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ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกักพืช 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ ใหใชบัง คับเมื่อพนกําหนดหนึ่ งรอยแปดสิบวันนับแต 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “พืชควบคุมเฉพาะ”  ระหวางคําวา  “พืชควบคุม”  และ  

“เชื้อพันธุพืช”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๒  

““พืชควบคุมเฉพาะ”  หมายความวา  พืชที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนพืชที่

ตองมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขากอนสงออกไปนอกราชอาณาจักร” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช”  ระหวางคําวา  “เจาของ”  

และ  “นําเขา”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๒   

““การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช”  หมายความวา  กระบวนการประเมินหลักฐานดานชีววิทยา

หรือดานวิทยาศาสตรอื่น  และดานเศรษฐกิจเพื่อบงชี้วาศัตรูพืชชนิดใดควรจะตองมีการควบคุม   

และระดับความเขมงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะนํามาใชในการควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้น” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “นําผาน”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติกักพชื  

พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใช 

ความตอไปนี้แทน  

““นําผาน”   หมายความวา  นําหรือสงผานราชอาณาจักรไมวาจะมีการเปลี่ยนถายยานพาหนะ

หรือไมก็ตาม” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “ใบรับรองสุขอนามัยพืช”  “ใบรับรองสุขอนามัยพืช

สําหรับการสงตอ”  และ  “ใบรับรองสุขอนามัย”  ระหวางคําวา  “เขตควบคุมศัตรูพืช”  และ  

“คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

““ใบรับรองสุขอนามัยพืช”   หมายความวา  หนังสือสําคัญที่ออกโดยหนวยงานผูมีอํานาจของ

ประเทศที่สงออกซ่ึงพืช  เชื้อพันธุพืช  หรือพาหะเพื่อรับรองวาพืช เชื้อพันธุพืช  หรือพาหะที่สงออก

ปลอดจากศัตรูพืชตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
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“ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ”  หมายความวา  หนังสือสําคัญที่ออกโดย

หนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกซ่ึงพืช  เชื้อพันธุพืช  หรือพาหะเพื่อรับรองวาพืช  เชื้อพันธุพืช  

หรือพาหะที่ไดนําหรือสงเขามาในราชอาณาจักร  และถูกสงตอไปประเทศอื่นปลอดจากศัตรูพืชของ

ประเทศไทยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

“ใบรับรองสุขอนามัย”  หมายความวา  หนังสือสําคัญที่ออกโดยหนวยงานผูมีอํานาจของ

ประเทศที่สงออกพืชควบคุมเฉพาะเพื่อรับรองวาพืชควบคุมเฉพาะที่สงออกปลอดจากเชื้อจุลินทรียหรือ

ส่ิงอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕  ฉ  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  ฉ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดชื่อพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะเปนส่ิงตองหามหรือ

ส่ิงกํากัด  และการกําหนดชื่อเชื้อพันธุพืชที่จะควบคุม  การกําหนดพืชควบคุมและพืชควบคุมเฉพาะ 

(๒) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช 

(๓) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดกิจการที่สามารถนําเขาหรือนําผานซ่ึงส่ิงตองหาม 

ไดตามมาตรา  ๘  (๒)  และการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเขาหรือนําผานซ่ึงส่ิง

ตองหามเพื่อการคา  หรือเพื่อกิจการอื่นตามมาตรา  ๘  (๒)  

(๔) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเขาหรือ 

นําผานซ่ึงส่ิงตองหาม   หรือส่ิงกํากัดตามมาตรา  ๑๐  และการกําหนดคาใชจายในการตรวจสอบศัตรูพืช

และกําจัดศัตรูพืช   การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอและ

การออกใบรับรองตามมาตรา  ๑๕  

(๕) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดคาใชจายในการตรวจสอบพืชควบคุมเฉพาะที่จะ

สงออกไปนอกราชอาณาจักร  และหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรอง

สุขอนามัยตามมาตรา  ๑๕  ฉ  

(๖) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัตินี้ 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) เสนอแนะตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีใหมีการแกไขพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  

ประกาศ  หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการกักพืชตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบ 

ตอการดําเนินการเพื่อการกักพืช 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ 

ของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖  เมื่อมีกรณีจําเปนจะตองปองกันศัตรูพืชชนิดใดมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร  

