
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมและคาปวยการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
ขอ ๒  ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี ้
(๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหาม  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเช้ือพันธุพืช  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๓) ใบรับรองสุขอนามัยพืช  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๔) ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๕) ใบรับรองสุขอนามัย  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัย  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
 
ขอ  ๓   ให กํ าหนดคาป วยการของพนักงานเจ าหน าที่ ซึ่ งปฏิบัติ งานใน

วันหยุดราชการนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) วันหยุดราชการ ในสถานที่ราชการ ช่ัวโมงแรกใหคิดคนละ ๑๒๐ บาท 

ช่ัวโมงตอไปใหคิดคนละ ๔๐ บาท 
(๒) วันหยุดราชการ นอกสถานที่ราชการ ช่ัวโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง ใหคิด

คนละ ๑๕๐ บาท ช่ัวโมงตอไปใหคิดคนละ ๕๐ บาท 
(๓) นอกเวลาราชการ ในสถานที่ราชการ ช่ัวโมงแรกใหคิดคนละ ๑๒๐ บาท 

ช่ัวโมงตอไปใหคิดคนละ ๔๐ บาท 
(๔) นอกเวลาราชการ นอกสถานที่ราชการ ช่ัวโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง ให

คิดคนละ ๑๕๐ บาท ช่ัวโมงตอไปใหคิดคนละ ๕๐ บาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๓ ก/หนา ๒๔/๓ กันยายน ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) นอกสถานที่ราชการ ในเวลาราชการ ช่ัวโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง ใหคิด
คนละ ๑๒๐ บาท ช่ัวโมงตอไปใหคิดคนละ ๔๐ บาท 

 
ขอ ๔  ใหยกเวนคาธรรมเนียมตามขอ ๒ แกพระมหากษัตริย ราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และสภากาชาดไทย 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ศุภชัย  โพธิ์สุ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหามและ
ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเช้ือพันธุพืชและไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามยัพชื 
ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ใบรับรองสุขอนามัย และใบแทนใบรับรองขึ้นใหม 
ประกอบกับมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ รวมทั้ง
กําหนดคาปวยการ และยกเวนคาธรรมเนียม ดังนั้น เพ่ือกําหนดคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับ
อัตราคาธรรมเนียมที่ไดมีการปรับปรุงใหม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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