แบบ พ.ก. ๑
Form P.Q. 1

คาขออนุญาตนาสิ่ งต้ องห้ ามเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรื อวิจัย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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

ผูร้ ับคาขอ
Recipient

เรี ยน อธิ บดี กรมวิชาการเกษตร

วันที่

เดื อน

พ.ศ.

To Director General of the Department of Agriculture

Date

Month

Year

๑. ชื่ อผูย้ ื่นคาขอ/ชื่ อหน่วยงาน
Name of applicant/Name of organization

ชื่ อผูร้ ับผิดชอบการวิจยั
Name of researcher who is responsible for conducting the research

ชื่ อหน่วยงาน
Name of organization

ที่อยู่
Address

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์

Province

Postal code

Telephone

โทรสาร
Facsimile

๒. ชื่ อและที่อยูข่ องผูส้ ่ งสิ่ งต้องห้าม
Name and address of provider of prohibited articles

ประเทศ
Country

๓. มีความประสงค์จะขออนุญาตนาเข้าสิ่ งต้องห้าม ดังนี้

 ตามรายละเอียดที่แนบ

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

See attachment

ที่

ชื่ อสิ่ งต้องห้าม

ส่ วนของพืชที่นาเข้า

ปริ มาณ

แหล่งกาเนิ ด

No.

Name of prohibited articles

Plant parts

Quantity

Place of origin

รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
Describe packing material

สิ่ งต้องห้ามที่นาเข้าเป็ นพืชตัดต่อสารพันธุกรรมหรื อไม่



Are the prohibited articles genetically modified plants?

๔. ด่านตรวจพืชที่นาเข้า

ไม่เป็ นพืชตัดต่อสารพันธุกรรม

พัสดุไปรษณี ย ์



Parcel post



สิ นค้าลักษณะถุงเมล์ด่วน
Air courier

เป็ นพืชตัดต่อสารพันธุกรรม
Genetically modified plants

วันที่คาดว่าจะนาเข้า

Point of entry at plant quarantine station





Non-genetically modified plants

ไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์



Letter post



โดยทาง

Expected date of arrival

ของติดตัวผูโ้ ดยสาร
Accompanied baggage

สิ นค้าทางอากาศ
Air cargo



อื่น ๆ
Other

By



สิ นค้าทางเรื อ
Sea cargo

แบบ พ.ก. ๑
Form P.Q. 1

๕. รายละเอียดการศึกษาวิจยั ชื่ อโครงการ ชื่ อ และที่อยูข่ องนักวิจยั และหน้าที่รับผิดชอบ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สถานที่ ระยะเวลา
วิธีดาเนิ นการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดมาตรการเพื่อป้ องกันการเล็ดลอดออกไปของศัตรู พืชและเชื้ อโรคพืชขณะที่
สิ่ งต้องห้ามอยูใ่ นประเทศไทย)
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).

พร้อมคาขอนี้ ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows:



สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดิ นทาง
A copy of the identification card or passport



สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล และผูม้ ีอานาจลงชื่ อแทนนิ ติบุคคลผูข้ ออนุญาตนี้ ออกให้ไม่เกินหกเดื อน
(กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a corporation)



สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ ีอานาจลงชื่ อแทนนิ ติบุคคล หรื อหนังสื อเดิ นทาง
A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport



หนังสื อมอบอานาจในกรณี มอบอานาจให้ ผอู ้ ื่นดาเนิ นการแทน
Application letter of authorized to submit the application for permit



รายละเอียดการทดลองหรื อวิจยั
Research project details



อื่น ๆ
Other

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิ บดี กาหนด
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director General.

ลายมือชื่ อผูย้ ื่นคาขอ
Signature of applicant

(

หมายเหตุ

ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

Note

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

)

