
ค าขออนุญาตน าส่ิงต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Permit to Import Prohibited Articles for Research Purposes 

under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 
 
 
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  วนัท่ี   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

 ๑. ช่ือผูย้ื่นค าขอ/ช่ือหน่วยงาน                       
Name of applicant/Name of organization  

ช่ือผูรั้บผิดชอบการวิจยั                       
Name of researcher who is responsible for conducting the research 

ช่ือหน่วยงาน    
Name of organization 

ท่ีอยู ่   
Address 

                                

  

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone   Facsimile 

 ๒.  ช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งส่ิงตอ้งหา้ม    
Name and address of provider of prohibited articles 

  
 ประเทศ    
  Country 

๓. มีความประสงคจ์ะขออนุญาตน าเขา้ส่ิงตอ้งหา้ม  ดงัน้ี  ตามรายละเอียดท่ีแนบ 
Wish to apply for permission to import prohibited articles as follows: See attachment 

ท่ี 
No. 

ช่ือส่ิงตอ้งหา้ม 
Name of prohibited articles 

ส่วนของพืชท่ีน าเขา้ 
Plant parts 

ปริมาณ 
Quantity 

แหล่งก าเนิด 
Place of origin 

     
     
     
     

รายละเอียดของภาชนะบรรจุ    
Describe packing material 

ส่ิงตอ้งหา้มท่ีน าเขา้เป็นพืชตดัต่อสารพนัธุกรรมหรือไม่     ไม่เป็นพืชตดัต่อสารพนัธุกรรม     เป็นพืชตดัต่อสารพนัธุกรรม  
Are the prohibited articles genetically modified plants?                 Non-genetically modified plants                  Genetically modified plants 

 
๔. ด่านตรวจพืชท่ีน าเขา้    วนัท่ีคาดวา่จะน าเขา้    โดยทาง                 

Point of entry at plant quarantine station                                                    Expected date of arrival    By 

   พสัดุไปรษณีย ์   ไปรษณียภ์ณัฑ ์    สินคา้ทางอากาศ     สินคา้ทางเรือ 
 Parcel post Letter post Air cargo Sea cargo 

   สินคา้ลกัษณะถุงเมลด่์วน    ของติดตวัผูโ้ดยสาร    อ่ืน ๆ   
 Air courier                                        Accompanied baggage Other 

แบบ พ.ก. ๑ 
Form P.Q. 1 

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วนัท่ี   
Date 

ผูรั้บค าขอ    
Recipient 



๕. รายละเอียดการศึกษาวิจยั  ช่ือโครงการ  ช่ือและท่ีอยูข่องนกัวิจยัและหนา้ท่ีรับผิดชอบ  หลกัการและเหตุผล   วตัถุประสงค ์  สถานท่ี ระยะเวลา 
วิธีด าเนินการ  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และเอกสารอา้งอิง  (รายละเอียดมาตรการเพ่ือป้องกนัการเล็ดลอดออกไปของศตัรูพืชและเช้ือโรคพืชขณะท่ี
ส่ิงตอ้งหา้มอยูใ่นประเทศไทย) 

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).                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานต่าง  ๆ มาดว้ย ดงัน้ี 
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตน้ีออกใหไ้ม่เกินหกเดือน  
(กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต ) 

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

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล หรือหนงัสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนงัสือมอบอ านาจในกรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นด าเนินการแทน  
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 รายละเอียดการทดลองหรือวิจยั   
 Research project details 

 อ่ืน ๆ    
 Other 

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

 

 
ลายมือช่ือผูย้ื่นค าขอ 
Signature of applicant 

 

 

  

(                                                                                      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย    ในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ  
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๑ 
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