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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ฉ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัย ใหยื่นคําขอตามแบบแนบทายประกาศนี้
ตอพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้
(๑) ใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสารตกคาง ใหยื่นคําขอ ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาพืช หรือสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กอนการสงออกอยางนอย
เจ็ดวัน
(๒) ใบรับรองสุขอนามัยสําหรับจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
ใหยื่นคําขอ ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร กอนการสงออก
อยางนอยเจ็ดวัน
ขอ ๒ คุณสมบัติของผูขอใบรับรองสุขอนามัย
๒.๑ ตองจดทะเบียนเปนผูสงออกกับกรมวิชาการเกษตร
๒.๒ ต อ งได รั บ การรั บ รองมาตรฐานระบบการจั ด การคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) จากกรมวิช าการเกษตร หรือมาตรฐานที่กรมวิช าการเกษตร
ยอมรับ โดยที่
(๑) มีแปลง GAP ของตนเอง หรือเกษตรกรเครือขาย หรือ
(๒) ไมมีแปลง GAP ของตนเอง แตพืชสงออกรวบรวมจากแปลง GAP
ของเกษตรกร
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๒.๓ ตองมีโรงคัดบรรจุสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลัก
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตโดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ ในกรณีไมมี
โรงคัดบรรจุสินคา จะตองแจงวาสินคาที่สงออกมาจากโรงคัดบรรจุสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตโดยกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตร
ยอมรับ
ขอ ๓ ผูข อรั บใบรั บ รองสุ ขอนามั ยที่ มี คุ ณสมบั ติ ตามข อ ๒.๒ (๑) ต องจั ด ทํา ระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ แผนการผลิต แผนการควบคุม ระบบความปลอดภั ยของพืช และการส งออก
แนบมาพรอมกับคําขอ
ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอตามขอ ๑ และตรวจหลักฐานหรือเอกสารตามขอ ๒
และขอ ๓ แลวเห็น วาถูกตองและครบถวน และหลั กฐานตามข อ ๓ เห็ น วามีระบบการควบคุ ม
สุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ กรณีผู ข อได รับ การรับ รองมาตรฐานระบบการจัด การคุณ ภาพการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) ตามขอ ๒.๒ (๑) พนักงานเจาหนาที่จะออกใบรับรองสุขอนามัย
ใหกับผูขอ ตามแบบใบรับรองสุขอนามัยทายประกาศนี้ โดยไมตองไปดําเนินการสุมเก็บตัวอยางพืช
ควบคุมเฉพาะ เพื่อตรวจสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
๔.๒ กรณีผู ข อได รับ การรับ รองมาตรฐานระบบการจัด การคุณ ภาพการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) ตามขอ ๒.๒ (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ เพื่อตรวจสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปน
อันตรายตอสุขภาพของมนุษย
ขอ ๕ ผูขอรับใบรับรองสุขอนามัย ตามขอ ๒.๒ (๒) ตองปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ จัดเตรียมพืชควบคุมเฉพาะที่จะสงออก
๕.๒ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๖ ชนิ ด ของสารตกค า งหรื อ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ห รื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ
ของมนุษย ที่จะตรวจสอบใหเปน ไปตามที่ระบุไวใ นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย
การกําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ
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ขอ ๗ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะแลว
ใหดําเนินการตรวจสอบสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย
