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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2507) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช 
(พ.ศ. 2507) 

------- 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 2  รูปถายที่จะปดบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนรูปถายครึ่งตัว 
หนาเต็ม ทาปกติ ไมสวมหมวก ขนาด 4.5x6 เซนติเมตร 
 
                          ใหไว ณ วันที ่19 มิถุนายน พ.ศ. 2507 
                                 พลเอก สุรจติ จารุเศรน ี
                               รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
 
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ี 
ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงตองออกกฎกระทรวงนี ้
เพื่อกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีขึ้นไว 
 
*[1] 
                         กฎกระทรวง 
                    ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2507) 
                ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช 
                         พ.ศ. 2507 
                          ------- 
 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 27 
แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  การนําเขาซึ่งสิ่งตองหาม ใหปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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    

ดังตอไปนี ้
     (1) นําเขาทางดานตรวจพืชตอไปนี ้
         ก. ดานตรวจพืชทาเรือกรุงเทพ ฯ 
         ข. ดานตรวจพืชทาอากาศยานกรุงเทพ ฯ 
         ค. ดานตรวจพืชไปรษณียกลางกรุงเทพ ฯ 
     (2) ที่หีบหอสิ่งตองหามตองมีบัตรอนุญาตใหนําเขาของอธิบดีกรมกสิกรรม 
     (3) ตองสงส่ิงตองหามโดยตรงถึงอธิบดีกรมกสิกรรมถาเจาของนํา 
ส่ิงตองหามเขามาดวยตนเอง ใหสงมอบแกพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานตรวจพืช 
     ขอ 2  การนําผานราชอาณาจักรซึ่งสิ่งตองหาม ใหติดบัตรอนุญาตใหนําผาน 
ของอธิบดีกรมกสิกรรมท่ีหีบหอส่ิงตองหาม 
     ขอ 3  การนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสิ่งกํากัดเมื่อมาถึงดาน 
ตรวจพืช ใหเจาของแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืชแหงนั้นตามแบบ 
ใบแจงของกรมกสิกรรม 
     ขอ 4  การนําเขาหรือผานราชอาณาจักรซึ่งสิ่งไมตองหาม ใหเจาของ 
แจงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานตรวจพืช หรือดานศุลกากร ตามแบบทาย 
กฎกระทรวงนี้ 
     ขอ 5  ใหกําหนดคาธรรมเนียมตามอัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 6  ใหยกเวนคาธรรมเนียมตามขอ 5 แกพระมหากษัตริย กระทรวง 
ทบวง กรม เทศบาลและสภากาชาดไทย 
 
                         ใหไว ณ วันที ่19 มิถุนายน พ.ศ. 2507 
                                พลเอก สุรจติ จารุเศรน ี
                             รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
 
                          (ครุฑ) 
             ใบแจง                    Declaration 
การนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรซึ่ง  for importation of transit 
สิ่งไมตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช   of unrestricted materials 
พ.ศ. 2507                     under the Plant Quarantine 
                              Act, B.E. 2507 
ขาพเจาผูมีนามทายนี้ขอแจงใหทราบวา : 
I hereby declare : 
     (พิมพหรือเขียนเปนแบตัวพิมพ) 
     (Type or write in block letters) 
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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    

นาย/นาง/นางสาว ......................................... 
Mr./Mrs./Miss 
สัญชาติ .............. อายุ .. ป หนังสือเดินทางเลขท่ี .......... 
Nationality          Age      Passport No. 
ชื่อพาหนะขนสง ............................................ 
Carrier 
ตนทาง ................. วันที ่.. เดือน .......... พ.ศ. .... 
Place of embarking      Date 
ปลายทาง ............... วันที ่.. เดือน .......... พ.ศ. .... 
Place of disembarking   Date 
 
------------------+--------+----------+---------+------------ 
                  |        |          |         |มี/ไมมีใบรับรอง 
วัสดุในครอบครอง*(1)*|  จํานวน |วิธีบรรจุหอหุม|แหลงกําเนิด| ปลอดศัตรูพืช 
     Materials    |Quantity|Method of | Country |With/without 
   of possession  |        | packing  |of Origin|Phytosanitary 
                  |        |          |         | Certificate 
------------------+--------+----------+---------+------------ 
                  |        |          |         | 
                  |        |          |         | 
                  |        |          |         | 
                  |        |          |         | 
                  |        |          |         | 
                  |        |          |         | 
------------------+--------+----------+---------+------------ 
 
                                      ....................... 
                                               ลงนาม 
                                             Signature 
------------------------------------------------------------- 
     *(1)*พืช แมลง หอยทาก ไสเดือนฝอย เชื้อโรคพืช เคร่ืองปลูก ดิน ทราย 
และปุยอินทรีย 
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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    

          Plants, insects, snails, nematodes, plant pathogens 
planting materials, soil, sand, and compost. 
 
