Notification of Department of Agriculture
Re : Criteria, procedures and conditions for the importation or
bringing in transit of prohibited, restricted and unprohibited articles
B.E. 2551
----------------------------By virtue of the provisions of Section 5 hecta, Section 8, Section 9, Section 10 and
Section 11 of the Plant Quarantine Act B.E. 2007, amended by the Plant Quarantine Act
(No. 2) B.E. 2542 and the Plant Quarantine Act (No. 3) B.E. 2551 with particular provisions
that may restrict the right and freedom of any person in which Section 29 together with Section
32, Section 33, Section 41 and Section 43 of the Constitution of the Kingdom of Thailand
permits by virtue of the law. The Director-General of the Department of Agriculture through
the recommendation of the Plant Quarantine Committee, hereby announces as follows.
Item 1 Applications for permit, permits, declarations for import or bringing in
transit, tags affixed on package containing prohibited, restricted and unprohibited articles as
described in Part 1 to 5 shall be in accordance with format forms attached to this notification.
Part 1
Importation of prohibited articles for research purpose
-----------------------------Item 2 Any person who would like to import prohibited articles for research purpose
shall submit an application for permit to import those prohibited articles to the DirectorGeneral at Office of Agricultural Regulation or Plant Quarantine Sation or submit it through
mail to Office of Agricultural Regulation, Department of Agriculture, 50 Paholyothin Road,
Lardyao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900.
Item 3

The importation of prohibited articles must be subjected to the following

rules:
(1) The importation must be made only through a designated plant
quarantine station and must be accompanied with a permit to import prohibited articles as well
as a phytosanitary certificate or a certificate from the authorized agency of the exporting
country in case where prohibited articles imported are plant pests or carriers which are not
plants. The said phytosanitary certificate or certificate must indicate the following
information.
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(a) In case of the importation of prohibited articles which are plants
or carriers, the phytosanitary certification must indicate pest-free status,
disinfestation/disinfection or percentage of allowable tolerance level of plant pests to fulfill all
requirements stipulated by the Director General.
(b) In case of the importation of prohibited articles which are plant
pests, the certificate must indicate that the pests are the same identity as those indicate in the
import permit.
(2) The container of prohibited articles must be strong and must be able to
prevent the prohibited articles from contaminating during transportation.
(3) The container must be affixed with tag and must be addressed to the
Director-General or Chief of Plant Quarantine Station where the prohibited articles are entered
and other information is not allowed to write on the container of prohibited articles.
(4) The prohibited articles must be imported through only the following
plant quarantine stations.
(a)

Bangkok Seaport Plant Quarantine Station,

(b)

Suvarnabhumi International Airport Plant Quarantine Station,

(c)

Bangkok Post Office Plant Quarantine Station.

(5) Upon arrival of prohibited articles at the designated plant quarantine
station in (4), the person who holds import permit or authorized representative must declare
and hand over prohibited articles to the plant quarantine official no matter how the permit
holder brings prohibited articles by himself or other means.
(6) After the plant quarantine official receives prohibited articles and
verify whether or not the importation of prohibited articles is completely conformed to the
rules specified in (1) to (5), the plant quarantine official at port of entry must send prohibited
articles to be held at post-entry quarantine station for detailed diagnosis of plant pests. The
importer must be responsible for all expenses incurred from such diagnosis.
The importation of prohibited article which is genetically modified plant
must comply with criteria, procedures, and conditions stipulated by the Director-General.
Item 4 The Director-General shall consider revoking import permit or specify
additional conditions in case where any person who has already been granted a permit to
import prohibited articles, however, if it appears that serious plant pests are severely outbreak
or there is a reasonable ground to believe that there is severely outbreak of serious plant pests
in country of origin of prohibited articles to be brought or in case where it appears that the
person who holds import permit does not comply with specified conditions during conducting
the research.
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Item 5 The person who holds import permit must report research results to the
Director- General after the research is complete.
Item 6 Prohibited articles or produces derived from those prohibited articles must be
subjected to the following conditions;
(1)

