ต้องกำรให้ระบุที่
อยู่สำมำรถท ำได้เนื่องจำกเรำสำมำรถตรวจสอบที่อยู่ได้จำกฐำนข้อมูล และค ำขอ พ.ก. ๗   
      - ห้ำมระบุ See Attached Sheet จะให้ได้ต่อเมื่อชื่อ ที่อยู่ยำวมำกเกินที่จะพิมพ์ในช่อง ๑ ได้เท่ำนั้น โดยพิมพ์
ชื่อผู้ส่งออกตำมด้วย )See attached Sheet( และระบชุื่อผู้ส่งออกท้ังหมดในหัวข้อ Others ใน Attached Sheet 

๔.  บล็อก ๒ Declared name and address of consignee: 
     - ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น ำเข้ำ หำกจะให้ระบุ To order หรือข้อควำมอ่ืนต้องมีเอกสำรเช่น LC มำแสดง จึงจะระบุให้ได้ 
      - ห้ำมระบุ See Attached Sheet จะให้ได้ต่อเมื่อชื่อ ที่อยู่ยำวมำกเกินที่จะพิมพ์ในช่อง ๒ ได้เท่ำนั้น โดยพิมพ์
ชื่อผู้รับตำมด้วย )See attached Sheet( และระบชุื่อผู้น ำเข้ำท้ังหมดในหัวข้อ Others ใน Attached Sheet 

๕.  บล็อก ๓ Number and description of packages:  
      - ระบุจ ำนวนสินค้ำ เช่น Box, Bag, Pcs, Catton, Bulk, Plant เป็นต้น และสำมำรถระบุรำยละเอียดของภำชนะ
บรรจุได้  

๖.  บล็อก ๔ Distinguishing marks: 
      - ระบุ mark ของสินค้ำตำมที่ขอมำใน พ.ก.๗ หรือพิมพ์ As per B/L No……………………. ได้ และสำมำรถระบุ
หมำยเลขตู้คอนเทนเนอร์ในช่องนี้ได้หำกพ้ืนที่ไม่พอที่จะลงเนื่องจำกมีหลำยตู้ให้พิมพ์ see attached sheet แล้วไปพิมพ์
หมำยเลขตู้คอนเทนเนอร์ใน Attached Sheet 

๗.  บล็อก ๕ Place of origin: 
      - ระบุ Thailand หำกต้องกำรระบุประเทศอ่ืนต้องแสดงหลักฐำนกำรน ำเข้ำที่ถูกต้อง 

๘.  บล็อก ๖ Declared means of conveyance: 
      - ระบุชื่อเรืออำจมีทั้งเรือลูกและเรือแม่พร้อมเที่ยวเรือได้ นอกจำกนี้สำมำรถระบุ ocean vessel โดยไม่ต้องระบุ
ชื่อเรือก็ได้ ส่งออกทำงรถระบุ truck ส่งออกทำงเครื่องบินระบุ airplane 

๙.  บล็อก ๗ Declared point of entry: 
      - ระบุชื่อเมือง/ท่ำเรือ/สนำมบินที่น ำเข้ำ กรณีผู้น ำเข้ำอยู่ประเทศหนึ่งแต่สินค้ำส่งผ่ำนแดนอีกประเทศหนึ่งก่อน
ให้ระบุชื่อประเทศที่น ำเข้ำตำมประเทศที่สินค้ำเข้ำถึงก่อนในช่องชื่อประเทศที่น ำเข้ำ TO……  ส่วนในบล็อก ๗ ระบุชื่อ
เมือง/ท่ำเรือ/สนำมบินที่น ำเข้ำ พร้อมระบุชื่อทั้งสองประเทศ โดยระบบสำมำรถเลือกชื่อเมือง/ท่ำเรือ/สนำมบินที่น ำเข้ำ 
ซึ่งจะตำมด้วยประเทศอยู่แล้ว และพิมพ์เพ่ิมชื่อเมือง/ท่ำเรือ/สนำมบินที่น ำเข้ำ และประเทศอีกประเทศ  