                       อัตราคาธรรมเนียม 
-------------------------------------------------+------ 
                     รายการ                      | บาท 
-------------------------------------------------+------ 
1. ใบอนุญาตนําเขาซึ่งส่ิงตองหาม                  ฉบบัละ |  20 
2. ใบอนุญาตนําผานซึ่งส่ิงตองหาม                  ฉบบัละ |  20 
3. คาปวยการของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ       | 
   การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดในวันหยุด    | 
   ราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีราชการ      | 
   ใหจายแกพนักงานเจาหนาที่ดังตอไปนี ้                  | 
   (ก) ต้ังแตเวลา 6 ถึง 18 นาฬิกา                  | 
       (1) พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงตํากวาประจําแผนก     | 
           หรือเทียบเทา                            | 
           ช่ัวโมงแรกรวมท้ังเวลาเดินทาง ใหคิดคนละ      |  25 
           ช่ัวโมงตอไป ช่ัวโมงละ                     |  10 
       (2) พนักงานเจาหนาท่ีตําแหนงตั้งแตประจําแผนก      | 
           ข้ึนไปหรือเทียบเทา                        | 
           ช่ัวโมงแรกรวมท้ังเวลาเดินทาง ใหคิดคนละ      |  50 
           ช่ัวโมงตอไป ช่ัวโมงละ                     |  20 
   (ข) ต้ังแตเวลา 18 ถึง 6 นาฬิกา                  | 
       (1) พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงตํากวาประจําแผนก     | 
           หรือเทียบเทา                            | 
           ช่ัวโมงแรกรวมท้ังเวลาเดินทาง ใหคิดคนละ      |  30 
           ช่ัวโมงตอไป ช่ัวโมงละ                     |  20 
       (2) พนักงานเจาหนาท่ีตําแหนงตั้งแตประจําแผนก      | 
           ข้ึนไปหรือเทียบเทา                        | 
           ช่ัวโมงแรกรวมท้ังเวลาเดินทาง ใหคิดคนละ      |  60 
           ช่ัวโมงตอไป ช่ัวโมงละ                     |  40 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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 :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
มาตรา 10 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 กําหนดให 
ผูนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหาม หรือส่ิงกํากัด ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและ 
ขอกําหนดในกฎกระทรวง และใหผูนําเขาหรือนําผานซ่ึงส่ิงไมตองหามแจงตอ 
พนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงตองออกกฎกระทรวงนี ้
เพื่อใหการเปนตามมาตราดังกลาว 
 
*[2] 
                         กฎกระทรวง 
                    ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) 
                ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช 
                         พ.ศ. 2507 
                          ------- 
 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 27 
แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองเพื่อแสดงวาพืชหรือผลิตผล 
ของพืชที่จะสงออกนอกราชอาณาจักรนั้นปลอดศัตรูพืช ใหยื่นคําขอใบรับรอง 
แสดงการปลอดศัตรูพืชตามแบบของกรมกสิกรรมตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดาน 
ตรวจพืช หรือที่แผนกตรวจและกักกันโรคพืช กองพืชพันธุ กรมกสิกรรม 
     ขอ 2  ใหเจาของปฏิบัติการแกพืชหรือผลิตผลของพืชที่จะสงออกนอก 
ราชอาณาจักรตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี เชน 
     (1) รมยา พนยา หรือใชวิธีการอื่นใดตามที่เห็นจําเปนในการปองกัน 
กําจัดศัตรูพืช 
     (2) บรรจุในหีบหอหรือใชส่ิงหอหุมท่ีเหมาะสม 
     ขอ 3  ใหกําหนดคาธรรมเนียมตามอัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 4  ใหยกเวนคาธรรมเนียมตามขอ 3 แกพระมหากษัตริย กระทรวง 
ทบวง กรม เทศบาล และสภากาชาดไทย 
 
                      ใหไว ณ วันที ่19 มิถุนายน พ.ศ. 2507 
                             พลเอก สุรจติ จารุเศรน ี
                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

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    

 
                       อัตราคาธรรมเนียม 
-------------------------------------------------+------ 
                     รายการ                      | บาท 
-------------------------------------------------+------ 
1. ใบรับรองแสดงการปลอดศัตรูพืช                 ฉบบัละ |  20 
2. คาปวยการของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ       | 
   การออกใบรับรองแสดงการปลอดศัตรูพืชในวันหยุด          | 
   ราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีราชการ      | 
   ใหจายแกพนักงานเจาหนาที่ดังตอไปนี ้                  | 
   (ก) ต้ังแตเวลา 6 ถึง 18 นาฬิกา                  | 
       (1) พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงตํากวาประจําแผนก     | 
           หรือเทียบเทา                            | 
           ช่ัวโมงแรกรวมท้ังเวลาเดินทาง ใหคิดคนละ      |  25 
           ช่ัวโมงตอไป ช่ัวโมงละ                     |  10 
       (2) พนักงานเจาหนาท่ีตําแหนงตั้งแตประจําแผนก      | 
           ข้ึนไปหรือเทียบเทา                        | 
           ช่ัวโมงแรกรวมท้ังเวลาเดินทาง ใหคิดคนละ      |  50 
           ช่ัวโมงตอไป ช่ัวโมงละ                     |  20 
   (ข) ต้ังแตเวลา 18 ถึง 6 นาฬิกา                  | 
       (1) พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงตํากวาประจําแผนก     | 
           หรือเทียบเทา                            | 
           ช่ัวโมงแรกรวมท้ังเวลาเดินทาง ใหคิดคนละ      |  40 
           ช่ัวโมงตอไป ช่ัวโมงละ                     |  20 
       (2) พนักงานเจาหนาท่ีตําแหนงตั้งแตประจําแผนก      | 
           ข้ึนไปหรือเทียบเทา                        | 
           ช่ัวโมงแรกรวมท้ังเวลาเดินทาง ใหคิดคนละ      |  80 
           ช่ัวโมงตอไป ช่ัวโมงละ                     |  40 
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
มาตรา 15 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 กําหนดให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

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    

ผูประสงคจะขอใบรับรองแสดงการปลอดศัตรูพืชตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและเสีย 
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงตองประกาศใชกฎกระทรวง 
ฉบับนี ้เพื่อใหการเปนไปตามมาตราดังกลาว 
 
เชิงอรรถ 
-------------------- 
   *[1] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2507) 
        ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
   *[2] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) 
        ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
 
 
 


