
ใบแจ้งการน าเข้าและการส่งต่อส่ิงต้องห้าม ส่ิงก ากัด และส่ิงไม่ต้องห้าม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

Declaration for the Import and Re-Export of Prohibited, Restricted and       

Unprohibited Articles 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. ขา้พเจา้                       
Name of applicant  

หรือตวัแทนผูน้ าเขา้ (ช่ือผูน้ าเขา้)    
or authorized representative of importer (name of importer)  

ท่ีอยู ่   
Address 

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone   Facsimile 

๒. มีความประสงคข์อแจง้การน าเขา้และการส่งต่อ   ส่ิงตอ้งหา้ม   ส่ิงก ากดั และ   ส่ิงไม่ตอ้งหา้ม ดงัน้ี     ตามรายละเอียดท่ีแนบ 

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

ที ่
No. 

ช่ือพืช 
Name of  Plants 

ปริมาณ 
Quantity 

มูลค่า 
Value 

แหล่งก าเนิด 
Place of origin 

     
     

ตน้ทาง  ส่งโดยยานพาหนะ   วนัท่ีมาถึง    
Port of loading Means of conveyance  Date of arrival 
ใบอนุญาตเลขท่ี   วนัท่ีออก   วนัท่ีหมดอาย ุ  
Permit No. Date of issue  Date of  expiry 
ใบรับรองสุขอนามยัพืชเลขท่ี   สถานท่ีออก  วนัท่ีออก   
Phytosanitary Certificate No. Place of issue  Date of issue 

ประเทศปลายทาง    วนัท่ีคาดวา่จะส่งออก   
Country of destination.    Expected date of exportation 

 
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 juristic 

person) 

 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 

 อ่ืน ๆ    
 Other 

ลายมือช่ือผูน้ าเขา้หรือตวัแทน 
Signature of importer or authorized representative 

 

  

(                                                                       ) 

แบบ พ.ก. ๕-๒ 
Form P.Q. 5-2 

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วนัท่ี   
Date 

ผูรั้บแจง้   
Recipient 



๓.  บนัทึกของพนกังานเจา้หนา้ท่ี                    (For official use only) 
 
ด่านตรวจพืชท่ีน าเขา้    วนัท่ีตรวจ                   
Point of entry at plant quarantine station                                                      Date of inspection                   

 
  ส่ิงตอ้งหา้ม   เพื่อการทดลองหรือวิจยั    เพื่อการคา้   เพื่อกิจการอ่ืน 
 Prohibited article Research purpose Commercial purpose Other purpose 
 ส่ิงก ากดั  
        Restricted article 

 ส่ิงไม่ตอ้งหา้ม  
        Unprohibited article 

 
 ปล่อย 
        Release 

  ก าจดัศตัรูพืช   กกั   ยึด   ส่งกลบั   ท าลาย 
 Treatment Hold Seizure Re-exportation Destruction 
  อ่ืน ๆ   
        Other 

 เหตุผล    

 Reason 
 

ลายมือช่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
Signature of authorized officer 

 
 

  

(                                                                       ) 

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

แบบ พ.ก. ๕-๒ 
Form P.Q. 5-2 