They must be destroyed under the supervision of the plant quarantine

official. or
(2) They must be appropriately managed according to the procedures
approved by the Director-General.
Item 7 All expenses of the plant quarantine official incurred during supervision of
research must be borne by person who holds import permit.
Part 2
Importation of prohibited articles for commercial purpose
----------------------------Item 8 Prohibited articles imported for commercial purpose must be subjected to
pest risk analysis according to criteria, procedures and conditions stipulated by the DirectorGeneral.
Item 9 Any person who would like to import prohibited articles for commercial
purpose shall submit an application for import permit to the Director-General at Office of
Agricultural Regulation or Plant Quarantine Station or submit it through mail to Office of
Agricultural Regulation, Department of Agriculture, 50 Paholyothin Road, Lardyao Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900.
Item 10 The importation of prohibited articles for commercial purpose must be
subjected to the following rules.
(1) The consignment of prohibited articles must be imported only through
a plant quarantine station and must also be accompanied with an import permit as well as a
phytosanitary certificate issued by the authorized agency of the exporting country. The
phytosanitary certification must indicate detailed information according to the requirements for
permitting importation of those prohibited articles for commercial purpose.
(2) Upon an arrival of the consignment at plant quarantine station, the
person who holds import permit or authorized representative must declare the import to the
plant quarantine official.
In case where the person who holds import permit would like to re-export
consignment of prohibited articles to other countries, he must inform to the plant quarantine
official about re-export of this consignment.
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(3) After the plant quarantine official is declared according to (1) and (2),
the plant quarantine official at port of entry shall verify all documents and prohibited articles in
accordance with requirements specified in the import permit.
(4) After the plant quarantine official finishes all verification in (3), the
consignment of prohibited articles shall be granted clearance to import.
(5) While the plant quarantine official carries out plant pest diagnosis for
import clearance, the plant quarantine official has the authority to seize or hold prohibited
articles at plant quarantine station or post-entry quarantine station or other places determined
by the plant quarantine official.
If plant pests are detected, the plant quarantine official shall order the owner
of consignment to carry out pest disinfestation/disinfection. In case where there is no available
effective treatment, the consignment of prohibited articles must be destroyed or sent out of the
Kingdom.
Part 3
Importation of prohibited articles for other purposes
----------------------------Item 11 Prohibited articles imported for other purposes must be subjected to pest risk
analysis in accordance with criteria, procedures and conditions stipulated by the DirectorGeneral.
Item 12 Any person who would like to import prohibited articles for other purposes
such as analysis of quality or characteristic in laboratory shall submit an application for import
permit to the Director-General at Office of Agricultural Regulation or Plant Quarantine Station
or submit it through mail to Office of Agricultural Regulation, Department of Agriculture, 50
Paholyothin Road, Lardyao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900.
Item 13 The importation of prohibited articles for other purposes must be made only
through a plant quarantine station and must be accompanied with a permit to import prohibited
articles as well as a phytosanitary certificate.
Provisions of Items 10 (2), (3), (4) and (5) shall be applied mutatis mutandis for
consideration in granting import clearance of prohibited articles for other purposes.
Part 4
Bringing in transit of prohibited articles
-----------------------------Item 14 Any person who would like to bring in transit of prohibited articles shall
submit an application for permit to bring in transit of prohibited articles to the Director-General
at Office of Agricultural Regulation or Plant Quarantine Station or submit it through mail to
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Office of Agricultural Regulation, Department of Agriculture, 50 Paholyothin Road, Lardyao
Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900.
Item 15 Bringing in transit of prohibited articles must be subjected to the following
rules.
(1) They must be subjected to pest risk analysis in accordance with
criteria, procedures and conditions stipulated by the Director-General.
(2) They must be transited through the plant quarantine station and must
be accompanied with the permit to bring in transit of prohibited articles as well as the
phytosanitary certificate.
(3)

The container of prohibited articles must be affixed with tag.

(4) Bringing in transit of prohibited articles, no matter it is plant, carrier or
plant pest, must be completely complied with all the conditions stipulated by the Director
General.
(5) Upon arrival of the consignment for transit at the first entry point of
plant quarantine station, the person who holds permit or authorized representative must declare
in transit consignment to the plant quarantine official at the said plant quarantine station.
Subsequently, after completion of all verifications, the plant quarantine official shall make a
statement of import clearance on the bottom part of declaration form for bringing in transit so
that the permit holder or representative can present the document to the plant quarantine
official at the last plant quarantine station to transit the consignment out of the Kingdom.
Item 16 Permits to import prohibited articles for research, commercial and other
purposes and a permit to bring in transit of prohibited articles can be used for one species of
plant from one origin.
Part 5
Importation and bringing in transit of restricted and unprohibited articles
-----------------------------Item 17 The importation or bringing in transit of restricted articles must be subjected
to the following rules.
(1) The consignment of restricted articles must be imported or brought in
transit through a plant quarantine station and must be accompanied with a phytosanitary
certificate issued by the authorized agency of the exporting country. The phytosanitary
certificate must indicate pest-free status, disinfestation/disinfection or percentage of allowable
tolerance level of plant pests to fulfill all requirements stipulated by the Director General.
(2) Upon arrival of the consignment at plant quarantine station, the
importer or owner must declare it to plant quarantine official no matter how the importer or
owner brings it by himself or other means.
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In case where the importer would like to re-export the consignment of
restricted articles to other countries, he must inform to the plant quarantine official about reexport of this consignment.
(3) After the plant quarantine official is declared according to (1) and (2),
the plant quarantine official at port of entry shall verify all documents and restricted articles in
accordance with specified requirements.
(4) After the plant quarantine official finishes all verifications in (3), the
consignment of restricted articles shall be granted clearance to import.
(5) While the plant quarantine official carries out plant pest diagnosis for
import clearance, the plant quarantine official has the authority to seize or hold restricted and
unprohibited articles at plant quarantine station or post-entry quarantine station or other places
determined by the plant quarantine official.
If plant pest is detected, the plant quarantine official shall order the owner of
consignment to carry out pest disinfestation/disinfection. In case where there is no available
effective treatment, the consignments of restricted and unprohibited articles must be destroyed
or sent out of the Kingdom.
Item 18 Bringing in transit of restricted articles:
Upon arrival of the consignment for transit at the first entry point of plant quarantine
station, the owner or authorized representative must declare in transit consignment to the plant
quarantine official at the said plant quarantine station. Subsequently, after completion of all
verifications, the plant quarantine official shall make a statement of import clearance on the
bottom part of declaration form for bringing in transit so that the owner or representative can
present the document to the plant quarantine official at the last plant quarantine station to
transit the consignment out of the Kingdom.
Item 19 Any person who imports or brings in transit of unprohibited articles must
provide a phytosanitary certificate and declare the import or bringing in transit to the plant
quarantine official.
Provisions of Item 17 shall be applied mutatis mutandis for import or bring in transit of
unprohibited articles.
Transitory provisions
-----------------------------Item 20 Permits, tags permitting the import or bringing in transit, permits to move
plant from plant quarantine station, post-entry quarantine station or conveyance or actions that
have already been issued or administered in accordance with the Ministerial Regulation No. 2
(B.E. 2507) which was issued under provisions in the Plant Quarantine Act B.E. 2507, prior to
or on the effective date of this notification, shall remain valid and shall be the permits, tags
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accompany with the import or bringing in transit, permit to move plant from plant quarantine
station, post-entry quarantine station or conveyance or actions issued or administered in
accordance with this notification.
Item 21 Applications for permit or declaration which have already be submitted or
undertaken in accordance with the Ministerial Regulation No. 2 (B.E. 2507) which was issued
under provisions in the Plant Quarantine Act B.E. 2507, prior to or on the effective date of this
notification, shall be the applications for permit or declaration submitted or undertaken under
this notification.

