พระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. ๒๕๐๗
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
เปนปที่ ๑๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกักพืช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาราง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗"
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
*[รก.๒๕๐๗/๒๗/๑พ./๒๑ มีนาคม ๒๕๐๗]
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕
มาตรา ๔* ในพระราชบัญญัตินี้
"พืช" หมายความวา พันธุพืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ํา และพืชประเภทอื่นรวมทั้งสวนหนึ่งสวนใด
ของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ดเชื้อ และสปอรของเห็ด ไมวาที่ยังทํา
พันธุไดหรือตายแลว และใหหมายความรวมถึงตัวห้ํา ตัวเบียนตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย
ดวย
"พืชควบคุม" หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปนพืช
ควบคุม
"เชื้อพันธุพืช" หมายความวา กลุมเซลลที่มีหนวยพันธุกรรมหลากหลาย ซึ่งถายทอดได ที่รวมตัว
กันเปนชิ้นสวนของพืชที่ยังมีชีวิตและขยายพันธุได ไมวาจะอยูในรูปของเมล็ดเนื้อเยื่อหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
พืช และใหหมายความรวมถึงสารพันธุกรรม ซึ่งสามารถถายทอดลักษณะที่สารพันธุกรรมนั้นควบคุมอยูได
ทั้งนี้ เฉพาะที่ใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ
"ดิน" หมายความวา ดินชนิดที่มีอินทรียวัตถุหรือเปนที่อาศัยของศัตรูพืชได
"ศัตรูพืช" หมายความวา สิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรคพืช แมลง สัตวหรือพืชที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกพืช

"พาหะ" หมายความวา เครื่องปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่ใชหอหุมมาพรอมกับพืช ปุย
อินทรียหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนสื่อนําศัตรูพืช
"สิ่งตองหาม" หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนสิ่งตองหาม
"สิ่งกํากัด" หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนสิ่งกํากัด
"สิ่งไมตองหาม" หมายความวา พืชอยางอื่นที่ไมเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด
"เจาของ" หมายความรวมถึง ตัวแทนเจาของ ผูครอบครองสิ่งของและผูควบคุมยานพาหนะ
ขนสงสิ่งของนั้นดวย
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสั่งใหสงเขามาในราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใด ๆ
"นําผาน" หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนลงหรือขนถายยานพาหนะ
"สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใด ๆ
"ดานตรวจพืช" หมายความวา ดานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาเพื่อ
ตรวจพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และเชื้อพันธุพืชที่นําเขาหรือนําผาน
"สถานกักพืช" หมายความวา สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปนที่
สําหรับกักพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และเชื้อพันธุพืช เพื่อสังเกตตรวจสอบและวิจัย
"เขตควบคุมศัตรูพืช" หมายความวา ทองที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปน
เขตปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกักพืช
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา อธิบดีและ
ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
*[มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๕ พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และในการ
ปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
มาตรา ๕ ทวิ* ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการกักพืช"ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมประมงหรือผูแทน อธิบดีกรมปศุสัตวหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมปาไมหรือผูแทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน อธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน
ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทยหรือผูแทน
ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงพาณิชยและผูแทนกระทรวงมหาดไทยแหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งอีกไมเกินสี่คน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการ
เกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหกรมวิชาการเกษตรทําหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ งานธุรการ และดําเนินงานตามมติของ
คณะกรรมการใหแกคณะกรรมการ

*[มาตรา ๕ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๕ ตรี* กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีก
ได ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตร
ีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
*[มาตรา ๕ ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๕ จัตวา* นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๕ ตรี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
*[มาตรา ๕ จัตวา เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๕ เบญจ* ในการประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตั ิหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
*[มาตรา ๕ เบญจ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๕ ฉ* ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด และการ
กําหนดชื่อเชื้อพันธุพืชที่จะควบคุมและการกําหนดพืชควบคุม
(๒) การกําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช
(๓) การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
*[มาตรา ๕ ฉ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๕ สัตต* คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหนํามาตรา ๕ เบญจ มาใชบังคับแกการประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
*[มาตรา ๕ สัตต เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๖* เมื่อมีกรณีจําเปนจะตองปองกันศัตรูพืชชนิดหนึ่งชนิดใดมิใหระบาดเขามาใน
ราชอาณาจักร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะชนิดใดเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดตามพระราชบัญญัตินี้
แลวแตกรณี และในประกาศนั้นจะระบุกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะ
ชนิดใด จากแหลงใดหรือจะกําหนดขอยกเวนหรือเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ไดในการกําหนดเงื่อนไขเพื่อปองกัน
ศัตรูพืชชนิดใดโดยเฉพาะมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักรนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดใหผูเดินทางมาจากแหลง
ที่มีศัตรูพืชชนิดนั้นกําลังระบาดอยูแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดีกําหนดไวอีกดวยก็ได
สิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดดังกลาวในวรรคหนึ่ง เมื่อหมดความจําเปนแลวใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพิกถอนเสีย
*[มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตา ๖ ทวิ* เพื่อควบคุมและปองกันการระบาดของศัตรูพืช ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชื่อเชื้อพันธุพืชที่จะ
ควบคุม หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งเชื้อพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศตามวรรคหนึ่งเวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี และในการนําเขาจะตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับมาดวย
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
*[มาตรา ๖ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๖ ตรี* ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในแหลงปลูกพืช สถานที่รวบรวมหรือเก็บ
รักษาเชื้อพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ทวิ วรรคหนึ่ง
ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและศึกษาการใชประโยชนของ
เชื้อพันธุพืช ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองแหลงปลูกพืชหรือสถานที่นั้นได
*[มาตรา ๖ ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๗* ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดทาเรือ ทาอากาศยาน หรือสถานที่แหงใดอันมีเขตกําหนดเปนดาน
ตรวจพืชหรือเปนสถานกักพืชได

