พระราชบัญญัติ
พันธุพืช
พ.ศ. 2518
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518
เปนปท่ี 30 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหมายวาดวยพันธุพืช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาทีร่ ฐั สภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกวา “พระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื พ.ศ. 2518”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
(ความในความ 3 ถูกยกเลิกมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“พันธุพืช” หมายความวา พันธุ หรือกลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทาง
พฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวที่สามารถ
ตรวจสอบได
“เมล็ดพันธุ” หมายความวา เมล็ด หรือสวนหนึ่งสวยใดของพืชที่ใชเพาะปลูกหรือใชทาพั
ํ นธุ
เชน ตน ตอ หนอ เหงา กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล

“เมล็ดพันธุควบคุม” หมายความวา เมล็ดพันธุที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม
“เมล็ดพันธุรับรอง หมายความวา เมล็ดพันธุที่ไดผานการทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะหคณ
ุ ภาพหรือคุณ
สมบัตแิ ละอธิบดีออกหนังสือให
“พันธุพืชขึ้นทะเบียน” หมายความวา พันธุพืชที่ผานการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีออกหนังสือ
รับรองให
“พันธุพืชรับรอง” หมายความวา พันธุพ ชื ขึน้ ทะเบียนทีผ่ า นการพิจารณารับรองใหเปนพันธุพ ชื รับรอง
และอธิบดีออกหนังสือรับรองให
“พืชสงวน” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชสงวน
“พืชตองหาม” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชตองหาม
“พืชอนุรักษ” หมายความวา พืชชนิดที่กาหนดไว
ํ
ในบัญชีแนบทายอนุสญ
ั ญาวาดวย
การคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กาลั
ํ งจะสูญพันธุ ซึง่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจานุเบกษา
“การขยายพันธุเทียม” หมายความวา การขยายพันธุที่ไมใชการขยายพันธุโดยธรรมชาติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อิทธิพลและวิธีการที่กาหนด
ํ
“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ อันแสดงไวทภ่ี าชนะบรรจุ
“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุใดๆ ทีใ่ ชบรรจุหอ หุม เมล็ดพันธุโ ดยเฉพาะ
“รวบรวม” หมายความวา รวบรวมเมล็ดพันธุเ พือ่ คัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ
“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชนในการคา
และหมายความรวมถึงมีไวเพื่อจําหนาย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสัง่ เขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร โดยมีการขนถายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
“สถานที่” หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคาร และหมายความรวมถึงบริเวณของ
สถานที่ดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพันธุพืช
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ ง่ึ รัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(ความในมาตรา 4 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสวนราชการและรัฐวิสากิจในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ หรือสวนราชการอืน่ ในสวนทีเ่ กีย่ งของกับเรือ่ ง
(1)! เมล็ดพันธุควบคุม
(2)! พืชสงวน
(3)! พืชตองหาม
มาตรา 5 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ แ้ี ละ
ใหมีอํานาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตนิ ้ี
ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอืน่ และออกประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับได

หมวด 1
คณะกรรมการพันธุพ ชื
(ความในมาตรา 6 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพันธุพืช ” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมศุลการกร และผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ รัฐมนตรีแตงตัง้ ไมเกินเกาคน
เปนกรรมการ และผูอํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 7 กรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรบั การแตงตัง้
อีกได
มาตรา 8 กรรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงกอนวาระเมือ่
(1)! ตาย
(2)! ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(6)! ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุ
ํ ก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีแตงตัง้ ผูอ น่ื เปนกรรมการ
แทนได และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึง่ ตนแทน

มาตรา 9 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่ จํานวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(ความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 10 ใหกรรมการมีอานาจแต
ํ
งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาศึกษาวิจยั หรือ ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับพืชที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา 9 มาใชบังคับแกการ
ประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอานาจหน
ํ
าทีด่ งั นี้
(1)! เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกีย่ วกับการควบคุม การสงเสริม และการออกประกาศเกี่ยวกับพืช
(2)! ใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกรฐั มนตรีในเรือ่ งเกีย่ วกับพืช
(ชื่อหมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับพืชควบคุม และความใน
มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7
แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