หรือเพื่อประโยชนในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดตอส่ิงแวดลอม  หรือสุขภาพของมนุษย  ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดชื่อพืช  ศัตรูพืช   

หรือพาหะเปนส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัดตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี  โดยประกาศนั้นจะระบุชื่อพืช  

ศัตรูพืช  หรือพาหะชนิดใดหรือแหลงกําเนิดของพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะดังกลาว  หรือจะกําหนด

ขอยกเวนหรือเง่ือนไขใด ๆ  ไวดวยก็ได” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา   ๖  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติกักพืช   

พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซ่ึงเชื้อพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศตามวรรคหนึ่ง  เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากอธิบดี  และในการนําเขาจะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  บุคคลใดนําเขาหรือนําผานซ่ึงส่ิงตองหามตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี  และตอง

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการทดลองหรือวิจัย  ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับ 

มาดวย  หรือในกรณีการนําเขาหรือนําผานส่ิงตองหามซ่ึงเปนศัตรูพืชหรือพาหะที่ไมใชพืชตองมีหนังสือ

รับรองส่ิงตองหามของหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกซ่ึงส่ิงตองหามนั้นกํากับมาดวย 
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(๒) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการคา  หรือเพื่อกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการ  จะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย  และตองผานการวิเคราะห

ความเสี่ยงศัตรูพืช   และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙  หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซ่ึงส่ิงกํากัด  เวนแตจะมีใบรับรองสุขอนามัย

พืชกํากับมาดวย” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และ 

ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐  การนําเขาหรือนําผานซ่ึงส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัดนั้น จะตองนําเขาหรือนําผาน

ทางดานตรวจพืชเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ  และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และ 

ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑  ผูใดนําเขา  หรือนําผานซ่ึงส่ิงไมตองหามตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับ 

มาดวย  และตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๑๒   ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

ดังตอไปนี้  

(๑) ตรวจคนคลังสินคา  ยานพาหนะ  หีบหอ  ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืช  

หรือเขตควบคุมศัตรูพืช  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการนําเขาหรือนําผานซ่ึงพืช  ส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัด  

หรือส่ิงไมตองหาม  อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  

(๒) ตรวจคนสถานที่  บุคคล  หรือยานพาหนะใด ๆ  นอกเขตดานตรวจพืชหรือนอกเขต

ควบคุมศัตรูพืชในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา  พืช  ส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัด  หรือส่ิงไมตองหามที่อยูในความ

ครอบครองเปนหรือมีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก  และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา

หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได  ส่ิงดังกลาวหรือส่ิงที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดจะถูกยักยาย  

ซุกซอน  ทําลาย  หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  และถาการคนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จ 

จะกระทําตอไปก็ได  

(๓) เก็บหรือนําพืช  ส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัด  ส่ิงไมตองหาม  หรือส่ิงใด ๆ  ที่เกี่ยวของใน

ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง  เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมี

ศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 

(๔) ยึด  หรือกักไวซ่ึงพืช  ส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัด  ส่ิงไมตองหาม  หรือส่ิงใด ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ตามกําหนดเวลาที่เห็นจําเปน  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย

รายแรงมาก”  

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓  เพื่อปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร  ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช  ส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัด  ส่ิงไมตองหาม  หรือเชื้อพันธุพืชที่นําเขาหรือ 

นําผานดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  รมยา  พนยา  หรือใชวิธีการอื่นใดตามที่เห็นวาจําเปนโดยเจาของ

หรือผูครอบครองเปนผูออกคาใชจาย 

(๒) ยึดหรือกักไว  ณ  สถานกักพืช  หรือ  ณ  ที่ใด ๆ  ตามกําหนดเวลาที่เห็นวาจําเปน 

(๓) ส่ังใหผูนําเขาซ่ึงพืช  ส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัด  ส่ิงไมตองหาม  หรือเชื้อพันธุพืชที่มีศัตรูพืช

ติดเขามาดวย  สงส่ิงนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๔) ทําลายเทาที่เห็นวาจําเปน   ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายรายแรงมากและไมอาจดําเนินการแกไขโดยวิธีตาม  (๑)  ได” 

มาตรา ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๓/๑  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  

