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พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

--------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
  โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกักพืช 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ 
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(มาตรา ๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “พืช”  หมายความว่า  พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ํา และพืชประเภทอื่น 
รวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า  หัว ดอก ผล 
เมล็ด  เชื้อและสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังทําพันธุ์ได้หรือตายแล้ว  และให้หมายความรวมถึง    
ตัวห้ํา ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผ้ึง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ด้วย 
  “พืชควบคุม”  หมายความว่า   พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน                 
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพืชควบคุม 
 

(“พืชควบคุมเฉพาะ” เพิ่มโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนี้) 

 

  “พืชควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า พืชที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นพืชที่ต้องมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใด  
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามข้อกําหนดของประเทศผู้นําเข้าก่อนส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร” 
  “เชื้อพันธุ์พืช”   หมายความว่า  กลุ่มเซลล์ที่มีหน่วยพันธุกรรมหลากหลาย    
ซ่ึงถ่ายทอดได้ที่รวมตัวกันเป็นชิ้นส่วนของพืชที่ยังมีชีวิตและขยายพันธุ์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เมล็ด   เนื้อเยื่อหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช และให้หมายความรวมถึงสารพันธุกรรม ซ่ึง
สามารถถ่ายทอดลักษณะที่สารพันธุกรรมนั้นควบคุมอยู่ได้ ทั้งนี้ เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ 
  “ดิน” หมายความว่า ดินชนิดที่มีอินทรีย์วัตถุหรือเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชได้ 
  “ศัตรูพืช” หมายความว่า ส่ิงซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้อโรคพืช แมลง สัตว ์
หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช 
  “พาหะ” หมายความว่า เครื่องปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือส่ิงอื่นที่ใช้ห่อหุ้มมา
พร้อมกับพืช ปุ๋ยอินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นสื่อนําศัตรูพืช 
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  “ส่ิงต้องห้าม” หมายความว่า พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นส่ิงต้องห้าม 
  “ส่ิงกํากัด”   หมายความว่า พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นส่ิงกํากัด 
  “ส่ิงไม่ต้องห้าม” หมายความว่า พืชอย่างอื่นที่ไม่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกํากัด 
  “เจ้าของ”  หมายความรวมถึง ตัวแทนเจ้าของ ผู้ครอบครองสิ่งของและ         
ผู้ควบคุมยานพาหนะขนส่งสิ่งของนั้นด้วย 
 

(“การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช” เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้) 

 
  “การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช”  หมายความว่า กระบวนการประเมิน
หลักฐานด้านชีววิทยา หรือด้านวิทยาศาสตร์อื่น และด้านเศรษฐกิจเพื่อบ่งชี้ว่าศัตรูพืชชนิดใด
ควรจะต้องมีการควบคุม และระดับความเข้มงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะนํามาใช้ใน
การควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้น” 
  “นําเข้า”   หมายความว่า   นําหรือส่ังให้ส่งเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วย  
วิธีใดๆ 
 

(“นําผ่าน”ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  “นําผ่าน”   หมายความว่า   นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักรไม่ว่าจะมีการเปลี่ยน
ถ่ายยานพาหนะหรือไม่ก็ตาม” 
  “ส่งออก”   หมายความว่า   นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ว่าด้วย    
วิธีใดๆ 
  “ด่านตรวจพืช”   หมายความว่า   ด่านตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน                 
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อตรวจพืช ส่ิงต้องห้าม ส่ิงกํากัด และเชื้อพันธุ์พืชที่นําเข้าหรือนําผ่าน 
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  “สถานกักพืช”   หมายความว่า    สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน                   
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นที่สําหรับกักพืช ส่ิงต้องห้าม ส่ิงกํากัด และเชื้อพันธุ์พืช เพื่อสังเกต
ตรวจสอบและวิจัย 
  “เขตควบคุมศัตรูพืช”   หมายความว่า    ท้องที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดใน               
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช 
 

(“ใบรับรองสุขอนามัยพืช”เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ ดังนี้) 

 
  “ใบรับรองสุขอนามัยพืช”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกโดยหน่วยงาน            
ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกซึ่งพืช เชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะเพื่อรับรองว่าพืช เชื้อพันธุ์พืช  
หรือพาหะที่ส่งออกปลอดจากศัตรูพืชตามข้อกําหนดของประเทศผู้นําเข้า” 
 

(“ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ” เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช       
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้) 

