
พระราชบัญญัติ
พันธุพืช
พ.ศ. 2518

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี   9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518
เปนปท่ี 30 ในรัชกาลปจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหมายวาดวยพันธุพืช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ท ําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี
มาตรา   1   พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ. 2518”
มาตรา   2   พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
(ความในความ 3 ถูกยกเลิกมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535

และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา   3   ในพระราชบัญญัติน้ี
“พันธุพืช”   หมายความวา พันธุ  หรือกลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทาง

พฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวที่สามารถ
ตรวจสอบได

“เมล็ดพันธุ”  หมายความวา  เมล็ด หรือสวนหนึ่งสวยใดของพืชที่ใชเพาะปลูกหรือใชท ําพันธุ
เชน    ตน    ตอ    หนอ    เหงา    กิ่ง    แขนง    ตา    ราก    หัว    ดอก    หรือผล



“เมล็ดพันธุควบคุม”   หมายความวา  เมล็ดพันธุที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม
“เมล็ดพันธุรับรอง  หมายความวา  เมล็ดพันธุที่ไดผานการทดสอบ  ตรวจหรือวิเคราะหคุณภาพหรือคุณ

สมบัติและอธิบดีออกหนังสือให
“พันธุพืชขึ้นทะเบียน” หมายความวา  พันธุพืชที่ผานการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีออกหนังสือ

รับรองให
“พันธุพืชรับรอง” หมายความวา  พันธุพืชข้ึนทะเบียนท่ีผานการพิจารณารับรองใหเปนพันธุพืชรับรอง

และอธิบดีออกหนังสือรับรองให
“พืชสงวน”   หมายความวา  พืชที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดใหเปนพืชสงวน
“พืชตองหาม”   หมายความวา   พืชที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดใหเปนพืชตองหาม
“พืชอนุรักษ”    หมายความวา   พืชชนิดที่ก ําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวย

การคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ก ําลังจะสูญพันธุ   ซึง่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดใน
ราชกิจานุเบกษา

“การขยายพันธุเทียม”  หมายความวา   การขยายพันธุที่ไมใชการขยายพันธุโดยธรรมชาติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อิทธิพลและวิธีการที่ก ําหนด

“ฉลาก”  หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ  หรือขอความใดๆ อันแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุ
“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา  วัตถุใดๆ ท่ีใชบรรจุหอหุมเมล็ดพันธุโดยเฉพาะ
“รวบรวม”  หมายความวา   รวบรวมเมล็ดพันธุเพ่ือคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ
“ขาย”  หมายความวา   จํ าหนาย  จาย  แจก  หรือแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชนในการคา

และหมายความรวมถึงมีไวเพื่อจํ าหนาย
“นํ าเขา”  หมายความวา  นํ าหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก”  หมายความวา  นํ าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“นํ าผาน”   หมายความวา  นํ าหรือสงผานราชอาณาจักร โดยมีการขนถายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
“สถานที่”   หมายความวา ที ่ อาคารหรือสวนของอาคาร  และหมายความรวมถึงบริเวณของ

สถานที่ดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการพันธุพืช
“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
(ความในมาตรา  4  ถูกยกเลิกโดยมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535

และใหใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา    4    พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสวนราชการและรัฐวิสากิจในสังกัดกระทรวง



เกษตรและสหกรณ  หรือสวนราชการอ่ืนในสวนท่ีเก่ียงของกับเร่ือง
(1)! เมล็ดพันธุควบคุม
(2)! พืชสงวน
(3)! พืชตองหาม
มาตรา   5   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและ

ใหมีอํ านาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวง กํ าหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ี
ยกเวนคาธรรมเนียมและก ําหนดกิจการอ่ืนและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับได

หมวด   1
คณะกรรมการพันธุพืช

(ความในมาตรา  6  ถูกยกเลิกโดยมาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา   6   ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการพันธุพืช ”    ประกอบดวย
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร   ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมศุลการกร และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินเกาคน
เปนกรรมการ และผูอํ านวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา   7   กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงต้ัง
อีกได

