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พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
แกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
---------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
เปนปที่ ๑๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกักพืช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภา
รางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑

พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกวา “พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗”

มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓

ใหยกเลิกพระราชบัญญัตปิ อ งกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕
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(ความในมาตรา ๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“พืช หมายความวา พันธุพืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชนํา้ และพืชประเภทอื่น รวมทัง้ สวนหนึง่
สวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เชือ้ และ
สปอรของเห็ด ไมวาที่ยังทําพันธุไดหรือตายแลว และใหหมายความรวมถึงตัวหํา้ ตัวเบียน ตัวไหม
ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึง้ และจุลินทรียดวย
“พืชควบคุม” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปน
พืชควบคุม
“เชื้อพันธุพืช” หมายความวา กลุมเซลลที่มีหนวยพันธุกรรมหลากหลาย ซึ่งถายทอดไดที่รวม
ตัวกันเปนชิ้นสวนของพืชที่ยังมีชีวิตและขยายพันธุได ไมวาจะอยูในรูปของเมล็ด เนือ้ เยือ่ หรือ สวน
หนึ่งสวนใดของพืช และใหหมายความรวมถึงสารพันธุกรรม ซึ่งสามารถถายทอดลักษณะที่สารพันธุ
กรรมนัน้ ควบคุมอยูไ ด ทั้งนี้ เฉพาะที่ใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ
“ดิน” หมายความวา ดินชนิดทีม่ อี นิ ทรียว ตั ถุหรือเปนทีอ่ าศัยของศัตรูพชื ได
“ศัตรูพชื ” หมายความวา สิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน เชือ้ โรคพืช แมลง สัตว หรือพืช
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช
“พาหะ” หมายความวา เครือ่ งปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือสิง่ อืน่ ทีใ่ ชหอ หุม มาพรอมกับพืช
ปุย อินทรียห รือสิง่ อืน่ ใดทีอ่ าจเปนสือ่ นําศัตรูพชื
“สิ่งตองหาม” หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุ
เบกษาใหเปนสิ่งตองหาม
“สิ่งกํากัด” หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบก
ษาใหเปนสิ่งกํากัด
“สิ่งไมตองหาม” หมายความวา พืชอยางอื่นที่ไมเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด
“เจาของ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจาของ ผูครอบครองสิ่งของและผูควบคุมยานพาหนะ
ขนสงสิ่งของนั้นดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งใหสงเขามาในราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนลงหรือขนถายยานพาหนะ
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมวา ดวยวิธีใดๆ
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“ดานตรวจพืช” หมายความวา ดานตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เพือ่
ตรวจพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และเชื้อพันธุพืชที่นาเข
ํ าหรือนําผาน
“สถานกักพืช” หมายความวา สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปน
ที่สาหรั
ํ บกักพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และเชื้อพันธุพืช เพื่อสังเกตตรวจสอบและวิจัย
“เขตควบคุมศัตรูพชื ” หมายความวา ทองที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนเขตปองกันหรือกําจัดศัตรูพชื
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกักพืช
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา อธิบดีและผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ”้ี

มาตรา ๕

พนักงานเจาหนาทีต่ อ งมีบตั รประจําตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
และใน
การปฏิบตั ติ ามความในพระราชบัญญัตนิ ้ี ตองแสดงบัตรประจําตัวเมือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของรองขอ
(ความในมาตรา ๕ ทวิ มาตรา ๕ ตรี มาตรา ๕ จัตวา มาตรา ๕ เบญจ มาตรา ๕ ฉ และมาตรา
๕ สัตต เพิ่มโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)

มาตรา ๕ ทวิ

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกักพืช” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมประมงหรือผูแ ทน อธิบดีกรม
ปศุสตั วหรือผูแ ทน อธิบดีกรมปาไมหรือผูแทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูแ ทน อธิบดีกรม
ศุลกากรหรือผูแ ทน อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรหรือผูแ ทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดหรือผูแ ทน ผูอ ํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทยหรือผูแ ทน ผูวาการการทา
อากาศยานแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูอ ํานวยการ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติหรือผูแทน
ผูแทนกระทรวงพาณิชยและผูแทน
กระทรวงมหาดไทยแหงละหนึ่งคน และผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ รัฐมนตรีแตงตัง้ อีกไมเกินสีค่ น เปนกรรมการ
และใหผูอานวยการกองควบคุ
ํ
มพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ
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ใหกรมวิชาการเกษตรทําหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ งานธุรการ และดําเนินงานตาม
มติของคณะกรรมการใหแกคณะกรรมการ

