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ใบอนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจกัรเพ่ือการคา 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม  

 

Permit to Import Prohibited Articles for Commercial Purposes 
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
ใบอนุญาตเลขที ่ /   กรมวิชาการเกษตร 
Permit No.  Department of Agriculture 
 
ใบอนุญาตฉบบันีอ้อกใหแก    
This permit is granted to  
ที่อยู   
Address 

  จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย               
  Province Postal code 
 
เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหนําเขาส่ิงตองหาม ดังนี ้  ตามรายละเอยีดที่แนบ 
Certify that has permit to import the prohibited articles as follows: See attachment 
 

ที ่
No. 

ชื่อส่ิงตองหาม 
Name of prohibited articles 

สวนของพืชที่นําเขา 
Plant parts 

แหลงกําเนิด 
Place of origin 

    
    

 
โดยปฏิบัติตามเงือ่นไข  ดังนี ้
By performance under condition as follows: 

  
  
ใบอนุญาตฉบบันีใ้หใชไดหนึ่งปนบัตั้งแตวันทีอ่อกใบอนุญาต 
This permit is valid within one year from date of issuance. 
 

ออกให ณ วันที ่ เดือน พ.ศ.  
Issued on    Date    Month    Year 
 

(ลายมือชื่อ)  
  Signature 

                         (                                                                       ) 
               อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

            Director General of the Department of Agriculture 
 

แบบ พ.ก.๒-๑ 
Form P.Q.2-1 
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ใบแจงการนําเขาสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

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

 
เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

 ๑. ขาพเจา                       
Name of applicant  

หรือตัวแทนผูนําเขา (ชือ่ผูนําเขา)    
or authorized representative of importer (name of importer)  

ที่อยู    
Address 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone   Facsimile 

๒. มีความประสงคขอแจงการนําเขา  ส่ิงตองหาม   ส่ิงกํากัด และ   ส่ิงไมตองหาม  ดังนี ้        ตามรายละเอยีดที่แนบ 
Wish to declare for the import of prohibited, restricted and unprohibited articles as follows:      See attachment 

ที่ 
No. 

ช่ือพืช 
Name of  Plants 

ปริมาณ 
Quantity 

มูลคา 
Value 

แหลงกําเนิด 
Place of origin 

     
     
     

ตนทาง  สงโดยยานพาหนะ   วันที่มาถึง    
Port of loading Means of conveyance  Date of arrival 
ใบอนุญาตเลขที่   วันทีอ่อก   วันที่หมดอายุ   
Permit No. Date of issue Date of  expiry 
ใบรับรองสุขอนามัยพืชเลขที่   สถานทีอ่อก  วันทีอ่อก   
Phytosanitary Certificate No. Place of issue Date of issue 
 
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้อกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 

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

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อื่น ๆ   
 Other 

ลายมือชือ่ผูนําเขาหรือตัวแทน 
Signature of importer or authorized representative 

 
 

  
(                                                                       ) 

 

แบบ พ.ก. ๕ 
Form P.Q. 5 

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับแจง   
Recipient 
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๓.  บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                   (For official use only) 
 
ดานตรวจพืชที่นําเขา    วันทีต่รวจ      
Point of entry at plant quarantine station                                                      Date of inspection                   

 
  ส่ิงตองหาม   เพือ่การทดลองหรือวิจัย   เพือ่การคา   เพือ่กิจการอืน่ 

 Prohibited article Research purpose                            Commercial purpose Other purpose 
 ส่ิงกํากัด 

        Restricted article 

 ส่ิงไมตองหาม 
        Unprohibited article 

 
 ปลอย 

        Release 

  กําจัดศัตรูพืช   กัก   ยึด   สงกลับ   ทําลาย 
 Treatment Hold Seizure Re-exportation Destruction 

  อื่น ๆ   
        Other 

 เหตุผล    

 Reason 
 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

 
 

  
(                                                                       ) 

 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๕ 
Form P.Q. 5
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ใบแจงการกัก สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
Notification of Hold of Prohibited, Restricted and Unprohibited Articles  

under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 
 
อางถึงแบบ พ.ก.         เอกสารเลขที ่ /                           กรมวิชาการเกษตร 
Refer to Form P.Q.           Document  No.                                        Department of Agriculture 
 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอแจงใหทานทราบวาพนักงานเจาหนาที่ได
ส่ังกัก   ส่ิงตองหาม   ส่ิงกํากัด และ   ส่ิงไมตองหาม 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 held as follows: 

ที่ 
No. 

ช่ือพืช 
Name of  Plants 

ปริมาณ 
Quantity 

มูลคา 
Value 

แหลงกําเนิด 
Place of origin 

     
     
     

๑. ชื่อผูนําเขาหรือผูแทน    
Name of importer or authorized representative  

ที่อยู  
Address 

 จังหวัด                          รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                                  โทรสาร           
Province Postal code   Telephone  Facsimile 

๒.  เหตุผล    พบศตัรูพืช/กําจัด    กักเพื่อตรวจสอบศัตรูพืช    อื่น ๆ   
Reason   Injurious pests/treatment  Pest diagnosis Other 

 สถานที่กกั     ดานตรวจพืช/สถานกักพชื   
Hold at  Plant Quarantine/Post-entry Quarantine Station 

     สถานที่กาํหนด    ที่อยู     
  Designated place   Address 

  จังหวัด                          รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                                 โทรสาร           
 Province Postal code   Telephone  Facsimile 
 โดยอยูในความรบัผิดชอบของ    
 Under responsibility of 

 
ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

 
    

     ( ) 
  วันที่   เดือน พ.ศ.  

