
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
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พระราชบัญญตั ิ
กักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
เปนปที่ ๑๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกักพืช 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัเมือ่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญตัิปองกันโรคและศตัรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 
มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญตัินี ้
“พืช” หมายความวา พันธุพืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ํา และพืชประเภทอื่น 

รวมทั้งสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง หนอ ก่ิง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด 
เช้ือ และสปอรของเห็ด ไมวาที่ยังทําพันธุไดหรือตายแลว และใหหมายความรวมถึงตัวห้ํา ตัว
เบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรียดวย 

“พืชควบคุม” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนพืชควบคุม 

“พืชควบคุมเฉพาะ”๓ หมายความวา พืชทีรั่ฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนพืชที่ตองมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอ่ืนใดที่

                                                 
๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑/ตอนที่ ๒๗/หนา ๑พ/๒๑ มีนาคม ๒๕๐๗ 
๒มาตรา ๔  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “พืชควบคุมเฉพาะ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนาํเขากอนสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

“เช้ือพันธุพืช” หมายความวา กลุมเซลลทีม่ีหนวยพันธุกรรมหลากหลาย ซึ่ง
ถายทอดได ทีร่วมตัวกันเปนชิ้นสวนของพืชที่ยังมีชีวิตและขยายพันธุได ไมวาจะอยูในรูปของเมล็ด 
เนื้อเย่ือหรือสวนหนึ่งสวนใดของพืช และใหหมายความรวมถึงสารพันธุกรรม ซึ่งสามารถถายทอด
ลักษณะที่สารพันธุกรรมนั้นควบคุมอยูได ทั้งนี้ เฉพาะทีใ่ชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ 

“ดิน” หมายความวา ดินชนดิที่มีอินทรียวัตถุหรือเปนทีอ่าศัยของศัตรพืูชได 
“ศัตรูพืช” หมายความวา ส่ิงซึ่งที่เปนอันตรายแกพืช เชน เช้ือโรคพชื แมลง สัตว

หรือพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช 
“พาหะ” หมายความวา เครื่องปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือส่ิงอ่ืนที่ใชหอหุมมา

พรอมกับพืช ปุยอินทรียหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเปนสื่อนาํศตัรูพืช 
“ส่ิงตองหาม” หมายความวา พืช ศตัรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ในราชกิจจานุเบกษาใหเปนสิ่งตองหาม 
“ส่ิงกํากัด” หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษาใหเปนสิ่งกํากัด 
“ส่ิงไมตองหาม” หมายความวา พืชอยางอ่ืนที่ไมเปนสิ่งตองหามหรือส่ิงกํากัด 
“เจาของ” หมายความรวมถงึ ตัวแทนเจาของ ผูครอบครองสิ่งของและผูควบคุม

ยานพาหนะขนสงส่ิงของนั้นดวย 

“การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช”๔ หมายความวา กระบวนการประเมินหลักฐาน
ดานชีววิทยา หรือดานวิทยาศาสตรอ่ืน และดานเศรษฐกจิเพื่อบงช้ีวาศตัรูพืชชนิดใดควรจะตองมี
การควบคุม และระดับความเขมงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะนาํมาใชในการควบคุม
ศัตรูพืชชนิดนัน้ 

“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังใหสงเขามาในราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ 

“นําผาน”๕ หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรไมวาจะมีการเปลี่ยนถาย
ยานพาหนะหรือไมก็ตาม” 

 “สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ 
“ดานตรวจพชื” หมายความวา ดานตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจา

นุเบกษา เพ่ือตรวจพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และเช้ือพันธุพืชที่นําเขาหรือนําผาน 
“สถานกักพืช” หมายความวา สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษาใหเปนที่สําหรับกักพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และเช้ือพันธุพืช เพ่ือสังเกตตรวจสอบและ
วิจัย 

                                                 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “นําผาน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

“เขตควบคุมศัตรูพืช” หมายความวา ทองที่ที่อธิบดปีระกาศกาํหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ใหเปนเขตปองกันหรือกําจัดศตัรูพืช 

“ใบรับรองสุขอนามัยพืช”๖ หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกโดยหนวยงานผูมี
อํานาจของประเทศที่สงออกซึ่งพืช เช้ือพันธุพืช หรือพาหะเพ่ือรับรองวาพืช เช้ือพันธุพืช หรือ
พาหะที่สงออกปลอดจากศัตรูพืชตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

“ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ”๗ หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออก
โดยหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกซึ่งพืช เช้ือพันธุพืช หรือพาหะเพ่ือรับรองวาพืช เช้ือ
พันธุพืชหรือพาหะที่ไดนําหรือสงเขามาในราชอาณาจักร และถูกสงตอไปประเทศอื่นปลอดจาก
ศัตรูพืชของประเทศไทยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

“ใบรับรองสุขอนามัย”๘ หมายความวา หนงัสือสําคัญที่ออกโดยหนวยงานผูมี
อํานาจของประเทศที่สงออกพืชควบคุมเฉพาะเพื่อรับรองวาพืชควบคมุเฉพาะที่สงออกปลอดจาก
เช้ือจุลินทรียหรือส่ิงอ่ืนใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนาํเขา 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกักพืช 
“อธิบด”ี หมายความวา อธบิดีกรมวิชาการเกษตร 
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา อธิบดีและผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบญัญัตนิี ้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 
มาตรา ๕  พนกังานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และในการปฏบิัตติามความในพระราชบัญญัตินี ้ตองแสดงบตัรประจําตัวเมื่อบุคคล
ที่เก่ียวของรองขอ 

 
มาตรา ๕  ทวิ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา “คณะกรรมการกักพืช” 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมประมงหรือ
ผูแทน อธิบดกีรมปศุสัตวหรือผูแทน อธบิดีกรมปาไมหรือผูแทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือ
ผูแทน อธิบดกีรมศุลกากรหรือผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรหรือผูแทน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศ
ไทยหรือผูแทน ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูวาการ

                                                 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ” เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ใบรับรองสุขอนามัย” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙
 มาตรา ๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



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 
 

การสื่อสารแหงประเทศไทยหรือผูแทนผูอํานวยการศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงพาณิชยและผูแทนกระทรวงมหาดไทยแหงละหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสีค่นเปนกรรมการและใหผูอํานวยการกองควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหกรมวิชาการเกษตรทําหนาที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับงานวิชาการ งานธุรการ และ
ดําเนนิงานตามมติของคณะกรรมการใหแกคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕  ตรี๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสองป แต

อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรี

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตัง้ไวแลว 

 
มาตรา ๕  จตัวา๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๕ ตรี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๕  เบญจ๑๒ ในการประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 

                                                 
๑๐

 มาตรา ๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑

 มาตรา ๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒

 มาตรา ๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



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 
 

มาตรา ๕ ฉ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนสิ่ง

ตองหามหรือส่ิงกํากัด และการกําหนดชื่อเช้ือพันธุพืชที่จะควบคุม การกําหนดพืชควบคุมและพืช
ควบคุมเฉพาะ 

(๒) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช 
(๓) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดกิจการที่สามารถนําเขาหรือนําผานซึ่ง

ส่ิงตองหามไดตามมาตรา ๘ (๒) และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเขา 
หรือนําผานซึ่งส่ิงตองหามเพื่อการคา หรือเพ่ือกิจการอื่นตามมาตรา ๘ (๒) 

(๔) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
นําเขาหรือนําผานซึ่งส่ิงตองหาม หรือส่ิงกํากัดตามมาตรา ๑๐ และการกําหนดคาใชจายในการ
ตรวจสอบศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืช การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืช
สําหรับการสงตอและการออกใบรับรองตามมาตรา ๑๕ 

(๕) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดคาใชจายในการตรวจสอบพืชควบคุม
เฉพาะท่ีจะสงออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออก
ใบรับรองสุขอนามัยตามมาตรา ๑๕ ฉ 

(๖) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) เสนอแนะตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีใหมีการแกไขพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑเก่ียวกับการกักพืชตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่มีผลกระทบตอการดําเนินการเพื่อการกักพืช 

(๘) ปฏิบตัิการอื่นใดตามทีพ่ระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕  สัตต๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการคณะหนึง่หรือ

หลายคณะเพือ่ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๕ เบญจ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๖๑๕  เมือ่มีกรณีจําเปนจะตองปองกันศตัรูพืชชนิดใดมิใหระบาดเขามาใน

ราชอาณาจักร หรือเพ่ือประโยชนในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดตอส่ิงแวดลอม หรือสุขภาพของ
มนุษย ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด
ช่ือพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนสิ่งตองหามหรือส่ิงกํากัดตามพระราชบัญญตัินี ้แลวแตกรณี โดย
                                                 

๑๓ มาตรา ๕ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และตอมาแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๔
 มาตรา ๕ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๕ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