 
  “ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่
ออกโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกซึ่งพืช  เชื้อพันธุ์พืช  หรือพาหะเพื่อรับรองว่า 
พืช  เชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะที่ได้นําหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร และถูกส่งต่อ  ไปประเทศอื่น
ปลอดจากศัตรูพืชของประเทศไทยตามข้อกําหนดของประเทศผู้นําเข้า 
 

(“ใบรับรองสุขอนามัย” เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนี้) 

 
  “ใบรับรองสุขอนามัย”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกโดยหน่วยงานผู้มี
อํานาจของประเทศที่ส่งออกพืชควบคุมเฉพาะเพื่อรับรองว่าพืชควบคุมเฉพาะที่ส่งออกปลอด
จากเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามข้อกําหนดของประเทศผู้
นําเข้า” 
  “คณะกรรมการ”   หมายความวา่  คณะกรรมการกักพืช  
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  “อธิบดี”   หมายความว่า  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”    หมายความว่า   อธิบดีและผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี”   หมายความว่า   รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและในการปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องร้องขอ 
 

(ความในมาตรา ๕ ทวิ เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้) 

  

  มาตรา ๕ ทวิ  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า   “คณะกรรมการกักพืช”   
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมประมงหรือ
ผู้แทน  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้แทน  อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้แทน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
หรือผู้แทน  อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้แทน    
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน  ผู้อํานวยการการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน  ผู้ว่าการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน           
ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน  ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือผู้แทน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
แห่งละหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คน    เป็นกรรมการ และให้
ผู้อํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
  ให้กรมวิชาการเกษตรทําหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ งานธุรการ  และ
ดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการ 
 
 
 



  หน้า ๖ จาก ๒๒ 

 

(ความในมาตรา ๕ ตรี เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้) 

 
  มาตรา ๕  ตรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี               
แต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
 

 (ความในมาตรา ๕ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ดังนี้) 

 
  มาตรา  ๕  จัตวา   นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๕ ตรี   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีให้ออก 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

 (ความในมาตรา ๕ เบญจ เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ดังนี้) 

 
  มาตรา   ๕  เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม      
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 



  หน้า ๗ จาก ๒๒ 

 

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน     ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

 (ความในมาตรา ๕ ฉ เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้)  
 (ความในมาตรา ๕ ฉ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๕ ฉ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเป็นสิ่ง
ต้องห้ามหรือสิ่งกํากัด และการกําหนดชื่อเชื้อพันธุ์พืชที่จะควบคุม  การกําหนดพืชควบคุมและ
พืชควบคุมเฉพาะ 
 (๒) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการกําหนดด่านตรวจพืชและสถานกักพืช 
 (๓) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการกําหนดกิจการที่สามารถนําเข้าหรือนําผ่านซึ่ง
ส่ิงต้องห้ามได้ตามมาตรา ๘ (๒) และการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการนําเข้า
หรือนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม เพื่อการค้า หรือเพื่อกิจการอื่นตามมาตรา ๘ (๒) 
 (๔) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข   ใน
การนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม หรือสิ่งกํากัดตามมาตรา ๑๐   และการกําหนดค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืช  การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรอง
สุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อและการออกใบรับรองตามมาตรา ๑๕ 
 (๕) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการกําหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพืชควบคุม
เฉพาะที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยตามมาตรา ๑๕ ฉ 
 (๖) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีหรืออธิบดีให้มีการแก้ ไขพระราชบัญญั ตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ  ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกักพืชตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ
กฎหมายอื่นที่มีผลกระทบต่อการดําเนินการเพื่อการกักพืช 



  หน้า ๘ จาก ๒๒ 

 

 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 

(ความในมาตรา ๕ สัตต เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้) 

 
  มาตรา ๕   สัตต    คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  ให้นํามาตรา ๕ เบญจ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 
 

 (ความในมาตรา ๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 
 (ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช      (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๖  เมื่อมีกรณีจําเป็นจะต้องป้องกันศัตรูพืชชนิดใดมิให้ระบาดเข้ามาใน
ราชอาณาจักร   หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ
ของมนุษย์ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กําหนดชื่อพืช  ศัตรูพืช หรือพาหะเป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกํากัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่
กรณี  โดยประกาศนั้นจะระบุชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะชนิดใดหรือแหล่งกําเนิดของพืช ศัตรูพืช 
หรือพาหะดังกล่าว หรือจะกําหนดข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
  ในการกําหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันศัตรูพืชชนิดใดโดยเฉพาะมิให้ระบาดเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนั้น  รัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้เดินทางมาจากแหล่งที่มีศัตรูพืชชนิดนั้นกําลังระบาด
อยู่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามแบบที่อธิบดีกําหนดไว้อีกด้วยก็ได้ 
  ส่ิงต้องห้ามหรือสิ่งกํากัดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง เมื่อหมดความจําเป็นแล้วให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิกถอนเสีย 
 