หมวด 2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับเมล็ดพันธุค วบคุม
มาตรา 12 ใหรฐั มนตรีมอี านาจประกาศในราชกิ
ํ
จจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม
มาตรา 13 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมใหรัฐมนตรีมีอานาจประกาศ
ํ
ในราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดใหผรู บั ใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2 ) หรือ (3) แจงชนิด ชื่อพันธุและ
ปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมและแหลงรวบรวม
(2) กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อใหผูรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(3)! กําหนดชนิดและอัตราสวนของวัตถุที่ใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ
ควบคุมและกําหนดวัตถุสิ่งที่เปนศัตรูพืชซึ่งหามใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุค วบคุมเพือ่

ใหผูรับใบอนุญาตตามาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(4)! กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อทาง
เคมีและอัตราสวนของสารเคมีนั้น เพือ่ ใหผรู บั ใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(5)! กําหนดวาเมล็ดพันธุควบคุมชนิดใด และชือ่ พันธุใ ดทีต่ อ งบรรจุในภาชนะบรรจุ กําหนด
วัตถุที่จะใชสําหรับเปนภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุควบคุม เพือ่ ใหผรู บั ใบอนุญาตตาม
มาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(6)! กําหนดใหผรู บั ใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) หรือ (2) รวบรวม ขายเมล็ดพันธุควบคุม
เฉพาะที่เปนเมล็ดพันธุรับรอง
(7)! กําหนดชนิดพันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่อนุญาตใหนําเขา
การออกประกาศตามาตรานี้ ตองระบุเวลาใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวัน นับแตวนั ประกาศ
มาตรา 14 หามมิใหผใู ดรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคา เวนแตไดรบั ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไวในสถานที่
เก็บเมล็ดพันธุควบคุมตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎหมายในกฎกรทรวง
บทบัญญํติมาตรานี้ใหใชบังคับแกผูปลูกเมล็ดพันธุควบคุมซึ่งขายเมล็ดพันธุควบคุมที่ตน
ปลูกเองใหแกผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูร บั ใบอนุญาตสงออกซึง่
เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูปลูกเมล็ดพันธุรายอื่นเพื่อใชเพาะปลูกเองโดยมิไดมีการโฆษณา
มาตรา 15 เมือ่ รัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชนิดและเชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุ
ควบคุมตามมาตรา 12 แลว ใหผรู วบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคาอยูในวันประกาศ ยื่นคําขอรับอนุญาตตามมาตรา 14 ภายในเกาสิบบาทนับแตวนั ทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนได และเมื่อไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตแลว ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามคําขอ
และใหนาความในมาตรา
ํ
51 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 16 ใหพนักงานเจาหนาทีอ่ อกใบอนุญาตใหรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคาได เมื่อปรากฎวาผูขอใบอนุญาต
(1)! เปนผูมีฐานะดีพอที่จะดําเนินได
(2)! มีอายุไมตากว
ํ่ ายี่สิบปบริบูรณ
(3)! มีถิ่นที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย
(4)! ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5)! มีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมตาม
ที่ขอรับใบอนุญาต

