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พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๒
---------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
เปนปที ่๑๙ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให   
ประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกักพืช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ  สภา

รางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา  ดังตอไปน้ี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันโรคและศตัรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕
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(ความในมาตรา ๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี
“พืช หมายความวา  พันธุพืชทุกชนิดทั้งพืชบก  พืชนํ ้า  และพืชประเภทอื่น  รวมท้ังสวนหน่ึง

สวนใดของพืช  เชน   ตน  ตา   ตอ  แขนง  หนอ  กิ่ง  ใบ   ราก   เหงา   หัว  ดอก  ผล  เมล็ด  เช้ือและ
สปอรของเห็ด  ไมวาที่ยังท ําพันธุไดหรือตายแลว   และใหหมายความรวมถึงตัวหํ ้า  ตัวเบียน  ตัวไหม
ไขไหม  รังไหม  ผึ้ง  รังผ้ึง  และจุลินทรียดวย

“พืชควบคุม”  หมายความวา   พืชที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปน
พืชควบคุม

“เชื้อพันธุพืช”   หมายความวา   กลุมเซลลที่มีหนวยพันธุกรรมหลากหลาย ซึ่งถายทอดไดที่รวม
ตัวกันเปนชิ้นสวนของพืชที่ยังมีชีวิตและขยายพันธุได ไมวาจะอยูในรูปของเมล็ด เน้ือเย่ือหรือ    สวน
หนึ่งสวนใดของพืช   และใหหมายความรวมถงึสารพนัธุกรรม    ซึ่งสามารถถายทอดลักษณะที่สารพันธุ
กรรมน้ันควบคุมอยูได ทั้งนี ้เฉพาะที่ใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ

“ดิน”  หมายความวา   ดินชนิดท่ีมีอินทรียวัตถุหรือเปนท่ีอาศัยของศัตรูพืชได
“ศัตรูพืช”  หมายความวา   สิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช    เชน   เช้ือโรคพืช   แมลง   สัตว    หรือพืช

ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช
“พาหะ”   หมายความวา  เคร่ืองปลูก   ดิน  ทราย  ภาชนะ  หรือส่ิงอ่ืนท่ีใชหอหุมมาพรอมกับพืช

ปุยอินทรียหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจเปนส่ือนํ าศัตรูพืช
“สิ่งตองหาม”   หมายความวา   พืช   ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดในราชกิจจานุ

เบกษาใหเปนสิ่งตองหาม
“สิ่งก ํากัด”   หมายความวา   พืช  ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดในราชกิจจานุเบก

ษาใหเปนสิ่งก ํากัด
“สิ่งไมตองหาม”   หมายความวา   พืชอยางอื่นที่ไมเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งก ํากัด
“เจาของ”   หมายความรวมถึง    ตัวแทนเจาของ  ผูครอบครองสิ่งของและผูควบคุมยานพาหนะ

ขนสงสิ่งของนั้นดวย
“นํ าเขา”   หมายความวา   นํ าหรือสั่งใหสงเขามาในราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ
“นํ าผาน”   หมายความวา   นํ าหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนลงหรือขนถายยานพาหนะ
“สงออก”   หมายความวา   นํ าหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ
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“ดานตรวจพืช”   หมายความวา    ดานตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกํ าหนดในราชกิจจานุเบกษา  เพ่ือ
ตรวจพืช สิ่งตองหาม สิ่งก ํากัด และเชื้อพันธุพืชที่น ําเขาหรือนํ าผาน

“สถานกักพืช”   หมายความวา    สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปน
ที่ส ําหรับกักพืช สิ่งตองหาม   สิ่งก ํากัด   และเชื้อพันธุพืช  เพื่อสังเกตตรวจสอบและวิจัย

“เขตควบคุมศัตรูพืช”   หมายความวา    ทองที่ที่อธิบดีประกาศก ําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนเขตปองกันหรือกํ าจัดศัตรูพืช

