พระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2507
เปนปที่ 19 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกักพืช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ
ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507"
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. 2495
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"พืช" หมายความวา พรรณพืชทุกชนิดและสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตอ หนอ กิ่ง ใบ ราก หัว ดอก ลูก เมล็ด
ไมวาที่ยังใชทําพันธุไดหรือตายแลว
"ศัตรูพืช" หมายความวา สิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน แมลงสัตวหรือพืชที่อาจกอความเสียหายแกพืชและเชื้อโรค
พืช
"พาหะ" หมายความวา เครื่องปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่ใชหอหุมมาพรอมกับพืช ปุยอินทรียหรือสิ่งตาง ๆ
ที่อาจเปนสื่อนําศัตรูพืช
"สิ่งตองหาม" หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
"สิ่งกํากัด" หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
"สิ่งไมตองหาม" หมายความวา พืชอยางอื่นที่ไมเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด
"เจาของ" หมายความรวมถึง ตัวแทนเจาของ ผูครอบครองสิ่งของและผูควบคุมยานพาหนะขนสงสิ่งของนั้นดวย
"นําเขา" หมายความวา การนําเขามาหรือสั่งใหสงเขามาในราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใด ๆ
"นําผาน" หมายความวา การนําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนลงหรือขนถายยานพาหนะ
"ดานตรวจพืช" หมายความวา ดานสําหรับตรวจสิ่งตองหามและสิ่งกํากัดที่ที่จะนําเขาหรือนําผาน ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
"สถานกักพืช" หมายความวา สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาเปนที่สําหรับกักพืชและสิ่ง
ตองหามเพื่อสังเกตและวิจัย
"เขตควบคุมศัตรูพืช" หมายความวา ทองที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดใหเปนเขตปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา อธิบดีและผูซึ่งรัฐมนตรีประกาศแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(1)
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"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมกสิกรรม
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และในการปฏิบัติตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
มาตรา 6 เมื่อมีกรณีจําเปนจะตองปองกันศัตรูพืชอยางหนึ่งอยางใดมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร ใหรัฐมนตรี
มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะชนิดใดเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี และในประกาศนั้น จะระบุกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืชหรือพาหะชนิดใดจากแหลงใด หรือจะ
กําหนดขอยกเวนหรือเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
สิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดดังกลาวในวรรคหนึ่ง เมื่อหมดความจําเปนแลวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิกถอน
เสีย
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทาเรือ ทาอากาศยาน หรือสถานที่แหงใดอันมีเขต
กําหนดเปนดานตรวจพืชหรือเปนสถานที่กักพืช แลวแตกรณี
มาตรา 8 หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี และมีใบรับรองปลอด
ศัตรูพืชของเจาหนาที่ของประเทศที่สงสิ่งตองหามนั้น หรือหนังสือสําคัญอยางอื่นอันเปนที่เชื่อถือไดสําหรับประเทศที่ไมมี
การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับมาดวย และในกรณีนําเขานี้ อธิบดีจะอนุญาตไดเฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลอง
หรือการวิจัยเทานั้น
มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งกํากัดเวนแตจะมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจาหนาที่ของ
ประเทศซึ่งสงสิ่งกํากัดนั้นออก หรือหนังสือสําคัญอยางอื่นอันเปนที่เชื่อถือไดสําหรับประเทศที่ไมมีการออกใบรับรองปลอด
ศัตรูพืชกํากับมาดวย
มาตรา 10 การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดนั้นจะตองนําเขาหรือนําผานทางดานตรวจพืชเพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 11 ผูใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งไมตองหาม ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 12 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ หีบหอ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดาน
ตรวจพืช หรือเขตควบคุมศัตรูพืชได เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวานําเขาหรือนําผานซึ่งพืช สิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด อันเปนการ
ฝาฝนตอพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 13 เพื่อปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักรใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปฏิบัติการกับพืช
สิ่ง ตองหาม สิ่งกํากัดที่นําเขาหรือนําผาน ดังตอไปนี้
(1) รมยา พนยา หรือใชวิธีการอื่นใดตามที่เห็นจําเปนโดยเจาของเปนผูออกคาใชจาย