(6)! ใชชื่อในการประกอบพานิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพานิชยกิจ
ของผูรับใบอนุญาตอยูแ ลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ยังไมครบสองป
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตตองมีลักษณะตาม (1) (3) (5) และ (6) และ
ตองมีผดู าเนิ
ํ นการซึ่งเขาลักษณะตาม (2) ) (3) และ (4) ดวย
มาตรา 17 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเมล็ดพันธุควบคุมมีดังนี้
(1)! ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค วบคุมเพือ่ การคา
(2)! ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
(3)! ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(4)! ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(5)! ใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ใหถือวาผูไดรบั ใบอนุญาตตาม (1) (3) หรือ (4) เปนผูไ ดรบั ใบอนุญาตตาม (2) สําหรับ
เมล็ดพันธุควบคุมที่ตนรวบรวมนําเขาหรือสงออกดวย แลวแตกรณี
มาตรา 18 ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหคมุ กันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูร บั ใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนของผูร บั ใบอนุญาตทีไ่ ดรบั การคุม กันตามวรรค
หนึ่งเปนการกระทําของผูร บั ใบอนุญาตดวย เวนแตรบั ใบอนุญาตจะพิสจู นไดวา การกระทําดังกลาว
เปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
(ความในมาตรา 19 และมาตรา 20 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 19 ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต
เวนแตใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคา หรือใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใหใชไดตามระยะเวลาที่กาหนดไว
ํ
ใน
ใบอนุญาตแตมิใหเกินกําหนดหนึง่ ปนบั แตวนั ทีอ่ อกใบอนุญาต ถาผูร บั อนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาต จะตองยืน่ คําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมือ่ ไดยน่ื คําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการ
ตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาทีจ่ ะสัง่ ไมอนญาตใหตอ อายุใบอนุญาตนัน้
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
มาตรา 20 ถาพนักงานเจาหนาทีไ่ มออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาตผูข อ
ใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสทิ ธิอ์ ทุ รณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาทีแ่ จงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาต
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนทีส่ ดุ
ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาทีไ่ มอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค วบคุมเพือ่ การคา

หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม กอนทีร่ ฐั มนตรีจะมีคาวิ
ํ นจิ ฉัยอุทธรณรฐั มนตรีมอี ํานาจสั่ง
อนุญาตประกอบการไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอ ทุ ธรณ
(ชื่อหมวด 3 หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพันธุพืชควบคุมและความในมาตรา 21
มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลิก โดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้

หมวด 3
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
มาตรา 21 หามมิใหผรู บั ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค วบคุมเพือ่ การคา
(1) บรรจุเมล็ดพันธควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานที่ที่กาหนดไว
ํ
ในใบอนุญาต หรือ
(2) ขายเมล็ดพันธุควบคุมที่บรรจุในภาชนะบรรจุไมตรงตามฉลาก
มาตรา 22 ใหผรู บั ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค วบคุมเพือ่ การคาปฏิบตั ดิ งั นี้
(1)! จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่รวบรวม
เมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเห็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
(2) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมขึ้นและในฉลากตองแสดง
(ก)! ชนิดและชื่อพันธุของเมล็ดพันธุควบคุม และมีคาว
ํ า “เมล็ดพันธุควบคุม”
(ข)! เครื่องหมายการคาสําหรับเมล็ดพันธุควบคุม
(ค)! ชื่อผูรวบรวมและแหลงรวบรวม
(ง)! นํ้าหนักสุทธิของเมล็ดพันธควบคุมตามระบบเมตริก
(จ)! อัตราความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม และระบุวนั เดือนปทท่ี ดสอบ
(ฉ)! เดือนและปทร่ี วบรวมหรือนําเขา
(ช)! อายุความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม เดือนและปที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทาพั
ํ นธุ
(ซ)! ถาเมล็ดพันธควบคุมมีวัตถุอื่นผสมอยูดวย ตองแจงชือ่ และอัตราสวนของวัตถุนน้ั ทีผ่ สมอยู
ในเมล็ดพันธุควบคุม
(ฌ) ถาเมล็ดพันธุควบคุม มีสารเคมีอนั ตรายตามมาตรา 13 ผสมอยูดวยตองแจงชื่อ
และอัตราสวนของสารเคมีอันตรายที่ผสมอยูในเมล็ดควบคุม ทัง้ ตองแสดงเครือ่ งหมายหัว
กะโหลกกับกระดูกไขว และมีคาว
ํ า “อันตราย” ดวยอักษรสีแดงไวดวย
(ญ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพิ่มเติมในฉลาก
มาตรา 23 ใหผรู บั ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี้

