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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเขาหรือนําผาน
ซึ่งสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ ฉ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบแจงการนําเขาหรือนําผาน บัตรกํากับบนภาชนะ
บรรจุสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไมตองหามตามความในหมวด ๑ ถึง ๕ ใหเปน ไปตามแบบ
แนบทายประกาศนี้
หมวด ๑
การนําเขาซึ่งสิ่งตองหามเพื่อการทดลองหรือวิจัย
ขอ ๒ ผูใ ดประสงคจะนําเขาเพื่อการทดลองหรือวิจัย ใหยื่น คําขอรับใบอนุญาตนําเขา
ซึ่งสิ่งตองหามนั้น ตออธิบดี ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรหรือดานตรวจพืช หรือยื่นทาง
ไปรษณียถึงสํานักควบคุม พืชและวัสดุการเกษตร กรมวิช าการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
ขอ ๓ การนําเขาซึ่งสิ่งตองหามใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตอ งนํ าเข า ทางด านตรวจพื ช และต อ งมีใ บอนุญ าตนํา เข าซึ่ ง สิ่ งต อ งหา มพรอ มด ว ย
ใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือหนังสือรับรองสิ่งตองหามในกรณีการนําเขาสิ่งตองหามซึ่งเปนศัตรูพืช
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หรือพาหะ ที่ไมใ ชพืช ของหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกกํากับมาดวย โดยใบรับรอง
สุขอนามัยพืชหรือหนังสือรับรองดังกลาวตองระบุรายละเอียด ดังนี้
(ก) การนําเขาซึ่งสิ่งตองหามที่เปนพืชหรือพาหะ ตองระบุการปลอดศัตรูพืช การกําจัด
ศัตรูพืช หรือระบุรอยละของศัตรูพืชที่จะพึงมีไดตามชนิดของศัตรูพืช ใหครบถวนตามเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
(ข) การนําเขาซึ่งสิ่งตองหามที่เปน ศัตรูพืช ตองระบุวาเปนศัตรูพืช ชนิดเดียวกัน กับ
ที่ขออนุญาตนําเขา
(๒) ภาชนะบรรจุสิ่งตองหามตองแข็งแรงและสามารถปองกันการปนเปอนของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
จากภายนอกไดในระหวางการสงสิ่งตองหาม
(๓) ตองติดบัตรกํากับบนภาชนะบรรจุสิ่งตองหามสงถึงอธิ บดีหรือหัวหนาดานตรวจพื ช
ที่มีการนําเขาซึ่งสิ่งตองหามนั้น และหามเขียนขอความอื่นใดบนภาชนะบรรจุสิ่งตองหาม
(๔) ตองนําเขาซึ่งสิ่งตองหามทางดานตรวจพืช ดังตอไปนี้
(ก) ดานตรวจพืชทาเรือกรุงเทพ
(ข) ดานตรวจพืชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ค) ดานตรวจพืชไปรษณียกรุงเทพ
(๕) เมื่อสิ่งตองหามมาถึงดานตรวจพืช ตาม (๔) แลว ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือตัวแทน
แจงการนําเขาและสงมอบสิ่งตองหามนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ไมวาผูไดรับใบอนุญาตนําเขาซึ่ง
สิ่งตองหามจะนําเขามาดวยตนเองหรือโดยวิธีอื่น
(๖) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงและตรวจสอบความถูกตองของการนําเขาซึ่งสิ่งตองหาม
ตาม (๑) ถึง (๕) แลว ใหพนั กงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืช ที่นํ าเขา สงสิ่ง ตองห ามไปกักไว
ณ สถานกักพืช เพื่อตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียด โดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายดังกลาว
การนําเขาซึ่งสิ่งตองหามที่เปนพืชตัดตอสารพันธุกรรม ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๔ กรณีที่ผูนําเขารายใดไดรับใบอนุญาตใหนําเขาซึ่งสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรแลว
หากปรากฏวาในขณะนั้น มีศัตรูพืช รายแรงระบาดหรือมีเหตุอัน ควรเชื่อวามีศัตรูพืช รายแรงระบาด
ในประเทศ ตนทางที่จะมีการนําสิ่งตองหามนั้นเขามา หรือในระหวางการทดลองหรือวิจัย หากปรากฏ
วาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ใหอธิบดีพิจารณายกเลิกใบอนุญาตหรือกําหนด
เงื่อนไขอื่นตามที่เห็นสมควร
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ขอ ๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแจงใหอธิบดีทราบ เมื่อดําเนินการทดลองหรือวิจัยเสร็จสิ้นแลว
ขอ ๖ สิ่งตองหามหรือผลิตผลที่ไดจากสิ่งตองหามนั้น ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ทําลายภายใตการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ หรือ
(๒) จัดการตามที่เห็นสมควรตามที่อธิบดีเห็นชอบ
ขอ ๗ คาใชจายพนักงานเจาหนาที่ใ นการกํากับดูแ ลระหวางการทดลองหรือวิจัย ใหผูที่
ไดรับใบอนุญาตเปนผูออกคาใชจาย
หมวด ๒
การนําเขาสิ่งตองหามเพื่อการคา
ขอ ๘ สิ่ ง ต อ งห า มที่ นํ า เข า เพื่ อ การค า ต อ งผ า นการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งศั ต รู พื ช แล ว
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๙ ผูใ ดประสงคจ ะนํา เขาสิ่ งตอ งหา มเพื่ อการคา ให ยื่น คํ าขอรั บ ใบอนุญ าตนํ าเข า
ซึ่ง สิ่ง ตอ งห ามนั้น ตอ อธิ บดี ณ สํ านั กควบคุม พื ช และวัส ดุก ารเกษตรหรือ ดา นตรวจพื ช หรือ ยื่ น
ทางไปรษณียถึงสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
ขอ ๑๐ การนําเขาซึ่งสิ่งตองหามเพื่อการคาใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตองนํ าเขา ทางด านตรวจพืช และตองมีใ บอนุญาตนําเข าซึ่งสิ่ งตองหาม พรอ มดว ย
ใบรับรองสุขอนามัยพืช ของหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกกํากับมาดวย โดยใบรับรอง
สุขอนามัยพืชตองระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขการอนุญาตนําเขาสิ่งตองหามเพื่อการคานั้น ๆ
(๒) เมื่อสิ่งตองหามมาถึงดานตรวจพืช ใหผู ไดรับใบอนุญาตหรือตัวแทนแจงการนําเข า
ตอพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะสงสิ่งตองหามนั้นตอไปยังประเทศอื่น ใหแจงการสง
ตอสิ่งตองหามนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
(๓) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตาม (๑) และ (๒) แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ ณ
ดานตรวจพืช ที่นําเข า ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและสิ่งตองหาม ใหเปนไปตามเงื่ อนไขที่
กําหนดในการอนุญาตนําเขา
(๔) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบตาม (๓) ถูกตองครบถวนแลว ใหอนุญาตใหนําเขาได
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(๕) ในระหวางการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เพื่อประกอบการอนุญาตใหนําเขา ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจยึดหรือกักสิ่งตองหามไว ณ ดานตรวจพืชหรือสถานกักพืชหรือสถานที่อื่นใดตามที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด
หากตรวจพบศั ตรู พืช ใหพ นั กงานเจา หน า ที่สั่ ง ให เจ า ของทํ า การกํ า จัด ศัต รู พืช ในกรณี
ที่ไมอาจดําเนินการกําจัดศัตรูพืชได ใหทําลายหรือสั่งใหสงสิ่งตองหามนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
หมวด ๓
การนําเขาสิ่งตองหามเพื่อกิจการอื่น
ขอ ๑๑ สิ่งตองหามที่นํ าเขาเพื่อกิจ การอื่น ตองผ านการวิเคราะหความเสี่ ยงศัตรูพืช แล ว
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๑๒ ผูใ ดประสงคจะนําเขาสิ่งตองหามเพื่อกิจการอื่น เชน เพื่อการวิเคราะหคุณภาพ
คุณสมบัติใ นหองปฏิบัติการ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งสิ่งตองหามนั้นตออธิบดี ณ สํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรหรือดานตรวจพืช หรือยื่นทางไปรษณียถึงสํานักควบคุมพืช และวัสดุ
การเกษตร กรมวิ ช าการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
ขอ ๑๓ การนําเขาซึ่งสิ่งตองหามเพื่อกิจการอื่น ตองนําเขาทางดานตรวจพืช และตองมี
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งสิ่งตองหาม พรอมดวยใบรับรองสุขอนามัยพืช
ใหนําความในขอ ๑๐ (๒) (๓) (๔) และ (๕) มาใชบังคับแกการพิจารณาอนุญาตใหนําเขา
สิ่งตองหามเพื่อกิจการอื่นโดยอนุโลม
หมวด ๔
การนําผานซึ่งสิ่งตองหาม
ขอ ๑๔ ผูใดประสงคจะนําผานสิ่งตองหาม ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําผานซึ่งสิ่งตองหาม
นั้นตออธิบดี ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรหรือดานตรวจพืช หรือยื่นทางไปรษณียถึงสํานัก
ควบคุ ม พืช และวัส ดุ การเกษตร กรมวิช าการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
ขอ ๑๕ การนําผานซึ่งสิ่งตองหามใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

