
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 

การขอและการออกใบรับรองปลอดศตัรูพืช 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕ วรรคสอง  และมาตรา  ๒๗ แหง

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
ขอ ๒  บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชใหย่ืนคําขอใบรับรอง

ปลอดศัตรูพืชตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและ ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีทําการตรวจพืชหรือผลิตผลของพืชในสถานที่ทําการ ใหย่ืนคําขอ
ใบรับรองปลอดศัตรูพืชกอนเวลาสงออกไมนอยกวาสามชั่วโมง 

(๒) กรณีทําการตรวจพืชหรือผลิตผลของพืชนอกสถานที่ทําการ ใหย่ืนคําขอ
ใบรับรองปลอดศัตรูพืชกอนวันทําการตรวจพืชหรือผลิตผลของพืชไมนอยกวาหนึ่งวัน 

 
ขอ ๓  ผูขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชตองจัดเตรียมพืช หรือผลิตผลของพืชที่จะ

สงออกเพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดังตอไปนี ้
(๑) จัดเตรียมพืชหรือผลิตผลของพืชที่จะสงออกใหสะอาดและถูกสุขอนามัย 
(๒) แสดงบัญชีรายชื่อพืชหรือผลิตผลของพืชในแตละหีบหอตามแบบบัญชี

รายชื่อพืช หรือผลิตผลของพืชที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) บรรจุพืชหรือผลิตผลของพืชในหีบหอหรือภาชนะที่แข็งแรงและเหมาะสม 
(๔) ไมบรรจุส่ิงอ่ืนใดนอกเหนือจากพืชหรือผลิตผลของพืชตามที่ไดแจงไวในคํา

ขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชและในบัญชีรายชื่อพืชหรือผลิตผลของพืช 
 
ขอ ๔  การตรวจพืชหรือผลิตผลของพืชที่จะสงออกใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการกําจัดศัตรูพืชใหกระทําดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีตรวจไมพบศัตรูพืช ไมตองกําจัดศัตรูพืชหรือดําเนินการใดๆ เวนแตจะ

มีขอกําหนดเกี่ยวกับการกักพืชของประเทศปลายทางกําหนดไว 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๑๔/๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



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 
 

(๒) กรณีตรวจพบศัตรูพืช หรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืช พนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจสั่งใหผูขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีรมยา พนยา จุมยา คลุกยา หรือ
วิธีการอื่นใดโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของพนักงานเจาหนาที่ หรือในกรณีผูขอใบรับรองปลอด
ศัตรูพืชรองขอและพนักงานเจาหนาที่สามารถกระทําได ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการกําจัด
ศัตรูพืช โดยผูขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช เปนผูออกคาใชจายในการกําจัดศัตรูพืชและคาบรรจุหีบ
หอเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง 

 
ขอ ๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจพืช หรือผลิตผลของพืช หรือกําจัด

ศัตรูพืชเสร็จสิ้นแลว ใหผูขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชหรือเจาของนําเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
สงออกพืชหรือผลิตผลของพืชนั้น มาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือประกอบการขอใบรับรอง
ปลอดศัตรูพืช และใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานดังกลาว หาก
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการสงออกไดระบุวันสงออกพืช หรือผลิตผลของพืชนั้น ภายในสิบสี่วัน
หลังจากการตรวจพืช หรือกําจัดศัตรูพืชเสร็จสิ้นแลวใหออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชตามแบบที่
อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได 

การปฏิเสธการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๖  คําขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ไดย่ืนหรือการดําเนินการใดๆ ที่ได

ดําเนินการไวแลวตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักัิก
พืช พ.ศ. ๒๕๐๗ กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอใบรับรองปลอด
ศัตรูพืชที่ย่ืน หรือดําเนินการตามกฎกระทรวงนี ้

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ธีระ สูตะบตุร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช ใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน และเนื่องจากมาตรา ๑๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดใหการขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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