(1)! จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่นาเข
ํ า
ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
(2)! นําใบรับรองของผูร วบรวมจากประเทศซึง่ เปนแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุค วบคุมมาแสดง
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3)! นําตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุมที่นําเขาทุกคราวมามอบใหพนักงานเจาหนาที่ในปริมาณ
พอสมควร เพื่อการทดสอบภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
(4)! จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่นําเขาตามมาตรา 22 (2) ในกรณีที่ผู
รับใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา นําเมล็ดพันธุน น้ั มาแบงบรรจุในภาชนะบรรจุเอง
ตองจัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุตามมาตรา 22 (2) ดวย
มาตรา 24 ใหผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ขาย
เมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
(2) ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่ตามมาตรา 22 (2) ใหคงอยูครบถวนและชัดเจน
มาตรา 25 ผูร บั ใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในทีเ่ ปดเผยและเห็น
ไดงายภายในอาคารที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผรู บั ใบอนุญาตแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ความในมาตรา 27 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 27 หามมิใหผูรับใบอนุญาตยายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่
ขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานที่นาเข
ํ าซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่สงออกซึ่งเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุม ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตไดรบั
อนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
ํ
กฎกระทรวง
(ชื่อหมวด 4 การรับรองและการควบคุมพันธุพืช และความในมาตรา 28 ถึงมาตรา 38 ถูกยกเลิก
โดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

หมวด 4
การรับรองและการควบคุม
มาตรา 28 ผูใ ดประสงคจะไดรบั รองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุร บั รอง พันธุพืชขึ้น
ทะเบียน หรือพันธุพ ชื รับรองตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่
การขอใหออกหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามแบบหลักเกณฑ วิธีการ
และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่มีผูขอใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ทาการไม
ํ
วาใน หรือนอกเวลาราชการ ผูข อจะ
ตองเสียคาปวยการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 29 ในรัฐมนตรีอํานาจประกาศไวในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนพืชสงวน
มาตรา 29 ทวิ ใหพืชที่กําหนดในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่กาลั
ํ งจะสูญพันธุ ซึง่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เปนพืช
อนุรกั ษตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 29 ตรี หามมิใหผูใดนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษ
เวนแตไดรบั หนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ ง่ึ อธิบดีมอบหมาย
การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนําเขา สงออก หรือนําผานพืช
อนุรักษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หนังสืออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแตวนั ที่
ออกหนังสืออนุญาต
มาตรา 29 จัตวา ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคาใหยื่นคําขอเปน หนังสือ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร
การขอทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ใหใชหาปนับแตวันออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
มาตรา 30 หามมิใหผูใดสงออกซึ่งพืชสงวน เวนแตไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี
และเฉพาะเพือ่ ประโยชนในการทดลอง หรือวิจยั ในทางวิชาการเทานัน้

มาตรา 31 ใหรฐั มนตรีมอี านาจประกาศในราชกิ
ํ
จจานุเบกษากําหนดหามิใหผูใดนําหรือสงพืชสงวน
ชนิดใดและปริมาณเทาใด ออกนอกเขตทองทีใ่ ดหรือนําหรือสงพืชดังกลาวไปยังทองที่ใดในราชอาณาจักร
เวนแตไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 32 ใหรฐั มนตรีมอี านาจประกาศในราชกิ
ํ
กจานุเบกษา กําหนดชนิดและชือ่ พันธุข อง
พืชชนิดใดใหเปนพืชตองหาม
มาตรา 33 หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งพืชตองหาม
มาตรา 34 เมล็ดพันธุพืชที่มีลักษณะตอไปนี้ ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
(1)! เมล็ดพันธุที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุตามที่แสดงไวในฉลาก
(2)! เมล็ดพันธุทีมีคุณภาพตํากว
่ ามาตรฐานทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดตามาตรา 13
มาตรา 35 เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทาเที
ํ ยมเมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ใหถือวาเปนเมล็ด
พันธุปลอมปน
(1)! เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทาเที
ํ ยมเมล็ดพันธุทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อ
หรือสําคัญผิดวาเปนเมล็ดพันธุแท
(2)! เมล็ดพันธุที่แสดงชนิด ชื่อพันธุ เครือ่ งหมายการคา แหลงรวบรวมหรือระบุเดือนปท่ี
รวบรวม หรือนําเขา ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง
(3)! เมล็ดพันธุที่มีเมล็ดพันธุอื่นหรือวัตถุอื่นผสมเจือปนอยูเกินปริมาณที่แจงไวในฉลาก
หรือเกินอัตราสวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 13
มาตรา 36 หามมิใหผใู ดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
มาตรา 37 หามมิใหผใู ดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุปลอมปน
มาตรา 38 หามมิใหผใู ดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุค วบคุมอันเปนเท็จหรือเกินความจริง
ซึ่งอาจทําใหผอู น่ื หลงเชือ่ หรือสําคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุนั้น