มาตรา ๕ ตรี

กรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรบั แตง

ตัง้ อีกได
ในกรณี ที่ ก รรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ  น จากตํ าแหน ง ก อนวาระหรือในกรณี ที่รัฐมนตรีแตงตั้ ง
กรรมการผูท รงคุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ ในระหวางทีก่ รรมการซึง่ แตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ใหผไู ดรบั
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือ
อยูข องกรรมการผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ ไดแตงตัง้ ไวแลว

มาตรา ๕ จัตวา

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๕ ตรี กรรมการผู
ทรงคุณวุฒซิ ง่ึ รัฐมนตรีแตงตัง้ พนจากตําแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๕ เบญจ

ในการประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวา
กึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาทีไ่ ด ใหกรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๕ ฉ

ใหคณะกรรมการมีอานาจหน
ํ
าที่ใหคาแนะนํ
ํ
าแกรฐั มนตรีในเรือ่ งดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดชือ่ พืช ศัตรูพชื หรือพาหะเปนสิง่ ตองหามหรือสิง่ กํากัด และการกําหนดชือ่
เชื้อพันธุพืชที่จะควบคุมและการกําหนดพืชควบคุม
(๒) การกําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช
(๓) การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

มาตรา ๕ สัตต

คณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้ อนุกรรมการคณะหนึง่ หรือหลายคณะเพือ่
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนามาตรา
ํ
๕ เบญจ มาใชบงั คับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
(ความในมาตรา ๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๖

เมื่อมีกรณีจําเปนจะตองปองกันศัตรูพชื ชนิดหนึง่ ชนิดใดมิใหระบาดเขามาในราช
อาณาจักร ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชือ่
พืช ศัตรูพชื หรือพาหะชนิดใดเปนสิง่ ตองหามหรือสิง่ กํากัดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี แลวแตกรณี และใน
ประกาศนั้นจะระบุกาหนดชื
ํ
อ่ พืช ศัตรูพชื หรือพาหะ ชนิดใด จากแหลงใด หรือจะกําหนด ขอยกเวน
หรือเงือ่ นไขใดๆ ไวดวยก็ได
ในการกําหนดเงื่อนไขเพื่อปองกันศัตรูพืชชนิดใดโดยเฉพาะมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร
นัน้ รัฐมนตรีจะกําหนดใหผูเดินทางมาจากแหลงที่มีศัตรูพืชชนิดนั้นกําลังระบาดอยูแ จงตอพนักงานเจา
หนาที่ตามแบบที่อธิบดีกาหนดไว
ํ
อีกดวยก็ได
สิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดดังกลาวในวรรคหนึ่ง เมือ่ หมดความจําเปนแลวใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพิกถอนเสีย
(ความในมาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ ตรี เพิ่มโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒)
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มาตรา ๖ ทวิ

เพื่อควบคุมและปองกันการระบาดของศัตรูพืช ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิ
ํ
จจานุเบกษากําหนดชื่อเชื้อพันธุพืชที่จะควบคุม
หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซึง่ เชือ้ พันธุพ ชื ทีร่ ฐั มนตรีประกาศตามวรรคหนึง่ เวนแตจะได
รับอนุญาตจากอธิบดี และในการนําเขาจะตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพชื กํากับมาดวย
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด

มาตรา ๖ ตรี

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอานาจเข
ํ
าไปในแหลงปลูกพืช สถานทีร่ วบรวมหรือ
เก็บรักษาเชื้อพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ทวิ วรรคหนึง่ ในระหวางพระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและศึกษาการใชประโยชนของเชื้อพันธุพืช ในการ
นี้ใหมอี ํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของจากเจาของหรือ ผูค รอบ
ครองแหลงปลูกพืชหรือสถานที่นั้นได
(ความในมาตรา ๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๗

ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการมีอํ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา กําหนดทาเรือ ทาอากาศยาน หรือสถานที่แหงใดอันมีเขตกําหนดเปนดานตรวจพืชหรือเปน
สถานกักพืชได

มาตรา ๘

หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหาม เวนแตไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีและมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจาหนาที่ของประเทศที่สงสิ่งตองหามนั้น หรือหนังสือสําคัญ
อยางอืน่ อันเปนทีเ่ ชือ่ ถือไดสาหรั
ํ บประเทศทีไ่ มมกี ารออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื กํากับมาดวย และใน
กรณีนาเข
ํ านี้ อธิบดีจะอนุญาตไดเฉพาะเพือ่ ประโยชนในการทดลองหรือการวิจยั เทานัน้

มาตรา ๙

หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งกํากัด เวนแตจะมีใบรับรองปลอดศัตรู
พืชของเจาหนาที่ของประเทศซึ่งสงสิ่งกํากัดนั้นออก หรือหนังสือสําคัญอยางอื่นอันเปนที่เชื่อถือได
สําหรับประเทศทีไ่ มมกี ารออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื กํากับมาดวย
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มาตรา ๑๐

การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดนั้น จะตองนําเขาหรือนําผาน
ทางดานตรวจพืชเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ
และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดในกฏ
กระ ทรวง

มาตรา ๑๑

ผูใ ดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งไมตองหาม ใหแจงตอพนักงานเจาหนาทีต่ ามแบบที่

กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒

พนักงานเจาหนาทีม่ อี านาจตรวจค
ํ
นคลังสินคา ยานพาหนะ หีบหอ ตลอดจนตัว
บุคคลภายในเขตดานตรวจพืช หรือเขตควบคุมศัตรูพชื ได เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยวานําเขาหรือนําผาน
ซึ่งพืช สิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัตนิ ้ี
(ความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติกกั
พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๑๓

เพื่อปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือเชือ้ พันธุพ ชื ทีน่ าเข
ํ าหรือนําผาน ดังตอไปนี้
(๑) รมยา พนยา หรือใชวธิ กี ารอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นจําเปน โดยเจาของเปนผูอ อกคาใชจา ย
(๒) ยึดหรือกักไว ณ สถานกักพืชหรือ ณ ที่ใด ๆ ตามกําหนดเวลาทีเ่ ห็นจําเปน
(๓) สั่งใหผูนําเขาซึ่งพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือเชือ้ พันธุพ ชื ทีม่ ศี ตั รูพชื ติดเขามาดวย
สงสิ่งนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
(๔) ทําลายเทาที่เห็นจําเปน ในกรณีทม่ี เี หตุอนั ควรเชือ่ วามีศตั รูพชื

มาตรา ๑๔

หามมิใหบุคคลใดนําพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือเชือ้ พันธุพ ชื ออกไปจาก
ดานตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะในกรณีนําผานราชอาณาจักร หรือจากทีใ่ ดๆ ซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดสั่งยึดหรือกักไว เวนแตจะไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
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มาตรา ๑๕

บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชเพื่อแสดงวาพืชหรือผลิตผลของ
พืชที่จะสงออกนั้นปลอดศัตรูพืช ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ โดยตองเสียคาธรรมเนียมและคา
ตรวจสอบศัตรูพืชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองเสียคาใชจายในการกําจัดศัตรูพชื และคาบรรจุ
หีบหอเทาทีจ่ าเป
ํ นและใชจายไปจริง
การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
(ความในมาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๙ แหงพระราช
บัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)

มาตรา ๑๕ ทวิ

เพือ่ ประโยชนในการปองกันมิใหศตั รูพชื ระบาดออกไปนอกราชอาณาจักร
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิ
ํ
จจานุเบกษากําหนดชื่อพืชชนิดใด
เปนพืชควบคุมได
บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสอง กํากับไปดวย

