
รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
------------ 

รางพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. .... 
 กฎหมายใหม    แกไข/ปรับปรุง    ยกเลิก 
 
หนวยงานของรัฐผูเสนอรางกฎหมาย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเร่ือง 
 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยมุงยกระดับศักยภาพของประเทศในมิติของ
การเกษตรสรางมูลคา สรางเกษตรปลอดภัย รวมถึงยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อพัฒนากฎหมายใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จําเปน 
โดยยังคงรักษาความมั่นคงทางชีวภาพของชาติและไมเปนอุปสรรคทางการคา 
 สอดคลองกบัแผนการปฏิรูปประเทศในเร่ือง 
 เรื่องกฎหมายที่ เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมไปถึงกระทบกับเร่ืองเศรษฐกิจ             
ในประเด็นอุตสาหกรรมการเกษตร และเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในประเด็นความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  
 

สวนที่ ๑ 
เหตุผลความจําเปนท่ีตองตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

------------ 
๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหา 
 ๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับ
บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับมาตรฐาน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหวางประเทศ (International Standards for Phytosanitary Measures : 
ISPMs) ภายใตอนุสัญญาการอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant Protection Convention: 
IPPC)  ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาและไดใหสัตยาบันแลว จึงเห็นควรแกไขและเพ่ิมเติมในสวนของ
คณะกรรมการการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหน าที่ และหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ รวมถึงคํานิยาม             
เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากลดังกลาว ตลอดจนสอดคลองกับมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม กรณี ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ         
จึงจําเปนตองตรารางพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 
  สถานการณการคาระหวางประเทศที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งการขยายตัวของการขนสงระหวางประเทศ ทําใหเกิดการเคลื่อนยายบุคคลและสินคาอยางรวดเร็ว         
สงผลกระทบตอการเคลื่อนยายของศัตรูพืชซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง หากศัตรูพืชนั้น
หลุดรอดมาตั้งรกรากในประเทศได รวมถึงสงผลกระทบตอความมั่นคงทางชีวภาพของประเทศในภาพรวม         
ซึ่งนานาประเทศตางปกปองความมั่นคงทางชีวภาพของตน และปองกันไมใหศัตรูพืชในประเทศแพรระบาดออกไป

/   



ยังตางประเทศในลักษณะของความรวมมือระหวางประเทศ ดวยการนํามาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ระหวางประเทศมาบังคับใช ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหสอดคลองกับสถานการณ
และมาตรฐานระหวางประเทศดังกลาว 
   
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง 
 วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง คืออะไร 
 เพื่อปกปองความมั่นคงทางชีวภาพและปองกันไมใหศัตรูพืชในประเทศแพรระบาดออกไปยังตางประเทศ 
และเปนการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาการอารักขาพืชระหวางประเทศและมาตรการสุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืชที่เก่ียวของ 
 
๓. การแกไขปญหาในปจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ดําเนินการอยูในปจจุบันคืออะไร 
 ปจจุบันในประเด็นหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกสไมสามารถดําเนินการได จึงยังคงใชหนังสือรับรองที่เปน
เอกสารรวมดวย ซ่ึงเปนภาระใหกับผูเก่ียวของ ไมสอดคลองกับการพัฒนาสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งกรณี         
สิ่งตองหาม สิ่งไมตองหาม และสิ่งกํากัด ไมสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ สรางความสับสนใหกับ         
การนําเขา-สงออก เกิดขอซักถาม ซึ่งจะตองมีการชี้แจงท้ังในประเทศและตางประเทศ สรางความยุงยากในการ
ดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่และผูเก่ียวของ เปนอุปสรรคในการคาระหวางประเทศได 
 ๓.๒ ตางประเทศแกปญหานี้อยางไร(ถามี) การดําเนนิการดังกลาวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม 
อยางไร 
 ในตางประเทศกระบวนการรางกฎระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการเขามาของศัตรูพืช       
และควบคุมไมใหศัตรูพืชแพรออกไปตางประเทศ ไมมีความซับซอน สามารถนํามาตรฐานระหวางประเทศ         
มาปรับใชและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศไดอยางทันทวงที         
โดยท่ีประชาชนมีความรูและเขาใจตอความสําคัญของการปองกันศัตรูพืชและการเฝาระวังการเขามาของศัตรูพืช
ตางถ่ินเปนอยางดี 
 