ประกาศนั้นจะระบุช่ือพืช ศตัรูพืช หรือพาหะชนิดใดหรือแหลงกําเนิดของพืช ศัตรูพืช หรือพาหะ
ดังกลาว หรือจะกําหนดขอยกเวนหรือเง่ือนไขใดๆ ไวดวยก็ได 

ในการกาํหนดเงื่อนไขเพื่อปองกันศัตรูพืชชนิดใดโดยเฉพาะมิใหระบาดเขามาใน
ราชอาณาจักรนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดใหผูเดินทางมาจากแหลงที่มีศัตรพืูชชนิดนั้นกาํลังระบาดอยู
แจงตอพนักงานเจาหนาทีต่ามแบบที่อธบิดีกําหนดไวอีกดวยก็ได 

ส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัดดังกลาวในวรรคหนึ่ง เมื่อหมดความจําเปนแลวให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิกถอนเสีย 

 
มาตรา ๖ ทวิ๑๖  เพ่ือควบคุมและปองกันการระบาดของศัตรูพืช ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดชื่อเช้ือพันธุพืชที่จะ
ควบคุม 

หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งเช้ือพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศตามวรรคหนึ่ง 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และในการนําเขาจะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมา
ดวย๑๗ 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๖ ตรี๑๘  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในแหลงปลูกพืช สถานที่

รวบรวมหรือเก็บรักษาเชื้อพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ทว ิวรรคหนึ่ง ใน
ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบและศึกษาการใช
ประโยชนของเชื้อพันธุพืชในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกใบอนญุาตหรือ
หลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองแหลงปลูกพืชหรือสถานที่นัน้ได 

 
มาตรา ๗๑๙  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา กําหนดทาเรือ ทาอากาศยาน หรือสถานท่ีแหงใดอันมีเขตกําหนดเปนดานตรวจ
พืชหรือเปนสถานกักพืชได 

 
มาตรา ๘๒๐  บุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งส่ิงตองหามตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดี และตองปฏิบัติดังตอไปนี ้

                                                 
๑๖

 มาตรา ๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มาตรา ๖ ทวิ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๘

 มาตรา ๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๙

 มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 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 
 

(๑) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการทดลองหรือวิจัย ตองมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับมาดวย หรือในกรณีการนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหามซึ่งเปนศัตรูพืชหรือพาหะท่ีไมใชพืช
ตองมีหนังสือรับรองสิ่งตองหามของหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกซึ่งส่ิงตองหามนั้น
กํากับมาดวย 

(๒) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการคา หรือเพ่ือกิจการอื่นตามที่อธิบดปีระกาศ
กําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ จะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย และตอง
ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช และตองปฏิบตัิตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธบิดี
กําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙๒๑  หามมิใหบุคคลใดนาํเขาหรือนาํผานซึ่งส่ิงกํากัด เวนแตจะมี

ใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย 
 
มาตรา ๑๐๒๒  การนําเขาหรือนําผานซึ่งส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัดนั้น จะตองนําเขา

หรือนําผานทางดานตรวจพชืเพื่อใหพนักงานเจาหนาทีต่รวจ และตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่อธบิดกํีาหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๑๑๒๓  ผูใดนาํเขา หรือนําผานซึ่งส่ิงไมตองหามตองมีใบรับรองสุขอนามัย

พืชกํากับมาดวย และตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดกํีาหนด 
 
มาตรา ๑๒๒๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ หีบหอ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดาน

ตรวจพืชหรือเขตควบคุมศัตรูพืช เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการนําเขาหรือนําผานซึ่งพืช ส่ิง
ตองหาม ส่ิงกํากัด หรือส่ิงไมตองหาม อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี ้

(๒) ตรวจคนสถานที่ บุคคล หรือยานพาหนะใดๆ นอกเขตดานตรวจพืชหรือ
นอกเขตควบคุมศัตรูพืชในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา พืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือส่ิงไม
ตองหามที่อยูในความครอบครองเปนหรือมีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 
และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ส่ิงดังกลาวหรือส่ิงที่เก่ียวของ

                                                 
๒๑ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

กับการกระทําความผิดจะถูกยักยายซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม และถาการ
คนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

(๓) เก็บหรือนําพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือส่ิงใดๆ ที่เก่ียวของ
ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเปน
หรือมีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 

(๔) ยึด หรือกักไวซึ่งพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือส่ิงใดๆ ที่
เก่ียวของตามกําหนดเวลาทีเ่ห็นจําเปน เมือ่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมีศัตรูพืชที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 

