
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 
 

พระราชบัญญตั ิ
กักพืช (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกักพืช 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “พืชควบคุมเฉพาะ” ระหวางคําวา “พืช

ควบคุม” และ “เช้ือพันธุพืช” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

““พืชควบคุมเฉพาะ” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนพืชที่ตองมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอ่ืนใดที่
เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขากอนสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร” 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หนา ๒๘/๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๔  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช” ระหวางคํา
วา “เจาของ” และ “นําเขา” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

““การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช” หมายความวา กระบวนการประเมินหลักฐาน
ดานชีววิทยาหรือดานวิทยาศาสตรอ่ืน และดานเศรษฐกิจเพื่อบงช้ีวาศัตรูพืชชนิดใดควรจะตองมี
การควบคุม และระดับความเขมงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะนํามาใชในการควบคุม
ศัตรูพืชชนิดนั้น” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “นําผาน” ในมาตรา ๔ แหง

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

““นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรไมวาจะมีการเปลี่ยนถาย
ยานพาหนะหรือไมก็ตาม” 

 
มาตรา ๖  ใหเ พ่ิมบทนิยามคําวา “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” “ใบรับรอง

สุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ” และ “ใบรับรองสุขอนามัย” ระหวางคําวา “เขตควบคุมศัตรูพืช” 
และ “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกโดยหนวยงานผู
มีอํานาจของประเทศที่สงออกซึ่งพืช เช้ือพันธุพืช หรือพาหะเพ่ือรับรองวาพืช เช้ือพันธุพืช หรือ
พาหะที่สงออกปลอดจากศัตรูพืชตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

“ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออก
โดยหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกซึ่งพืช เช้ือพันธุพืช หรือพาหะเพ่ือรับรองวาพืช เช้ือ
พันธุพืช หรือพาหะที่ไดนําหรือสงเขามาในราชอาณาจักร และถูกสงตอไปประเทศอื่นปลอดจาก
ศัตรูพืชของประเทศไทยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

“ใบรับรองสุขอนามัย” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกโดยหนวยงานผูมี
อํานาจของประเทศที่สงออกพืชควบคุมเฉพาะเพื่อรับรองวาพืชควบคุมเฉพาะที่สงออกปลอดจาก
เช้ือจุลินทรียหรือส่ิงอ่ืนใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ ฉ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕ ฉ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนสิ่ง

ตองหามหรือส่ิงกํากัด และการกําหนดชื่อเช้ือพันธุพืชที่จะควบคุม การกําหนดพืชควบคุมและพืช
ควบคุมเฉพาะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช 
(๓) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดกิจการที่สามารถนําเขาหรือนําผานซึ่ง

ส่ิงตองหามไดตามมาตรา ๘ (๒) และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเขา 
หรือนําผานซึ่งส่ิงตองหามเพื่อการคา หรือเพ่ือกิจการอื่นตามมาตรา ๘ (๒) 

(๔) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
นําเขาหรือนําผานซึ่งส่ิงตองหาม หรือส่ิงกํากัดตามมาตรา ๑๐ และการกําหนดคาใชจายในการ
ตรวจสอบศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืช การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืช
สําหรับการสงตอและการออกใบรับรองตามมาตรา ๑๕ 

(๕) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดคาใชจายในการตรวจสอบพืชควบคุม
เฉพาะท่ีจะสงออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออก
ใบรับรองสุขอนามัยตามมาตรา ๑๕ ฉ 

(๖) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) เสนอแนะตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีใหมีการแกไขพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑเก่ียวกับการกักพืชตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่มีผลกระทบตอการดําเนินการเพื่อการกักพืช 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖  เมื่อมีกรณีจําเปนจะตองปองกันศัตรูพืชชนิดใดมิใหระบาดเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือเพ่ือประโยชนในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดตอส่ิงแวดลอม หรือสุขภาพของ
มนุษย ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด
ช่ือพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนสิ่งตองหามหรือส่ิงกํากัดตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดย
ประกาศนั้นจะระบุช่ือพืช ศัตรูพืช หรือพาหะชนิดใดหรือแหลงกําเนิดของพืช ศัตรูพืช หรือพาหะ
ดังกลาว หรือจะกําหนดขอยกเวนหรือเง่ือนไขใด ๆ ไวดวยก็ได” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติกัก

พืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซ่ึงเช้ือพันธุพืชที่รัฐมนตรีประกาศตามวรรคหนึ่ง 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และในการนําเขาจะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

“มาตรา ๘  บุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งส่ิงตองหามตองไดรับอนุญาตจาก
อธิบดี และตองปฏิบัติดังตอไปนี ้

(๑) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการทดลองหรือวิจัย ตองมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับมาดวย หรือในกรณีการนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหามซึ่งเปนศัตรูพืชหรือพาหะท่ีไมใชพืช
ตองมีหนังสือรับรองสิ่งตองหามของหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกซึ่งส่ิงตองหามนั้น
กํากับมาดวย 

(๒) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการคา หรือเพ่ือกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ จะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย และตอง
ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙  หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งส่ิงกํากัด เวนแตจะมี

ใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย” 
 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐  การนําเขาหรือนําผานซึ่งส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัดนั้น จะตองนําเขา

หรือนําผานทางดานตรวจพืชเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑  ผูใดนําเขา หรือนําผานซึ่งส่ิงไมตองหามตองมีใบรับรองสุขอนามัย

พืชกํากับมาดวย และตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดีกําหนด” 
 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ หีบหอ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดาน

ตรวจพืชหรือเขตควบคุมศัตรูพืช เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการนําเขาหรือนําผานซึ่งพืช ส่ิง
ตองหาม ส่ิงกํากัด หรือส่ิงไมตองหาม อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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) ตรวจคนสถานท่ี บุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ นอกเขตดานตรวจพืชหรือ
นอกเขตควบคุมศัตรูพืชในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา พืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือส่ิงไม
ตองหามที่อยูในความครอบครองเปนหรือมีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 
และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ส่ิงดังกลาวหรือส่ิงที่เก่ียวของ
กับการกระทําความผิดจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม และถา
การคนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

(๓) เก็บหรือนําพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือส่ิงใด ๆ ที่
เก่ียวของในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห เมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยวาเปนหรือมีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 

(๔) ยึด หรือกักไวซึ่งพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือส่ิงใด ๆ ที่
เก่ียวของตามกําหนดเวลาที่เห็นจําเปน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมีศัตรูพืชที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก” 

 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓  เพ่ือปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือเช้ือพันธุพืชที่
นําเขาหรือนําผานดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช รมยา พนยา หรือใชวิธีการอื่นใดตามที่เห็นวาจําเปน
โดยเจาของหรือผูครอบครองเปนผูออกคาใชจาย 

(๒) ยึดหรือกักไว ณ สถานกักพืช หรือ ณ ที่ใด ๆ ตามกําหนดเวลาที่เห็นวา
จําเปน 

(๓) ส่ังใหผูนําเขาซึ่งพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือเช้ือพันธุพืชที่
มีศัตรูพืชติดเขามาดวย สงส่ิงนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๔) ทําลายเทาที่เห็นวาจําเปน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืชที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงมากและไมอาจดําเนินการแกไขโดยวิธีตาม (๑) ได” 

 
มาตรา ๑๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๓/๑ แหงพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
“มาตรา ๑๓/๑  บรรดาสิ่งที่เก็บ ยึดหรือกักไวตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) 

และมาตรา ๑๓ (๒) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม
ฟองคดีหรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับ
คืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรือกักหรือวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาล
พิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

ถาส่ิงที่เก็บ ยึดหรือกักไวตามวรรคหนึ่งเปนของเสียหายงาย หรือถาเก็บไวจะเปน
การเสี่ยงตอความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินคาของส่ิงนั้น ใหอธิบดีมี
อํานาจสั่งทําลายหรือจัดการอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควร” 

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕  บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรอง
สุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืชตาม
อัตราที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรอง
สุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอใหแกผูย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง และใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ แลวแตกรณี 
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ และ
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ

กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับไปดวย” 

 
มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ตรี  ในกรณีที่ใบรับรองสุขอนามัยพืช ใบรับรองสุขอนามัยพืช
สําหรับการสงตอหรือใบรับรองสุขอนามัย สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญและผูรับใบรับรอง
ดังกลาวตองการใบแทน ใหย่ืนคําขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่ 

การขอรับใบแทน และการออกใบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด” 

 
มาตรา ๒๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕ เบญจ และมาตรา ๑๕ ฉ แหง

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

“มาตรา ๑๕ เบญจ  เพ่ือประโยชนในการควบคุมพืชที่จะสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหพืชใดเปนพืชควบคุมเฉพาะ โดยจะกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของพืช 
เช้ือจุลินทรีย หรือส่ิงอ่ืนใดซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผู
นําเขาไวดวยก็ได 

มาตรา ๑๕ ฉ  บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมเฉพาะ ตองมีใบรับรอง
สุขอนามัยกํากับไปดวย และตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบตามอัตราที่อธิบดีกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบรับรองสุขอนามัยใหแกผูย่ืนคําขอตามวรรค
หนึ่ง และใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การขอใบรับรองสุขอนามัย และการออกใบรับรองสุขอนามัย ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ

กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๑๕ ฉ หรือฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท” 
 
มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๒๓  คําขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาใหถือวาเปนคําขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๔  ใบรับรองปลอดศัตรูพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกใหกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

มาตรา ๒๕  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ แหง
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตนาํเขาหรือนาํผานสิ่งตองหาม  ฉบับละ  ๒๐๐    บาท  
(๒) ใบอนญุาตนาํเขาหรือสงออกเช้ือพันธุพืช  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 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการกักพืช เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการประกาศใหพืช ศัตรูพืช และ
พาหะเปนสิ่งตองหามและแกไขหลักเกณฑการนําเขา หรือนําผานซึ่งส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิง
ไมตองหามรวมทั้งเพ่ิมเติมการควบคุมดูแลพืชที่สงออกไปนอกราชอาณาจักรใหเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ 
ตลอดจนแกไขอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการปองกัน และควบคุมโรคและศัตรูพืชใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งเพ่ิมเติมคาธรรมเนียมใบรับรองที่กําหนดขึ้นใหม จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 
วศิน/แกไข 

๙ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 