“คณะกรรมการ”   หมายความวา   คณะกรรมการกกัพืช
“อธบิดี”   หมายความวา    อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“พนักงานเจาหนาที”่    หมายความวา   อธิบดีและผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัติน้ี
“รัฐมนตรี”   หมายความวา   รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี”

มาตรา ๕ พนักงานเจาหนาท่ีตองมีบัตรประจํ าตัวตามแบบที่ก ําหนดในกฎกระทรวง และใน
การปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติน้ี ตองแสดงบัตรประจํ าตัวเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวของรองขอ

(ความในมาตรา  ๕  ทวิ  มาตรา ๕ ตรี มาตรา ๕ จัตวา มาตรา ๕ เบญจ มาตรา ๕ ฉ และมาตรา 
๕ สัตต เพิ่มโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้)

มาตรา ๕   ทวิ  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา   “คณะกรรมการกกัพืช”   ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมประมงหรือผูแทน  อธิบดีกรม      
ปศุสัตวหรือผูแทน    อธิบดีกรมปาไมหรือผูแทน    อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูแทน    อธิบดีกรม
ศุลกากรหรือผูแทน     อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรหรือผูแทน    เลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน    ผูอํ านวยการการทาเรือแหงประเทศไทยหรือผูแทน    ผูวาการการทา
อากาศยานแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือผูแทน   ผูอํ านวยการ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติหรือผูแทน   ผูแทนกระทรวงพาณิชยและผูแทน
กระทรวงมหาดไทยแหงละหนึ่งคน  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินส่ีคน  เปนกรรมการ 
และใหผูอ ํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ
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ใหกรมวิชาการเกษตรทํ าหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานธุรการ   และด ําเนินงานตาม
มติของคณะกรรมการใหแกคณะกรรมการ

มาตรา ๕  ตรี    กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตง
ต้ังอีกได

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรีแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตํ าแหนง  ใหผูไดรับ
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในต ําแหนงเทากับวาระที่เหลือ
อยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว

มาตรา  ๕  จัตวา    นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา  ๕ ตรี   กรรมการผู
ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตํ าแหนงเม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ได       

กระท ําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา   ๕  เบญจ    ในการประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา   
ก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม   ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ  
หนาท่ีได  ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลง
คะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๕ ฉ ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ใหค ําแนะนํ าแกรัฐมนตรีในเร่ืองดังตอไปน้ี
(๑) การก ําหนดช่ือพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนส่ิงตองหามหรือส่ิงกํ ากัด  และการก ําหนดช่ือ     

เชื้อพันธุพืชที่จะควบคุมและการก ําหนดพืชควบคุม
(๒) การก ําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช
(๓) การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก ําหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ

มาตรา ๕   สัตต    คณะกรรมการมีอํ านาจแตงต้ังอนุกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะเพ่ือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ใหน ํามาตรา ๕ เบญจ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

(ความในมาตรา ๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๖ เมื่อมีกรณีจํ าเปนจะตองปองกันศัตรูพืชชนิดหน่ึงชนิดใดมิใหระบาดเขามาในราช
อาณาจักร  ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก ําหนดช่ือ
พืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะชนิดใดเปนส่ิงตองหามหรือส่ิงกํ ากดัตามพระราชบัญญัติน้ี แลวแตกรณี  และใน
ประกาศนั้นจะระบุก ําหนดช่ือพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะ  ชนิดใด  จากแหลงใด  หรือจะกํ าหนด  ขอยกเวน
หรือเง่ือนไขใดๆ ไวดวยก็ได

ในการกํ าหนดเงื่อนไขเพื่อปองกันศัตรูพืชชนิดใดโดยเฉพาะมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร
น้ัน  รัฐมนตรีจะก ําหนดใหผูเดินทางมาจากแหลงที่มีศัตรูพืชชนิดนั้นก ําลังระบาดอยูแจงตอพนักงานเจา
หนาที่ตามแบบที่อธิบดีก ําหนดไวอีกดวยก็ได