มาตรา  8   กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงกอนวาระเม่ือ
(1)!  ตาย
(2)!  ลาออก
(3)    รัฐมนตรีใหออก
(4)    เปนบุคคลลมละลาย
(5)    เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(6)!   ไดรับโทษจ ําคุกโดยค ําพิพากษาถึงที่สุดใหจ ําคุก เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดท่ีได

กระท ําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากต ําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืนเปนกรรมการ

แทนได  และใหผูนั้นอยูในตํ าแหนงตามวาระของกรรมการซ่ึงตนแทน



มาตรา   9   การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่จํ านวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(ความในมาตรา  10 และมาตรา 11    ถูกยกเลิกโดยมาตรา  6 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช

 (ฉบับที ่ 2)   พ.ศ. 2535   และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา   10   ใหกรรมการมีอํ านาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาวิจัยหรือ ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับพืชที่คณะกรรมการมอบหมาย  และใหนํ าความในมาตรา  9  มาใชบังคับแกการ
ประชมุของคณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา  11   ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาท่ีดังน้ี
(1)! เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุม  การสงเสริม  และการออกประกาศเกี่ยวกับพืช
(2)! ใหคํ าแนะนํ า หรือคํ าปรึกษาแกรัฐมนตรีในเร่ืองเก่ียวกับพืช
(ชื่อหมวด     2     การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพืชควบคุม     และความใน

มาตรา 12    มาตรา  13   มาตรา  14   มาตรา  15  มาตรา 16  และมาตรา  17   ถูกยกเลิกโดยมาตรา  7
แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที ่ 2)   พ.ศ. 2535   และใหใชความตอไปนี้แทน)

หมวด    2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุม

มาตรา   12  ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก ําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม

มาตรา   13   เพื่อประโยชนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมใหรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

(1)   กํ าหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  17   (1)   (2 )  หรือ  (3)   แจงชนิด  ชื่อพันธุและ
ปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมและแหลงรวบรวม

(2)    กํ าหนดมาตรฐาน คุณภาพ  วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อใหผูรับใบอนุญาต
ตามมาตรา  17  (1)   (2)   (3)  หรือ  (4)  ปฏิบัติ

(3)! กํ าหนดชนิดและอัตราสวนของวัตถุที่ใช  หรือมี หรือผสม  หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ
ควบคุมและก ําหนดวัตถุสิ่งที่เปนศัตรูพืชซึ่งหามใช  หรือมี  หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือ



ใหผูรับใบอนุญาตตามาตรา  17  (1)   (2)   (3)  หรือ  (4)  ปฏิบัติ
(4)! กํ าหนดสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อทาง

เคมีและอัตราสวนของสารเคมีนั้น เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17  (1)  (2)  (3) หรือ (4)  ปฏิบัติ
(5)! กํ าหนดวาเมล็ดพันธุควบคุมชนิดใด และช่ือพันธุใดท่ีตองบรรจุในภาชนะบรรจุ กํ าหนด

วัตถุที่จะใชสํ าหรับเปนภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุควบคุม เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตตาม
มาตรา  17 (1)  (2)  (3)  หรือ (4)  ปฏิบัติ

(6)! กํ าหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) หรือ (2) รวบรวม ขายเมล็ดพันธุควบคุม
เฉพาะที่เปนเมล็ดพันธุรับรอง

(7)! กํ าหนดชนิดพันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่อนุญาตใหนํ าเขา
การออกประกาศตามาตราน้ี ตองระบุเวลาใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวัน นับแตวันประกาศ
มาตรา   14   หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นํ าเขา สงออก หรือนํ าผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ

การคา เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไวในสถานที่
เก็บเมล็ดพันธุควบคุมตามที่ระบุไวในใบอนุญาต