๑๐. บล็อก ๘ Name of produce and quantity declared: 
       - ระบุชื่อสินค้ำตำมระบบสำรสนเทศที่ก ำหนด ชื่อสินค้ำนี้จะมีอยู่ในฐำนข้อมูลของระบบเป็นเบื้องต้นอย่ำง
สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง  ส่วนชื่อพืชที่จะส่งออกนอกเหนือจำกที่มีอยู่ในฐำนข้อมูลให้ขอเพ่ิมได้จำกผู้ดูแลระบบของกบส. ซึ่ง
ต้องมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อก่อนที่จะเพ่ิมชื่อในระบบและสำมำรถระบุชื่ออ่ืนในวงเล็บได้ เช่น ข้ำวหอมมะลิใน
ระบบสำรสนเทศใช้ fragrant rice แต่กำรค้ำใช้  hom mali rice, jasmine rice  ดังนั้น สำมำรถพิมพ์ hom mali 



rice หรือ jasmine rice ในวงเล็บได้ และลงน้ ำหนัก ในระบบระบุน้ ำหนักเป็น kgs. ทศนิยม ๓ ต ำแหน่ง แต่สำมำรถระบุ
น้ ำหนักเป็นตันได้ในวงเล็บโดยกำรพิมพ์เพ่ิม  

- กรณีที่ไม่สำมำรถระบุชื่อสินค้ำได้หมดในช่องนี้ ให้พิมพ์ )see attached sheet( และจัดพิมพ์ใน attached 
sheet   ระบุหัวข้อ Full description of the goods said to 

- ในส่วนของสินค้ำหำกจะให้ระบุคุณภำพสินค้ำเช่น ควำมชื้น % เม็ดหัก ฯลฯ ให้ระบุในใบแนบได้โดยให้ผู้ส่งออก
แนบใบรับรองคุณภำพสินค้ำออกโดยบริษัท Surveyor ที่ให้กำรรับรองคุณภำพนั้นๆมำด้วย 

๑๑. บล็อก ๙ Botanical name of plants:  
       - ระบุชื่อวิทยำศำสตร์ของสินค้ำ )ได้ก ำหนดไว้ให้แล้วในระบบสำรสนเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์นี้ใช้วิธี copy จำก
หน้ำต่ำงข้อมูลสินค้ำที่ส่งออกมำวำงได้เลย( หำกไม่มีให้ขอได้จำกผู้ดูแลระบบของกบส. ก่อนซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของชื่อก่อนที่จะเพ่ิมชื่อในระบบ 

๑๒. Additional declaration 
       - ระบุกำรรับรองกำรปลอดศัตรูพืช หรือตำมเงื่อนไขในกำรน ำเข้ำที่ให้ระบุในช่อง Additional declaration 
กรณีที่ข้อควำมรับรองพิเศษมีควำมยำวมำกไม่สำมำรถพิมพ์ในช่องนี้ได้ให้ระบุ see attached sheet และจัดพิมพ์ใน 
attached sheet ระบุหัวข้อ Additional declaration 
       - ระบุกำรออกใบรับรอง supersedes โดยพิมพ์ข้อควำม “This phytosanitary certificate supersedes the 
phytosanitary certificate No. 6221423 dated August 12, 2016----------” )เลขที่ PC วัน เดือน ปี สมมุติให้เป็น
ตัวอย่ำง( 
       - ระบุ Import permit number………………..)ถ้ำมี( 
       - ระบุ Alternative measures ที่ประเทศผู้น ำเข้ำได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำให้ประเทศผู้ส่งออก 
       - ระบุวันที่ตรวจสินค้ำ Date of Inspection เช่น Date of Inspection : February 3, 2017 ทุกครั้งที่มีกำร
ออกใบรับรองสุขอนำมัยพืชหำกผ่ำนกำรตรวจ )Inspection( จำกเจ้ำหน้ำที่ และมำขอรับใบรับรองสุขอนำมัยพืช      
หลังจำกท่ีส่งสินค้ำไปแล้ว 
       - ตัวอย่ำงข้อควำมที่ระบุใน Additional Declaration ดูได้จำก Appendix 2 : Recommended wording for 
Additional Declarations ใน ISPM 12 Adopted 2014; published 2016 