สิ่งตองหามหรือสิ่งก ํากัดดังกลาวในวรรคหนึ่ง  เม่ือหมดความจํ าเปนแลวใหประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเพิกถอนเสีย

(ความในมาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ ตรี เพิ่มโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒)
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มาตรา ๖ ทวิ  เพื่อควบคุมและปองกันการระบาดของศัตรูพืช  ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก ําหนดชื่อเชื้อพันธุพืชที่จะควบคุม

หามมิใหผูใดน ําเขาหรือสงออกซ่ึงเช้ือพันธุพืชท่ีรัฐมนตรีประกาศตามวรรคหน่ึง  เวนแตจะได
รับอนุญาตจากอธบิดี  และในการนํ าเขาจะตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํ ากับมาดวย

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธบิดีกํ าหนด

มาตรา ๖  ตรี   ใหพนักงานเจาหนาที่มีอ ํานาจเขาไปในแหลงปลูกพืช   สถานท่ีรวบรวมหรือ
เก็บรักษาเชื้อพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดตามมาตรา ๖ ทว ิ วรรคหน่ึง   ในระหวางพระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํ าการ เพื่อตรวจสอบและศึกษาการใชประโยชนของเชื้อพันธุพืช ในการ
น้ีใหมีอํ านาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือ  ผูครอบ
ครองแหลงปลูกพืชหรือสถานที่นั้นได

 (ความในมาตรา ๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา  ๗  ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการมีอํ านาจประกาศในราชกิจจา        
นุเบกษา กํ าหนดทาเรือ ทาอากาศยาน หรือสถานที่แหงใดอันมีเขตกํ าหนดเปนดานตรวจพืชหรือเปน
สถานกักพืชได

มาตรา ๘ หามมิใหบุคคลใดนํ าเขาหรือนํ าผานซึ่งสิ่งตองหาม  เวนแตไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีและมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจาหนาที่ของประเทศที่สงสิ่งตองหามนั้น  หรือหนังสือสํ าคัญ
อยางอ่ืนอันเปนท่ีเช่ือถือไดสํ าหรับประเทศท่ีไมมีการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํ ากับมาดวย  และใน
กรณีน ําเขาน้ี อธิบดีจะอนุญาตไดเฉพาะเพ่ือประโยชนในการทดลองหรือการวิจัยเทาน้ัน

มาตรา ๙ หามมิใหบุคคลใดนํ าเขาหรือนํ าผานซึ่งสิ่งก ํากัด เวนแตจะมีใบรับรองปลอดศัตรู
พืชของเจาหนาที่ของประเทศซึ่งสงสิ่งกํ ากัดน้ันออก  หรือหนังสือสํ าคัญอยางอ่ืนอันเปนที่เชื่อถือได
ส ําหรับประเทศท่ีไมมีการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํ ากับมาดวย
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มาตรา ๑๐ การนํ าเขาหรือนํ าผานซึ่งสิ่งตองหามหรือสิ่งก ํากัดนั้น  จะตองนํ าเขาหรือนํ าผาน
ทางดานตรวจพืชเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ    และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอก ําหนดในกฏ   
กระ ทรวง

มาตรา ๑๑  ผูใดนํ าเขาหรือนํ าผานซึ่งสิ่งไมตองหาม  ใหแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ี
กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒   พนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ หีบหอ ตลอดจนตัว
บุคคลภายในเขตดานตรวจพืช  หรือเขตควบคุมศัตรูพืชได เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวานํ าเขาหรือนํ าผาน 
ซึ่งพืช สิ่งตองหามหรือสิ่งก ํากัด อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติน้ี

(ความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติกัก
พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๑๓   เพื่อปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช สิ่งตองหาม สิ่งก ํากัด หรือเช้ือพันธุพืชท่ีนํ าเขาหรือนํ าผาน ดังตอไปน้ี