 



  หน้า ๙ จาก ๒๒ 

 

 (ความในมาตรา ๖ ทวิ เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้)  

 
  มาตรา ๖ ทวิ  เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช ให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชื่อเชื้อพันธุ์พืชที่จะ
ควบคุม 
 

(ความในวรรคสองของมาตรา ๖ ทวิ  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าหรือส่งออกซึ่งเชื้อพันธุ์พืชที่รัฐมนตรีประกาศตาม     วรรค
หนึ่ง   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี     และในการนําเข้าจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช
กํากับมาด้วย 
  การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

(ความในมาตรา ๖ ตรี เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้) 

 
  มาตรา ๖  ตรี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในแหล่งปลูกพืช  สถานที่
รวบรวมหรือเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ทวิ   วรรคหนึ่ง    
ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ของเชื้อพันธุ์พืช  ในการนี้ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งปลูกพืชหรือสถานที่นั้นได้ 
 
 
 
 



  หน้า ๑๐ จาก ๒๒ 

 

(ความในมาตรา ๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา  ๗   ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ   ใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดท่าเรือ  ท่าอากาศยาน  หรือสถานที่แห่งใดอันมีเขตกําหนดเป็น ด่าน
ตรวจพืชหรือเป็นสถานกักพืชได้ 
 

(ความในมาตรา ๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๘  บุคคลใดนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งส่ิงต้องห้ามต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
และต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) การนําเข้าหรือนําผ่านเพื่อการทดลองหรือวิจัย ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับมาด้วย  หรือในกรณีการนําเข้าหรือนําผ่านส่ิงต้องห้ามซ่ึงเป็นศัตรูพืช หรือพาหะที่
ไม่ใช่พืชต้องมีหนังสือรับรองสิ่งต้องห้ามของหน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศ  ที่ส่งออกซึ่งสิ่ง
ต้องห้ามนั้นกํากับมาด้วย 
 (๒) การนําเข้าหรือนําผ่านเพื่อการค้า หรือเพื่อกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาด้วย  และ
ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

(ความในมาตรา ๙ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๙  ห้ามมิให้บุคคลใดนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งกํากัด เว้นแต่จะมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชกํากับมาด้วย 
 

 
 



  หน้า ๑๑ จาก ๒๒ 

 

(ความในมาตรา ๑๐  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๑๐  การนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามหรือส่ิงกํากัดนั้น  จะต้อง
นําเข้าหรือนําผ่านทางด่านตรวจพืชเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ    และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

(ความในมาตรา ๑๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๑๑     ผู้ใดนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งไม่ต้องห้ามต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับมาด้วยและต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 

(ความในมาตรา ๑๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 

  มาตรา ๑๒    ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
อํานาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจค้นคลังสินค้า  ยานพาหนะ  หีบห่อ  ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขต          
ด่านตรวจพืชหรือเขตควบคุมศัตรูพืช  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการนําเข้าหรือนําผ่านซึ่ง พืช 
ส่ิงต้องห้าม ส่ิงกํากัด หรือสิ่งไม่ต้องห้าม อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ตรวจค้นสถานที่  บุคคล หรือยานพาหนะใดๆ นอกเขตด่านตรวจพืชหรือ
นอกเขตควบคุมศัตรูพืชในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า  พืช ส่ิงต้องห้าม ส่ิงกํากัด   หรือสิ่ง
ไม่ต้องห้ามท่ีอยู่ในความครอบครองเป็นหรือมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก  
และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ส่ิงดังกล่าว หรือสิ่งที่



  หน้า ๑๒ จาก ๒๒ 

 

เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน  ทําลาย  หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจาก
เดิม  และถ้าการค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระทําต่อไปก็ได้ 
 (๓) เก็บหรือนําพืช  ส่ิงต้องห้าม  ส่ิงกํากัด  ส่ิงไม่ต้องห้าม  หรือสิ่งใดๆ ที่
เกี่ยวข้องในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์ เมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นหรือมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก 
 (๔) ยึด หรือกักไว้ซ่ึงพืช ส่ิงต้องห้าม ส่ิงกํากัด ส่ิงไม่ต้องห้าม หรือสิ่งใดๆ   ที่
เกี่ยวข้องตามกําหนดเวลาที่เห็นจําเป็น  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นหรือมีศัตรูพืชที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก 