(2) ยึดหรือกักไว ณ สถานกักพืชหรือ ณ ที่ใด ๆ ตามกําหนดเวลาที่เห็นจําเปน
(3) ทําลายเทาที่เห็นจําเปน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืช
มาตรา 14 หามมิใหบุคคลใดนําพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัดออกไปจากดานตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะใน
กรณีนําผานราชอาณาจักรหรือจากที่ใดซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดสั่งยึดหรือกักไว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา 15 บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองซึ่งแสดงวาพืชหรือผลิตผลของพืชที่จะสงออกนอกราชอาณาจักรนั้น
ปลอดศัตรูพืช ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่ คาใชจายในการกําจัดศัตรูพืชและคาบรรจุหีบหอเทาที่
จําเปน และใชจาย ไปจริง
มาตรา 16 บุคคลใดประสงค จะใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตนิ ี้ในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการ หรือนอกสถานที่ราชการไมวาในหรือนอกเวลาราชการจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
มาตรา 17 เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงปรากฏขึ้นในทองที่ใด หรือมีเหตุอันสมควรควบคุม
ศัตรูพืชในทองที่ใด ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดทองที่นั้นเปนเขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อชนิดของพืช
ศัตรูพืชและพาหะที่ควบคุม และใหกําหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเทาที่จําเปน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลา
กลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการของกํานันและที่ทําการของผูใหญบานในทองที่นั้น
มาตรา 18 เมื่อไดประกาศกําหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา 17 แลว หามมิใหบุคคลใดนําพืช ศัตรูพืชหรือ
พาหะออกไปนอก หรือนําเขามาในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามที่ประกาศระบุไว เวนแตจะไดผานการตรวจและไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 19 บทบัญญัติในมาตรา 12 และมาตรา 13 ใหใชบังคับในกรณีพืช ศัตรูพืชและพาหะตามที่ระบุไวใน
มาตรา 17 ภายในเขตควบคุมพืชหรือที่จะนําออกไปนอกหรือนําเขามาในเขตควบคุมศัตรูพืชโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีศัตรูพืชชนิดที่อาจกอความเสียหายรายแรงมาก ซึ่งหากไมรีบทําลายเสียอาจระบาดลุกลามทําความ
เสียหายไดมาก พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหเจาของทําลายพืช ศัตรูพืชและพาหะนั้นเสียหรือพนักงานเจาหนาที่จะจัดการ
ทําลายเสียเองก็ได
มาตรา 20 เมื่ออธิบดีเห็นวาศัตรูพืชที่ไดประกาศตามมาตรา 17 ถูกทําลายหมดสิ้นแลว หรือเห็นวาหมดความ
จําเปนแลว ใหอธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศตามมาตรา 17 นั้นเสีย
มาตรา 21 ผูใดฝาฝนมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10มาตรา 14 หรือมาตรา 18 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 22 ผูใดฝาฝนมาตรา 11 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
มาตรา 23 ผูใดขัดขืนหรือขัดขวางมิใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา 12 หรือมาตรา 13 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 24 ผูใดขัดคําสั่งหรือขัดขวางการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 19 วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 25 การกระทําความผิดตามมาตรา 11 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
มาตรา 26 บรรดาพืช ศัตรูพืชหรือพาหะภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ที่มิไดนําเขามาทางดานตรวจพืชก็ดี
หรือนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ดวยประการใด ๆ ก็ดี หรือพืช ศัตรูพืชหรือพาหะ ซึ่ง
เปนวัตถุแหงการกระทําผิดเกี่ยวกับเขตควบคุมศัตรูพืชตามที่ระบุไวในมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 14 หรือมาตรา 18 ใหริบ
เสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม

มาตรา 27 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ.2495
ไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการควบคุมและกักพืชไดตอเมื่อพืชที่ไดนําเขามาในราชอาณาจักรเปนศัตรูพืช
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอาจจะทําใหโรคพืชตาง ๆ ระบาดแพรหลายไดในระหวางนําพืชนั้นเขามาในราชอาณาจักรกอนที่จะมีการควบคุมและกักพืชไว ไมบังเกิดผลสมความมุงหมายที่จะปองกันโรคและศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพตาม
ขอตกลงที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกรวมอยูในอนุสัญญาระหวางประเทศสมควรที่จะขยายการควบคุมและกักพืชให
กวางขวางออกไปอีกทั้งการนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรไมวาทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ เพื่อใหการปองกัน
โรคและศัตรูพืชไดผลสมตามเจตนา ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ.2495
และตราพระราชบัญญัติกักพืชขึ้นใหมใชบังคับแทน

