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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ฉ  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

กักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัย  ใหย่ืนคําขอตามแบบแนบทายประกาศนี้  

ตอพนักงานเจาหนาที่  ดังนี้ 

(๑) ใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสารตกคาง  ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคาพืช  หรือสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กอนการสงออกอยางนอย

เจ็ดวัน 

(๒) ใบรับรองสุขอนามัยสําหรับจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  

ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช  กรมวิชาการเกษตร  กอนการสงออก

อยางนอยเจ็ดวัน 

ขอ ๒ คุณสมบัติของผูขอใบรับรองสุขอนามัย 

  ๒.๑ ตองจดทะเบียนเปนผูสงออกกับกรมวิชาการเกษตร 

  ๒.๒ ตองได รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบั ติ 

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  จากกรมวิชาการเกษตร  หรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตร

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 ผูขอรับใบรับรองสุขอนามัยที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๒  (๑)  ตองจัดทําระบบ

ตรวจสอบยอนกลับแผนการผลิต  แผนการควบคุมระบบความปลอดภัยของพืช  และการสงออก   

แนบมาพรอมกับคําขอ   

ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอตามขอ  ๑  และตรวจหลักฐานหรือเอกสารตามขอ  ๒  

และขอ  ๓  แลวเห็นวาถูกตองและครบถวน  และหลักฐานตามขอ  ๓  เห็นวามีระบบการควบคุม

สุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๔.๑ กรณีผูขอไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  ตามขอ  ๒.๒  (๑)  พนักงานเจาหนาที่จะออกใบรับรองสุขอนามัย

ใหกับผูขอ  ตามแบบใบรับรองสุขอนามัยทายประกาศนี้  โดยไมตองไปดําเนินการสุมเก็บตัวอยางพืช

ควบคุมเฉพาะ  เพื่อตรวจสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย   

  ๔.๒ กรณีผูขอไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  (GAP)  ตามขอ  ๒.๒  (๒)  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ  เพื่อตรวจสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปน

อันตรายตอสุขภาพของมนุษย   

ขอ ๕ ผูขอรับใบรับรองสุขอนามัย  ตามขอ  ๒.๒  (๒)  ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๕.๑ จัดเตรียมพืชควบคุมเฉพาะที่จะสงออก 

  ๕.๒ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๖ ชนิดของสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของมนุษย  ที่จะตรวจสอบใหเปนไปตามที่ระบุไวในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย 

การกําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ   
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ขอ ๗ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะแลว
ใหดําเนินการตรวจสอบสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  
เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย 

ขอ ๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใด 
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
เชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  โดยพบ
จากการสุมที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินคา  หรือดานตรวจพืชที่สงออก  หรือไดรับการแจงเตือนจาก
ประเทศปลายทาง  คร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะแจงเตือนผูสงออกเปนลายลักษณอักษร  และให 
ผูสงออกชี้แจงสาเหตุและการดําเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ถาพบคร้ังที่  ๒  ในพชืชนิดเดิมภายในระยะเวลา  ๑  เดือน  นับแตวันที่พบครั้งที่  ๑  กรมวิชาการเกษตร
จะระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  การสงออกคร้ังตอไปตองทําการตรวจวิเคราะห
เชนเดียวกับผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๒ .๒   (๒)  เปนระยะเวลา  ๓   คร้ังติดตอกัน   กอนอนุญาต 
ใหดําเนินการเชนผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๒  (๑)  ไดอีก   

  ๑๐.๒ กรณีผูขอไดรับใบรับรองสุขอนามัย  ตามขอ  ๘  หากพบสารตกคางหรือ
เชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  โดยพบ
จากการสุมที่แปลง  โรงคัดบรรจุสินคา  หรือดานตรวจพืชที่สงออก  หรือไดรับการแจงเตือนจาก
ประเทศปลายทาง  คร้ังที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะแจงเตือนผูสงออกเปนลายลักษณอักษร  ระงับ
ระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  และใหผูสงออกชี้แจงสาเหตุและการดําเนินการปรับปรุง
แกไขกระบวนการผลิตภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาพบคร้ังที่  ๒  ในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลา   
๑  เดือน  นับแตวันที่พบครั้งที่  ๑  กรมวิชาการเกษตรจะระงับระยะเวลาที่เหลือของใบรับรองสุขอนามัย  
การสงออกครั้งตอไปตองทําการตรวจวิเคราะหสินคากอนสงออก  ทุกคร้ังเปนระยะเวลา  ๓  คร้ัง
ติดตอกัน  กอนอนุญาตใหดําเนินการเชนผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๒  (๒)  ไดอีก 
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ขอ ๑๑ เหตุแหงการระงับการใชใบรับรองสุขอนามัย 
  ๑๑.๑ ผูย่ืนคําขอแสดงขอมูลอันเปนเท็จ  หรือไมถูกตองที่เกี่ยวของกับผลผลิตจาก

แปลงที่ไดรับ  การรับรองการผลิตอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน   ระบบ 
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช 

  ๑๑.๒ ผลการตรวจติดตามพืชสงออกพบการปนเปอนสารตกคางหรือเชื้อจุลินทรีย
หรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  เกินกวาเกณฑมาตรฐาน   

  ๑๑.๓ จงใจแจงขอมูลเท็จหรือปกปดขอมูลที่มีผลตอความปลอดภัยอาหาร 
ขอ ๑๒ ความในขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๓  ขอ  ๓  ขอ  ๔  มิใหนํามาใชบังคับกับการขอใบรับรอง