(๑) ตองผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชแลว ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
(๒) ตองนําผานทางดานตรวจพืช และตองมีใ บอนุญาตนําผานซึ่งสิ่งตองหาม พรอมดวย
ใบรับรองสุขอนามัยพืช
(๓) ตองติดบัตรกํากับบนหีบหอบรรจุสิ่งตองหาม
(๔) การนําผานซึ่งสิ่งตองหามไมวาจะเปน พืช พาหะ หรือศัตรูพืช ตองปฏิบัติใหครบถวน
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๕) เมื่ อ สิ่ ง ต อ งห า มที่ จ ะนํ า ผ า นราชอาณาจั ก รมาถึ ง ด า นตรวจพื ช ต น ทาง ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตหรือตัวแทนแจงการนําผานตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืชดังกลาว และหลังจาก
ตรวจสอบความถูกตองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการสั่งปลอยทายใบแจงนั้น เพื่อใหผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือตัวแทนนําไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืชปลายทางเพื่อผานออกไป
นอกราชอาณาจักร
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตนําเขาสิ่งตองหามเพื่อการทดลองหรือวิจัย เพื่อการคา และเพื่อกิจการอื่น
และใบอนุญาตนําผานสิ่งตองหามหนึ่งฉบับ ใหใชไดกับสิ่งตองหามหนึ่งชนิดพืช จากหนึ่งแหลงกําเนิด
หมวด ๕
การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งกํากัดและสิ่งไมตองหาม
ขอ ๑๗ การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งกํากัดใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตองนําเขาหรือนําผานทางดานตรวจพืช และตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชของหนวยงาน
ผู มี อํ า นาจของประเทศที่ ส ง ออกกํ า กั บ มาด ว ย โดยใบรั บ รองสุ ข อนามั ย พื ช ดั ง กล า วต อ งระบุ
การปลอดศัตรูพืช การกําจัดศัตรูพืช หรือระบุรอยละของศัตรูพืช ที่จะพึงมีไดตามชนิดของศัตรูพืช
ใหครบถวนตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๒) เมื่อสิ่งกํากัดเขามาถึงดานตรวจพืช ใหผูนําเขาหรือเจาของแจงการนําเขาหรือนําผาน
ตอพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ไมวาผูนําเขาหรือเจาของจะนําเขาซึ่งสิ่งกํากัดนั้นดวยตนเองหรือโดยวิธีอื่น
ในกรณีผูนําเขาประสงคจะสงสิ่งกํากัดนั้นตอไปยังประเทศอื่น ใหแจงการสงตอสิ่งกํากัดนั้น
ตอพนักงานเจาหนาที่