(๑) รมยา พนยา หรือใชวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นจํ าเปน โดยเจาของเปนผูออกคาใชจาย
(๒) ยึดหรือกักไว ณ สถานกักพืชหรือ ณ ที่ใด ๆ ตามก ําหนดเวลาท่ีเห็นจํ าเปน
(๓) สั่งใหผูนํ าเขาซึ่งพืช  สิ่งตองหาม   สิ่งก ํากัด  หรือเช้ือพันธุพืชท่ีมีศัตรูพืชติดเขามาดวย 

สงสิ่งนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
(๔) ท ําลายเทาที่เห็นจํ าเปน ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือวามีศัตรูพืช

มาตรา ๑๔   หามมิใหบุคคลใดนํ าพืช   สิ่งตองหาม  สิ่งก ํากัด  หรือเช้ือพันธุพืชออกไปจาก
ดานตรวจพืช  สถานกักพืช  หรือยานพาหนะในกรณีนํ าผานราชอาณาจักร  หรือจากท่ีใดๆ ซึ่งพนักงาน   
เจาหนาที่ไดสั่งยึดหรือกักไว  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ี
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มาตรา ๑๕  บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชเพื่อแสดงวาพืชหรือผลิตผลของ 
พืชที่จะสงออกนั้นปลอดศัตรูพืช ใหยื่นคํ าขอตอพนักงานเจาหนาท่ี  โดยตองเสียคาธรรมเนียมและคา
ตรวจสอบศัตรูพืชตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง และตองเสียคาใชจายในการก ําจัดศัตรูพืชและคาบรรจุ
หีบหอเทาท่ีจํ าเปนและใชจายไปจริง

การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชใหเปนไปตามหลักเกณฑ     
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

(ความในมาตรา ๑๕ ทวิ  มาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๙ แหงพระราช
บัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)

มาตรา  ๑๕  ทวิ   เพ่ือประโยชนในการปองกันมิใหศัตรูพืชระบาดออกไปนอกราชอาณาจักร   
ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก ําหนดชื่อพืชชนิดใด
เปนพืชควบคุมได

บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมตามวรรคหน่ึง จะตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสอง กํ ากับไปดวย

มาตรา ๑๕ ตรี   ในกรณีท่ีใบรับรองปลอดศัตรูพืชสูญหาย หรือถูกทํ าลายในสาระส ําคัญและ
ผูรับใบรับรองดังกลาวตองการใบแทน  ใหยื่นคํ าขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาท่ี

การขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืชใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีก ําหนด

มาตรา ๑๕ จัตวา  เพื่อประโยชนในการอํ านวยความสะดวกแกผูปลูกพืชเพื่อการสงออก 
บุคคลใดประสงคจะขอใหพนักงานเจาหนาท่ีออกไปตรวจหรือใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการกํ าจัดศัตรูพืชใน
โรงเรือนปลูกพืชหรือแปลงปลูกพืชเพ่ือการสงออก  ใหยื่นคํ าขอเพื่อขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะปลูกพืชเพื่อ
การสงออกตอกรมวิชาการเกษตร

การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดี
กํ าหนด
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(ความในมาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๑๖  บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในวัน
หยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  หรือนอกสถานท่ีราชการไมวาในหรือนอกเวลาราชการจะตองเสียคา
ปวยการสํ าหรับการที่พนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติงานดังกลาวตามอัตราที่กํ าหนดในกฎกระทรวงและ
ตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จํ าเปนและใชจายไปจริง

