
 

แบบ ร.1/1 

กรมปศุสัตว์ 
Department  of  Livestock  Development 

แบบค ำขออนุญำตน ำสตัว/์ ซำกสตัว ์ เขำ้  ออก  ผำ่น รำชอำณำจกัรไทย 
Application  form for  import,  export,  pass  animals/ animal  remains  through  Thailand 

เขียนท่ี  ด่ำนกกักนัสตัวท่์ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ                
Address    Suvarnbhumi Airport Animal Quarantine 

      Date    Month       B.E.     
     วนัท่ี   เดือน      พ.ศ.    
To Chief of suvarnabhumi Airport Animal Quarantine Station 
เรียน  ด่ำนกกักนัสตัวท่์ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ   

 I   am   Mr./  Mrs./  Miss                                                                  Nationality                     Occupation    
ดว้ยขำ้พเจำ้  นำย/นำง/น.ส.                                                      สญัชำติ       อำชีพ     

Address  in  Thailand                                                                         
ท่ีอยูป่ระเทศไทย               
Telephone  No.                                          Fax  No.        
โทรศพัทเ์บอร์                                        โทรภำพเบอร์  
I.D.  No/  Passport  No.                          Issue  by       Expire  Date                                      
บตัรประจ ำตวั/พำสปอร์ต  เลขท่ี                                                 ออกให้โดย                     วนัหมดอำย ุ 

would  like  to  import ,  export,  pass  animals/  animal  remains  through  the  kingdom  by  …plane……..  as  the  following  items. 
มีควำมประสงคจ์ะขอน ำ (   ) สตัว ์ (   ) ซำกสตัว ์ (   ) เขำ้  (   ) ออก  (   ) ผำ่น  รำชอำณำจกัร        โดยทำง เคร่ืองบิน   ดงัน้ีคือ 

                                                                                                         
Breed :      Breed :     
Sex :      Sex :     
Birth  :      Birth  :     
Color :      Color :     
Microchip No. :     Microchip No. :    
 

 Departure  from  Thailand  to                                         By   Flight :                   Date :                              Time :                                                                                                       
เดินทำงมำจำกประเทศไทยไปยงั                        โดยพำหนะช่ือ / เลขท่ี  
come  from                         By   Flight :                   Date :                              Time :           
เดินทำงมำจำกประเทศ       โดยพำหนะช่ือ / เลขท่ี      
quarantine  at                                                                                       
น ำไปกกักนัดูอำกำร  ณ                                                            
pass  Thailand   through                                         By                                                                                                                           
น ำผำ่นไปยงัประเทศ                        โดยพำหนะช่ือ / เลขท่ี      
I  here  by  certify  that  I  will  follow  every  set  rule  and  condition  of  Department  of  Livestock  Development. 
ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำจะปฏิบติัตำมระเบียบและเง่ือนไขของกรมปศุสตัวท์ุกประกำร 
 

         Sign                                Applicant 
        ลงช่ือ                                ผูข้ออนุญำต 
Address  Of  Destination (Export)/ Origin (Import) 
No.    :       State :                                                                 
Street :       Country :                                                   
City :                                                   Postcode :                                                            

MALE

WHITE

HANEDA, TOKYO, JAPAN

TOKYO

JAPANMEGURO 3 CHOME

MEGURO-KU

13-22

153-0063

APRIL 20201

TEACHER

TG555 15.45 (ARRIVAL) 

02-345-6789, 091-2345678 02-300-0000

1 MAY, 2020

 15 JUNE, 2015

15 AUGUST, 2025JAPAN

TARO  MEGURO

目黒　太郎
TARO  MEGURO

AB1234567

39214111111111

5A CONDO ABC, 11/22 SUKHUMVIT SOI 24, SUKHUMVIT RD, KLONGTAN, KLONGTONY, BANGKOK,10110

記入例/SAMPLE
注意）英語/ブロック体ではっきり記入してください

畜産局
書式　R.1/1

輸入申請 動物

申請日
日 月 西暦/年

申請者氏名
男性 女性 国籍 職業

タイ国内の住所

電話番号（タイ国内） FAX番号

旅券番号 発行機関 有効期限

輸入 輸出 通過

種

性別

生年月日

マイクロチップ番号

色

※出国（輸出の場合）
到着空港/都市名/国名

便名 日付 （出発）時刻

※入国（輸入の場合）出発空港/都市名/国名 便名 日付 （到着）時刻

到着地住所（輸出の場合） 原産地住所（輸入の場合）

番地

署名

町

市/区

都道府県/州名

国名

郵便番号

動物

POODLE,DOG

JAPANESE