๔. การรับฟงความเห็น 
 ไดรบัฟงความเห็นของผูเก่ียวของแลว 
 ไดนําผลการรับฟงความเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว 
 
๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคยีงกับกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร 
 รางกฎหมายนี้ มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร 
 หลักการของรางกฎหมายฉบับนี้  มีความใกลเคียงกับหลักการของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  
พ.ศ. 2499 และที่แกไขเพ่ิมเติม ในประเด็นการควบคุมการระบาดของโรค รูปแบบของการควบคุม อํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ ระบบการอนุญาต ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสุขภาพสัตวระหวางประเทศขององคการโรคระบาด
สัตวระหวางประเทศ (World Organisation for Animal Health : OIE)  
 
 
 
 

/ 
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๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 ๖.๑ กฎหมายนี้จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาที่หรือภาระอะไรแกใครบาง 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการออกประกาศกําหนด รายชื่อพืช ศัตรูพืช ใหเปนสิ่งที่ตองมีการ
ควบคุม หรือกรณีที่มีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก ซึ่งหากไมรีบทําลาย อาจจะระบาด
ลุกลามทําความเสียหายไดมาก พนักงานเจาหนาที่จึงตองมีอํานาจสั่งใหเจาของจัดการทําลายพืช ศัตรูพืช หรือ
พาหะนั้น ซึ่งการกําหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่งตองใชมาตรการบังคับทางกฎหมายดังนั้นมาตรการดังกลาว
อาจจํากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล 
 ๖.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ อยางไร 
  มาตรการปองกันและคุมครอง สามารถกระทําไดในลักษณะของการกําหนดการรับรอง
สุขอนามัยพืชจากประเทศผูสงออกมายังประเทศไทย ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร และกําหนดมาตรการ         
ทางสุขอนามัยพืชที่จําเปนและเพียงพอตอการปองกันและคุมครองสินคาท่ีนําเขาหรือสงออก ซึ่งเปนไปตาม
อนุสัญญาการอารักขาพืชระหวางประเทศ (IPPC) และไมมีมาตรการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ เนื่องจาก       
เปนความรับผิดชอบของเจาของสินคาที่ตองดําเนินการจัดการกับสินคาของตน เพ่ือปองกันไมใหเกิดการ
แพรกระจายและการเขามาของศัตรูพืชได อันอาจเกิดผลเสียหายรายแรงกับระบบการผลิตทางการเกษตร           
ของประเทศได 
 ๖.๓ กฎหมายนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร 
  1.ในระดับประเทศ ไทยจะไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น ในประเด็นการดําเนินการ 
ตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหวางประเทศ สงเสริมการคาระหวางประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยไมเปนอุปสรรคทางการคาระหวางกันและยังคงรกัษาความมั่นคงทางชีวภาพของประเทศไวได 
  2. ในภาพรวมของสังคม สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน ดวยการพัฒนาการเกษตร         
สรางมูลคา และรักษาฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ปกปองไมใหเกิดการแพรกระจายและการเขามาของ
ศัตรูพืชทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การนําเขาและสงออกสินคา
เกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามความตองการของประเทศคูคา สอดคลองกับการพัฒนาไปสูสังคมดิจิทัล 
  3.ประชาชนทั่วไปมีทางเลือกและโอกาสในการเขาถึงสินคาเกษตรจากตางประเทศมากขึ้น        
มีความหลากหลายในการอุปโภคบริโภคสินคาเกษตร ลดผลกระทบตอเกษตรกรอันเกิดจากการเขามาของศัตรูพืช
จากตางประเทศ และสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพไดมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหวาง
ประเทศ สรางโอกาสในทางการคา และภาคเอกชนสามารถดําเนินธุรกิจไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
จากการปรบักฎหมายใหสอดคลองกับการดําเนินงานของภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
 
๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคบัการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบ 
  กรมวิชาการเกษตร 
 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
อยางไรและมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจายในการดําเนินการ
หรือไม 
 กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรองรับการวางแผนการดําเนินการใหสอดคลอง
กับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยประกอบดวยผูเก่ียวของทุกฝาย และไดจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมาย
ลําดับรอง ใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการพัฒนากฎหมายฉบับรองใหสอดคลองกับการแกไขและปรับปรุงกฎหมาย 

๓ 



และไดพัฒนาระบบการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกสของใบรับรอง ใบอนุญาตนําเขา สงออก นําผานพืช ผลผลิตพืช 
ผานระบบ NSW เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานเช่ือมโยงระบบขอมูลใบอนุญาตภายใตกฎหมายฉบับ
ดังกลาวเขาสูระบบการควบคุมการนําเขาสงออกของประเทศ รวมทั้งมีเปาหมายที่จะพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ         
คูคาในลักษณะ end to end ในอนาคต 
 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติตามและการบังคบัการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร 
  แนวทางและระยะเวลาในการสรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ กําหนด
แผนการดําเนินการ ดังนี้  
 
ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1 สรางการรบัรูผานทางชองทางตางๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อบุคคล 

การจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในประเทศ การประชุมสัมมนา
ระหวางประเทศ อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝายเกษตร เปนตน 

ระหวางการพิจารณา
ของฝายนิติบัญญัติ และ
หลังจากที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

2 การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติฉบับ
ใหมใหกับผูเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  

ภายใน 90 วัน หลังจาก
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

3 การจัดทําสื่อในการรับรูและการสื่อสารกับประชาชนในวงกวาง ภายใน 180 วัน
หลังจากประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

๔ การจัดทําชองทางในการสื่อสารตอบขอซักถามของผูเก่ียวของกับ
พระราชบัญญัติฉบับใหมในลักษณะ two way communication 
เชน สายดวน กลุมไลน อีเมล เปนตน 
 

ภายใน 30 วัน หลังจาก
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 ๗.๔ ตนทุนหรือคาใชจายท่ีคาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระยะ ๓ ปแรก และอัตรากําลังที่ตองใช  
 

ลําดับ กิจกรรม ประมาณการคาใชจาย (บาท) อัตรากําลัง (คน) 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ตองการ มีแลว ขอเพ่ิม 

1 สรางการรับรูผานทาง
ชองทางตางๆ เชน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อบุคคล 
การจัดประชุม อบรม 
สัมมนา ภายในประเทศ 
การประชุมสัมมนา
ระหวางประเทศ อัคร
ราชทูตท่ีปรึกษาฝาย
เกษตร เปนตน 

100,000 50,000 50,000 200,000 -  - 

2 การประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินการภายใต
พระราชบัญญัติฉบับใหม
ใหกับผูเก่ียวของท้ังภาครัฐ
และเอกชน  

800,000 400,000 200,000 1,400,000 -  - 

3 การจัดทําสื่อในการรับรู
และการสื่อสารกับ
ประชาชนในวงกวาง 

350,000 150,000 150,000 650,000 1 0 1 

๔ การจัดทําชองทางในการ
สื่อสารตอบขอซักถามของ
ผูเก่ียวของกับ
พระราชบัญญัติฉบับใหม
ในลักษณะ two way 
communication เชน 
สายดวน กลุมไลน อีเมล 
เปนตน 

20,000 20,000 20,000 60,000 -  - 

5 การจัดทํากฎหมายลําดับ
รองภายใตพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม 