 

 (ความในมาตรา ๑๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 
(ความในมาตรา ๑๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 

  มาตรา ๑๓   เพื่อป้องกันศัตรูพืชมิให้ระบาดเข้ามาในราชอาณาจักร               
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช  ส่ิงต้องห้าม  ส่ิงกํากัด  ส่ิงไม่ต้องห้าม 
หรือเชื้อพันธุ์พืช  ที่นําเข้าหรือนําผ่านดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช รมยา พ่นยา หรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่เห็นว่าจําเป็น
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 (๒) ยึดหรือกักไว้ ณ สถานกักพืช หรือ ณ ที่ใดๆ ตามกําหนดเวลาที่เห็นว่า
จําเป็น 
 (๓) ส่ังให้ ผู้นําเข้าซ่ึงพืช  ส่ิงต้องห้าม  ส่ิงกํากัด  ส่ิงไม่ต้องห้าม   หรือ         
เชื้อพันธุ์พืชที่มีศัตรูพืชติดเข้ามาด้วย  ส่งสิ่งนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (๔) ทําลายเท่าท่ีเห็นว่าจําเป็น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีศัตรูพืชที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมากและไม่อาจดําเนินการแก้ไขโดยวิธีตาม (๑) ได้ 
 

 
 
 



  หน้า ๑๓ จาก ๒๒ 

 

(ความในมาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนี้) 

 
  มาตรา ๑๓/๑ บรรดาสิ่งที่เก็บ ยึดหรือกักไว้ตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) และ
มาตรา ๑๓ (๒) ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครอง   หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้อง
คดี หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ  และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิใด้ร้องขอรับคืน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึดหรือกักหรือวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาล
พิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ  แล้วแต่กรณี  ให้ตกเป็นของกรมวิชาการเกษตร 
  ถ้าส่ิงที่เก็บ ยึดหรือกักไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นของเสียหายง่าย  หรือถ้าเก็บไว้จะ
เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย   หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น          
ให้อธิบดีมีอํานาจส่ังทําลาย  หรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร 
 

(ความในมาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๑๔   ห้ามมิให้บุคคลใดนําพืช ส่ิงต้องห้าม  ส่ิงกํากัด หรือเชื้อพันธุ์พืช
ออกไปจากด่านตรวจพืช  สถานกักพืช  หรือยานพาหนะในกรณีนําผ่านราชอาณาจักร  หรือ
จากท่ีใดๆ ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่ังยึดหรือกักไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 

(ความในมาตรา ๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 
(ความในมาตรา ๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๑๕  บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  หรือใบรับรอง    
สุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืช  
ตามอัตราที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



  หน้า ๑๔ จาก ๒๒ 

 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรอง     
สุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อให้แก่ผู้ยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่     
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ  
แล้วแต่กรณีตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ           
และการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ ให้เป็น   ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ    โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

(ความในมาตรา ๑๕ ทวิ   เพิ่มโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ดังนี้) 

 
  มาตรา  ๑๕  ทวิ  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้ศัตรูพืชระบาดออกไป  นอก
ราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดชื่อพืชชนิดใดเป็นพืชควบคุมได้ 
 

(ความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ ทวิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  บุคคลใดประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับไปด้วย 
 

 (ความในมาตรา ๑๕ ทวิ   เพิ่มโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ดังนี้) 
(ความในมาตรา ๑๕ ตรี ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 

  มาตรา ๑๕ ตรี   ในกรณีที่ใบรับรองสุขอนามัยพืช  ใบรับรองสุขอนามัยพืช
สําหรับการส่งต่อ หรือใบรับรองสุขอนามัย  สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญและผู้รับ
ใบรับรองดังกล่าวต้องการใบแทน  ให้ยื่นคําขอรับใบแทนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 



  หน้า ๑๕ จาก ๒๒ 

 

  การขอรับใบแทน และการออกใบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

 (ความในมาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ดังนี้) 

 
  มาตรา ๑๕ จัตวา  เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ปลูกพืชเพื่อ
การส่งออก บุคคลใดประสงค์จะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
การกําจัดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชหรือแปลงปลูกพืชเพื่อการส่งออก ให้ยื่นคําขอเพื่อขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะปลูกพืชเพื่อการส่งออกต่อกรมวิชาการเกษตร 
  การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

(ความในมาตรา ๑๕ เบญจ เพิ่มโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ ดังนี้)  

