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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต  การนําเขา  การสงออก  และการมีไวในครอบครอง 

ซ่ึงวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต  การนําเขา  
การสงออก  และการมีไวในครอบครอง  ซ่ึงวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําเขาวัตถุอันตราย
ไปแลวนั้น 

เพื่อใหการนําเขาวัตถุอันตรายเปนไปดวยความสะดวก  เกิดประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา   ๕  วรรค  ๓   และมาตรา   ๒๐  (๑)   และ   (๒)   แห งพระราชบัญญั ติ วัตถุอันตราย   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ   ๘   ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ   เ ร่ือง  
หลักเกณฑ  และวิธีการในการผลิต  การนําเขา  การสงออก  และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๘ การนําเขาวัตถุอันตราย  ตองนําเขา  ณ  สํานักงานและดานศุลกากร  ดังตอไปนี้ 
  ๘.๑ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (สทก.) 
  ๘.๒ สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  (สสภ.) 
  ๘.๓ สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
  ๘.๔ สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  เฉพาะดาน 
   (๑) ดานศุลกากรลาดกระบัง  (ดลบ.) 
   (๒) ดานศุลกากรไปรษณีย  (ดปณ.) 
   (๓) ดานศุลกากรพหลโยธิน  (ดพธ.) 
   (๔) ดานศุลกากรสําโรงใต  (ดสต.) 
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   (๕) ดานศุลกากรสมุทรปราการ  (ดสป.) 
   (๖) ดานศุลกากรพระสมุทรเจดีย  (ดพจ.) 
   (๗) ดานศุลกากรทับยาว  (ดทย.) 
  ๘.๕ ดานศุลกากรปาดังเบซาร  สํานักงานศุลกากร  ภาคที่  ๔  (ศภ.  ๔) 
  ๘.๖ ดานศุลกากรเชียงแสน  สํานักงานศุลกากร  ภาคที่  ๓  (ศภ.  ๓)” 
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ธีระ  สูตะบุตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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