500,000 500,000 500,000 1,500,000 -  - 

6 การประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่
เก่ียวของ 
 

500,000 500,000 500,000 1,500,000 -  - 

7 การจัดทําคูมือสําหรับ
พนักงานเจาหนาที่ คูมือ
ประชาชน คําแปลและ
คําอธิบายกฎหมาย 

300,000 300,000 300,000 900,000 1 0 1 

 รวม ๒,๕๗๐,๐๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๗๒๐,๐๐๐ ๖,๒๑๐,๐๐๐    

 

๕ 



 
๘. ผลกระทบโดยรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 ๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
  เชิงบวก เนื่องจากมีการควบคุม กํากับดูแล การควบคุมโรค ปองกันการเขามา และการเกิดการ
แพรระบาดของศัตรูพืชที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  
เปนการสรางความเชื่อมั่นในดานการคาระหวางประเทศ 
 ๘.๒ ผลกระทบตอสังคม 
  สามารถยกระดับการแขงขันทางการคาของประเทศได เนื่องจากทําใหผลผลิตท่ีไดจากการกสิกรรม
ของเกษตรกรไทยมีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดโลก และอํานวยความสะดวกทางการคา        
ทั้งดานการนําเขาและสงออก 
 ๘.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ 
  เพื่อปองกันศัตรูพืช มิใหแพรระบาดเขามาในประเทศ มีมาตรการการควบคุมผูนําเขา-สงออก  
ไดตามมาตรฐานสากลสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ทําใหลดการแพรระบาดของศัตรูพืชไปยังตางประเทศรวมถึง
การแพรระบาดของศัตรูพืชเขามาในประเทศ 
 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่สําคัญ 
  ไมมี 
 

สวนที่ ๒ 
เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 
การกําหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาท่ีของรัฐมีดุลยพินิจ 

 
๙. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต 
 การใชระบบใบอนุญาต ทําใหสามารถติดตามและควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาเกษตรได เพ่ือให
พนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบการติดเขามาของศัตรูพืช และสามารถควบคุม ปองกัน และกําจัดไดอยาง
ทันทวงที เพ่ือใหเกิดการแพรระบาดในวงกวาง และเปนประโยชนตอการปกปองสินคาเกษตรภายในประเทศ     
ไดอีกทางหนึ่ง 
 
๑๐. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ 
 มีการใชระบบคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการกักพืช ซึ่งมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี         
ในการกําหนด ชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด และการกําหนดชื่อเชื้อพันธุพืชท่ีจะควบคุม 
การกําหนดพืชควบคุมและพืชควบคุมเฉพาะ กําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช และใหคําแนะนําแกอธิบดี 
กรมวิชาการเกษตรในการกําหนดกิจการท่ีสามารถนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหาม และการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขในการนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหาม หรือสิ่งกํากัด การกําหนดคาใชจายในการตรวจสอบ
ศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืช การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ การกําหนด
คาใชจายในการตรวจสอบพืชควบคุมที่จะสงออกไปนอกประเทศ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย ตลอดทั้งใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

๖ 



 
๑๑. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา 
 มาตรการลงโทษทางอาญาแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนลักษณะปองกันและ
ปราบปรามเพ่ือยับยั้งผูกระทําความผิดหรือปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดซึ่งมาตรการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
๑๒. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครองหรือดําเนิน
กิจการทางปกครอง 
 เพื่อควบคุมการเคลื่อนยายสินคาเกษตร หรือเพ่ือปองกันการระบาดของศัตรูพืชจากตางประเทศมิให        
เขามาแพรระบาดในประเทศ หรือจากในประเทศมิใหแพรระบาดออกไปนอกประเทศ จึงมีความจําเปนในการ
กําหนดใหคณะกรรมการ มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขสําหรับการนําเขา-สงออกซึ่งสินคา
เกษตร หรือมีความจําเปนในการใหพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ มีดุลยพินิจในการกําหนด หลักเกณฑ วิธีการในการ
ตรวจสอบศัตรูพืช หรอืควบคุมการเคลื่อนยายพืช เนื่องจากตองใชผูมีความรูความสามารถเฉพาะดาน 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เปนขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบและวิเคราะหอยางถ่ีถวนแลว 
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