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจายคาปวยการและคาพาหนะเดินทางตามวรรคหน่ึง
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา ๑๗   เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงปรากฎขึ้นในทองที่ใด  หรือมี
เหตุอันสมควรควบคุมศัตรูพืชในทองที่ใด  ใหอธิบดีมีอ ํานาจประกาศก ําหนดทองท่ีน้ันเปนเขตควบคุม
ศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ ชนิดของพืช ศัตรูพืชและพาหะที่ควบคุม และใหก ําหนดสถานท่ีตรวจพืช
เฉพาะถิ่นขึ้นเทาที่จ ําเปน  ประกาศดังกลาวใหปดไว  ณ ศาลากลางจังหวัด  ท่ีวาการอํ าเภอ  ที่ท ําการของ
กํ านันและที่ท ําการของผูใหญบานในทองท่ีน้ัน

มาตรา ๑๘    เมื่อไดประกาศก ําหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗  แลว  หามมิใหบุคคล
ใด นํ าพืช ศัตรูพืชหรือพาหะออกไปนอก หรือนํ าเขามาในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามที่ประกาศระบุไว  เวน
แตจะไดผานการตรวจและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ี

มาตรา ๑๙   บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหใชบังคับในกรณีพืช ศัตรูพืชและ
พาหะตามที่ระบุไวในมาตรา  ๑๗  ภายในเขตควบคุมศัตรูพืช  หรือท่ีจะนํ าออกไปนอกหรือนํ าเขามาใน
เขตควบคุมศัตรูพืชโดยอนุโลม

(ความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑  แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)
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ในกรณีที่มีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงมาก ซึ่งหากไมรีบท ําลายเสียอาจจะระบาด
ลุกลามทํ าความเสียหายไดมาก  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจส่ังใหเจาของจัดการทํ าลายพืช   ศัตรูพืช และ
พาหะนั้นเสีย หรือในกรณีจํ าเปนพนักงานเจาหนาท่ีจะจัดการทํ าลายเสียเอง  โดยอธิบดีจะส่ังใหเจาของ
เปนผูเสียคาใชจายในการท ําลายเทาที่จ ําเปนและใชจายไปจริงก็ได

มาตรา ๒๐  เม่ืออธิบดีเห็นวา ศัตรูพืชที่ไดประกาศตามมาตรา ๑๗  ถูกท ําลายหมดสิ้นแลว 
หรือเห็นวาหมดความจํ าเปนแลว ใหอธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศตามมาตรา ๑๗ น้ันเสีย

(ความในมาตรา ๒๐ ทวิ  มาตรา ๒๐ ตรี และมาตรา ๒๐ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราช
บัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)

มาตรา ๒๐ ทวิ  เงินท่ีไดจากคาตรวจสอบศัตรูพืชตามมาตรา  ๑๕  และคาปวยการตามมาตรา  
๑๖  มิใหถือวาเปนรายรับตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และใหนํ าไปใชจายในกิจการที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติน้ีโดยเฉพาะ จะจายเพ่ือการอ่ืนมิได

มาตรา ๒๐ ตรี   ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖  วรรคสอง หรือฝาฝนมาตรา ๖ ทว ิวรรคสอง 
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๒๐ จัตวา   ผูใดขัดขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตรี 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท

(ความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ถูกยกเลิก
โดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา   ๘  หรือมาตรา   ๑๔   หรือไมปฏิบัติตามมาตรา   ๑๐   ตอง  
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
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มาตรา ๒๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๕ ทว ิ วรรคสอง ตองระวางโทษ      
ปรับไมเกินสองพันบาท

มาตรา ๒๓ ผูใดขัดขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา 
๑๓  (๑)  (๒) หรือ (๔)  หรือไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานเจาหนาที่ที่สั่งตาม  มาตรา ๑๓ (๓) ตอง
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๒๔  ผูใดขัดค ําสั่งหรือขัดขวางการกระทํ าของพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามมาตรา 
๑๙  วรรคสอง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๒๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว  ใหอธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมายมีอ ํานาจเปรียบเทียบปรับได