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

(๓) เมื่ อพนั กงานเจ าหน าที่ ไ ดรั บ แจ ง ตาม (๑) และ (๒) แลว ให พนั ก งานเจ า หน า ที่
ณ ดานตรวจพืช ที่นําเขา ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและสิ่งกํากัด ใหเปน ไปตามเงื่อ นไข
ที่กําหนด
(๔) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบตาม (๓) ถูกตองครบถวนแลว ใหอนุญาตใหนําเขาได
(๕) ในระหวางการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เพื่อประกอบการอนุญาตใหนําเขา ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจยึดหรือกักสิ่งกํากัดไว ณ ดานตรวจพืชหรือสถานกักพืช หรือสถานที่อื่นใด ตามที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด
หากตรวจพบศั ต รู พื ช ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ สั่ ง ให เ จ า ของทํ า การกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในกรณี
ที่ไมอาจดําเนินการกําจัดศัตรูพืชได ใหทําลายหรือสั่งใหสงสิ่งกํากัดนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๑๘ การนําผานซึ่งสิ่งกํากัด
เมื่อสิ่งกํากัดที่จะนําผานราชอาณาจักรมาถึงดานตรวจพืชตนทาง ใหเจาของหรือตัวแทนแจง
การนําผานตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืชดังกลาว และหลังจากตรวจสอบความถูกตองแลว
ใหพ นัก งานเจา หน าที่ บัน ทึ กการสั่ง ปล อยทา ยใบแจ งนั้ น เพื่อ ให เจ าของหรือ ตัว แทนนํ าไปแสดง
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืชปลายทางเพื่อผานออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๑๙ ผูนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งไมตองหาม ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย
และแจงการนําเขาหรือนําผานตอพนักงานเจาหนาที่
ใหนําความในขอ ๑๗ มาใชบังคับแกการนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งไมตองหามโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๐ ใบอนุญาต บัตรอนุญาตการนําเขาหรือนําผาน หนังสืออนุญาตใหนําออกจาก
ด า นตรวจพื ช สถานกั ก พื ช หรื อ ยานพาหนะ หรื อ การใด ๆ ที่ อ อกหรื อ ได ดํ า เนิ น การไว แ ล ว
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลบังคับตอไป โดยถือวาเปนใบอนุญาต บัตรกํากับ
การนําเขาหรือนําผาน หนังสืออนุญาตใหนําออกจากดานตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะ
หรือการดําเนินการใด ๆ ที่ออกหรือดําเนินการตามประกาศนี้
ขอ ๒๑ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ การแจ ง ที่ ไ ด ยื่ น หรื อ ดํ า เนิ น การใด ๆ ไว แ ล ว
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอรับใบอนุญาต หรือการแจงที่ยื่นหรือดําเนินการใด ๆ
ตามประกาศนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เมทนี สุคนธรักษ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

แบบแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเขาหรือนําผาน
ซึ่งสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------------------๑. คําขออนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย
๒. คําขออนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการคา
๓. คําขออนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อกิจการอื่น
ที่ไมใชการทดลองหรือวิจัยและการคา
๔. คําขออนุญาตนําผานราชอาณาจักรซึ่งสิ่งตองหาม
๕. ใบอนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย
๖. ใบอนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการคา
๗. ใบอนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อกิจการอื่น
ที่ไมใชการทดลองหรือวิจัยและการคา
๘. ใบอนุญาตนําผานราชอาณาจักรซึ่งสิ่งตองหาม
๙. หนังสืออนุญาตใหนําสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไมตองหาม
ออกไปจากดานตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใดๆ
๑๐. บัตรกํากับบนภาชนะบรรจุสําหรับการนําเขาสิ่งตองหาม
เพื่อการทดลองหรือวิจยั
๑๑. บัตรกํากับบนภาชนะบรรจุสําหรับการนําผานสิ่งตองหาม
๑๒. ใบแจงการนําเขาสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
๑๓. ใบแจงการนําผานสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
๑๔. ใบแจงการนําเขาและการสงตอสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
๑๕. ใบแจงการกักสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิง่ ไมตองหาม
๑๖. ใบแจงการยึดสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิง่ ไมตองหาม
๑๗. ใบแจงใหจัดการกับสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
------------------------------
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แบบ พ.ก. ๑
Form P.Q. 1

คําขออนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Application for Permit to Import Prohibited Articles for Research Purposes
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่
Date

ผูรับคําขอ
Recipient

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่

เดือน

พ.ศ.

To Director General of the Department of Agriculture

Date

Month

Year

๑. ชื่อผูยื่นคําขอ/ชือ่ หนวยงาน
Name of applicant/Name of organization

ชื่อผูรบั ผิดชอบการวิจัย
Name of researcher who is responsible for conducting the research

ชื่อหนวยงาน
Name of organization

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

Province

Postal code

Telephone

โทรสาร
Facsimile

๒. ชื่อและที่อยูของผูส งสิ่งตองหาม
Name and address of provider of prohibited articles

ประเทศ
Country

๓. มีความประสงคจะขออนุญาตนําเขาสิ่งตองหาม ดังนี้

F ตามรายละเอียดทีแ่ นบ

Wish to apply for permission to import prohibited articles as follows:

See attachment

ที่

ชื่อสิ่งตองหาม

สวนของพืชที่นําเขา

ปริมาณ

แหลงกําเนิด

No.

Name of prohibited articles

Plant parts

Quantity

Place of origin

รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
Describe packing material

สิ่งตองหามที่นําเขาเปนพืชตัดตอสารพันธุกรรมหรือไม

F

Are the prohibited articles genetically modified plants?

