
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

พ.ศ. ๒๕๔๗๑ 
   

 
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกัก
พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตร (ฉบับที่ ๕) เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ 
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ 
 
ข้อ ๒  แต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑) นายด่านศุลกากรสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
(๒) นายด่านศุลกากรชุมพร จังหวัดชุมพร 
(๓) นายด่านศุลกากรแม่กลอง จังหวัดสุมทรสงคราม 
(๔) นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๕) นายด่านศุลกากรบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
(๖) นายด่านศุลกากรจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
(๗) นายด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 
(๘) นายด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย 
(๙) นายด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย 
(๑๐) นายด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม 
(๑๑) นายด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
(๑๒) นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(๑๓) นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(๑๔) นายด่านศุลกากรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
(๑๕) นายด่านศุลกากรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
(๑๖) นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
(๑๗) นายด่านศุลกากรบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๑๘) นายด่านศุลกากรเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๑๙) นายด่านศุลกากรสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 



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 
 
 

(๒๐) นายด่านศุลกากรนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
(๒๑) นายด่านศุลกากรพังงา จังหวัดพังงา 
(๒๒) นายด่านศุลกากรกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอํานาจรับแจ้งการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร

ซึ่งสิ่งไม่ต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเขตท้องที่ที่ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นมีอํานาจ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สมศักด์ิ  เทพสุทิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัตติกา/พิมพ์ 
๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ 

 
นวพร/สุนันทา/ตรวจ 

๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
 

สุกัญญา/ผู้จัดทํา 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
พิมลกร/ปรับปรุง 

๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

พลัฐวัษ/ตรวจ 
๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
 


