
 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
ถุนายน 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช   

และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเกี่ยวกับแบบใบรับรองสุขอนามัยพืช  และใบรับรองสุขอนามัยพืช
สําหรับการสงตอ  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอ 
และการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสงตอ  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๑  แหงประกาศกรมวิชาการเกษตร  เ ร่ือง  หลักเกณฑ   
วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสงตอ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน   

“ขอ  ๑  คําขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช  คําขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  
ใบรับรองสุขอนามัยพืช  หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ใหเปนไปตามแบบแนบทาย
ประกาศนี้” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๖๐  วัน  นับต้ังแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



ปาลีรัฐ/ราง  สิระสา/พิมพ                                                        ทาน                                                             ตรวจ 

 
 

แบบแนบทายประกาศกรมวชิาการเกษตร  
เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

----------------------------- 
 
๑.   คําขอใบรับรองสุขอนามัยพชื แบบ พ.ก. ๗ 
๒. บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๗.๑ 
๓. ใบแนบแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพชื 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.  คําขอรบัใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  แบบ พ.ก. ๑๐ 
 

----------------------------- 
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คําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืช 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for 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 เคร่ืองหมายบนภาชนะบรรจุ    
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. ขอยื่นคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชดังตอไปนี้  ตามรายละเอียดท่ีแนบ 
Wish to apply for Phytosanitary Certificate of plants as follows:         See attachment 

ชื่อทางพฤกษศาสตร  จํานวนภาชนะบรรจุท้ังหมด   
Botanical name of plants   Total number of packages 

ชื่อและจํานวนสินคารวม     
Name of produce and quantity declared 

ท่ี 
No. 

ชื่อพืช 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ 
No. packages 

       

       

                                        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. ๗ 
Form P.Q. 7

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วันท่ี   
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้๑   
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 

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

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7
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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 

จํานวนหบีหอ 
No. 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 
แนบทายแบบคําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืช 

 
Attachment Sheet  

Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate 
 
 
ประเภทของใบแนบ      การรับรองเพ่ิมเติม      อ่ืน ๆ 
Type of attachment sheet Additional declaration Other 
 
มีรายละเอียดดังนี้ 
Detail as follows: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
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 quantity 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: 
 
 
 

16. Stamp of Organization: 

 

17. Place of issue: 
 
 
 
 

19. Name and signature of authorized officer: 
 
 

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. 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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คําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Phytosanitary Certificate for Re-Export  
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 เคร่ืองหมายบนภาชนะบรรจุ    
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 
ใบรับรองปลอดศัตรูพืชเลขท่ี สถานท่ีออก   วันท่ีออก    
Phytosanitary certificate No. Place of issue           Date of issue 

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

ชื่อทางพฤกษศาสตร  จํานวนภาชนะบรรจุท้ังหมด   
Botanical name of plants   Total number of packages 

ชื่อและจํานวนสินคารวม     
Name of produce and quantity declared 

ท่ี 
No. 

ชื่อพืช 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนหีบหอ 
No. packages 

       
       

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. ๘ 
Form P.Q. 8

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วันท่ี   
Date 

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

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนี้ออกใหไมเกินหกเดือน 
(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 

 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (ตนฉบับ) 
 Phytosanitary certificate (original copy) 

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

2507 and Amended 

 หนังสืออนุญาตใหนําสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม ออกไปจากดานตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานท่ีใด ๆ 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 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 

 อ่ืน ๆ    
 Other 

 
๑  แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกคร้ังแรกเทานั้น 
 Documentary evidence is required only for the first time of exportation. 
 
 
หมายเหตุ ใหใสเคร่ืองหมาย    ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 
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 

จํานวนหบีหอ 
No. 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



หนา ๑ ของ ๑  
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ใบแนบ 
แนบทายแบบคําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 

 
Attachment Sheet  

Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate for Re-Export 
 
 
ประเภทของใบแนบ      การรับรองเพ่ิมเติม      อ่ืน ๆ 
Type of attachment sheet Additional declaration Other 
 
มีรายละเอียดดังนี้ 
Detail as follows: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
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 quantity 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: 
 
 
 

16. Stamp of Organization: 

 

17. Place of issue: 
 
 
 
 

19. Name and signature of authorized officer: 
 
 

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
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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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Page 2 of 2 

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 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  เครื่องหมายบนหีบหอ    
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. ขอย่ืนคําขอใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ เลขที่   สถานทีอ่อก   
Wish to apply for superseding of Phytosanitary Certificate for Re-Export 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. ๑๐ 
Form P.Q. 10

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. ๑๐ 
Form P.Q. 10