ขอ ๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใด
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานแนบทายประกาศนี้ ใหออกใบรับรอง
สุขอนามัยใหกับผูขอ ตามแบบใบรับรองสุขอนามัยทายประกาศนี้
ขอ ๙ ใบรับรองสุขอนามัยใหมีอายุตามที่กําหนดไวในใบรับรองสุขอนามัย แตทั้งนี้ไมเกิน
สามสิบวัน
ขอ ๑๐ มาตรการตรวจสอบติดตามภายหลังไดรับใบรับรองสุขอนามัย พนักงานเจาหนาที่
สุมเก็บตัวอยางที่แปลง โรงคัดบรรจุสินคา หรือดานตรวจพืชที่สงออก โดยไมตองแจงลวงหนา
๑๐.๑ กรณีผูขอไดรับใบรับรองสุขอนามัย ตามขอ ๔.๑ หากพบสารตกคางหรือ
เชื้อจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยพบ
จากการสุม ที่ แปลง โรงคัดบรรจุสิน คา หรือดา นตรวจพืช ที่ส งออก หรื อไดรับ การแจงเตื อนจาก
ประเทศปลายทาง ครั้งที่ ๑ กรมวิชาการเกษตรจะแจงเตือนผูสงออกเปนลายลักษณอักษร และให
ผูสงออกชี้แ จงสาเหตุแ ละการดําเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาพบครั้งที่ ๒ ในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแตวันที่พบครั้งที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร
จะระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย การสงออกครั้งตอไปตองทําการตรวจวิเคราะห
เช น เดี ย วกั บ ผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ ๒.๒ (๒) เป น ระยะเวลา ๓ ครั้ ง ติ ด ต อ กั น ก อ นอนุ ญ าต
ใหดําเนินการเชนผูมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๒ (๑) ไดอีก
๑๐.๒ กรณีผูขอไดรับใบรั บรองสุขอนามัย ตามขอ ๘ หากพบสารตกคางหรื อ
เชื้อจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยพบ
จากการสุม ที่ แปลง โรงคัดบรรจุสิน คา หรือดา นตรวจพืช ที่ส งออก หรื อไดรับ การแจงเตื อนจาก
ประเทศปลายทาง ครั้งที่ ๑ กรมวิช าการเกษตรจะแจงเตือ นผูสงออกเปน ลายลักษณอักษร ระงับ
ระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย และใหผูสงออกชี้แจงสาเหตุและการดําเนินการปรับปรุง
แกไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพบครั้งที่ ๒ ในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลา
๑ เดือน นับแตวันที่พบครั้งที่ ๑ กรมวิชาการเกษตรจะระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย
การสงออกครั้งต อไปตองทําการตรวจวิเคราะหสิน คากอ นสงออก ทุกครั้งเปน ระยะเวลา ๓ ครั้ ง
ติดตอกัน กอนอนุญาตใหดําเนินการเชนผูมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๒ (๒) ไดอีก
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ขอ ๑๑ เหตุแหงการระงับการใชใบรับรองสุขอนามัย
๑๑.๑ ผูยื่นคําขอแสดงขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมถูกตองที่เกี่ยวของกับผลผลิตจาก
แปลงที่ไ ด รั บ การรั บ รองการผลิ ตอาหารปลอดภั ย จากวั ต ถุดิ บ ที่ มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ระบบ
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
๑๑.๒ ผลการตรวจติดตามพืชสงออกพบการปนเปอนสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรีย
หรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย เกินกวาเกณฑมาตรฐาน
๑๑.๓ จงใจแจงขอมูลเท็จหรือปกปดขอมูลที่มีผลตอความปลอดภัยอาหาร
ขอ ๑๒ ความในขอ ๒.๒ ขอ ๒.๓ ขอ ๓ ขอ ๔ มิใหนํามาใชบังคับกับการขอใบรับรอง
สุขอนามัย เพื่อสงพืชควบคุมเฉพาะไปประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอ ๑๓ คา ใช จา ยในการตรวจสอบเชื้ อจุ ลิ น ทรีย หรื อ สิ่ง อื่น ใดที่ เป น อั น ตรายต อสุ ขภาพ
ของมนุษย ใหเปนไปตามอัตราแนบทายประกาศนี้
ขอ ๑๔ กอนสงใบรับรองสุขอนามัยใหกับผูขอใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม
ใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชาญณรงคกุล
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