สุขอนามัย  เพื่อสงพืชควบคุมเฉพาะไปประเทศสิงคโปร  ประเทศญี่ปุน  และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ขอ ๑๓ คาใชจายในการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของมนุษย  ใหเปนไปตามอัตราแนบทายประกาศนี้ 
ขอ ๑๔ กอนสงใบรับรองสุขอนามัยใหกับผูขอใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม

ใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๓๐  วัน  นับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 



 
 

อัตราคาตรวจสอบสารตกคางหรือเช้ือจลุินทรียหรือสิ่งอื่นใดท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพของมนษุย 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
----------------------------- 

 

๑. คาวิเคราะหสารตกคาง               ตัวอยางละ  ๓,๕๐๐   บาท 
 ๒. คาวิเคราะหจุลินทรียหรือสิ่งอืน่ใดท่ีเปนอันตรายตอ  ตัวอยางละ  ๑,๐๐๐    บาท 
             สุขภาพของมนษุย                  
 ๓. คาวิเคราะหอะฟลาทอกซิน     ตัวอยางละ  ๓,๕๐๐   บาท 

๔. คาวิเคราะหซลัเฟอรไดออกไซด    ตัวอยางละ      ๔๐๐    บาท  
 

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



 
 

เกณฑมาตรฐานแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย 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. เกณฑมาตรฐานจุลินทรียหรือสิ่งอื่นใดท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 
 (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  
เร่ือง  หลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

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

  ๑. คาํขอใบรับรองสขุอนามัย     แบบ พ.ก. ๑๑ 
  ๒. ใบแนบทายแบบคาํขอใบรับรองสขุอนามัย   แบบ พ.ก. ๑๑.๑ 
  ๓. ใบรับรองสขุอนามัย      แบบ พ.ก. ๑๒ 

๔. คําขอใหแกไขใบแนบใบรับรองสขุอนามัย   แบบ พ.ก. ๑๒.๑ 
 

----------------------------- 
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คําขอใบรับรองสุขอนามัย 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Health 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. ชื่อและที่อยูผูประกอบการโรงคัดบรรจุ                     
Name and address of packer  
      
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. รหัสโรงคัดบรรจุ  ชื่อและที่ตั้งโรงคัดบรรจ ุ                    
Packing house code Name and address of packing house  
      
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๓. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter  
      
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 
ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee                                                    
      ตามรายละเอยีดที่แนบ 
   See attachment 
สงโดยพาหนะ วันที่สงออก    
Means of conveyance   Date of exportation           

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

ชื่อเชื้อจลุินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอมนษุย     
Name of microorganisms or other harmful substances 
 

ตัวอยางที ่
 Sample No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

น้ําหนัก (กก.) 
Weight (Kg)

มูลคา (บาท) 
Value (Baht)

รหัสแปลง GAP/Organic 

Code of GAP/Organic farm 

  
  
  
  

 
ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

 
  
(                                                                                      ) 

แบบ พ.ก. ๑๑ 
Form P.Q. 11

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี๑้  
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 

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

แบบ พ.ก. ๑๑ 
Form P.Q. 11



 
Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 
 

Health Certificate 
 
 

  No.   

1. GAP code of farm: 
 
 
 

2. GMP code of packing house: 
 
 
 

3. Laboratory number: 
 
 
 

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: 
 
 
 
 

14. Name and signature of authorized officer: 
 
 

13. Date of expiry: 
 
 
 
 

 

แบบ พ.ก. ๑๑-๑ 
Form P.Q. 11-1
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ใบแนบ 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัย 

 
Attachment Sheet  

Attached to Application Form for Health Certificate 
 
 
ใบรับรองสุขอนามัยเลขที่ วันทีอ่อก วันที่หมดอายุ ตัวอยางเลขที ่  
Health Certificate No.  Date of issue Date of expiry Lab sample No. 
ชื่อพชื                                     ชื่อวทิยาศาสตร                                                                       น้ําหนัก (กก.)       
Name of plants                                                Scientific name                                                                                    Weight (Kg) 
 
No. Export details Weight (kg) 

1 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

2 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

3 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

4 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

5 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

6 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

7 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

8 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

9 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

10 Manufacturer or Shipper: Address:   
 Consignee: Address:   
 Shipment date: Lot no.: Registration no.:  

   Total weight (kg)  

(This page only) 
 
 

                  ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ                    ลายมอืชือ่พนกังานเจาหนาที ่
                  Signature of applicant                            Signature of authorized officer 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(                                                                           )   (                                                                           ) 
 

แบบ พ.ก. ๑๑.๑ 
Form P.Q. 11.1
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คําขอใหแกไขใบแนบใบรับรองสุขอนามัย 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Correction of Attachment Sheet of Health 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. ขอย่ืนคําขอแกไขใบแนบแนบทายใบรับรองสุขอนามยั เลขที่    
Wish to apply for correction of Attachment Sheet of Health Certificate No.    

วันทีอ่อก  วันที่หมดอายุ   
Date of issue  Date of expiry 

ชื่อพชื     
Name of plants    

โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตามรายละเอียดที่แนบ 
Detail as follows                       See attachment 

ลําดบัที่จากแบบ พ.ก. ๑๑.๑ 
No. from Form P.Q. 11.1 

เลขหนาที ่
Page no. 

รายการเดิม 
(Previous details) 

ขอแกไขเปน 
(Corrected details) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

 
  
(                                                                                      ) 

๓. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล 
  
      

Approved Not approved      Reason 
ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  

(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๑๒ 
Form P.Q. 12

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๔. 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. ๑๒ 
Form P.Q. 12


