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เรื่อง

เรียน

ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ..... ) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

\
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิงทีส่งมาด้วย 1. ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.... ) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

พรัอมบันทึกหลักการและเหตุผล และบัญชีเปรียบเทียบ จำนวน 140 ชุด

2. บันทึกวิเคราะห์สรูป และเอกสารประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวง fr{ 1 
(พ.ศ......) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 จำนวน 140 ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ได้แด้ไขบัญชีอัตราคำธรรมเนียม 

ท้ายพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ด้งนั้น เพื่อให้การ 

ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างลูกต้องและเหมาะสม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.... ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

กักพืช พ.ศ. 2507 เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมผู้ไต้รับอนุญาตนำเท้าหรือนำผ่านสิ่งด้องห้าม ผู้ไต้รับ 

อนุญาตนำเท้าหรือส่งออกเชื้อพันธุพืช และผู้ได้รับใบรับรองปลอดศัตรูพืชหรือใบแทนใบรับรอง 

ปลอดศัตรูพืช ซึ่งมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ประเด็นที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

จะรับหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.... ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

กักพืช พ.ศ.2507 หรือไม่

2. เรื่องเดิม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. 2507 ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับใบอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้าม ฉบับละ 

25 บาท ส่วนใบรับรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ 50 บาท
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3. ข้อเท็จจริง

3.1 เนี้องจากใน!เจจุบันค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้าม 

ผู้นำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้ามจะเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 25 บาท ส่วนใบริบรองปลอดศัตรูพืช 

ผู้ขอจะเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท โดยที่อัตราสังกลาวได้ใช้มานานแล้ว ซึ่งเป็นอัตราที่ตํ่า 

ไม่เหมาะสมกับสภาพการณในปีจจุบันประกอบกับกฎหมายไต้กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้า 

หรือส่งออกเชึอพันธุพืช ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่กำหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2542 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

3.2 สรูปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง(พ.ศ.... ) ออกตามความในพระราช

บัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

(1) ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราช 

บัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

(2) กำหนดคำธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้าม ฉบับละ

100 บาท
(3) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกเชื้อพันธุพืช ฉบับละ

100 บาท

(4) กำหนดค่าธรรมเนียมใบริบรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ 100 บาท

(5) กำหนดค่าธรรมเนียมใบแทนใบริบรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ50บาท

(6) ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้พระมหากษัตริย์ กระทรวง ทบวง กรม 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนคณะริฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนบถือ
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(พาธปองvia^อติเรกสาร)

กรมวิชาการเกษตร

กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

โทร. 5798516



บนทกหลกการและเหตุผล

ประกอบร่างกฎกระทรวง (พ.ศ )

ออกตามในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

หลักการ

ปรบปรุงอัตราค่าธรรมเนียม

เหตุผล

เนื่องจากมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแกั1ไชเพิ่มเติม โดย 

พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดอัตรา 

ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติดังกลาว และมาตรา 15 

แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราช 

บัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และได้กำหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ สมควรปรับปรุงอัตรา 

ค่าธรรมเนียมให้สอดคลัองกับค่าธรรมเนียมที่กำหนดขึ้นใหม  ่จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



•ร

ร่าง

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ .. (พ.ศ......)

ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแกัไข 

เพิ่มเติมโคยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ดันเป็นพระราชบัญญัติที่ฏีบทบัญญัติบาง 

ประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 

และมาดรา 50 ของรัฐธรรมบุญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบท 

บัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 

กักพืช ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 4(พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

กักพืช พ.ศ. 2507

ข้อ 2 ให้กำหนดอตราคำธรรมเนียม ดังนี้

(1) ใบอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านสิงต้องห้าม ฉบับละ 100 บาท

(2) ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกเชื้อพันธุพืช ฉบับละ 100 บาท

(3) ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ 100 บาท

(4) ใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ 50 บาท

ข้อ 3 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 แก1พระมหากษัตริย์ กระทรวง ทบวง

กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ พ.ศ......