 
มาตรา ๑๓๒๕  เพ่ือปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร ให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือเช้ือ
พันธุพืชที่นําเขาหรือนําผานดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช รมยา พนยา หรือใชวิธีการอื่นใดตามที่เห็นวาจําเปน
โดยเจาของหรือผูครอบครองเปนผูออกคาใชจาย 

(๒) ยึดหรือกักไว ณ สถานกักพืช หรือ ณ ที่ใดๆ ตามกําหนดเวลาที่เห็นวา
จําเปน 

(๓) ส่ังใหผูนําเขาซึ่งพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือเช้ือพันธุพืชที่
มีศัตรูพืชติดเขามาดวย สงส่ิงนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๔) ทําลายเทาที่เห็นวาจาํเปน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืชทีอ่าจ
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงมากและไมอาจดาํเนินการแกไขโดยวิธีตาม (๑) ได 

 
มาตรา ๑๓/๑๒๖  บรรดาสิ่งที่เก็บ ยึดหรือกักไวตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) 

และมาตรา ๑๓ (๒) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม
ฟองคดีหรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับ
คืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรือกักหรือวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาล
พิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร 

ถาส่ิงที่เก็บ ยึดหรือกักไวตามวรรคหนึ่งเปนของเสียหายงาย หรือถาเก็บไวจะเปน
การเสี่ยงตอความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกนิคาของสิ่งนั้น ใหอธิบดีมี
อํานาจสั่งทําลายหรือจัดการอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๔๒๗  หามมิใหบคุคลใดนาํพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือเช้ือพันธุพืช

ออกไปจากดานตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะในกรณีนําผานราชอาณาจักร หรือจากที่ 

                                                 
๒๕ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๑๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใด ๆ ซึ่งพนักงานเจาหนาทีไ่ดส่ังยึดหรือกักไว  เวนแตจะไดรับอนญุาตเปนหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาที ่

 
มาตรา ๑๕๒๘  บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรอง

สุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืชตาม
อัตราที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรอง
สุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอใหแกผูย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง และใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ แลวแตกรณี 
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ และ
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๒๙  เพ่ือประโยชนในการปองกันมิใหศตัรูพืชระบาดออกไป 
บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองสุขอนามัย

พืชกํากับไปดวย๓๐ 
บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีใบรับรองปลอด

ศัตรูพืชตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง กํากับไปดวย 
 
มาตรา ๑๕ ตรี๓๑  ในกรณีที่ใบรับรองสุขอนามัยพืช ใบรับรองสุขอนามัยพืช

สําหรับการสงตอหรือใบรับรองสุขอนามัย สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญและผูรับใบรับรอง
ดังกลาวตองการใบแทน ใหย่ืนคําขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่ 

การขอรับใบแทน และการออกใบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่อธบิดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๕ จตัวา๓๒  เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูปลูกพืชเพื่อ

การสงออกบุคคลใดประสงคจะขอใหพนักงานเจาหนาทีอ่อกไปตรวจหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับ

                                                 
๒๘ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๐ มาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๓๑ มาตรา ๑๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และตอมาแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๒ มาตรา ๑๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกําจัดศตัรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชหรือแปลงปลูกพืชเพื่อการสงออก ใหย่ืนคาํขอเพื่อข้ึน
ทะเบียนสถานที่เพาะปลูกพืชเพื่อการสงออกตอกรมวิชาการเกษตร 

การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๕ เบญจ๓๓  เพ่ือประโยชนในการควบคุมพืชที่จะสงออกไปนอก

ราชอาณาจักรใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหพืชใดเปนพืชควบคุมเฉพาะ โดยจะกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของพืช 
เช้ือจุลินทรีย หรือส่ิงอ่ืนใดซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผู
นําเขาไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๕ ฉ๓๔  บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมเฉพาะ ตองมีใบรับรอง

สุขอนามัยกํากับไปดวย และตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบตามอัตราที่อธิบดีกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบรับรองสุขอนามัยใหแกผูย่ืนคําขอตามวรรค
หนึ่ง และใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การขอใบรับรองสุขอนามัย และการออกใบรับรองสุขอนามัย ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖๓๕  บคุคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญตัินี้ในวันหยดุราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ราชการไมวาในหรือ
นอกเวลาราชการจะตองเสียคาปวยการสาํหรับการที่พนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบตัิงานดังกลาวตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จาํเปน
และใชจายไปจริง 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการจายคาปวยการและคาพาหนะเดนิทางตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงปรากฏขึ้นในทองที่