๔. ดานตรวจพืชที่นําเขา

ไมเปนพืชตัดตอสารพันธุกรรม

พัสดุไปรษณีย

F

Parcel post

F

สินคาลักษณะถุงเมลดวน
Air courier

เปนพืชตัดตอสารพันธุกรรม
Genetically modified plants

วันที่คาดวาจะนําเขา

Point of entry at plant quarantine station

F

F

Non-genetically modified plants

ไปรษณียภณ
ั ฑ

F

Letter post

F

โดยทาง

Expected date of arrival

ของติดตัวผูโดยสาร
Accompanied baggage

สินคาทางอากาศ
Air cargo

F

By

F

สินคาทางเรือ
Sea cargo

อื่น ๆ
Other

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

แบบ พ.ก. ๑
Form P.Q. 1

๕. รายละเอียดการศึกษาวิจัย ชื่อโครงการ ชือ่ และทีอ่ ยูข องนักวิจัยและหนาที่รบั ผิดชอบ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค สถานที่
ระยะเวลา วิธีดําเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับ และเอกสารอางอิง (รายละเอียดมาตรการเพื่อปองกันการเล็ดลอดออกไปของศัตรูพชื และเชือ้
โรคพืชขณะที่สิ่งตองหามอยูในประเทศไทย)
Describe details of research studies; title of the research project, name and address of researcher (s) who is (are) responsible for conducting the
research and responsibilities of each, rationale, objectives, sites, duration, methodology, expected outcome and references (including describe
measures to be used to prevent the escape of plant pests and pathogens while prohibited article is in Thailand).

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

รายละเอียดการทดลองหรือวิจัย
Research project details

F

อื่น ๆ
Other

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director General.

ลายมือชือ่ ผูยื่นคําขอ
Signature of applicant

(

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.๑-๑
Form P.Q.1-1

ใบอนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Permit to Import Prohibited Articles for Research Purposes
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

ใบอนุญาตเลขที่

/

กรมวิชาการเกษตร

Permit No.

Department of Agriculture

ใบอนุญาตฉบับนีอ้ อกใหแก
This permit is granted to

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

เพื่อแสดงวาเปนผูไ ดรับอนุญาตใหนําเขาสิ่งตองหามตามรายการดังตอไปนี้

F

Certify that has permit to import the prohibited articles as follows:

ตามรายละเอียดที่แนบ
See attachment

ที่

ชื่อสิ่งตองหาม

สวนของพืชที่นําเขา

ปริมาณ

แหลงกําเนิด

No.

Name of prohibited articles

Plant parts

Quantity

Place of origin

ดานตรวจพืชที่นําเขา

วันที่คาดวาจะนําเขา

Point of entry at plant quarantine station

Expected date of arrival

โดยปฏิบัติตามเงือ่ นไข ดังนี้
By performance under condition as follows:

ใบอนุญาตฉบับนีใ้ หใชไดหกเดือนนับตั้งแตวนั ทีอ่ อกใบอนุญาตและใหใชไดหนึ่งครั้ง
This permit is valid within six months from date of issuance and good for one shipment only.

ออกให ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

Issued on Date

Month

Year

(ลายมือชื่อ)
Signature

(

)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Director General of the Department of Agriculture

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

บัตรกํากับบนภาชนะบรรจุสําหรับการนําเขาสิ่งตองหามเพื่อการทดลองหรือวิจัย
Tag affixed on package for importation of prohibited articles for research purposes

ดานหนา

(Face of tag)

ใบอนุญาต เลขที่ …….…/ ……..….

วันที่หมดอายุ……/………/…….

แบบ พ.ก. ๑-๒

Permit No.

Date of expiry

Form P.Q. 1-2

สงถึง
Delivery to

สีเขียว

(Green)

๑๐ ซ.ม. (10 cm.)

รายละเอียด
Description

ภาชนะนี้บรรจุสิ่งตองหามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
This package contains prohibited articles for research purposes under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

๑๕ ซ.ม. (15 cm.)
ดานหลัง

(Reverse of tag)

คําแนะนําสําหรับสงสิ่งตองหามมายังประเทศไทย
Direction for Mailing Prohibited Articles to Thailand

1.

หามเขียนที่อยูอื่นใดบนภาชนะบรรจุสิ่งตองหามนี้
Do not write any delivery address on package.

2.

ติดบัตรสีเขียว-เหลือง (แบบ พ.ก. ๑-๒) บนดานหนาของภาชนะบรรจุสิ่งตองหาม
Attach the green and yellow tag (Form P.Q. 1-2) securely on the face of package.

3.

สงเฉพาะสิ่งตองหามที่ไดรับอนุญาต ใหนําเขาเทานั้น หากมีสิ่งอื่นที่ไมไดรับอนุญาตจะถูกยึด
Ship only prohibited articles covered by the import permit. Other articles must be confiscated.

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

สีเหลือง (Yellow)

แบบ พ.ก. ๒
Form P.Q. 2

คําขออนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการคา
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่

Application for Permit to Import Prohibited Articles for Commercial Purposes
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. ขาพเจา
Name of applicant

หรือตัวแทนผูน ําเขา (ชือ่ ผูนําเขา)
or authorized representative of importer (Name of importer)

ที่อยู

Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

Province

Postal code

Telephone

โทรสาร
Facsimile

๒. มีความประสงคจะขออนุญาตนําเขาสิ่งตองหาม ดังนี้

F

Wish to apply for permission to import prohibited articles as follows:

ตามรายละเอียดที่แนบ
See attachment

ที่

ชื่อสิ่งตองหาม

สวนของพืชที่นําเขา

แหลงกําเนิด

No.

Name of prohibited articles

Plant parts

Place of origin

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
cooperation)

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director General.

ลายมือชือ่ ผูยื่นคําขอ
Signature of applicant

(

หมายเหตุ

ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชอง F หนาขอความที่ตองการ

Note

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

)

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

แบบ พ.ก.๒-๑
Form P.Q.2-1

ใบอนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการคา
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Permit to Import Prohibited Articles for Commercial Purposes
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

ใบอนุญาตเลขที่

/

กรมวิชาการเกษตร

Permit No.

