
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเข้าหรือนําผ่าน 

ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ ฉ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา 
๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบแจ้งการนําเข้าหรือนําผ่าน บัตรกํากับบน

ภาชนะบรรจุสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามตามความในหมวด ๑ ถึง ๕ ให้เป็นไปตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้ 

 
หมวด ๑ 

การนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย 
   

 
ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะนําเข้าเพื่อการทดลองหรือวิจัย ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

นําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามนั้นต่ออธิบดี ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรหรือด่านตรวจพืช หรือยื่น
ทางไปรษณีย์ถึงสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ 

 
ข้อ ๓  การนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องนําเข้าทางด่านตรวจพืช และต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามพร้อม

ด้วยใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือหนังสือรับรองสิ่งต้องห้ามในกรณีการนําเข้าสิ่งต้องห้ามซึ่งเป็น
ศัตรูพืชหรือพาหะที่ไม่ใช่พืชของหน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกกํากับมาด้วย โดยใบรับรอง
สุขอนามัยพืชหรือหนังสือรับรองดังกล่าวต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) การนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามที่เป็นพืชหรือพาหะ ต้องระบุการปลอดศัตรูพืช 
การกําจัดศัตรูพืช หรือระบุร้อยละของศัตรูพืชที่จะพึงมีได้ตามชนิดของศัตรูพืชให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนด 

(ข) การนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามที่เป็นศัตรูพืช ต้องระบุว่าเป็นศัตรูพืชชนิดเดียวกัน
กับที่ขออนุญาตนําเข้า 



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 
 
 

(๒) ภาชนะบรรจุสิ่งต้องห้ามต้องแข็งแรงและสามารถป้องกันการปนเปื้อนของสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดจากภายนอกได้ในระหว่างการส่งสิ่งต้องห้าม 

(๓) ต้องติดบัตรกํากับบนภาชนะบรรจุสิ่งต้องห้ามส่งถึงอธิบดีหรือหัวหน้าด่านตรวจ
พืชที่มีการนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามนั้น และห้ามเขียนข้อความอ่ืนใดบนภาชนะบรรจุสิ่งต้องห้าม 

(๔) ต้องนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามทางด่านตรวจพืช ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ 
(ข) ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ค) ด่านตรวจพืชไปรษณีย์กรุงเทพ 

(๕) เมื่อสิ่งต้องห้ามมาถึงด่านตรวจพืชตาม (๔) แล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
ตัวแทนแจ้งการนําเข้าและส่งมอบสิ่งต้องห้ามนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
นําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามจะนําเข้ามาด้วยตนเองหรือโดยวิธีอ่ืน 

(๖) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งและตรวจสอบความถูกต้องของการนําเข้าซึ่งสิ่ง
ต้องห้ามตาม (๑) ถึง (๕) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืชที่นําเข้าส่งสิ่งต้องห้ามไปกักไว้ 
ณ สถานกักพืช เพื่อตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียด โดยผู้นําเข้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามที่เป็นพืชตัดต่อสารพันธุกรรม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ข้อ ๔  กรณีที่ผู้นําเข้ารายใดได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามเข้ามาใน

ราชอาณาจักรแล้ว หากปรากฏว่าในขณะนั้นมีศัตรูพืชร้ายแรงระบาดหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีศัตรูพืช
ร้ายแรงระบาดในประเทศต้นทางที่จะมีการนําสิ่งต้องห้ามนั้นเข้ามา หรือในระหว่างการทดลองหรือ
วิจัย หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ให้อธิบดีพิจารณายกเลิก
ใบอนุญาตหรือกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่เห็นสมควร 

 
ข้อ ๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้อธิบดีทราบ เมื่อดําเนินการทดลองหรือวิจัย

เสร็จสิ้นแล้ว 
 
ข้อ ๖  สิ่งต้องห้ามหรือผลิตผลที่ได้จากสิ่งต้องห้ามนั้น ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ทําลายภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ 
(๒) จัดการตามที่เห็นสมควรตามที่อธิบดีเห็นชอบ 
 
ข้อ ๗  ค่าใช้จ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกํากับดูแลระหว่างการทดลองหรือวิจัย ให้

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 

หมวด ๒ 
การนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า 

   
 



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 
 
 

ข้อ ๘  สิ่งต้องห้ามที่นําเข้าเพื่อการค้าต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
ข้อ ๙  ผู้ใดประสงค์จะนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําเข้า

ซึ่งสิ่งต้องห้ามนั้นต่ออธิบดี ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรหรือด่านตรวจพืช หรือยื่นทาง
ไปรษณีย์ถึงสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ 

 
ข้อ ๑๐  การนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องนําเข้าทางด่านตรวจพืช และต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้าม พร้อม