ใด หรือมีเหตอัุนสมควรควบคุมศตัรูพืชในทองที่ใด ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกาํหนดทองที่นัน้
เปนเขตควบคมุศัตรูพืชและประกาศระบุช่ือ ชนิดของพืช ศัตรูพืชและพาหะที่ควบคมุ และให
กําหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเทาที่จาํเปน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด 
                                                 

๓๓ มาตรา ๑๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ มาตรา ๑๕ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๕

 มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่วาการอําเภอ ที่ทําการของกํานันและทีท่ําการของผูใหญบานในทองที่นั้น 
 
มาตรา ๑๘  เมื่อไดประกาศกําหนดเขตควบคุมศตัรูพืชตามมาตรา ๑๗ แลว 

หามมิใหบคุคลใดนาํพืช ศตัรูพืชหรือพาหะออกไปนอก หรือนําเขามาในเขตควบคุมศัตรูพืช 
ตามที่ประกาศระบไุว เวนแตจะไดผานการตรวจและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาที ่

 
มาตรา ๑๙  บทบัญญตัิในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหใชบังคับในกรณีพืช 

ศัตรูพืชและพาหะตามที่ระบไุวในมาตรา ๑๗ ภายในเขตควบคุมพืช หรือที่จะนําออกไปนอกหรือ
นําเขามาในเขตควบคุมศตัรพืูชโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีศตัรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงมาก ซึ่งหากไมรีบทําลาย
เสียอาจจะระบาดลุกลามทาํความเสียหายไดมาก พนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจสั่งใหเจาของจัดการ
ทําลายพืช ศตัรูพืช และพาหะนั้นเสีย หรือในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะจดัการทําลายเสีย
เอง โดยอธบิดีจะสั่งใหเจาของเปนผูเสียคาใชจายในการทําลายเทาที่จาํเปนและใชจายไปจริงก็
ได๓๖ 

 
มาตรา ๒๐  เมื่ออธิบดีเห็นวาศตัรูพืชที่ไดประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกทําลาย

หมดส้ินแลว หรือเห็นวาหมดความจาํเปนแลว ใหอธบิดปีระกาศเพิกถอนประกาศตามมาตรา ๑๗ 
นั้นเสีย 

 
มาตรา ๒๐ ทวิ๓๗  เงินที่ไดจากคาตรวจสอบศตัรูพืชตามมาตรา ๑๕ และคาปวย

การตามมาตรา ๑๖ มิใหถือวาเปนรายรับตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และใหนําไปใช
จายในกิจการที่บัญญตัไิวในพระราชบัญญตัินี้โดยเฉพาะ จะจายเพื่อการอื่นมิได 

 
มาตรา ๒๐ ตรี๓๘  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือฝาฝน มาตรา ๖ 

ทวิ วรรคสอง มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๐ จตัวา๓๙  ผูใดขัดขนืหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบตัิตาม

มาตรา ๖ ตรี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

                                                 
๓๖

 มาตรา ๑๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๗

 มาตรา ๒๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๘

 มาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๙

 มาตรา ๒๐ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑๔๐  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๑๕ ฉ หรือฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๒๔๑  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท 
 
มาตรา ๒๓๔๒  ผูใดขัดขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัตติามมาตรา 

๑๒ หรือมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๔) หรือไมปฏิบัตติามคาํส่ังของพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตาม 
มาตรา ๑๓ (๓) ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๒๔๔๓  ผูใดขัดคําส่ังหรือขัดขวางการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ที่

ปฏิบัตติามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๕๔๔  บรรดาความผดิตามพระราชบัญญตัินี้ที่มโีทษปรับสถานเดียว ให

อธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 
 
มาตรา ๒๖๔๕  บรรดาพืช ศตัรูพืช หรือพาหะภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตนิี้ 

ที่มิไดนําเขามาทางดานตรวจพืชก็ดี หรือนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรโดยไมชอบดวย
พระราชบัญญตัินีด้วยประการใด ๆ ก็ดี หรือพืช ศัตรูพืชหรือพาหะ ซึง่เปนวัตถุแหงการกระทําผดิ
เก่ียวกับเขตควบคุมพืชตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ ใหริบเสยี
ทั้งส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม บรรดาสิ่งที่ศาลส่ังริบใหตกเปนของกรม
วิชาการเกษตร เพ่ือจัดการตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๗๔๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญตัินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบญัญัตนิี้ กําหนดคาตรวจสอบศตัรูพืชและคาปวยการ 
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกจิการอืน่เพื่อปฏิบัตติามพระราชบญัญัตนิี ้
                                                 