Department of Agriculture

ใบอนุญาตฉบับนีอ้ อกใหแก
This permit is granted to

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

เพื่อแสดงวาเปนผูไ ดรับอนุญาตใหนําเขาสิ่งตองหาม ดังนี้

F

Certify that has permit to import the prohibited articles as follows:

ตามรายละเอียดที่แนบ
See attachment

ที่

ชื่อสิ่งตองหาม

สวนของพืชที่นําเขา

แหลงกําเนิด

No.

Name of prohibited articles

Plant parts

Place of origin

โดยปฏิบัติตามเงือ่ นไข ดังนี้
By performance under condition as follows:

ใบอนุญาตฉบับนีใ้ หใชไดหนึ่งปนบั ตั้งแตวันทีอ่ อกใบอนุญาต
This permit is valid within one year from date of issuance.

ออกให ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

Issued on Date

Month

Year

(ลายมือชื่อ)
Signature

(

)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Director General of the Department of Agriculture

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

แบบ พ.ก. ๓
Form P.Q. 3

คําขออนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อกิจการอื่น
ที่ไมใชการทดลองหรือวิจัยและการคา
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่
Date

Application for Permit to Import Prohibited Articles for the Purposes
Other than Research and Commerce
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

ผูรับคําขอ
Recipient

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่

เดือน

พ.ศ.

To Director General of Department of Agriculture

Date

Month

Year

๑. ขาพเจา
Name of applicant

หรือตัวแทนผูน ําเขา (ชือ่ ผูนําเขา)
or authorized representative of importer (Name of importer)

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

Province

Postal code

Telephone

โทรสาร
Facsimile

๒. ชื่อและที่อยูของผูส งสิ่งตองหาม
Name and address of provider of prohibited article

ประเทศ
Country

๓. มีความประสงคจะขออนุญาตนําเขาสิ่งตองหาม ดังนี้

F ตามรายละเอียดทีแ่ นบ

Wish to apply for permission to import prohibited articles as follows:

See attachment

ที่

ชื่อสิ่งตองหาม

สวนของพืชที่นําเขา

ปริมาณ

แหลงกําเนิด

No.

Name of prohibited articles

Plant parts

Quantity

Place of origin

รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
Describe packing material

สิ่งตองหามที่นําเขาเปนพืชตัดตอสารพันธุกรรมหรือไม

F

Are the prohibited articles genetically modified plants?

๔. ดานตรวจพืชที่นําเขา

ไมเปนพืชตัดตอสารพันธุกรรม
Non-genetically modified plants

พัสดุไปรษณีย

F

สินคาลักษณะถุงเมลดวน

F

Parcel post
Air courier

เปนพืชตัดตอสารพันธุกรรม
Genetically modified plants

วันที่คาดวาจะนําเขา

Point of entry at plant quarantine station

F

F

ไปรษณียภณ
ั ฑ

F

สินคาทางอากาศ

F

อื่น ๆ

Letter post

F

โดยทาง

Expected date of arrival

ของติดตัวผูโดยสาร
Accompanied baggage

Air cargo

By

F

สินคาทางเรือ
Sea cargo

Other

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

แบบ พ.ก. ๓
Form P.Q. 3

๕. รายละเอียดวัตถุประสงคของการนําเขา รวมถึง รายละเอียดมาตรการเพื่อปองกันการเล็ดลอดออกไปของศัตรูพืชและเชือ้ โรคพืชขณะที่
สิ่งตองหามอยูในประเทศไทย
Describe details of the purpose for importation including describe measures to be used to prevent the escape of plant pests and pathogens while
prohibited article is in Thailand.

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director General.

ลายมือชือ่ ผูยื่นคําขอ
Signature of applicant

(

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.๓-๑
Form P.Q.3-1

ใบอนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรเพื่อกิจการอืน่
ที่ไมใชการทดลองหรือวิจัยและการคาตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Permit to Import Prohibited Articles for the Purposes
Other than Research and Commerce under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

ใบอนุญาตเลขที่

/

กรมวิชาการเกษตร

Permit No.

Department of Agriculture

ใบอนุญาตฉบับนีอ้ อกใหแก
This permit is granted to

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

เพื่อแสดงวาเปนผูไ ดรับอนุญาตใหนําเขาสิ่งตองหาม ดังนี้

F

Certify that has permit to import the prohibited articles as follows:

ที่
No.

ตามรายละเอียดที่แนบ
See attachment

ชื่อสิ่งตองหาม

สวนของพืชที่นําเขา

ปริมาณ

แหลงกําเนิด

Name of prohibited articles

Plant parts

Quantity

Place of origin

ดานตรวจพืชที่นําเขา

วันที่คาดวาจะนําเขา

Point of entry at plant quarantine station

Expected date of arrival

โดยปฏิบัติตามเงือ่ นไข ดังนี้
By performance under condition as follows:

ใบอนุญาตฉบับนีใ้ หใชไดหกเดือนนับตั้งแตวนั ทีอ่ อกใบอนุญาตและใหใชไดหนึ่งครั้ง
This permit is valid within six months from date of issuance and good for one shipment only.

ออกให ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

Issued on

Month

Year

(ลายมือชื่อ)
Signature

(

)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Director General of the Department of Agriculture

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

แบบ พ.ก. ๔
Form P.Q. 4

คําขออนุญาตนําผานราชอาณาจักรซึ่งสิ่งตองหาม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่

Application for Permit to Bring in Transit Prohibited Articles
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. ขาพเจา
Name of applicant

หรือตัวแทนผูน ําเขา (ชือ่ ผูนําเขา)
or authorized representative of importer (Name of importer)

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

Province

Postal code

Telephone

โทรสาร
Facsimile

๒. มีความประสงคจะขออนุญาตนําผานสิ่งตองหาม ดังนี้

F ตามรายละเอียดทีแ่ นบ

Wish to apply for permission to bring in transit prohibited articles as follows:

See attachment

ที่

ชื่อสิ่งตองหาม

สวนของพืชที่นําเขา

ปริมาณ

แหลงกําเนิด

No.