อัตราคาตรวจสอบสารตกคางหรือเชือ้ จุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------๑. คาวิเคราะหสารตกคาง
๒. คาวิเคราะหจลุ ินทรียหรือสิ่งอืน่ ใดที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพของมนุษย
๓. คาวิเคราะหอะฟลาทอกซิน
๔. คาวิเคราะหซลั เฟอรไดออกไซด
-----------------------------

ตัวอยางละ ๓,๕๐๐ บาท
ตัวอยางละ ๑,๐๐๐ บาท
ตัวอยางละ ๓,๕๐๐ บาท
ตัวอยางละ ๔๐๐ บาท

เกณฑมาตรฐานแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------๑. เกณฑมาตรฐานสารตกคาง
(๑) ใหใชคา Maximum Residue Limit (MRL) ของ Codex เวนแตประเทศผูซื้อประสงคจะ
ใหใชคาของประเทศผูซื้อ
(๒) ใหใชคา Maximum Level ของสารเจือปน ของ Codex เวนแตประเทศผูซื้อประสงคจะ
ใหใชคาของ ประเทศผูซื้อ
(๓) ถาไมมีคา MRL หรือ ML ของ Codex และของประเทศผูซื้อ ใหใชคา MRL หรือ ML
ของประเทศไทย
๒. เกณฑมาตรฐานจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอมนุษย
(๑) Escherichia coli นอยกวา ๑๐๐ ซีเอฟยู (CFU) ตอ กรัม
(๒) Salmonella spp. ตองไมพบใน ๒๕ กรัม
(๓) อะฟลาท็อกซิน บี ๑ (Aflatoxin B1) ไมเกิน ๑๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม

-----------------------------

แบบแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------๑. คําขอใบรับรองสุขอนามัย
๒. ใบแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัย
๓. ใบรับรองสุขอนามัย
๔. คําขอใหแกไขใบแนบใบรับรองสุขอนามัย
-----------------------------

แบบ พ.ก. ๑๑
แบบ พ.ก. ๑๑.๑
แบบ พ.ก. ๑๒
แบบ พ.ก. ๑๒.๑

แบบ พ.ก. ๑๑
Form P.Q. 11

คําขอใบรับรองสุขอนามัย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่
Application for Health Certificate
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

Date

ผูรับคําขอ
Recipient

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่

เดือน

พ.ศ.

To Director General of the Department of Agriculture

Date

Month

Year

๑. ชื่อและที่อยูผปู ระกอบการโรงคัดบรรจุ
Name and address of packer

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

โทรสาร

Province

Postal code

Telephone

Facsimile

โทรศัพท

โทรสาร

๒. รหัสโรงคัดบรรจุ

ชื่อและที่ตั้งโรงคัดบรรจุ

Packing house code

Name and address of packing house

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

Telephone

Facsimile

๓. ชื่อและที่อยูผูสงออก
Name and address of exporter

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

โทรศัพท

โทรสาร

Telephone

Facsimile

ชื่อและที่อยูผูรบั สินคา
Name and address of consignee

F

สงโดยพาหนะ

See attachment

วันที่สงออก

Means of conveyance

ตามรายละเอียดที่แนบ

Date of exportation

๔. ขอยื่นคําขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับพืชดังตอไปนี้
Wish to apply for Health Certificate of plants as follows:

ชื่อเชื้อจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอมนุษย
Name of microorganisms or other harmful substances

ตัวอยางที่

ชื่อพืช

น้ําหนัก (กก.)

มูลคา (บาท)

รหัสแปลง GAP/Organic

Sample No.

Name of plants

Weight (Kg)

Value (Baht)

Code of GAP/Organic farm

ลายมือชือ่ ผูยื่นคําขอ
Signature of applicant

(

)

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

แบบ พ.ก. ๑๑
Form P.Q. 11

๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี๑้
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows:

F

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card or passport

F

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูม ีอํานาจลงชือ่ แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้ อกใหไมเกินหกเดือน
(กรณีนิตบิ ุคคลเปนผูขออนุญาต)
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a corporation)

F

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลหรือหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport

F

หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน
Application letter of authorized to submit the application for permit

F

อื่น ๆ
Other
๑

แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทานั้น
Documentary evidence is required only for the first time of exportation.