          Date  Month                                  Year 

 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๕-๓ 
Form P.Q. 5-3 
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ใบแจงการยึด สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และส่ิงไมตองหาม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
Notification of Seizure of Prohibited, Restricted and Unprohibited Articles  

under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 
 
อางถึงแบบ พ.ก.         เอกสารเลขที ่ /                           กรมวิชาการเกษตร 
Refer to Form P.Q.           Document  No.                                        Department of Agriculture 
 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอแจงใหทานทราบวาพนักงานเจาหนาที่ได
ส่ังยึด   ส่ิงตองหาม   ส่ิงกํากัด และ   ส่ิงไมตองหาม 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 held as follows: 

ที่ 
No. 

ช่ือพืช 
Name of  Plants 

ปริมาณ 
Quantity 

มูลคา 
Value 

แหลงกําเนิด 
Place of origin 

   
     
     

๑. ชื่อผูนาํเขาหรือผูแทน    
Name of importer or authorized representative  

ที่อยู  
Address 

 จังหวัด                          รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                                  โทรสาร           
Province Postal code   Telephone  Facsimile 

๒.  เหตุผล    ผิดเง่ือนไขทางเอกสาร    ผิดเง่ือนไขทางสุขอนามัยพืช    อื่น ๆ   
Reason   Failure to comply with  Failure to comply with Other 

Documentary requirements                     phytosanitary requirements 
 
 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

 
    

     ( ) 
  วันที่   เดือน พ.ศ.  

          Date  Month                                  Year 

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

แบบ พ.ก. ๕-๔
Form P.Q. 5-4
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ใบแจงใหจัดการกับ สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
Notification of Emergency Action of Prohibited, Restricted and Unprohibited Articles  

under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 
 
อางถึงแบบ พ.ก.         เอกสารเลขที ่ /                           กรมวิชาการเกษตร 
Refer to Form P.Q.           Document  No.                                        Department of Agriculture 
 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอแจงใหทานดําเนินการกับ                    

  ส่ิงตองหาม   ส่ิงกํากัด และ   ส่ิงไมตองหาม ดังนี้ ภายใตการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ การดําเนินการดังกลาวตองเปนไปตาม
ขอกําหนดและเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 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 
No. 

ช่ือพืช 
Name of  Plants 

ปริมาณ 
Quantity 

มูลคา 
Value 

แหลงกําเนิด 
Place of origin 

     
     
     

๑. ชื่อผูนําเขาหรือผูแทน    
Name of importer or authorized representative  

ที่อยู  
Address 

 จังหวัด                          รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                                  โทรสาร           
Province Postal code   Telephone  Facsimile 

๒. การดําเนินการ  กําจัดศตัรูพืช  สงกลับ  ทําลาย  อื่นๆ   
Action required Treatment Re-exportation Destruction  Other 

   
  
  
  
  

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

 
ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

 
    
     ( ) 
วันที่   เดือน พ.ศ.  

          Date     Month                                    Year 

 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๕-๕ 
Form P.Q. 5-5 
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หนังสืออนุญาตใหนํา สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไมตองหามออกไปจากดานตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ  
หรือสถานที่ใด ๆ ภายใตพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
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 

 

 
ใบอนุญาตเลขที ่ /          กรมวิชาการเกษตร 
Permit No.                                Department of Agriculture 
 
ใบอนุญาตฉบบันีอ้อกใหแก   
This permit is granted to  
ที่อยู   
Address 

  จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย            
 Province Postal code 
 
เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหนํา   ส่ิงตองหาม   ส่ิงกํากัด หรือ   ส่ิงไมตองหาม ดังนี ้  ตามรายละเอยีดที่แนบ 
Certify that has permit to move prohibited, restricted or unprohibited articles as follows:    See attachment 

ที่ 
No. 

ช่ือพืช 
Name of  Plants 

ปริมาณ 
Quantity 

มูลคา 
Value 

แหลงกําเนิด 
Place of origin 

     
     

ใบแจงเลขที่    วันที ่      
Declaration No.   Date 
จาก    ดานตรวจพืช/สถานกักพชื   
From Plant Quarantine/Post-entry Quarantine Station 

    สถานที่กาํหนด    ที่อยู     
 Designated place   Address 

       
   
  จังหวัด                          รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                                 โทรสาร           

 Province Postal code   Telephone  Facsimile 
 

ออกให ณ วันที ่ เดือน พ.ศ.  
Issued on    Date    Month    Year 
 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

 

  
(                                                                       ) 

 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๖ 
Form P.Q. 6 