มาตรา ๑๕ ตรี

ในกรณีทใ่ี บรับรองปลอดศัตรูพชื สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญและ
ผูร บั ใบรับรองดังกลาวตองการใบแทน ใหยื่นคําขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่
การขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพชื และการออกใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพชื ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ํ

มาตรา ๑๕ จัตวา

เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูปลูกพืชเพื่อการสงออก
บุคคลใดประสงคจะขอใหพนักงานเจาหนาทีอ่ อกไปตรวจหรือใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับการกําจัดศัตรูพืชใน
โรงเรือนปลูกพืชหรือแปลงปลูกพืชเพือ่ การสงออก ใหยื่นคําขอเพื่อขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะปลูกพืชเพื่อ
การสงออกตอกรมวิชาการเกษตร
การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
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(ความในมาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๑๖

บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในวัน
หยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานทีร่ าชการไมวา ในหรือนอกเวลาราชการจะตองเสียคา
ปวยการสํ าหรับการที่พนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติงานดังกลาวตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงและ
ตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการจายคาปวยการและคาพาหนะเดินทางตามวรรคหนึง่
ใหเปนไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกําหนด

มาตรา ๑๗

เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงปรากฎขึ้นในทองที่ใด หรือมี
เหตุอันสมควรควบคุมศัตรูพืชในทองที่ใด ใหอธิบดีมีอานาจประกาศกํ
ํ
าหนดทองทีน่ น้ั เปนเขตควบคุม
ศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ ชนิดของพืช ศัตรูพืชและพาหะที่ควบคุม และใหกาหนดสถานที
ํ
ต่ รวจพืช
เฉพาะถิ่นขึ้นเทาที่จาเป
ํ น ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่ า การอําเภอ ที่ทาการของ
ํ
กํานันและที่ทาการของผู
ํ
ใ หญบา นในทองทีน่ น้ั

มาตรา ๑๘

เมื่อไดประกาศกําหนดเขตควบคุมศัตรูพชื ตามมาตรา ๑๗ แลว หามมิใหบุคคล
ใด นําพืช ศัตรูพชื หรือพาหะออกไปนอก หรือนําเขามาในเขตควบคุมศัตรูพชื ตามที่ประกาศระบุไว เวน
แตจะไดผา นการตรวจและไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๑๙

บทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหใชบังคับในกรณีพืช ศัตรูพืชและ
พาหะตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๗ ภายในเขตควบคุมศัตรูพืช หรือทีจ่ ะนําออกไปนอกหรือนําเขามาใน
เขตควบคุมศัตรูพชื โดยอนุโลม
(ความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)
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ในกรณีที่มีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงมาก ซึ่งหากไมรีบทําลายเสียอาจจะระบาด
ลุกลามทําความเสียหายไดมาก พนักงานเจาหนาทีม่ อี านาจสั
ํ
ง่ ใหเจาของจัดการทําลายพืช ศัตรูพชื และ
พาหะนั้นเสีย หรือในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาทีจ่ ะจัดการทําลายเสียเอง โดยอธิบดีจะสัง่ ใหเจาของ
เปนผูเสียคาใชจายในการทําลายเทาที่จาเป
ํ นและใชจายไปจริงก็ได

มาตรา ๒๐

เมือ่ อธิบดีเห็นวา ศัตรูพืชที่ไดประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกทําลายหมดสิ้นแลว
หรือเห็นวาหมดความจําเปนแลว ใหอธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศตามมาตรา ๑๗ นัน้ เสีย
(ความในมาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๐ ตรี และมาตรา ๒๐ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราช
บัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)

มาตรา ๒๐ ทวิ เงินทีไ่ ดจากคาตรวจสอบศัตรูพชื ตามมาตรา ๑๕ และคาปวยการตามมาตรา
๑๖ มิใหถือวาเปนรายรับตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และใหนําไปใชจายในกิจการที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตนิ โ้ี ดยเฉพาะ จะจายเพือ่ การอืน่ มิได

มาตรา ๒๐ ตรี

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือฝาฝนมาตรา ๖ ทวิ วรรคสอง
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๒๐ จัตวา