This notification shall enter into force a days after the date of its proclamation in the
Royal Gazette, and shall remain valid henforce.

Given on 12 September B.E. 2551
Metanee Sukontarug
(Ms. Metanee Sukontarug)
Director General
Department of Agriculture
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Forms attached to the
Notification of Department of Agriculture
Re: Criteria, procedures and conditions for the importation or bringing in transit of prohibited,
restricted, and unprohibited articles B.E. 2551
-----------------------------1.

Application for permit to import prohibited articles for research
purposes under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended

Form P.Q. 1

2.

Application for permit to import prohibited articles for
commercial purposes under the Plant Quarantine Act B.E. 2507
and amended

Form P.Q. 2

3.

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

Form P.Q. 3

4.

Application for permit to bring in transit prohibited articles under
the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended

Form P.Q. 4

5.

Permit to import prohibited articles for research purposes under
the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended

Form P.Q. 1-1

6.

Permit to import prohibited articles for commercial purposes
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507

Form P.Q. 2-1

7.

Permit to import prohibited articles for the purposes other than
research and commerce under the Plant Quarantine Act B.E.
2507 and amended

Form P.Q. 3-1

8.

Permit to bring in transit prohibited articles under the Plant
Quarantine Act B.E. 2507 and amended

Form P.Q. 4-1

9.

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

Form P.Q. 6

10.

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

Form P.Q. 1-2

11.

Tag affixed on package for bringing in transit of prohibited
articles

Form P.Q. 4-2

12.

Declaration for the import of prohibited, restricted and
unprohibited articles under the Plant Quarantine Act B.E. 2507
and amended

Form P.Q. 5
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13.

Declaration for bringing in transit of prohibited, restricted and
unprohibited articles under the Plant Quarantine Act B.E. 2507
and amended

Form P.Q. 5-1

14.

Declaration for the import and re-export of prohibited, restricted
and unprohibited articles under the Plant Quarantine Act B.E.
2507 and amended

Form P.Q. 5-2

15.

Notification of hold of prohibited, restricted and unprohibited
articles under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended

Form P.Q. 5-3

16.

Notification of seizure of prohibited, restricted and unprohibited
articles under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and amended

Form P.Q. 5-4

17.

Notification of emergency action of prohibited, restricted and
unprohibited articles under the Plant Quarantine Act B.E. 2507
and amended

Form P.Q. 5-5

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

• The Royal Gazette, Vol. 125, Special Part 165 D, Page 23, Dated 13 October B.E. 2551
(2008)
• This is an unofficial English translation. In case of any different in meaning between the
Thai text and the English translation, the Thai text shall be applied.

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. 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. 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. 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.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

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.๓-๑
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.๔-๑
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

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

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)

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

F สิ่งตองหาม F สิ่งกํากัด และ F สิ่งไมตองหาม ดังนี้

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 seized 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

๒. เหตุผล
Reason

โทรศัพท

Postal code

F

ผิดเงื่อนไขทางเอกสาร

โทรสาร

Telephone

F

Facsimile

ผิดเงื่อนไขทางสุขอนามัยพืช

Failure to comply with

Failure to comply with

documentary requirements

phytosanitary requirements

F

อื่น ๆ
Other

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. ๕-๕
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