ด้วยใบรับรองสุขอนามัยพืชของหน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกกํากับมาด้วย โดยใบรับรอง
สุขอนามัยพืชต้องระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขการอนุญาตนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้านั้น ๆ  

(๒) เมื่อสิ่งต้องห้ามมาถึงด่านตรวจพืช ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนแจ้งการ
นําเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะส่งสิ่งต้องห้ามนั้นต่อไปยังประเทศอื่น ให้แจ้ง
การส่งต่อสิ่งต้องห้ามนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๓) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ ด่านตรวจพืชที่นําเข้า ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสิ่งต้องห้าม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดในการอนุญาตนําเข้า 

(๔) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตาม (๓) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้อนุญาตให้
นําเข้าได้ 

 
(๕) ในระหว่างการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเพื่อประกอบการอนุญาตให้นําเข้า ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรือกักสิ่งต้องห้ามไว้ ณ ด่านตรวจพืชหรือสถานกักพืชหรือสถานที่อ่ืน
ใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

หากตรวจพบศัตรูพืช ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เจ้าของทําการกําจัดศัตรูพืช ใน
กรณีที่ ไม่อาจดําเนินการกําจัดศัตรูพืชได้ ให้ทําลายหรือสั่งให้ส่งสิ่งต้องห้ามนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

 
หมวด ๓ 

การนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อกิจการอื่น 
   

 
ข้อ ๑๑  สิ่งต้องห้ามที่นําเข้าเพื่อกิจการอื่นต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

แล้ว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 
ข้อ ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อกิจการอื่น เช่น เพื่อการวิเคราะห์

คุณภาพ คุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามนั้นต่ออธิบดี ณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 
 

สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรหรือด่านตรวจพืช หรือยื่นทางไปรษณีย์ถึงสํานักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ 

 
ข้อ ๑๓  การนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามเพื่อกิจการอื่น ต้องนําเข้าทางด่านตรวจพืช และ

ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งสิ่งต้องห้าม พร้อมด้วยใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ให้นําความในข้อ ๑๐ (๒) (๓) (๔) และ (๕) มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตให้

นําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อกิจการอื่นโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม 

   
 

ข้อ ๑๔  ผู้ใดประสงค์จะนําผ่านสิ่งต้องห้าม ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําผ่านซึ่งสิ่ง
ต้องห้ามนั้นต่ออธิบดี ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรหรือด่านตรวจพืช หรือยื่นทางไปรษณีย์
ถึงสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ 

 
ข้อ ๑๕  การนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
(๒) ต้องนําผ่านทางด่านตรวจพืช และต้องมีใบอนุญาตนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม พร้อม

ด้วยใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(๓) ต้องติดบัตรกํากับบนหีบห่อบรรจุสิ่งต้องห้าม 
(๔) การนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นพืช พาหะ หรือศัตรูพืชต้องปฏิบัติให้

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
(๕) เมื่อสิ่งต้องห้ามที่จะนําผ่านราชอาณาจักรมาถึงด่านตรวจพืชต้นทาง ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือตัวแทนแจ้งการนําผ่านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืชดังกล่าว และหลังจาก
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสั่งปล่อยท้ายใบแจ้งนั้น เพื่อให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือตัวแทนนําไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืชปลายทางเพื่อผ่านออกไป
นอกราชอาณาจักร 

 
ข้อ ๑๖  ใบอนุญาตนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย เพื่อการค้า และเพื่อ

กิจการอื่น และใบอนุญาตนําผ่านสิ่งต้องห้ามหนึ่งฉบับ ให้ใช้ได้กับสิ่งต้องห้ามหนึ่งชนิดพืชจากหนึ่ง
แหล่งกําเนิด 

 
หมวด ๕ 

การนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งกํากัดและสิ่งไมต้่องห้าม 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

ข้อ ๑๗  การนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งกํากัดให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องนําเข้าหรือนําผ่านทางด่านตรวจพืช และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชของ

หน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกกํากับมาด้วย โดยใบรับรองสุขอนามัยพืชดังกล่าวต้องระบุ
การปลอดศัตรูพืช การกําจัดศัตรูพืช หรือระบุร้อยละของศัตรูพืชที่จะพึงมีได้ตามชนิดของศัตรูพืชให้
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๒) เมื่อสิ่งกํากัดเข้ามาถึงด่านตรวจพืช ให้ผู้นําเข้าหรือเจ้าของแจ้งการนําเข้าหรือนํา
ผ่านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้นําเข้าหรือเจ้าของจะนําเข้าซึ่งสิ่งกํากัดนั้นด้วยตนเองหรือโดย
วิธีอ่ืน 