หมายเหตุ

ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชอง F หนาขอความที่ตองการ

Note

Insert the check mark symbol 3into check block F in front of the required text

หนา ๒ ของ ๒
Page 2 of 2

แบบ พ.ก. ๑๑-๑
Form P.Q. 11-1

Department of Agriculture
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand

Health Certificate
No.
1. GAP code of farm:

3. Laboratory number:

2. GMP code of packing house:

4. Laboratory sample number:

5. Shipment date:

6. Name and address of exporter:

7. Name and address of consignee:

8. Declared point of entry:

9. Declared means of conveyance:

10. Description of goods and weight:

Declaration

11. Stamp of Organization:

12. Date of issue:

13. Date of expiry:

14. Name and signature of authorized officer:

แบบ พ.ก. ๑๑.๑
Form P.Q. 11.1

ใบแนบ
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัย
Attachment Sheet
Attached to Application Form for Health Certificate

ใบรับรองสุขอนามัยเลขที่

วันทีอ่ อก

วันที่หมดอายุ

Health Certificate No.

Date of issue

Date of expiry

Name of plants

Scientific name

ชื่อพืช

ชื่อวิทยาศาสตร

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตัวอยางเลขที่
Lab sample No.

น้ําหนัก (กก.)
Weight (Kg)

Export details
Manufacturer or Shipper:

Weight (kg)

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Manufacturer or Shipper:

Address:

Consignee:

Address:

Shipment date:

Lot no.:

Registration no.:

Registration no.:

Registration no.:

Registration no.:

Registration no.:

Registration no.:

Registration no.:

Registration no.:

Registration no.:

Registration no.:
Total weight (kg)
(This page only)

(

ลายมือชือ่ ผูยื่นคําขอ

ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่

Signature of applicant

Signature of authorized officer

)

(

)

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

แบบ พ.ก. ๑๒
Form P.Q. 12

คําขอใหแกไขใบแนบใบรับรองสุขอนามัย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่
Application for Correction of Attachment Sheet of Health Certificate
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

Date

ผูรับคําขอ
Recipient

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

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. ขอยื่นคําขอแกไขใบแนบแนบทายใบรับรองสุขอนามัย เลขที่
Wish to apply for correction of Attachment Sheet of Health Certificate No.

วันทีอ่ อก

วันที่หมดอายุ

Date of issue

Date of expiry

ชื่อพืช
Name of plants

โดยมีรายละเอียดดังนี้

F ตามรายละเอียดที่แนบ

Detail as follows

See attachment

ลําดับที่จากแบบ พ.ก. ๑๑.๑

เลขหนาที่

รายการเดิม

ขอแกไขเปน

No. from Form P.Q. 11.1

Page no.

(Previous details)

(Corrected details)

ลายมือชือ่ ผูยื่นคําขอ
Signature of applicant

(

)

๓. บันทึกของพนักงานเจาหนาที่
F

อนุมัติ

Approved

For official use only

F ไมอนุมัติ

Not approved

เหตุผล

Reason

ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

)

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

แบบ พ.ก. ๑๒
Form P.Q. 12

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

F

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card or passport

F

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูม ีอํานาจลงชือ่ แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้ อกใหไมเกินหกเดือน
(กรณีนิตบิ ุคคลเปนผูขออนุญาต)
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a
corporation)

F

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลหรือหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport

F

หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน
Application letter of authorized to submit the application for permit

F

อื่น ๆ
Other

หมายเหตุ

ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชอง F หนาขอความที่ตองการ

Note

Insert the check mark symbol 3into check block F in front of the required text

หนา ๒ ของ ๒
Page 2 of 2