๔๐ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๑ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒

 มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๓

 มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๔

 มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๕

 มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๖

 มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๔๗ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตนาํเขาหรือนาํผานสิ่งตองหาม  ฉบับละ  ๒๐๐    บาท  
(๒) ใบอนญุาตนาํเขาหรือสงออกเช้ือพันธุพืช  ฉบับละ  ๒๐๐    บาท 
(๓) ใบรับรองสุขอนามัยพืช    ฉบับละ  ๒๐๐    บาท 
(๔) ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ฉบับละ  ๒๐๐    บาท 
(๕) ใบรับรองสุขอนามัย                ฉบับละ  ๒๐๐    บาท 
(๖) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช   ฉบับละ  ๑๐๐    บาท 
(๗) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ฉบับละ  ๑๐๐   บาท 
(๘) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัย               ฉบับละ  ๑๐๐   บาท 

                                                 
๔๗

 อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกัน
โรคและศตัรพืูช พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดบญัญตัใิหอํานาจพนกังานเจาหนาที่ทําการควบคุมและกักพืชได
ตอเมื่อพืชที่ไดนาํเขามาในราชอาณาจักรเปนศตัรูพืชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอาจจะทาํให
โรคพืชตางๆ ระบาดแพรหลายไดในระหวางนําพืชนัน้เขามาในราชอาณาจักรกอนที่จะมีการ
ควบคุมและกกัพืชไว ไมบังเกิดผลสมความมุงหมายที่จะปองกันโรคและศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพ
ตามขอตกลงที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชกิรวมอยูในอนุสัญญาระหวางประเทศสมควรที่จะขยาย
การควบคุมและกักพืชใหกวางขวางออกไปอีกทั้งการนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรไมวาทางบก 
ทางทะเล หรือทางอากาศ เพ่ือใหการปองกันโรคและศตัรูพืชไดผลสมตามเจตนา ฉะนั้นจึงจาํเปน
ที่จะตองยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันโรคและศตัรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ และตราพระราชบัญญตัิกัก
พืชขึ้นใหมใชบังคับแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/ แกไข  
๒๙/๘/๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

พัชรินทร/แกไข 
๕ มกราคม ๒๕๔๘ 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตัิกักพืช (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๘ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ มีบทบัญญัตบิางประการเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของ
ศัตรูพืชไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําใหการควบคุมและปองกันการ
แพรระบาดของศัตรูพืชไมเหมาะสมและขาดประสิทธภิาพสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญตับิาง
มาตราเพื่อกําหนดใหมคีณะกรรมการกักพืชขึ้นทําหนาที่ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตดิังกลาว และเพ่ิมมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการ
นําเขาและสงออกซ่ึงพืชและเชื้อพันธุพืช การตรวจและควบคุมเชื้อพันธุพืช การกาํหนดใหมีการจด
ทะเบียนสถานที่เพาะพืชเพื่อการสงออก การออกใบรับรองปลอดศตัรูพืช ตลอดจนแกไขเพิ่มเติม
บทกําหนดโทษและอํานาจในการเปรียบเทียบปรับใหเหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากนี ้ไดกําหนดให
แยกคาปวยการของพนักงานเจาหนาที ่และคาตรวจสอบศัตรูพืชออกจากคาธรรมเนียมทั่วไป
เพ่ือใหสามารถนําไปใชไดในกิจการที่กําหนดไวในพระราชบัญญตัิ กับไดปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมใหเหมาะสมกบัสภาพการณในปจจบุัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญตัิกักพืช (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๙ 
 

มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๒๓  คําขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาใหถือวาเปนคําขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๔  ใบรับรองปลอดศัตรูพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกใหกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ แหง

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชบังคับอยูในวันที่
                                                 

๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๑ /๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หนา ๒๘/๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นๆ ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการกักพืช เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการประกาศใหพืช ศัตรูพืช และ
พาหะเปนสิ่งตองหามและแกไขหลักเกณฑการนําเขา หรือนําผานซึ่งส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิง
ไมตองหามรวมทั้งเพ่ิมเติมการควบคุมดูแลพืชที่สงออกไปนอกราชอาณาจักรใหเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ 
ตลอดจนแกไขอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการปองกัน และควบคุมโรคและศัตรูพืชใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งเพ่ิมเติมคาธรรมเนียมใบรับรองที่กําหนดขึ้นใหม  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 