มาตรา ๒๖  บรรดาพชื  ศัตรูพืช  หรือพาหะภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติน้ี  ที่มิไดนํ าเขา
ทางดานตรวจพืชก็ดี  หรือนํ าเขาหรือนํ าผานราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติน้ีดวยประการ
ใดๆ ก็ดี หรือพืช  ศัตรูพืชหรือพาหะ  ซึ่งเปนวัตถุแหงการกระท ําผิดเกี่ยวกับเขตควบคุมพืชตามที่ระบุไว
ในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๘  ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคํ า
พิพากษาหรือไม  บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร    เพ่ือจัดการตามท่ีเห็นสมควร

(ความในมาตรา ๒๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.  
๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๒๗   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
และใหมีอํ านาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี   ออกกฎกระทรวงก ําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระ
ราชบัญญัติน้ี  กํ าหนดคาตรวจสอบศัตรูพืชและคาปวยการ  ยกเวนคาธรรมเนียม  และก ําหนดกิจการอ่ืน
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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(บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตนํ าเขาหรือนํ าผานสิ่งตองหาม ฉบับละ   ๒๐๐   บาท
(๒) ใบอนุญาตนํ าเขาหรือสงออกเชื้อพันธุพืช ฉบับละ   ๒๐๐   บาท
(๓) ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ   ๒๐๐   บาท
(๔) ใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ   ๑๐๐    บาท

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
      จอมพล ถนอม กิตติขจร
            นายกรัฐมนตรี

* พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ : ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑ ตอนที่ ๒๗ (ฉบับพิเศษ) วันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๐๗
* พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ : ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๗ ก  วันที ่๑๘ พฤษภาคม    
   ๒๕๔๒
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หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติปอง
กันโรคและศตัรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดบัญญัติใหอํ านาจพนักงานเจาหนาที่ท ําการควบคุมและกักพืชไดตอ
เมื่อพืชที่ไดนํ าเขามาในราชอาณาจักรเปนศัตรูพืชตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงซึ่งอาจจะทํ าใหโรคพืช
ตางๆ ระบาดแพรหลายไดในระหวางน ําพืชนั้นเขามาในราชอาณาจักร กอนที่จะมีการควบคุมและกักพืช
ไวไมบังเกิดผลสมความมุงหมายที่จะปองกันโรคและศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพตามขอตกลงที่ประเทศ
ไทยเปนภาคีสมาชิกรวมอยูในอนุสัญญาระหวางประเทศ สมควรที่จะขยายการควบคุมและกักพืชให
กวางขวางออกไปอีก ทั้งการนํ าเขาหรือการนํ าผานราชอาณาจักร ไมวาทางบก ทางทะเล หรือ ทางอากาศ 
เพื่อใหการปองกันโรคและศัตรูพืชไดผลสมตามเจตนา ฉะนั้น จึงจํ าเปนท่ีจะตองยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันโรคและศตัรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ และตราพระราชบัญญัติกักพืชขึ้นใหมใชบังคับแทน
 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ โดยทีพ่ระราช
บัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับมาตราการในการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของศัตรูพืชไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ท ําใหการควบคุมและปองกัน
การแพรระบาดของศัตรูพืชไมเหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบาง
มาตราเพื่อกํ าหนดใหมีคณะกรรมการกักพืชขึ้นทํ าหนาที่ใหคํ าแนะนํ าแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว และเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการนํ าเขาและสงออกซึ่ง
พืชและเชื้อพันธุพืช  การตรวจและควบคุมเชื้อพันธุพืช  การก ําหนดใหมีการจดทะเบียนสถานที่เพาะพืช
เพ่ือการสงออก การออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื  ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมบทก ําหนดโทษและอํ านาจใน
การเปรียบเทียบปรับใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี ไดก ําหนดใหแยกคาปวยการของพนักงานเจาหนาที่ 
และคาตรวจสอบศัตรูพืชออกจากคาธรรมเนียมทั่วไปเพื่อใหสามารถน ําไปใชไดในกิจการที่ก ําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ กับไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน จึงจํ าเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติน้ี
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