 
  มาตรา ๑๕ เบญจ  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมพืชที่จะส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร    ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษากําหนดให้พืชใดเป็นพืชควบคุมเฉพาะ โดยจะกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของพืช เชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามข้อกําหนด
ของประเทศผู้นําเข้าไว้ด้วยก็ได้ 
 

(ความในมาตรา ๑๕ ฉ เพิ่มโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนี้) 

 
  มาตรา ๑๕ ฉ  บุคคลใดประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะ ต้องมีใบรับรอง
สุขอนามัยกํากับไปด้วย    และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตามอัตราท่ีอธิบดีกําหนด     
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



  หน้า ๑๖ จาก ๒๒ 

 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกใบรับรองสุขอนามัยให้แก่ผู้ยื่นคําขอตาม 
วรรคหนึ่ง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยตามอัตรา     ที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  การขอใบรับรองสุขอนามัย และการออกใบรับรองสุขอนามัย  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 

(ความในมาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๑๖   บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  หรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่า  ใน
หรือนอกเวลาราชการจะต้องเสียค่าป่วยการสําหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงและต้องจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เท่าท่ีจําเป็นและใช้จ่ายไปจริง 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทาง
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
  มาตรา ๑๗   เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจก่อความเสียหายร้ายแรงปรากฎขึ้นใน
ท้องที่ใด  หรือมีเหตุอันสมควรควบคุมศัตรูพืชในท้องที่ใด  ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนด
ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ  ชนิดของพืช  ศัตรูพืชและพาหะที่ควบคุม 
และให้กําหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเท่าที่จําเป็น ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้    ณ ศาลา
กลางจังหวัด  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการของกํานันและที่ทําการของผู้ใหญ่บ้านใน ท้องที่นั้น 
 

  มาตรา ๑๘  เมื่อได้ประกาศกําหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗  แล้ว  
ห้ามมิให้บุคคลใด นําพืช ศัตรูพืชหรือพาหะออกไปนอก หรือนําเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืช 
ตามท่ีประกาศระบุไว้  เว้นแต่จะได้ผ่านการตรวจและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 



  หน้า ๑๗ จาก ๒๒ 

 

  มาตรา ๑๙   บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ใช้บังคับในกรณีพืช 
ศัตรูพืชและพาหะตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗ ภายในเขตควบคุมศัตรูพืช  หรือที่จะนําออกไป
นอกหรือนําเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืชโดยอนุโลม 
 

(ความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช      (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 

  ในกรณีที่มีศัตรูพืชชนิดที่อาจก่อความเสียหายร้ายแรงมาก ซ่ึงหากไม่รีบทําลาย
เสียอาจจะระบาดลุกลามทําความเสียหายได้มาก    พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังให้เจ้าของ
จัดการทําลายพืช   ศัตรูพืช และพาหะนั้นเสีย หรือในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดการ
ทําลายเสียเอง  โดยอธิบดีจะส่ังให้เจ้าของเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการทําลายเท่าที่จําเป็นและใช้
จ่ายไปจริงก็ได้ 

 
  มาตรา ๒๐  เมื่ออธิบดีเห็นว่า ศัตรูพืชที่ได้ประกาศตามมาตรา ๑๗  ถูกทําลาย
หมดสิ้นแล้ว หรือเห็นว่าหมดความจําเป็นแล้ว ให้อธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศตามมาตรา 
๑๗ นั้นเสีย 
 

(ความในมาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ดังนี้) 

 
  มาตรา ๒๐ ทวิ   เงินที่ได้จากค่าตรวจสอบศัตรูพืชตามมาตรา  ๑๕  และ         
ค่าป่วยการตามมาตรา ๑๖ มิให้ถือว่าเป็นรายรับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้
นําไปใช้จ่ายในกิจการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยเฉพาะ จะจ่ายเพื่อการอื่นมิได้ 

 
(ความในมาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ดังนี้) 

 
  มาตรา ๒๐ ตรี   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๖ ทวิ 
วรรคสอง มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 



  หน้า ๑๘ จาก ๒๒ 

 

(ความในมาตรา ๒๐ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ดังนี้) 

 
  มาตรา ๒๐ จัตวา   ผู้ใดขัดขืนหรือขัดขวางมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖ ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

 (ความในมาตรา ๒๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 
(ความในมาตรา ๒๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 

  มาตรา ๒๑   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘  มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง 
หรือมาตรา   ๑๕ ฉ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 

(ความในมาตรา ๒๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  
(ความในมาตรา ๒๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๒๒   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน             
ส่ีพันบาท 
 