*[มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๘ หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี และ
มีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจาหนาที่ของประเทศที่สงสิ่งตองหามนั้น หรือ
หนังสือสําคัญอยางอื่นอันเปนที่เชื่อถือไดสําหรับประเทศที่ไมมีการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับมาดวย
และในกรณีนําเขานี้ อธิบดีจะอนุญาตไดเฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลองหรือ
การวิจัยเทานั้น
มาตรา ๙ หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งกํากัดเวนแตจะมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของ
เจาหนาที่ของประเทศซึ่งสงสิ่งกํากัดนั้นออก หรือหนังสือสําคัญอยางอื่นอันเปน
ที่เชื่อถือไดสําหรับประเทศที่ไมมีการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับมาดวย
มาตรา ๑๐ การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดนั้นจะตองนําเขาหรือนําผานทาง
ดานตรวจพืชเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ ผูใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งไมตองหาม ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ หีบหอตลอดจนตัวบุคคล
ภายในเขตดานตรวจพืช หรือเขตควบคุมศัตรูพืชได เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา
นําเขาหรือนําผานซึ่งพืช สิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓* เพื่อปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือเชื้อพันธุพืชที่นําเขาหรือนําผาน
ดังตอไปนี้
(๑) รมยา พนยา หรือใชวิธีการอื่นใดตามที่เห็นจําเปน โดยเจาของเปนผูออก
คาใชจาย
(๒) ยึดหรือกักไว ณ สถานกักพืชหรือ ณ ที่ใด ๆ ตามกําหนดเวลาที่เห็นจําเปน
(๓) สั่งใหผูนําเขาซึ่งพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือเชื้อพันธุพืชที่มีศัตรูพืชติดเขามา
ดวยสงสิ่งนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
(๔) ทําลายเทาที่เห็นจําเปน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืช
*[มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๑๔* หามมิใหบุคคลใดนําพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือเชื้อพันธุพืชออกไปจากดาน
ตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะในกรณีนําผานราชอาณาจักร หรือจาก
ที่ใด ๆ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่สั่งยึดหรือกักไว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่

*[มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๑๕* บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชเพื่อแสดงวาพืชหรือผลิตผลของพืชที่จะสงออกนั้น
ปลอดศัตรูพืช ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ โดยตองเสีย
คาธรรมเนียมและคาตรวจสอบศัตรูพืชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองเสียคาใชจายในการกําจัด
ศัตรูพืชและคาบรรจุหีบหอเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๑๕ ทวิ* เพื่อประโยชนในการปองกันมิใหศัตรูพืชระบาดออกไปนอกราชอาณาจักรให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดชื่อพืชชนิดใดเปนพืชควบคุมไดบุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่ง
จะตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง กํากับไปดวย
*[มาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๑๕ ตรี* ในกรณีที่ใบรับรองปลอดศัตรูพืชสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญและผูรับ
ใบรับรองดังกลาวตองการใบแทน ใหยื่นคําขอรับใบแทนตอ
พนักงานเจาหนาที่
การขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพชื และการออกใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืชใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
*[มาตรา ๑๕ ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๑๕ จัตวา* เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูปลูกพืชเพื่อการสงออก บุคคล
ใดประสงคจะขอใหพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจหรือ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชหรือแปลงปลูกพืชเพื่อการสงออก ใหยื่นคําขอเพื่อ
ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะปลูกพืชเพื่อการสงออกตอกรม
วิชาการเกษตร
การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
*[มาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๑๖* บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ราชการไมวาใน
หรือนอกเวลาราชการจะตองเสียคาปวยการสําหรับการที่พนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติงานดังกลาวตามอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวงและตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงาน
เจาหนาที่เทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายคาปวยการและคาพาหนะเดินทางตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
*[มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๑๗ เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงปรากฏขึ้นในทองที่ใดหรือมีเหตุอัน
สมควรควบคุมศัตรูพืชในทองที่ใด ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดทองที่นั้นเปน
เขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อชนิดของพืช ศัตรูพืชและพาหะที่ควบคุม และใหกําหนดสถานตรวจพืช
เฉพาะถิ่นขึ้นเทาที่จําเปน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอ ที่ทําการของกํานันและที่ทําการของผูใหญบานในทองที่นั้น
มาตรา ๑๘ เมื่อไดประกาศกําหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗ แลว หามมิใหบุคคลใดนํา
พืช ศัตรูพืชหรือพาหะออกไปนอก หรือนําเขามาในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามที่
ประกาศระบุไว เวนแตจะไดผานการตรวจและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๑๙ บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหใชบังคับในกรณีพืชศัตรูพืชและพาหะ
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๗ ภายในเขตควบคุมพืชหรือที่จะนําออกไปนอกหรือ
นําเขามาในเขตควบคุมศัตรูพืชโดยอนุโลม
*ในกรณีที่มีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงมาก ซึ่งหากไมรีบทําลายเสียอาจจะ
ระบาดลุกลามทําความเสียหายไดมาก พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหเจาของจัดการ
ทําลายพืช ศัตรูพืช และพาหะนั้นเสีย หรือในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะจัดการทําลายเสียเองโดยอธิบดี
จะสั่งใหเจาของเปนผูเสียคาใชจายในการทําลายเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
ก็ได"
*[มาตรา ๑๙ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๐ เมื่ออธิบดีเห็นวาศัตรูพืชที่ไดประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกทําลายหมดสิ้นแลว หรือ
เห็นวาหมดความจําเปนแลว ใหอธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศตามมาตรา ๑๗ นั้นเสีย
มาตรา ๒๐ ทวิ* เงินที่ไดจากคาตรวจสอบศัตรูพืชตามมาตรา ๑๕ และคาปวยการตามมาตรา ๑๖
มิใหถือวาเปนรายรับตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และใหนําไปใชจายใน
กิจการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้โดยเฉพาะ จะจายเพื่อการอื่นมิได
*[มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๐ ตรี* ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือฝาฝน มาตรา ๖ ทวิวรรคสอง มาตรา
๙ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

