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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  กําหนดพืช  จากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน 
และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  (ฉบับที่  ๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ให  ตัวไหม  ไขไหม  และ  รังไหม  จากทกุแหลง  เปนส่ิงตองหาม   
ขอ ๒ ขอยกเวนหรือเง่ือนไข 
  ส่ิงตองหามตามขอ  ๑  ที่ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไข  ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด  และไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
เพิกถอนจากการเปนส่ิงตองหาม  ทั้งนี้  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดี   
กรมวิชาการเกษตรกําหนด 

ขอ ๓ ส่ิงตองหามตามขอ  ๑  ที่เคยมีการนําเขามาในราชอาณาจักรแลวในลักษณะทางการคา
กอนที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  จะไดรับการผอนผันใหนําเขาไดตอไปจนกวาการวิเคราะหความเสี่ยง
ศัตรูพืชของส่ิงตองหามนั้นเสร็จส้ิน  โดยองคกรอารักขาพืชแหงชาติของประเทศผูสงออกตองแจงความ
ประสงคขออนุญาตนําเขาเปนลายลักษณอักษรและแสดงเอกสารหลักฐานที่เคยมีการนําเขาภายใน
ระยะเวลา  ๓  ป  ที่ผานมา  พรอมทั้งแนบขอมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช  
ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตรภายในระยะเวลา  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช   

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ในกรณีมีเหตุจําเปน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
มีอํานาจอนุญาตใหแจงความประสงคขออนุญาตนําเขาเปนกรณี  ๆ  ไป  ทั้งนี้ตองดําเนินการภายใน  ๖๐  วัน 
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ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๖๐  วัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ธีระ  สูตะบุตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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