ผูใ ดขัดขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรา ๖ ตรี
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท
(ความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ถูกยกเลิก
โดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๒๑

ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๔ หรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
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มาตรา ๒๒

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองพันบาท

มาตรา ๒๓ ผูใ ดขัดขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา
๑๓ (๑) (๒) หรือ (๔) หรือไมปฏิบตั ติ ามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ที่สั่งตาม มาตรา ๑๓ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ

มาตรา ๒๔

ผูใดขัดคําสั่งหรือขัดขวางการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามมาตรา
๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ท้ี ม่ี โี ทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีหรือผูซ ง่ึ
อธิบดีมอบหมายมีอานาจเปรี
ํ
ยบเทียบปรับได

มาตรา ๒๖

บรรดาพืช ศัตรูพชื หรือพาหะภายใตบงั คับแหงพระราชบัญญัตนิ ้ี ที่มิไดนําเขา
ทางดานตรวจพืชก็ดี หรือนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัตนิ ด้ี ว ยประการ
ใดๆ ก็ดี หรือพืช ศัตรูพชื หรือพาหะ ซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําผิดเกี่ยวกับเขตควบคุมพืชตามที่ระบุไว
ในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคํา
พิพากษาหรือไม บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร เพือ่ จัดการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ความในมาตรา ๒๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.
๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา ๒๗

ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
และใหมีอํานาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระ
ราชบัญญัตนิ ้ี กําหนดคาตรวจสอบศัตรูพืชและคาปวยการ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอืน่
เพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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(บัญชีอตั ราคาธรรมเนียม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒ และใชความตอไปนี้แทน)
อัตราคาธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหาม
ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเชื้อพันธุพืช
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ผูร บั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

* พระราชบัญญัตกิ กั พืช พ.ศ. ๒๕๐๗ : ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑ ตอนที่ ๒๗ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๗
* พระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ : ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๔๒
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตปิ อ ง
กันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดบญ
ั ญัตใิ หอานาจพนั
ํ
กงานเจาหนาที่ทาการควบคุ
ํ
มและกักพืชไดตอ
เมื่อพืชที่ไดนํ าเขามาในราชอาณาจักรเปนศัตรูพืชตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งอาจจะทําใหโรคพืช
ตางๆ ระบาดแพรหลายไดในระหวางนําพืชนั้นเขามาในราชอาณาจักร กอนที่จะมีการควบคุมและกักพืช
ไวไมบังเกิดผลสมความมุงหมายที่จะปองกันโรคและศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพตามขอตกลงที่ประเทศ
ไทยเปนภาคีสมาชิกรวมอยูในอนุสัญญาระหวางประเทศ สมควรที่จะขยายการควบคุมและกักพืชให
กวางขวางออกไปอีก ทั้งการนําเขาหรือการนําผานราชอาณาจักร ไมวาทางบก ทางทะเล หรือ ทางอากาศ
เพื่อใหการปองกันโรคและศัตรูพืชไดผลสมตามเจตนา ฉะนั้น จึงจําเปนทีจ่ ะตองยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ และตราพระราชบัญญัติกักพืชขึ้นใหมใชบังคับแทน
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ โดยทีพ่ ระราช
บัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับมาตราการในการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของศัตรูพืชไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําใหการควบคุมและปองกัน
การแพรระบาดของศัตรูพืชไมเหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบาง
มาตราเพื่อกําหนดใหมีคณะกรรมการกักพืชขึ้นทําหนาที่ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว และเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการนําเขาและสงออกซึ่ง
พืชและเชื้อพันธุพืช การตรวจและควบคุมเชื้อพันธุพืช การกําหนดใหมีการจดทะเบียนสถานที่เพาะพืช
เพือ่ การสงออก การออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษและอํานาจใน
การเปรียบเทียบปรับใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไดกาหนดให
ํ
แยกคาปวยการของพนักงานเจาหนาที่
และคาตรวจสอบศัตรูพืชออกจากคาธรรมเนียมทั่วไปเพื่อใหสามารถนําไปใชไดในกิจการที่กาหนดไว
ํ
ใน
พระราชบัญญัติ กับไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
---------------------

