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คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

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

ชื่อทางพฤกษศาสตร  จํานวนภาชนะบรรจุทั้งหมด   
Botanical name of plants   Total number of packages 

ชื่อและจํานวนสินคารวม     
Name of produce and quantity declared 

ที ่
No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ 
No. packages 

       
       

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  
(                                                                                      ) 

๔. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัติ  ไมอนุมัติ          เหตุผล 
Approved Not approve      Reason 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  
(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 

SP_Somchit
Sticky Note
http://m.doa.go.th/ard/form/form_28.pdf
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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 
(กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 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 ใหใสเคร่ืองหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7