ในกรณีผู้นําเข้าประสงค์จะส่งสิ่งกํากัดนั้นต่อไปยังประเทศอื่น ให้แจ้งการส่งต่อสิ่ง
กํากัดนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๓) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ ด่านตรวจพืชที่นําเข้า ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสิ่งกํากัด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนด 

(๔) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตาม (๓) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้อนุญาตให้
นําเข้าได้ 

(๕) ในระหว่างการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเพื่อประกอบการอนุญาตให้นําเข้า ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรือกักสิ่งกํากัดไว้ ณ ด่านตรวจพืชหรือสถานกักพืชหรือสถานที่อ่ืนใด 
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

หากตรวจพบศัตรูพืชให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เจ้าของทําการกําจัดศัตรูพืช ในกรณี
ที่ไม่อาจดําเนินการกําจัดศัตรูพืชได้ ให้ทําลายหรือสั่งให้ส่งสิ่งกํากัดนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
ข้อ ๑๘  การนําผ่านซึ่งสิ่งกํากัด 
เมื่อสิ่งกํากัดที่จะนําผ่านราชอาณาจักรมาถึงด่านตรวจพืชต้นทาง ให้เจ้าของหรือ

ตัวแทนแจ้งการนําผ่านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืชดังกล่าว และหลังจากตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสั่งปล่อยท้ายใบแจ้งนั้น เพื่อให้เจ้าของหรือตัวแทนนําไป
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืชปลายทางเพื่อผ่านออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
ข้อ ๑๙  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งไม่ต้องห้าม ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมา

ด้วยและแจ้งการนําเข้าหรือนําผ่านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้นําความในข้อ ๑๗ มาใช้บังคับแก่การนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งไม่ต้องห้ามโดย

อนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๐  ใบอนุญาต บัตรอนุญาตการนําเข้าหรือนําผ่าน หนังสืออนุญาตให้นําออก
จากด่านตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะ หรือการใด ๆ ที่ออกหรือได้ดําเนินการไว้แล้วตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ก่อนหรือ
ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไป โดยถือว่าเป็นใบอนุญาต บัตรกํากับ การนําเข้าหรื
อนําผ่าน หนังสืออนุญาตให้นําออกจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะหรือการ
ดําเนินการใด ๆ ที่ออกหรือดําเนินการตามประกาศนี้ 

 
ข้อ ๒๑  คําขอรับใบอนุญาต หรือการแจ้งที่ได้ย่ืนหรือดําเนินการใด ๆ ไว้แล้วตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ก่อนหรือ
ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาต หรือการแจ้งที่ย่ืนหรือดําเนินการใด ๆ 
ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เมทนี  สุคนธรกัษ์ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง/หน้า ๒๓/๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. คําขออนุญาตนําสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย 
(แบบ พ.ก. ๑) 

๒. คําขออนุญาตนําสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า (แบบ พ.ก. ๒) 
๓. คําขออนุญาตนําสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่การ

ทดลองหรือวิจัยและการค้า (แบบ พ.ก. ๓) 
๔. คําขออนุญาตนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสิ่งต้องห้าม (แบบ พ.ก. ๔) 
๕. ใบอนุญาตนําสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย (แบบ 

พ.ก. ๑ - ๑) 
๖. ใบอนุญาตนําสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า (แบบ พ.ก. ๒ - ๑) 
๗. ใบอนุญาตนําสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่การทดลอง

หรือวิจัยและการค้า (แบบ พ.ก. ๓ - ๑) 
๘. ใบอนุญาตนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสิ่งต้องห้าม (แบบ พ.ก. ๔ - ๑) 
๙. หนังสืออนุญาตให้นําสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่าน

ตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ (แบบ พ.ก. ๖) 
๑๐. บัตรกํากับบนภาชนะบรรจุสําหรับการนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือ

วิจัย (แบบ พ.ก.๑ - ๒) 
๑๑. บัตรกํากับบนภาชนะบรรจุสําหรับการนําผ่านสิ่งต้องห้าม (แบบ พ.ก.๔ - ๒) 
๑๒. ใบแจ้งการนําเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (แบบ พ.ก. ๕) 
๑๓. ใบแจ้งการนําผ่านสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (แบบ พ.ก. ๕ - ๑) 
๑๔. ใบแจ้งการนําเข้าและการส่งต่อสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (แบบ 

พ.ก. ๕ - ๒) 
๑๕. ใบแจ้งการกักสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (แบบ พ.ก. ๕ - ๓) 
๑๖. ใบแจ้งการยึดสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (แบบ พ.ก. ๕ - ๔) 
๑๗. ใบแจ้งให้จัดการกับสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (แบบ พ.ก. ๕ - ๕) 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/ผู้จัดทํา 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 
พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