Name of prohibited articles

Plant parts

Quantity

Place of origin

ประเทศปลายทาง
Country of Destination

๓. ดานตรวจพืชที่นําเขา

วันที่คาดวาจะนําเขา

Point of entry at plant quarantine station

F

พัสดุไปรษณีย

F

สินคาลักษณะถุงเมลดวน

F

Parcel post

ไปรษณียภัณฑ

F

สินคาทางอากาศ

F

อื่น ๆ

Letter post

สินคาลักษณะถุงเมลดวน

Parcel post

Air courier

สินคาทางเรือ
Sea cargo

วันที่คาดวาจะนําผาน

Point of exit at plant quarantine station

F

F

Other

๔. ดานตรวจพืชที่นําผาน
พัสดุไปรษณีย

By

Air cargo

Air courier

F

โดยทาง

Expected date of arrival

F

ไปรษณียภัณฑ

โดยทาง

Expected date of exit

F

สินคาทางอากาศ

F

อื่น ๆ

Letter post

Air cargo

By

F

สินคาทางเรือ
Sea cargo

Other

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

แบบ พ.ก. ๔
Form P.Q. 4

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director General.

ลายมือชือ่ ผูยื่นคําขอ
Signature of applicant

(

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.๔-๑
Form P.Q.4-1

ใบอนุญาตนําผานราชอาณาจักรซึ่งสิ่งตองหาม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Permit to Bring in Transit Prohibited Articles
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

ใบอนุญาตเลขที่

/

กรมวิชาการเกษตร

Permit No.

Department of Agriculture

ใบอนุญาตฉบับนีอ้ อกใหแก
This permit is granted to

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

เพื่อแสดงวาเปนผูไ ดรับอนุญาตใหนําผานสิ่งตองหาม ดังนี้

F

Certify that has permit to bring in transit prohibited articles as follows:

ตามรายละเอียดที่แนบ
See attachment

ที่

ชื่อสิ่งตองหาม

สวนของพืชที่นําเขา

ปริมาณ

แหลงกําเนิด

No.

Name of prohibited articles

Plant parts

Quantity

Place of origin

ดานตรวจพืชที่นําเขา

วันที่คาดวาจะนําเขา

Point of entry at plant quarantine station

Expected date of arrival

ดานตรวจพืชที่นําผาน

วันที่คาดวาจะนําผาน

Point of exit at plant quarantine station

Expected date of exit

โดยปฏิบัติตามเงือ่ นไข ดังนี้
By performance under condition as follows:

ใบอนุญาตฉบับนีใ้ หใชไดหกเดือนนับตั้งแตวนั ทีอ่ อกใบอนุญาตและใหใชไดหนึ่งครั้ง
This permit is valid within six months from date of issuance and good for one shipment only.

ออกให ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

Issued on

Month

Year

(ลายมือชื่อ)
Signature

(

)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Director General of the Department of Agriculture

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

บัตรกํากับบนภาชนะบรรจุสําหรับการนําผานสิ่งตองหาม
Tag affixed on package for bringing in transit of prohibited articles

ดานหนา

๑๐ ซ.ม. (10 cm.)

(Face of tag)

ใบอนุญาต เลขที่ …….…/ ……..….

วันที่หมดอายุ……/………/…….

แบบ พ.ก. ๔-๒

Permit No.

Date of expiry

Form P.Q. 4-2

ภาชนะนี้บรรจุสิ่งตองหามนําผานราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
This package contains prohibited articles in-transit
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended

๑๕ ซ.ม. (15 cm.)
สีขาว (White)

สีชมพู

(Pink)

แบบ พ.ก. ๕
Form P.Q. 5

ใบแจงการนําเขาสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่

Declaration for the Import of Prohibited, Restricted and Unprohibited Articles
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

Date

ผูรับแจง
Recipient

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่

เดือน

พ.ศ.

To Director General of the Department of Agriculture

Date

Month

Year

๑. ขาพเจา
Name of applicant

หรือตัวแทนผูน ําเขา (ชือ่ ผูนําเขา)
or authorized representative of importer (name of importer)

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

Province

Postal code

Telephone

๒. มีความประสงคขอแจงการนําเขา F สิ่งตองหาม

F สิ่งกํากัด และ F สิ่งไมตองหาม

โทรสาร
Facsimile

ดังนี้

F

Wish to declare for the import of prohibited, restricted and unprohibited articles as follows:

ตามรายละเอียดที่แนบ
See attachment

ที่

ชื่อพืช

ปริมาณ

มูลคา

แหลงกําเนิด

No.

Name of Plants

Quantity

Value

Place of origin

ตนทาง

สงโดยยานพาหนะ

วันที่มาถึง

Port of loading

Means of conveyance

Date of arrival

Permit No.

Date of issue

สถานทีอ่ อก

วันทีอ่ อก

Phytosanitary Certificate No.

Place of issue

Date of issue

ใบอนุญาตเลขที่

ใบรับรองสุขอนามัยพืชเลขที่

วันทีอ่ อก

วันที่หมดอายุ

Date of expiry

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

juristic person)

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

ลายมือชือ่ ผูน ําเขาหรือตัวแทน
Signature of importer or authorized representative

(

)

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

แบบ พ.ก. ๕
Form P.Q. 5

๓. บันทึกของพนักงานเจาหนาที่

(For official use only)

ดานตรวจพืชที่นําเขา

วันทีต่ รวจ

Point of entry at plant quarantine station

Date of inspection

F

สิ่งตองหาม

F

Prohibited article

F

เพือ่ การทดลองหรือวิจัย
Research purpose

F

เพือ่ การคา

F

Commercial purpose

เพือ่ กิจการอืน่
Other purpose

สิ่งกํากัด
Restricted article

F

สิ่งไมตองหาม
Unprohibited article

F

ปลอย

F

กําจัดศัตรูพืช

F

อื่น ๆ

Release

Treatment

F

กัก
Hold

F

ยึด

F

Seizure

สงกลับ
Re-exportation

F

ทําลาย
Destruction

Other

เหตุผล
Reason
ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

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. ๕-๑
Form P.Q. 5-1

ใบแจงการนําผานสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิง่ ไมตองหาม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่

Declaration for Bringing in Transit of
Prohibited, Restricted and Unprohibited Articles
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

Date

ผูรับแจง
Recipient

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่

เดือน

พ.ศ.