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กํ าหนดในกฎหมายในกฎกรทรวง

บทบัญญํติมาตรานี้ใหใชบังคับแกผูปลูกเมล็ดพันธุควบคุมซึ่งขายเมล็ดพันธุควบคุมที่ตน
ปลูกเองใหแกผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูรับใบอนุญาตสงออกซ่ึง
เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา  หรือผูปลูกเมล็ดพันธุรายอื่นเพื่อใชเพาะปลูกเองโดยมิไดมีการโฆษณา

มาตรา   15   เม่ือรัฐมนตรีไดประกาศกํ าหนดชนิดและเชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุ
ควบคุมตามมาตรา 12 แลว ใหผูรวบรวม   ขาย   นํ าเขา   สงออก   หรือนํ าผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคาอยูในวันประกาศ ยื่นคํ าขอรับอนุญาตตามมาตรา   14  ภายในเกาสิบบาทนับแตวันท่ีรัฐมนตรี
ประกาศ ภายในก ําหนดเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนได และเมื่อไดยื่นค ําขอรับ
ใบอนุญาตแลว ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามค ําขอ
และใหนํ าความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา   16   ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบอนุญาตใหรวบรวม   ขาย   นํ าเขา   หรือสงออกซึ่งเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคาได เมื่อปรากฎวาผูขอใบอนุญาต

(1)! เปนผูมีฐานะดีพอที่จะด ําเนินได
(2)! มีอายุไมตํ ่ากวายี่สิบปบริบูรณ
(3)! มีถิ่นที่อยูหรือส ํานักงานในประเทศไทย
(4)! ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5)! มีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นํ าเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมตาม

ท่ีขอรับใบอนุญาต



(6)! ใชชื่อในการประกอบพานิชยกิจไมซํ้ าหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพานิชยกิจ
ของผูรับใบอนุญาตอยูแลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ยังไมครบสองป

ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตตองมีลักษณะตาม   (1)    (3)   (5)   และ   (6)   และ
ตองมีผูดํ าเนินการซึ่งเขาลักษณะตาม  (2)  )  (3)  และ  (4)  ดวย

มาตรา   17   ประเภทของใบอนุญาตสํ าหรับเมล็ดพันธุควบคุมมีดังนี้
(1)! ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา
(2)! ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
(3)! ใบอนุญาตนํ าเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(4)! ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(5)! ใบอนุญาตนํ าผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม  (1)  (3)  หรือ  (4)  เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) ส ําหรับ

เมล็ดพันธุควบคุมที่ตนรวบรวมน ําเขาหรือสงออกดวย แลวแตกรณี
มาตรา  18   ใบอนุญาตตามมาตรา  17  ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทํ าของลูกจาง   หรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตท่ีไดรับการคุมกันตามวรรค

หน่ึงเปนการกระทํ าของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํ าดังกลาว
เปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได

(ความในมาตรา 19  และมาตรา  20  ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา  19  ใบอนุญาตตามมาตรา   17  ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต
เวนแตใบอนุญาตนํ าเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคา หรือใบอนุญาตนํ าผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใหใชไดตามระยะเวลาที่ก ําหนดไวใน
ใบอนุญาตแตมิใหเกินกํ าหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาต จะตองย่ืนคํ าขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุเม่ือไดย่ืนคํ าขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการ
ตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาท่ีจะส่ังไมอนญาตใหตออายุใบอนุญาตน้ัน

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา   20   ถาพนักงานเจาหนาท่ีไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผูขอ
ใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธ์ิอุทรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาท่ีแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

คํ าวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด
ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา



หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม กอนท่ีรัฐมนตรีจะมีคํ าวินิจฉัยอุทธรณรัฐมนตรีมีอํ านาจสั่ง
อนุญาตประกอบการไปพลางกอนไดเมื่อมีคํ าขอของผูอุทธรณ

(ชื่อหมวด  3  หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพันธุพืชควบคุมและความในมาตรา  21
มาตรา  22  มาตรา    23    และมาตรา    24  ถูกยกเลิก  โดยมาตรา   9  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช
(ฉบับที ่  2)  พ.ศ. 2535  และใหใชความตอไปนี้