(ความในมาตรา ๒๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๒๓   ผู้ใดขัดขืนหรือขัดขวางมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 
๑๒ หรือมาตรา ๑๓  (๑)  (๒) หรือ (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส่ังตาม
มาตรา ๑๓ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท   หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 



  หน้า ๑๙ จาก ๒๒ 

 

 
(ความในมาตรา ๒๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๒๔   ผู้ใดขัดคําส่ังหรือขัดขวางการกระทําของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙  วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 

 (ความในมาตรา ๒๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๒๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว    ให้
อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ 
 

(ความในมาตรา ๒๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๒๖  บรรดาพืช ศัตรูพืช หรือพาหะภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  
ที่มิได้นําเข้ามาทางด่านตรวจพืชก็ดี   หรือนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้ด้วยประการใดๆ ก็ดี   หรือพืช  ศัตรูพืชหรือพาหะ ซ่ึงเป็นวัตถุแห่งการกระทํา
ผิดเกี่ยวกับเขตควบคุมพืชตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๘  
ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ บรรดาสิ่งที่ศาล  ส่ังริบให้ตกเป็น
ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร 
 

(ความในมาตรา ๒๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
  มาตรา ๒๗    ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ   ตาม
พระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่   ออกกฎกระทรวงกําหนด



  หน้า ๒๐ จาก ๒๒ 

 

ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  กําหนดค่าตรวจสอบศัตรูพืชและค่าป่วยการ  
ยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
(บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 
 (บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 
อัตราค่าธรรมเนียม 

 
----------------------------- 

 
 (๑) ใบอนุญาตนําเข้าหรือนําผ่านส่ิงต้องห้าม ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 (๒) ใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกเชื้อพันธุ์พืช ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 (๓) ใบรับรองสุขอนามัยพืช ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 (๔) ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ  ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 (๕) ใบรับรองสุขอนามัย ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 (๖) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 (๗) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 (๘) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      จอมพล ถนอม กิตติขจร 
            นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ:   
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกัน
โรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้บัญญัติให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการควบคุมและกักพืชได้ต่อเมื่อพืชที่ได้
นําเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นศัตรูพืชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   ซึ่งอาจจะทําให้โรคพืชต่างๆ ระบาด
แพร่หลายได้ในระหว่างนําพืชนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนที่จะมีการควบคุมและกักพืชไว้  ไม่บังเกิดผลสมความ
มุ่งหมายที่จะป้องกันโรคและศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพตามข้อตกลงที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกร่วมอยู่ใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศ  สมควร ที่จะขยายการควบคุมและกักพืชให้กว้างขวางออกไปอีก ทั้งการนําเข้าหรือนํา
ผ่านราชอาณาจักร ไม่ว่าทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ เพื่อให้การป้องกันโรคและศัตรูพืชได้ผลสมตามเจตนา 
ฉะนั้น จึงจําเป็นที่จะต้องยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ และตราพระราชบัญญัติกัก
พืชขึ้นใหม่ใช้บังคับแทน 
   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ โดยที่
พระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับมาตราการในการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของศัตรูพืชไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ทําให้การควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของศัตรูพืชไม่เหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราเพื่อกําหนดให้มี
คณะกรรมการกักพืชขึ้นทําหน้าที่ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพิ่ม
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุม  และตรวจสอบการนําเข้าและส่งออกซึ่งพืชและเชื้อพันธุ์พืช  การตรวจและควบคุม
เชื้อพันธุ์พืช  การกําหนดให้มีการ    จดทะเบียนสถานที่เพาะพืชเพื่อการส่งออก การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช  
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษและอํานาจในการเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้
กําหนดให้แยกค่าป่วยการของพนักงานเจ้าหน้าที่และค่าตรวจสอบศัตรูพืชออกจากค่าธรรมเนียมทั่วไปเพื่อให้
สามารถนําไปใช้ได้ในกิจการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  กับได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกักพืช เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศให้พืช ศัตรูพืช และพาหะ
เป็นสิ่งต้องห้าม  และแก้ไขหลักเกณฑ์การนําเข้า  หรือนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม ส่ิงกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม รวมทั้ง
เพิ่มเติมการควบคุมดูแลพืชที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและ
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ  ตลอดจนแก้ไขอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และ
ควบคุมโรคและศัตรูพืชให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมใบรับรองที่
กําหนดขึ้นใหม่ จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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• พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๒๗ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๐๗ 

• พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๗ ก  วันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

• พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๕๑ 