To Director General of the Department of Agriculture

Date

Month

Year

๑. ขาพเจา
Name of applicant

หรือตัวแทนผูน ําเขา (ชือ่ ผูนําเขา)
or authorized representative of importer (name of importer)

ที่อยู

Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

Province

Postal code

Telephone

๒. มีความประสงคจะขอแจงการนําผาน

โทรสาร
Facsimile

F สิ่งตองหาม F สิ่งกํากัด และ F สิ่งไมตองหาม ดังนี้

F

ตามรายละเอียดที่แนบ

Wish to declare for the transit of prohibited, restricted and unprohibited articles as follows:

See attachment

ที่

ชื่อพืช

ปริมาณ

มูลคา

แหลงกําเนิด

No.

Name of Plants

Quantity

Value

Place of origin

ตนทาง

สงโดยยานพาหนะ

Port of loading

Means of conveyance

ประเทศปลายทาง

Country of destination

วันที่มาถึง
Date of arrival

ยานพาหนะ

วันที่ผา นออก

Name of carrier

Date of exit

ใบอนุญาตเลขที่

วันทีอ่ อก

Permit No.

Date of issue

สถานทีอ่ อก

วันทีอ่ อก

Phytosanitary Certificate No.

Place of issue

Date of issue

ใบรับรองสุขอนามัยพืชเลขที่

วันที่หมดอายุ
Date of expiry

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

juristic person)

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

ลายมือชือ่ ผูน ําเขาหรือผูแทน
Signature of importer or authorized representative

(

)

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

แบบ พ.ก. ๕-๑
Form P.Q. 5-1

๓. บันทึกของพนักงานเจาหนาที่

(For official use only)

ดานตรวจพืชที่นําเขา

วันทีต่ รวจ

Point of entry at plant quarantine station

Date of inspection

F

สิ่งตองหาม

F

Prohibited article

F

เพือ่ การทดลองหรือวิจัย
Research purpose

F

เพือ่ การคา

F

Commercial purpose

เพือ่ กิจการอืน่
Other purpose

สิ่งกํากัด
Restricted article

F

สิ่งไมตองหาม
Unprohibited article

F

ปลอย

F

กําจัดศัตรูพืช

F

อื่น ๆ

Release

F

Treatment

กัก

F

Hold

ยึด

F

Seizure

สงกลับ

F

Re-exportation

ทําลาย
Destruction

Other

เหตุผล
Reason
ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

)

ดานตรวจพืชที่นําผาน

วันทีต่ รวจ

Point of exit at plant quarantine station

Date of inspection

F

ปลอย

F

กําจัดศัตรูพืช

F

อื่น ๆ

Release

Treatment

F

กัก
Hold

F

ยึด

F

Seizure

สงกลับ
Re-exportation

F

ทําลาย
Destruction

Other

เหตุผล
Reason
ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

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. ๕-๒
Form P.Q. 5-2

ใบแจงการนําเขาและการสงตอสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่

Declaration for the Import and Re-Export of Prohibited, Restricted and
Unprohibited Articles under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

Date

ผูรับแจง
Recipient

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่

เดือน

พ.ศ.

To Director General of the Department of Agriculture

Date

Month

Year

๑. ขาพเจา
Name of applicant

หรือตัวแทนผูน ําเขา (ชือ่ ผูนําเขา)
or authorized representative of importer (name of importer)

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

Province

Postal code

Telephone

๒. มีความประสงคขอแจงการนําเขาและการสงตอ

โทรสาร
Facsimile

F สิ่งตองหาม F สิ่งกํากัด และ F สิ่งไมตองหาม ดังนี้ F

Wish to declare the import and re-export of prohibited, restricted and unprohibited articles as follows:

ตามรายละเอียดที่แนบ
See attachment

ที่

ชื่อพืช

ปริมาณ

มูลคา

แหลงกําเนิด

No.

Name of Plants

Quantity

Value

Place of origin

ตนทาง

สงโดยยานพาหนะ

Port of loading

Means of conveyance

วันทีอ่ อก

วันที่หมดอายุ

Permit No.

Date of issue

สถานทีอ่ อก

Date of expiry

วันทีอ่ อก

Phytosanitary Certificate No.

Place of issue

Date of issue

ใบอนุญาตเลขที่

ใบรับรองสุขอนามัยพืชเลขที่
ประเทศปลายทาง

วันที่มาถึง
Date of arrival

วันที่คาดวาจะสงออก

Country of destination.

Expected date of exportation

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

juristic person)

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

ลายมือชือ่ ผูน ําเขาหรือตัวแทน
Signature of importer or authorized representative

(

)

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

แบบ พ.ก. ๕-๒
Form P.Q. 5-2

๓. บันทึกของพนักงานเจาหนาที่

(For official use only)

ดานตรวจพืชที่นําเขา

วันทีต่ รวจ

Point of entry at plant quarantine station

Date of inspection

F

สิ่งตองหาม

F

Prohibited article

F

เพือ่ การทดลองหรือวิจัย
Research purpose

F

เพือ่ การคา

F

Commercial purpose

เพือ่ กิจการอืน่
Other purpose

สิ่งกํากัด
Restricted article

F

สิ่งไมตองหาม
Unprohibited article

F

ปลอย

F

กําจัดศัตรูพืช

F

อื่น ๆ

Release

Treatment

F

กัก
Hold

F

ยึด

F

Seizure

สงกลับ
Re-exportation

F

ทําลาย
Destruction

Other

เหตุผล
Reason
ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

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. ๕-๓
Form P.Q. 5-3

ใบแจงการกัก สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Notification of Hold of Prohibited, Restricted and Unprohibited Articles
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

อางถึงแบบ พ.ก.

เอกสารเลขที่

Refer to Form P.Q.

Document No.

