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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
กักพืช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกักพืช 
 
พระราชบัญญตัินี้มบีทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บญัญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“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 

                                                 
๑รก. ๒๕๔๒/๓๙ก/๑/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เช้ือพันธุพืช” หมายความวา กลุมเซลลทีม่ีหนวยพันธุกรรมหลากหลาย ซึ่ง
ถายทอดได ทีร่วมตัวกันเปนชิ้นสวนของพืชที่ยังมีชีวิตและขยายพันธุได ไมวาจะอยูในรูปของเมล็ด 
เนื้อเยื่อหรือสวนหนึ่งสวนใดของพืช 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 
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังใหสงเขามาในราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ 
“นําผาน” หมายความวา นาํหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนลงหรือขนถาย

ยานพาหนะ 
“สงออก” หมายความวา นาํหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ 
“ดานตรวจพชื” หมายความวา ดานตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจา

นุเบกษา เพ่ือตรวจพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และเช้ือพันธุพืชที่นําเขาหรือนําผาน 
“สถานกักพืช” หมายความวา สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษาใหเปนที่สําหรับกักพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และเชื้อพันธุพืช เพ่ือสังเกตตรวจสอบและ
วิจัย 

“เขตควบคุมศัตรูพืช” หมายความวา ทองที่ที่อธิบดปีระกาศกาํหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ใหเปนเขตปองกันหรือกําจัดศตัรูพืช 

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

ตามพระราชบญัญัตนิี ้
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี”้ 
 
มาตรา ๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕ ทวิ มาตรา ๕ ตรี มาตรา ๕ จัตวา 

มาตรา ๕ เบญจ มาตรา ๕ ฉ และมาตรา ๕ สัตต แหงพระราชบัญญตักัิกพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 



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 
 

“มาตรา ๕  ทวิ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกักพืช” 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมประมงหรือ
ผูแทน อธิบดกีรมปศุสัตวหรือผูแทน อธบิดีกรมปาไมหรือผูแทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือ
ผูแทน อธิบดกีรมศุลกากรหรือผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรหรือผูแทน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศ
ไทยหรือผูแทน ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูวาการ
การสื่อสารแหงประเทศไทยหรือผูแทนผูอํานวยการศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงพาณิชยและผูแทนกระทรวงมหาดไทยแหงละหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสีค่นเปนกรรมการและใหผูอํานวยการกองควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหกรมวิชาการเกษตรทําหนาที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับงานวิชาการ งานธุรการ และ
ดําเนนิงานตามมติของคณะกรรมการใหแกคณะกรรมการ 

มาตรา ๕  ตรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสองป แตอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตัง้ไวแลว 

มาตรา ๕  จตัวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๕ ตรี 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

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

ความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๕  เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

มาตรา ๕  ฉ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคาํแนะนาํแกรัฐมนตรีในเรื่อง
ดังตอไปนี ้



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 
 

(๑) การกําหนดชื่อพืช ศตัรูพืช หรือพาหะเปนสิ่งตองหามหรือส่ิงกํากัด และการ
กําหนดชื่อเช้ือพันธุพืชที่จะควบคุมและการกําหนดพืชควบคุม 

(๒) การกําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช 
(๓) การออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัตนิี ้
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๕  สัตต คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการคณะหนึง่หรือหลาย

คณะเพื่อปฏิบตัิการอยางหนึง่อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๕ เบญจ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม” 
 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖  เมื่อมีกรณีจําเปนจะตองปองกันศัตรูพืชชนิดหนึ่งชนดิใดมิใหระบาด

เขามาในราชอาณาจักร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา กําหนดชื่อพืช ศตัรูพืช หรือพาหะชนิดใดเปนสิ่งตองหามหรือส่ิงกํากัดตาม
พระราชบัญญตัินี้ แลวแตกรณี และในประกาศนัน้จะระบกํุาหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะ ชนดิ
ใด จากแหลงใด หรือจะกาํหนดขอยกเวนหรือเง่ือนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 

ในการกาํหนดเงื่อนไขเพื่อปองกันศัตรูพืชชนิดใดโดยเฉพาะมิใหระบาดเขามาใน
ราชอาณาจักรนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดใหผูเดินทางมาจากแหลงที่มีศัตรพืูชชนิดนั้นกาํลังระบาดอยู
แจงตอพนักงานเจาหนาทีต่ามแบบที่อธบิดีกําหนดไวอีกดวยก็ได 