หมวด  3
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม

มาตรา   21   หามมิใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา
(1)   บรรจุเมล็ดพันธควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานที่ที่ก ําหนดไวในใบอนุญาต   หรือ
(2)   ขายเมล็ดพันธุควบคุมที่บรรจุในภาชนะบรรจุไมตรงตามฉลาก
มาตรา   22   ใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคาปฏิบัติดังน้ี
(1)! จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่รวบรวม

เมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปายใหเห็นไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(2)   จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมขึ้นและในฉลากตองแสดง

(ก)! ชนิดและชื่อพันธุของเมล็ดพันธุควบคุม  และมีค ําวา “เมล็ดพันธุควบคุม”
(ข)! เครื่องหมายการคาส ําหรับเมล็ดพันธุควบคุม
(ค)! ชื่อผูรวบรวมและแหลงรวบรวม
(ง)! น้ํ าหนักสุทธิของเมล็ดพันธควบคุมตามระบบเมตริก
(จ)! อัตราความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม  และระบุวันเดือนปท่ีทดสอบ
(ฉ)! เดือนและปท่ีรวบรวมหรือนํ าเขา
(ช)! อายุความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม เดือนและปที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชท ําพันธุ
(ซ)!ถาเมล็ดพันธควบคุมมีวัตถุอื่นผสมอยูดวย  ตองแจงช่ือและอัตราสวนของวัตถุน้ันท่ีผสมอยู

ในเมล็ดพันธุควบคุม
(ฌ)   ถาเมล็ดพันธุควบคุม มีสารเคมีอันตรายตามมาตรา   13   ผสมอยูดวยตองแจงชื่อ

และอัตราสวนของสารเคมีอันตรายที่ผสมอยูในเมล็ดควบคุม ท้ังตองแสดงเคร่ืองหมายหัว
กะโหลกกับกระดูกไขว และมีค ําวา “อันตราย” ดวยอักษรสีแดงไวดวย

(ญ)   ขอความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพิ่มเติมในฉลาก
มาตรา   23   ใหผูรับใบอนุญาตนํ าเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี้



(1)! จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่น ําเขา
ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม

ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง
(2)! นํ าใบรับรองของผูรวบรวมจากประเทศซ่ึงเปนแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมมาแสดง

ตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3)! นํ าตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุมที่นํ าเขาทุกคราวมามอบใหพนักงานเจาหนาที่ในปริมาณ

พอสมควร เพื่อการทดสอบภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กํ าหนด
(4)! จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่นํ าเขาตามมาตรา 22 (2) ในกรณีที่ผู

รับใบอนุญาตนํ าเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา นํ าเมล็ดพันธุน้ันมาแบงบรรจุในภาชนะบรรจุเอง
ตองจัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุตามมาตรา 22 (2) ดวย

มาตรา  24   ใหผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ขาย

เมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง
(2)    ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่ตามมาตรา 22 (2) ใหคงอยูครบถวนและชัดเจน
มาตรา   25   ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็น

ไดงายภายในอาคารที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา   26   ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท ําลายในสาระส ําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงาน

เจาหนาที่และยื่นค ําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
หรือถูกทํ าลายดังกลาว

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

(ความในมาตรา  27 ถูกยกเลิกโดยมาตรา  10 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่ 2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา 27   หามมิใหผูรับใบอนุญาตยายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่
ขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานที่น ําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่สงออกซึ่งเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุม ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก ําหนดใน
กฎกระทรวง

(ช่ือหมวด     4   การรับรองและการควบคุมพันธุพืช   และความในมาตรา  28  ถึงมาตรา 38 ถูกยกเลิก
โดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535  และใหใชความตอไปนี้แทน)



หมวด   4
การรับรองและการควบคุม

มาตรา   28   ผูใดประสงคจะไดรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรอง พันธุพืชขึ้น
ทะเบียน หรือพันธุพืชรับรองตามพระราชบัญญัติน้ี ใหยื่นคํ าขอตอพนักงานเจาหนาท่ี