๑๓. Disinfestation and/or Disinfection Treatment 
       - บล็อก ๑๐ Date ลงวันที่ที่ท ำกำรก ำจัดศัตรูพืช ในกรณีที่ท ำกำรก ำจัดศัตรูพืชหลำยวัน ให้ลงวันที่วันสุดท้ำย 
โดยพิมพ์ เดือน วันที่และตำมด้วยค.ศ. เช่น December 14, 2016 
       - บล็อก ๑๑ Treatment ระบุกรรมวิธีที่ใช้ในกำรก ำจัดศัตรูพืช เช่น Fumigation, Dressing, Dipping เป็นต้น  
       - บล็อก ๑๒ Chemical (active ingredient) สำรเคมีที่ใช้ เช่น Methyl bromide (CH3Br), Aluminum 
phosphide (PH3), Magnesium phosphide (PH3), malathion (50%) 
       - บล็อก ๑๓ Duration and temperature ระยะเวลำที่ใช้ในกำรก ำจัดศัตรูพืชและอุณหภูมิ เช่น 24 hrs. 21 
Degree Celsius, 120 hrs. 25 Degree Celsius 
       - บล็อก ๑๔ Concentration ควำมเข้มข้นหรืออัตรำที่ใช้ เช่น 32 gms./cu.m. ระบบจะพิมพ์ออกมำมีจุด
ทศนิยมสองต ำแหน่ง 
       - บล็อก ๑๕ Additional information ข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น treated by exporter กรณีท ำกำรก ำจัดศัตรูพืช
โดยผู้ส่งออก  ระบ ุTH00XX กรณีรมยำโดยผู้ประกอบกำรรมยำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนภำยใต้โครงกำร AFAS  

๑๔. บล็อก ๑๖ Stamp of Organization ตรำหน่วยงำนกรมวิชำกำรเกษตร พิมพ์มำพร้อมแบบ พ.ก.๗-๑ 



๑๕. บล็อก ๑๗ Place of issue สถำนที่ออกใบรับรองสุขอนำมัยพืช เช่น Export Plant Quarantine 
Service, Bangkok เป็นต้น 

๑๖. บล็อก ๑๘ Date วันที่ออกใบรับรองสุขอนำมัยพืช ระบบจะเป็นผู้ก ำหนดให้เองโดยอัตโนมัติ 
๑๗. บล็อก ๑๙ Name and signature of authorized officer ชื่อและลำยเซ็นผู้มีอ ำนำจลงนำมในระบบ

กำรออกใบรับรองสุขอนำมัยพืชผู้ดูแลระบบจะใส่ชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมไว้ในระบบว่ำแต่ละด่ำนมีใครบ้ำงที่มีอ ำนำจลงนำม
ใบรับรองสุขอนำมัยพืช หำกด่ำนใดประสงค์จะเพ่ิมชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมให้ขอมำที่ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร
พร้อมตัวอย่ำงลำยมือชื่อเพ่ือขออนุมัติจำก อธก. และแจ้งกรมกำรกงสุลก่อน ผู้ดูแลระบบจึงจะเพ่ิมชื่อให้ในฐำนข้อมูล
ระบบกำรออกใบรับรองสุขอนำมัยพืช 
 
ที่ควรทรำบเพิ่มเติม 
      ๑. กำรพิมพ์ LC No., Invoice รหัสสินค้ำตำมพิกัดศุลกำกร หำกไม่พิมพ์ในบล็อก ๘ และข้อควำมที่ขอให้พิมพ์ เช่น 
The goods are used for human consumption ให้พิมพ์ใน Attached sheet ได้ในช่อง Others โดยพิมพ์ (see 
attached sheet) ในบล็อก ๘ Name of produce and quantity declared  
      ๒. กำรพิมพ์ใน Attached sheet ต้องระบุด้วยว่ำข้อควำมที่จะพิมพ์อยู่ในหัวข้อใด Additional declaration หรือ 
Full description of the goods said to หรือ Others ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรที่ท ำกำร login ข้อควำมเข้ำมำไม่ได้แยก
หัวข้อให้ ผู้ตรวจเอกสำรควรจัดกลุ่มข้อควำมที่จะรับรองว่ำอยู่ในกลุ่มใดก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่พิมพ์  
 
หมำยเหตุ  อักษรที่ใช้พิมพ์ตำมระบบกำรออกใบรับรองสุขอนำมัยพืชก ำหนดไว้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมดโดยอัตโนมัติ
ไม่ว่ำคนพิมพ์จะพิมพ์อักษรตัวเล็กหรือใหญ่ 

 

 

 

 

 
 