ส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัดดังกลาวในวรรคหนึ่ง เมื่อหมดความจําเปนแลวให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิกถอนเสีย” 

 
มาตรา ๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ ตรี แหง

พระราชบัญญตัิกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
“มาตรา ๖  ทวิ เพ่ือควบคุมและปองกันการระบาดของศัตรูพืช ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดชื่อเช้ือพันธุพืชที่จะ
ควบคุม 

หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งเช้ือพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศตามวรรคหนึ่ง 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และในการนําเขาจะตองมีใบรับรองปลอดศตัรูพืชกํากับมาดวย 

การขออนุญาตและการอนญุาตตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีกําหนด 

มาตรา ๖  ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในแหลงปลูกพืช สถานที่
รวบรวมหรือเก็บรักษาเชื้อพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ทว ิวรรคหนึ่ง ใน
ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบและศึกษาการใช
ประโยชนของเชื้อพันธุพืชในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกใบอนญุาตหรือ



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 
 

หลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองแหลงปลูกพืชหรือสถานที่นัน้ได” 
 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษา กําหนดทาเรือ ทาอากาศยาน หรือสถานที่แหงใดอันมีเขตกําหนดเปนดานตรวจพืช
หรือเปนสถานกักพืชได” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหง

พระราชบัญญตัิกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓  เพ่ือปองกันศตัรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจปฏบิัติการเกี่ยวกับพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือเช้ือพันธุพืชที่นาํเขาหรือนํา
ผานดังตอไปนี ้

(๑) รมยา พนยา หรือใชวธิีการอื่นใดตามที่เห็นจําเปน โดยเจาของเปนผูออก
คาใชจาย 

(๒) ยึดหรือกักไว ณ สถานกักพืชหรือ ณ ที่ใด ๆ ตามกําหนดเวลาทีเ่ห็นจําเปน 
(๓) ส่ังใหผูนาํเขาซึ่งพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือเช้ือพันธุพืชที่มีศตัรูพืชติดเขา

มาดวยสงส่ิงนัน้ออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๔) ทําลายเทาที่เห็นจําเปน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีศตัรูพืช 
มาตรา ๑๔  หามมิใหบคุคลใดนาํพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือเช้ือพันธุพืช

ออกไปจากดานตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะในกรณีนําผานราชอาณาจักร หรือจากที่ 
ใด ๆ ซึ่งพนักงานเจาหนาทีไ่ดส่ังยึดหรือกักไว  เวนแตจะไดรับอนญุาตเปนหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาที ่

มาตรา ๑๕  บคุคลใดประสงคจะขอใบรบัรองปลอดศตัรูพืชเพื่อแสดงวาพืชหรือ
ผลิตผลของพชืที่จะสงออกนั้นปลอดศตัรูพืช ใหย่ืนคาํขอตอพนักงานเจาหนาที ่โดยตองเสีย
คาธรรมเนียมและคาตรวจสอบศตัรูพืชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองเสียคาใชจายในการ
กําจัดศัตรูพืชและคาบรรจุหีบหอเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง 

การขอใบรับรองปลอดศตัรูพืชและการออกใบรับรองปลอดศตัรูพืชใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา 

๑๕ จัตวา แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
“มาตรา ๑๕  ทวิ เพ่ือประโยชนในการปองกันมิใหศตัรูพืชระบาดออกไป 
นอกราชอาณาจักรใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษากําหนดชื่อพืชชนิดใดเปนพืชควบคมุได 
บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีใบรับรองปลอด



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 
 

ศัตรูพืชตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง กํากับไปดวย 
มาตรา ๑๕  ตรี ในกรณีที่ใบรับรองปลอดศัตรูพืชสูญหาย หรือถูกทําลายใน

สาระสําคญัและผูรับใบรับรองดังกลาวตองการใบแทน ใหย่ืนคําขอรับใบแทนตอพนกังาน
เจาหนาที ่

การขอรับใบแทนใบรบัรองปลอดศตัรูพืชและการออกใบแทนใบรับรองปลอด
ศัตรูพืชใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีกําหนด 