หมวด 5
พนักงานเจาหนาที่
(ความในมาตรา 39 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535และใหใชความตํ่าไปนี้แทน)
มาตรา 39 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอานาจออกคํ
ํ
าสั่งเปนหนังสือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ เพือ่ ประกอบคําพิจารณาได และมีอานาจ
ํ
เขาไปในสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานที่เก็บ

เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ในระหวางเวลาทําการ หรือเขาไปในยานพาหนะ
ที่บรรทุกเมล็ดพันธุหรือพืชอนุรักษ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ เพือ่
(1)! ตรวจสอบเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนจะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรกั ษ
(2)! นําเมล็ดพันธุ หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ เมล็ดพันธุปลอมปน
หรือพืชอนุรักษ ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพือ่ ทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห
(3)! คน ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรกั ษ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผรู บั ใบอนุญาตและผูท เ่ี กีย่ วของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
(มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี เพิม่ เติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
มาตรา 39 ทวิใหพนักงานที่มีอานาจตรวจคลั
ํ
งสินคา ยานพาหะ กระเปา หีบ หอ ตลอดจน
ตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืชที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยการกักพืชภายในดานศุลกากร ดานตรวจ
ดานพรมแดน เขตศุลกากร และทางอนุมัติซึ่งประกาศตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
มาตรา 39 ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอานาจยึ
ํ
ดหรือสงกลับพืชอนุรักษที่นําเขาโดยไมถกู ตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ยึดพืชอนุรักษใหพืชอนุรักษที่ถูกยึดตกเปนของกรมวิชาการเกษตร
สําหรับการสงกลับตองไดรับความยินยอมจากประเทศตนทางของพืชอนุรักษ และประเทศตนทางตองเปน
ผูออกคาใชจายในการขนสงทั้งสิ้น ถาประเทศตนทางพืชอนุรักษไมใหความยินยอม หรือไมยนิ ยอม
ออกคาใชจาย ใหพืชอนุรักษดังกลาวตกเปนของกรมวิชาการเกษตร
มาตรา 40 ในการคน พนักงานเจาหนาที่ตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เทาที่จะทําได
มาตรา 41 สิง่ ของทีย่ ดึ ไดในการคนใหหอ หรือบรรจุหบี หอ และประทับตราหรือทําเครือ่ งหมาย
ไวเปนสําคัญ
(ความในมาตรา 42 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 42 การคนในสถานที่หรือยานพาหนะตามมาตรา 39 หรือมาตรา 39 ทวิ กอน
ลงมือคนใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอนและใหคนตอหนาผูรับใบอนุญาต
ผูรับหนังสืออนุญาต ผูค รอบครองสถานที่ บุคคลที่ทางานในสถานที
ํ
่นั้น หรือผูค รอบครอง
ยานพาหนะ หรือถาหาบุคคลดังกลาวนั้นไมไดใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดขอรองมาเปนพยาน

สิ่งของใดที่ไดยดึ หรืออายัดตองใหผรู บั ใบอนุญาต ผูร บั หนังสืออนุญาต ผูค รอบครองสถานที่
บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้น ผูค รอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ดูเพือ่ ใหรบั รองวา
สิ่งของนั้นไดคนไดในสถานที่ หรือในยานพาหนะนัน้ ถาบุคคลดังกลาวนั้นไมยอมรับรอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูคนบันทึกไว
มาตรา 43 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทําบัญชีรายละเอียด
สิ่งของที่คน ยึดหรืออายัดไว
บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอา นใหผรู บั ใบอนุญาต ผูค รอบครองสถานที่
บุคคลที่ทางานในสถานที
ํ
่นั้น ผูค รอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ฟงและใหบุคคล
ดังกลาวนัน้ ลงลายมือชือ่ รับรองไว ถาไมยอมลงลายมือชื่อรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกไว
มาตรา 44 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาทีแ่ สดงบัตรประจําตัวตอบุคคลดังกลาว
ในมาตรา 42
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ความในมาตรา 45 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 45 เมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใดๆ ที่ไดยึด
หรืออายัดไวตามมาตรา 39 (3) ถาไมปรากฏเจาของบหรือผูค รอบครองหรือพนักงานอัยการสัง่ เด็ดขาด
ไมฟองคดี หรือศาลโดยพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ และผูเ ปนเจาของหรือผูค รอบครองมิได
รองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันทีท่ ราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือ
วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพือ่ จัดการ
ตามที่เห็นสมควร

หมวด 6
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 46 เมือ่ ปรากฏตอพนักงานเจาหนาทีว่ า ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
หรือกฎกระทรวง หรือประกาศทีอ่ อกตามพรราชบัญญัตนิ ้ี พนักงานเจาหนาทีม่ อี านาจสั
ํ
่งพักใชใบอนุญาต
มีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามสบอนุญาตนั้น และระหวาง
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตนิ อ้ี กี ไมได
มาตรา 47 พนักงานเจาหนาทีโ่ ดยอนุมตั อิ ธิบดีมอี ํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอน
กําหนดเวลาได เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หรือกฎกระทรวง หรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ แ้ี ลว
มาตรา 48 เมือ่ ปรากฏตออธิบดีวา ผูร บั ใบอนุญาตไดขาดคุณสมบัตหิ รือเขาลักษณะตอง
หามตามมาตรา 16 หรือกรณีทป่ี รากฏวาผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดกระทําผิดพระราชบัญญัตนิ ห้ี ลายครัง้ หรือ
ครั้งเดียวแตเปนการกระทําผิดรายแรง อธิบดีมอี ํานาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตได
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนัน้ และ
จะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจากวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตและพนักงานเจาหนาทีจ่ ะออกใบอนุญาตใหหรือไมกไ็ ดสดุ แตจะพิจารณาเห็นสมควร
มาตรา 49 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทาเป
ํ นหนังสือแจงใหผรู บั
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีทไ่ี มพบตัวผูร บั ใบอนุญาตหรือผูร บั ใบอนุญาตยอมรับคําสั่งดังกลาวใหปด
คําสั่งไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาต
ทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
มาตรา 50 ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทรธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีท่ ราบคําสั่ง รัฐมนตรีมอี ํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่ง
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี ในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนทีส่ ดุ
การอุทธรณตามวรรคหนึง่ ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งพักใชใบอนุญาตคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต
(ความตามมาตรา 51 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 51 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูแกผูรับใบ
อนุญาตอื่นหรือแกพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรก็ได ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต หรือในกรณีทม่ี กี ารอุทธรณใหนบั ตัง้ แตวนั ทีท่ ราบคําวินฉิ ยั ของรัฐมนตรี เวนแตพนักงาน
เจาหนาที่จะผอนผันขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน

หมวด 7
สถิตพิ นั ธุพ ชื
มาตรา 52 ใหรฐั มนตรีมอี านาจประกาศในราชกิ
ํ
จจานุเบกษา กําหนดใหมีการเก็บสถิติเกี่ยว
กับพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในทองที่ใดไดตามเห็นสมควร
เมื่อไดประกาศตามวรรคที่หนึ่งแลว ใหอธิบดีมีอานาจสั
ํ
่งเปนหนังสือใหผูซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับ
พันธุพืชดังกลาวกรอกรายการขอความ และจํานวนเกี่ยวกับสถิติตามแบบพิมพที่อธิบดีกาหนดและให
ํ

อธิบดีกาหนดเวลา
ํ
สถานที่และวิธีการ ยื่นไวในแบบพิมพดวย
มาตรา 53 บุคคลซึ่งไดรับคําสัง่ ตามมาตรา 52 วรรคสอง ตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพ
แสดงรายการ ขอความและจํานวนตามความเปนจริง พรอมทั้งลงลายมือชื่อกับกับ และจัดการยื่นตาม
กําหนดเวลา ณ สถานที่และตามวิธีการที่กาหนดในแบบพิ
ํ
มพ
มาตรา 54 ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการเก็บสถิติพันธุพืช ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเขาไปใสสถานที่ทาการของผู
ํ
ร บั คําสั่งในระหวางเวลาทําการ เพือ่ ตรวจสอบรายการ ขอความ
และจํานวนเกี่ยวกับสถิติพันธุพืช และใหเปนหนาที่ของผูรับคําสัง่ หรือผูแ ทนตอบคําถามอํานวยความ
สะดวกและชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหนาความในมาตรา
ํ
44 วรรคหนึง่ มาใชบงั คับ
โดยอนุโลม

หมวด 8
บทกําหนดโทษ
มาตรา 55 ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามประกาศซึง่ ออกตามมาตรา 13 วรรคหนึง่
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 56 ผูใ ดฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่พันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
(ความในมาตรา 57 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 57 ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมภายหลัง
ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามาตรา 19 ตองระวางโทษปรับวันละไมเกิน
หนึ่งรอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 58 ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดยังขืนประกอบการตามใบอนุญาติสน้ิ อายุแลว ภายหลังที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดสง่ั ไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาตตามาตรา 19 แลวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สองป
หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดฝาฝนมาตรา 21 หรือมาตรา 27 วรรคหนึง่ หรือไมปฏิบตั ติ าม
มาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
มาตรา 60 ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 22 หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ

มาตรา 61 ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 วรรคหนึง่ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
(มาตรา 61 ทวิ เพิม่ เติมโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
มาตรา 61 ทวิ ผูใ ดฝาฝนมาตรา 29 ตรี หรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 29 จัตวา ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 62 ผูใ ดฝาฝนมาตรา 30 หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินสี่พันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 63 ผูใ ดฝาฝนประกาศทีอ่ อกตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 64 ผูใ ดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท
หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผูใ ดฝาฝนมาตรา 37 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท
หรือทัง้ จําทั้งปรับ
(ความในมาตรา 66 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 66 ผูใ ดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุค วบคุมอันเปนการฝาฝนมาตรา 38 หรือขัดขวาง
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ หรือไมใหถอยคําหรือสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ
ตามที่พนักงานเจาหนาทีม่ หี นังสือเรียกตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
(มาตรา 66 ทวิ เพิม่ เติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
มาตรา 66 ทวิ ผูใ ดขัดขวางไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 39 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ พันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 67 ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 46 วรรคสองแลว ยังขืน
ประกอบกิจการตามใบอนุญาตนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับเกินสองพันบาท
หรือทัง้ จําทั้งปรับ
(ความในมาตรา 68 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 68 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูใหแก
บุคคลอื่นซึ่งมิไดกาหนดไว
ํ
ในมาตรา 51 หรือขายภายหลังระยะเวลาที่กาหนดไว
ํ
ในมาตรา 51 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 69 ผูใ ดมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 53 ไมปฏิบัติเชนวานั้น ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาท

มาตรา 70 ผูใ ดมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 54 วรรคหนึง่ ไมปฏิบัติการเชนวานั้น ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(ความในมาตรา 71 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 71 เมื่อศาลเห็นวามีการกระทําความผิดฝาฝนประกาศทีอ่ อกตามมาตรา 13 (3) หรือ (4)
หรือฝาฝนมาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 แมศาลจะเห็นวาจําเลยไมมีความผิด
ก็ใหศาลสั่งริบเมล็ดพันธุ เครือ่ งมือ อุปกรณและภาชนะที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

(พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 40 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2518
และพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 40 วันที่ 7
เมษายน 2535)

(อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ ชื พ.ศ. 2518 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 23แหง
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

อัตราคาธรรมเนียม
1. ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
2. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุเพื่อควบคุม
3. ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
4. ใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
5. ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
6. คาทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะหคณ
ุ ภาพหรือสมบัติ
ของเมล็ดพันธุเ พือ่ ออกหนังสือรับรอง
7. หนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุร บั รอง
พันธุพืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุพ ชื รับรอง
8. ใบแทนใบอนุญาต
9. การตออายุใบอนุญาตครัง้ ละเทากับคาธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ
10. หนังสืออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ
11. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

400
200
400
400
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวอยางละ 400 บาท
ฉบับละ
ฉบับละ

100 บาท
50 บาท

ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนือ่ งจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ฐานะใน
ทางเศรษฐกิ จของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยูกับการเกษตรเปนสํ าคั ญแตปรากฎวาการเพาะปลูกของ
เกษตรกรใหผลตอไรนอยกวาที่ควรจะไดรับมากและผลิตผลยังมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เมื่อมีการแขงขันในตลาด
ตางประเทศ สินคาเกษตรของประเทศไทยจึงตกอยูในฐานะเสียเปรียบทั้งในดานคุณภาพและราคา อันเปนผลเสียหาย
แกเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ทั้งนี้ก็เพราะประเทศไทยยังขาดการสงเสริมและการควบคุมการใชพันธุพืชที่ดี ทั้ง
ยังปลอยใหมีการประกอบการคาพันธุพืชโดยเสรีไมมีการควบคุมแตประการใด ทั้ง ๆที่ขณะนี้มีผูสั่งพันธุพืชจากตาง
ประเทศเขามาจํ าหนายภายในประเทศและมีการผลิตพันธุพืชจํ าหายแกเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปและปรากฏวามีการ
จําหนายพันธุพืชเสื่อมคุณภาพและพันธุพืชปลอมปนอยูเสมอ นอกจากนั้นก็ยังมีการโฆษณาเท็จหรือเกินความเปน
จริงเกี่ยวกับคุณภาพของพันธุพืชเปนการหลอกลวงใหเกษตรกรไดรับความเสียหาย ฉะนั้นเพื่อใหเกษตรกรไดรับ
ความความคุมครองอยางเพียงพอ และผูประกอบการคาพันธุพืชสามารถดําเนินการไปดวยดี สมควรมีกฎหมายวา
ดวยพันธุพืชเพื่อประโยชนในการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญรุงเรือง และมีผลดีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ข้ี น้ึ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2535 คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยพันธุ
พืชที่ใชบังคับอยูยังไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน เนื่องจากไมสามารถควบคุมการขยายพันธุพืชโดยวิธีอื่น
นอกเหนือวิธีธรรมชาติ และในการกําหนดความหมายของพันธุพืชยังไมตรงตามหลักวิชาการและสอดคลองกับ
เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหมีการขึ้นทะเบียนพันธุพืช การรับรองพันธุพ ชื เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการคิด
คน และปรับปรุงพันธุพืชใหม ๆ อันจะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยไดเขา
เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2526 ซึ่งอนุสัญญามี
วัตถุประสงคในการคุมครองพืชปามิใหสูญพันธุไปจากโลกโดยการควบคุม การคาระหวางประเทศ ดังนัน้ เพือ่ เปน
การสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุพืชปานอกเหนือจากวิธีธรรมชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
------------------------