*[มาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๐ จัตวา* ผูใดขัดขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตรี ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
*[มาตรา ๒๐ จัตวา เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๑* ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๔ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๒* ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองพันบาท
*[มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๓* ผูใดขัดขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา
๑๓ (๑) (๒) หรือ (๔) หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๓ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
*[มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๔* ผูใดขัดคําสั่งหรือขัดขวางการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๕* บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
*[มาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๖* บรรดาพืช ศัตรูพืช หรือพาหะภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ที่มิไดนําเขามา
ทางดานตรวจพืชก็ดี หรือนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ดวยประการใด ๆ
ก็ดี หรือพืช ศัตรูพืชหรือพาหะ ซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําผิดเกี่ยวกับเขตควบคุมพืชตามที่ระบุไวในมาตรา ๘
มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษา
หรือไม
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร เพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร

*[มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๒๗* ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้ กําหนดคาตรวจสอบศัตรูพืชและคาปวยการ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได"
*[มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
*อัตราคาธรรมเนียม
--------------(๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหาม ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเชื้อพันธุพืช ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๓) ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๔) ใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช ฉบับละ ๑๐๐ บาท
*[อัตราคาธรรมเนียมแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช
พ.ศ.๒๔๙๕ ไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการควบคุมและกักพืชไดตอเมื่อ
พืชที่ไดนําเขามาในราชอาณาจักรเปนศัตรูพืชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอาจจะทําใหโรคพืชตาง ๆ
ระบาดแพรหลายไดในระหวางนําพืชนั้นเขามาในราชอาณาจักรกอนที่จะมีการ
ควบคุมและกักพืชไว ไมบังเกิดผลสมความมุงหมายที่จะปองกันโรคและศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพตาม
ขอตกลงที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกรวมอยูในอนุสัญญาระหวางประเทศสมควรที่จะขยาย
การควบคุมและกักพืชใหกวางขวางออกไปอีกทั้งการนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรไมวาทางบกทางทะเล
หรือทางอากาศ เพื่อใหการปองกันโรคและศัตรูพืชไดผลสมตามเจตนา ฉะนั้นจึงจําเปน

ที่จะตองยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ.๒๔๙๕ และตราพระราชบัญญัติกักพืชขึ้นใหมใช
บังคับแทน
-----------------------------------------------------------------พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. ๒๕๐๗ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของ
ศัตรูพืชไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําใหการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
ศัตรูพืชไมเหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
บางมาตราเพื่อกําหนดใหมีคณะกรรมการกักพืชขึ้นทําหนาที่ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว และเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบ
การนําเขาและสงออกซึ่งพืชและเชื้อพันธุพืช การตรวจและควบคุมเชื้อพันธุพืช การกําหนดใหมีการจด
ทะเบียนสถานที่เพาะพืชเพื่อการสงออก การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตลอดจนแกไข
เพิ่มเติมบทกําหนดโทษและอํานาจในการเปรียบเทียบปรับใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไดกําหนดใหแยกคา
ปวยการของพนักงานเจาหนาที่ และคาตรวจสอบศัตรูพืชออกจากคาธรรมเนียม
ทั่วไปเพื่อใหสามารถนําไปใชไดในกิจการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ กับไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมให
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.๒๕๔๒/๓๙ก/๑/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