การขอใหออกหนังสอืรับรองและการออกหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามแบบหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา   28 ทว ิ  ในกรณีที่มีผูขอใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ท ําการไมวาใน หรือนอกเวลาราชการ ผูขอจะ
ตองเสียคาปวยการ  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกํ าหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา   29   ในรัฐมนตรีอํ านาจประกาศไวในราชกิจจานุเบกษาก ําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนพืชสงวน

มาตรา   29   ทว ิ  ใหพืชที่กํ าหนดในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ก ําลังจะสูญพันธุ ซึง่รัฐมนตรีประกาศก ําหนดในราชกิจจานุเบกษา เปนพืช
อนุรักษตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา   29   ตรี หามมิใหผูใดน ําเขา สงออก หรือนํ าผานพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษ
เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

การขออนุญาต  การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนํ าเขา  สงออก หรือนํ าผานพืช
อนุรักษ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก ําหนดในราชกิจจานุเบกษา

หนังสืออนุญาตนํ าเขา  สงออก   หรือนํ าผานพืชอนุรักษ  ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแตวันท่ี
ออกหนังสืออนุญาต

มาตรา   29  จัตวา   ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคาใหยื่นค ําขอเปน หนังสือ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร

การขอทะเบียนและการขึ้นทะเบียน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ   และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกํ าหนดในราชกิจจานุเบกษา

ใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ใหใชหาปนับแตวันออกใบส ําคัญ
การขึ้นทะเบียน

มาตรา   30 หามมิใหผูใดสงออกซึ่งพืชสงวน  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี
และเฉพาะเพ่ือประโยชนในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเทาน้ัน



มาตรา   31 ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก ําหนดหามิใหผูใดน ําหรือสงพืชสงวน
ชนิดใดและปริมาณเทาใด ออกนอกเขตทองท่ีใดหรือนํ าหรือสงพืชดังกลาวไปยังทองที่ใดในราชอาณาจักร
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ี

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก ําหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา   32   ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศในราชกิกจานุเบกษา กํ าหนดชนิดและช่ือพันธุของ
พืชชนิดใดใหเปนพืชตองหาม

มาตรา   33   หามมิใหผูใดน ําเขาซึ่งพืชตองหาม
มาตรา   34   เมล็ดพันธุพืชที่มีลักษณะตอไปนี ้ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
(1)! เมล็ดพันธุที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทํ าพันธุตามที่แสดงไวในฉลาก
(2)! เมล็ดพันธุทีมีคุณภาพตํ ่ากวามาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศกํ าหนดตามาตรา  13
มาตรา   35   เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ท ําเทียมเมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ใหถือวาเปนเมล็ด

พันธุปลอมปน
(1)! เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ท ําเทียมเมล็ดพันธุทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อ

หรือสํ าคัญผิดวาเปนเมล็ดพันธุแท
(2)! เมล็ดพันธุที่แสดงชนิด ชื่อพันธุ เคร่ืองหมายการคา แหลงรวบรวมหรือระบเุดือนปท่ี

รวบรวม  หรือนํ าเขา ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง
(3)! เมล็ดพันธุที่มีเมล็ดพันธุอื่นหรือวัตถุอื่นผสมเจือปนอยูเกินปริมาณที่แจงไวในฉลาก

หรือเกินอัตราสวนที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดตามมาตรา  13
มาตรา   36   หามมิใหผูใดรวบรวม  ขาย  นํ าเขา  หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
มาตรา   37   หามมิใหผูใดรวบรวม  ขาย  นํ าเขา  หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุปลอมปน
มาตรา   38   หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนเท็จหรือเกินความจริง

ซึ่งอาจทํ าใหผูอ่ืนหลงเช่ือหรือสํ าคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุนั้น
หมวด   5

พนักงานเจาหนาท่ี

(ความในมาตรา 39  ถูกยกเลิกโดยมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2535และใหใชความตํ่ าไปนี้แทน)