มาตรา ๑๕  จตัวา เพ่ือประโยชนในการอาํนวยความสะดวกแกผูปลูกพืชเพื่อการ
สงออกบุคคลใดประสงคจะขอใหพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการ
กําจัดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชหรือแปลงปลูกพืชเพื่อการสงออก ใหย่ืนคําขอเพือ่ข้ึนทะเบียน
สถานที่เพาะปลูกพืชเพื่อการสงออกตอกรมวิชาการเกษตร 

การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญตัิกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖  บุคคลใดประสงคจะใหพนกังานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญตัินี้ในวันหยดุราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ราชการไมวาในหรือ
นอกเวลาราชการจะตองเสียคาปวยการสาํหรับการที่พนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบตัิงานดังกลาวตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จาํเปน
และใชจายไปจริง 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการจายคาปวยการและคาพาหนะเดนิทางตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ในกรณีที่มีศตัรูพืชชนิดที่อาจกอความเสยีหายรายแรงมาก ซึ่งหากไมรีบทําลาย

เสียอาจจะระบาดลุกลามทาํความเสียหายไดมาก พนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจสั่งใหเจาของจัดการ
ทําลายพืช ศตัรูพืช และพาหะนั้นเสีย หรือในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะจดัการทําลายเสีย
เอง โดยอธบิดีจะสั่งใหเจาของเปนผูเสียคาใชจายในการทําลายเทาที่จาํเปนและใชจายไปจริงก็ได” 

 
มาตรา ๑๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๐ ตรี และมาตรา 

๒๐ จัตวา แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
“มาตรา ๒๐  ทวิ เงินที่ไดจากคาตรวจสอบศตัรูพืชตามมาตรา ๑๕ และคาปวย

การตามมาตรา ๑๖ มิใหถือวาเปนรายรับตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และใหนําไปใช
จายในกิจการที่บัญญตัไิวในพระราชบัญญตัินี้โดยเฉพาะ จะจายเพื่อการอื่นมิได 

มาตรา ๒๐  ตรี ผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือฝาฝน มาตรา ๖ ทวิ 



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 
 

วรรคสอง มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
มาตรา ๒๐  จตัวา ผูใดขัดขนืหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบตัิตาม

มาตรา ๖ ตรี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท” 
 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญตัิกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๔ หรือไมปฏิบตัิตามมาตรา ๑๐ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๒๒  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง ตอง

ระวางโทษปรบัไมเกินสองพนับาท 
มาตรา ๒๓  ผูใดขดัขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัตติามมาตรา 

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

มาตรา ๒๔  ผูใดขัดคําส่ังหรือขัดขวางการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕  บรรดาความผดิตามพระราชบัญญตัินี้ที่มโีทษปรับสถานเดียว ให
อธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

มาตรา ๒๖  บรรดาพืช ศตัรูพืช หรือพาหะภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตนิี้ ที่
มิไดนําเขามาทางดานตรวจพืชก็ดี หรือนาํเขาหรือนําผานราชอาณาจกัรโดยไมชอบดวย
พระราชบัญญตัินีด้วยประการใด ๆ ก็ดี หรือพืช ศัตรูพืชหรือพาหะ ซึง่เปนวัตถุแหงการกระทําผดิ
เก่ียวกับเขตควบคุมพืชตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ ใหริบเสยี
ทั้งส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม บรรดาสิ่งที่ศาลส่ังริบใหตกเปนของกรม
วิชาการเกษตร เพ่ือจัดการตามที่เห็นสมควร” 

 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญตัิกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญตัินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบญัญัตนิี้ กําหนดคาตรวจสอบศตัรูพืชและคาปวยการ 
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกจิการอืน่เพื่อปฏิบัตติามพระราชบญัญัตนิี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได” 
 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในบญัชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบญัญัติกัก

พืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 



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 
 

“อัตราคาธรรมเนียม 
(๑) ใบอนุญาตนาํเขาหรือนาํผานสิ่งตองหาม ฉบับละ  ๒๐๐    บาท  
(๒) ใบอนญุาตนาํเขาหรือสงออกเช้ือพันธุพืช ฉบับละ  ๒๐๐    บาท 
(๓) ใบรับรองปลอดศตัรูพืช   ฉบับละ  ๒๐๐    บาท 
(๔) ใบแทนใบรับรองปลอดศตัรูพืช  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท” 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



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 
 

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 ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข  
๒๙/๘/๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

พัชรินทร/แกไข 
๖ มกราคม ๒๕๔๘ 

 