“มาตรา  ๑๓/๑  บรรดาสิ่งที่ เก็บ ยึดหรือกักไวตามมาตรา  ๑๒   (๓)  และ   (๔)  และ 

มาตรา  ๑๓  (๒)  ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง  หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี  



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ  และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรือกักหรือวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด

ไมใหริบ  แลวแตกรณี  ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร  

ถาส่ิงที่เก็บ   ยึดหรือกักไวตามวรรคหนึ่งเปนของเสียหายงาย  หรือถาเก็บไวจะเปนการเสี่ยงตอ

ความเสียหาย  หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินคาของสิ่งนั้น  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งทําลาย   

หรือจัดการอยางอื่นตามที่เห็นสมควร” 

มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา   ๑๕  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ .ศ .  ๒๕๐๗    

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๕  บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  หรือใบรับรองสุขอนามัยพืช

สําหรับการสงตอ ตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืชตามอัตราที่อธิบดีกําหนด

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับ

การสงตอใหแกผูย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  และใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมใบรับรอง

สุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  แลวแตกรณี  ตามอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  และการออก

ใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติกักพืช   

พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปดวย” 

มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  ตรี แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ .ศ .  ๒๕๐๗   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๑๕  ตรี  ในกรณีที่ใบรับรองสุขอนามัยพืช  ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  

หรือใบรับรองสุขอนามัย  สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญและผูรับใบรับรองดังกลาวตองการ 

ใบแทน  ใหย่ืนคําขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่ 

การขอรับใบแทน  และการออกใบแทนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๕  เบญจ  และมาตรา  ๑๕  ฉ  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  

พ.ศ.  ๒๕๐๗  

“มาตรา  ๑๕  เบญจ  เพื่อประโยชนในการควบคุมพืชที่จะสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหพืชใดเปนพืช

ควบคุมเฉพาะ  โดยจะกําหนดชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของพืช  เชื้อจุลินทรีย  หรือส่ิงอื่นใด 

ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขาไวดวยก็ได 

มาตรา  ๑๕  ฉ  บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมเฉพาะ  ตองมีใบรับรองสุขอนามัยกํากับ

ไปดวย  และตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบตามอัตราที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบรับรองสุขอนามัยใหแกผูย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  และให

พนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การขอใบรับรองสุขอนามัย   และการออกใบรับรองสุขอนามัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติกักพืช   

พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๒๑   ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา   ๘  มาตรา   ๑๐   มาตรา   ๑๕  ทวิ   วรรคสอง   

หรือมาตรา  ๑๕  ฉ  หรือฝาฝนมาตรา  ๑๔  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 

สองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินส่ีพันบาท” 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)   พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชอัตราคาธรรมเนียม 

ทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๒๓ คําขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และยังอยูในระหวางการพิจารณา  

ให ถือว า เปนคําขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญั ติ กักพืช   พ .ศ .   ๒๕๐๗   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๔ ใบรับรองปลอดศัตรูพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ  ใหถือวาเปนใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติ 

กักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม   

โดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช

บังคับ  ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกวา 

จะไดมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ในเรื่องนั้น ๆ  ใชบังคับ 

มาตรา ๒๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 



 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

 

(๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหาม ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเชื้อพันธุพืช ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๓) ใบรับรองสุขอนามัยพืช ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๔) ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๕) ใบรับรองสุขอนามัย ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๖) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๗) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๘) ใบแทนใบรับรองสุขอนามัย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 

 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

วาดวยการกักพืช  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการประกาศใหพืช  ศัตรู พืช  และพาหะเปนส่ิงตองหาม   

 และแก ไขหลัก เกณฑ การนํ า เข า   หรื อนํ าผ าน ซ่ึ ง ส่ิ งต องห าม   ส่ิ งกํ ากั ด   และส่ิ งไม ต องห าม   

รวมท้ังเพิ่มเติมการควบคุมดูแลพืชท่ีสงออกไปนอกราชอาณาจักรใหเหมาะสม  สอดคลองกับสภาพการณ 

ในปจจุบันและอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ  ตลอดจนแกไขอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี 

ในการปองกัน  และควบคุมโรคและศัตรูพืชใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมท้ังเพิ่มเติม

คาธรรมเนียมใบรับรองที่กําหนดขึ้นใหม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