สั่งกัก

/

กรมวิชาการเกษตร
Department of Agriculture

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอแจงใหทานทราบวาพนักงานเจาหนาที่ได
และ F สิ่งไมตองหาม ดังนี้

F สิ่งตองหาม F สิ่งกํากัด

By virtue of Section 13 of the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended, you are hereby notified that the prohibited, restricted and
unprohibited articles are held as follows:

ที่

ชื่อพืช

ปริมาณ

มูลคา

แหลงกําเนิด

No.

Name of Plants

Quantity

Value

Place of origin

๑. ชื่อผูน ําเขาหรือผูแ ทน
Name of importer or authorized representative

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

โทรศัพท

Postal code

๒. เหตุผล

F

Reason

Telephone

พบศัตรูพืช/กําจัด

F

Injurious pests/treatment

สถานที่กกั

F

Hold at

โทรสาร
Facsimile

กักเพื่อตรวจสอบศัตรูพืช

F

Pest diagnosis

อื่น ๆ
Other

ดานตรวจพืช/สถานกักพืช
Plant Quarantine/Post-entry Quarantine Station

F

สถานที่กาํ หนด ที่อยู
Designated place Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

โทรศัพท
Telephone

โทรสาร
Facsimile

โดยอยูในความรับผิดชอบของ
Under responsibility of

ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

หมายเหตุ

ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชอง F หนาขอความที่ตองการ

Note

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

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

แบบ พ.ก. ๕-๔
Form P.Q. 5-4

ใบแจงการยึด สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Notification of Seizure of Prohibited, Restricted and Unprohibited Articles
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

อางถึงแบบ พ.ก.

เอกสารเลขที่

Refer to Form P.Q.

Document No.

สั่งยึด

/

กรมวิชาการเกษตร
Department of Agriculture

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอแจงใหทานทราบวาพนักงานเจาหนาที่ได
และ F สิ่งไมตองหาม ดังนี้

F สิ่งตองหาม F สิ่งกํากัด

By virtue of Section 13 of the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended, you are hereby notified that the prohibited, restricted and
unprohibited articles are held as follows:

ที่

ชื่อพืช

ปริมาณ

มูลคา

แหลงกําเนิด

No.

Name of Plants

Quantity

Value

Place of origin

๑. ชื่อผูนาํ เขาหรือผูแ ทน
Name of importer or authorized representative

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

๒. เหตุผล
Reason

โทรศัพท

Postal code

F

ผิดเงื่อนไขทางเอกสาร

โทรสาร

Telephone

F

ผิดเงื่อนไขทางสุขอนามัยพืช

Failure to comply with

Failure to comply with

Documentary requirements

phytosanitary requirements

Facsimile

F

อื่น ๆ
Other

ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

หมายเหตุ

ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชอง F หนาขอความที่ตอ งการ

Note

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

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

แบบ พ.ก. ๕-๕
Form P.Q. 5-5

ใบแจงใหจัดการกับ สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Notification of Emergency Action of Prohibited, Restricted and Unprohibited Articles
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

อางถึงแบบ พ.ก.

เอกสารเลขที่

Refer to Form P.Q.

Document No.

/

กรมวิชาการเกษตร
Department of Agriculture

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอแจงใหทานดําเนินการกับ
สิ่งตองหาม F สิ่งกํากัด และ F สิ่งไมตองหาม ดังนี้ ภายใตการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ การดําเนินการดังกลาวตองเปนไปตาม
ขอกําหนดและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
F

By virtue of Section 13 of the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended, you are hereby notified to applied remedial measures for the
following prohibited, restricted and unprohibited articles under the supervision of an authorized officer. Remedial measures shall be in accordance with
the specified action and shall be completed within the specified time.

ที่

ชื่อพืช

ปริมาณ

มูลคา

แหลงกําเนิด

No.

Name of Plants

Quantity

Value

Place of origin

๑. ชื่อผูน ําเขาหรือผูแ ทน
Name of importer or authorized representative

ที่อยู
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

๒. การดําเนินการ
Action required

F

กําจัดศัตรูพืช
Treatment

โทรศัพท

โทรสาร

Telephone

F

สงกลับ

F

Re-exportation

Facsimile

ทําลาย

F

Destruction

อื่นๆ
Other

๓. หลังจากไดรับแจงแลวตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
After receipt of this notification complete specified action within

ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

หมายเหตุ

ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชอง F หนาขอความที่ตองการ

Note

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

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

แบบ พ.ก. ๖
Form P.Q. 6

หนังสืออนุญาตใหนํา สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไมตองหามออกไปจากดานตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ
หรือสถานที่ใด ๆ ภายใตพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
Permit to Move Prohibited, Restricted or Unprohibited Articles
from Plant Quarantine Station, Post-Entry Quarantine Station, Carrier or Other Designated Place
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

ใบอนุญาตเลขที่

/

กรมวิชาการเกษตร

Permit No.

Department of Agriculture

ใบอนุญาตฉบับนีอ้ อกใหแก
This permit is granted to

ที่อยู

Address

เพื่อแสดงวาเปนผูไ ดรับอนุญาตใหนํา

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

F สิ่งตองหาม F สิ่งกํากัด หรือ F สิ่งไมตองหาม ดังนี้

F

Certify that has permit to move prohibited, restricted or unprohibited articles as follows:

ตามรายละเอียดที่แนบ
See attachment

ที่

ชื่อพืช

ปริมาณ

มูลคา

แหลงกําเนิด

No.

Name of Plants

Quantity

Value

Place of origin

ใบแจงเลขที่

วันที่

Declaration No.

Date

จาก

F

From

ดานตรวจพืช/สถานกักพืช
Plant Quarantine/Post-entry Quarantine Station

F

สถานที่กาํ หนด ที่อยู
Designated place Address

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal code

โทรศัพท

โทรสาร

Telephone

Facsimile

ออกให ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

Issued on Date

Month

Year

ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

หมายเหตุ

ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชอง F หนาขอความที่ตองการ

Note

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

)

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