มาตรา   39   ในการปฏิบัติหนาที ่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอ ํานาจออกคํ าสั่งเปนหนังสือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยค ํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ เพ่ือประกอบคํ าพิจารณาได และมีอ ํานาจ
เขาไปในสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม  สถานที่เก็บ



เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ในระหวางเวลาท ําการ หรือเขาไปในยานพาหนะ
ที่บรรทุกเมล็ดพันธุหรือพืชอนุรักษ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระท ําความผิด   ตามพระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ เพ่ือ

(1)! ตรวจสอบเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนจะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญช ีหรือเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ

(2)! นํ าเมล็ดพันธุ  หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ เมล็ดพันธุปลอมปน
หรือพืชอนุรักษ ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห

(3)! คน  ยึด  หรืออายัดเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ  ฉลาก สมุดบัญชีหรือเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง   ใหผูรับใบอนุญาตและผูท่ีเก่ียวของอํ านวยความสะดวกตาม
สมควร

(มาตรา    39  ทว ิ และมาตรา   39  ตรี  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  13 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535)

มาตรา   39   ทวิใหพนักงานที่มีอ ํานาจตรวจคลังสินคา ยานพาหะ  กระเปา หีบ หอ ตลอดจน
ตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืชที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยการกักพืชภายในดานศุลกากร ดานตรวจ
ดานพรมแดน เขตศุลกากร และทางอนุมัติซึ่งประกาศตามกฎหมายวาดวยศุลกากร

มาตรา   39   ตรี  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอ ํานาจยึดหรือสงกลับพืชอนุรักษที่นํ าเขาโดยไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีที่ยึดพืชอนุรักษใหพืชอนุรักษที่ถูกยึดตกเปนของกรมวิชาการเกษตร
สํ าหรับการสงกลับตองไดรับความยินยอมจากประเทศตนทางของพืชอนุรักษ และประเทศตนทางตองเปน
ผูออกคาใชจายในการขนสงทั้งสิ้น ถาประเทศตนทางพืชอนุรักษไมใหความยินยอม หรือไมยินยอม
ออกคาใชจาย ใหพืชอนุรักษดังกลาวตกเปนของกรมวิชาการเกษตร

มาตรา   40   ในการคน พนักงานเจาหนาที่ตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เทาที่จะท ําได

มาตรา   41   ส่ิงของท่ียึดไดในการคนใหหอหรือบรรจุหีบหอ และประทับตราหรือทํ าเคร่ืองหมาย
ไวเปนส ําคัญ

(ความในมาตรา  42  ถูกยกเลิกโดยมาตรา  14 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2535   และใหใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา   42   การคนในสถานที่หรือยานพาหนะตามมาตรา  39  หรือมาตรา   39  ทว ิ กอน
ลงมือคนใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอนและใหคนตอหนาผูรับใบอนุญาต
ผูรับหนังสืออนุญาต ผูครอบครองสถานท่ี บุคคลที่ท ํางานในสถานที่นั้น หรือผูครอบครอง
ยานพาหนะ   หรือถาหาบุคคลดังกลาวนั้นไมไดใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดขอรองมาเปนพยาน



ส่ิงของใดที่ไดยดึหรืออายัดตองใหผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสืออนุญาต   ผูครอบครองสถานท่ี
บุคคลที่ทํ างานในสถานที่นั้น ผูครอบครองยานพาหนะ  หรือพยาน แลวแตกรณี ดูเพ่ือใหรับรองวา
สิ่งของน้ันไดคนไดในสถานที ่หรือในยานพาหนะน้ัน ถาบุคคลดังกลาวนั้นไมยอมรับรอง  ใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูคนบันทึกไว

มาตรา    43   ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและท ําบัญชีรายละเอียด
สิ่งของที่คน ยึดหรืออายัดไว

บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผูรับใบอนุญาต ผูครอบครองสถานท่ี
บุคคลที่ท ํางานในสถานที่นั้น ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ฟงและใหบุคคล
ดังกลาวน้ันลงลายมือช่ือรับรองไว ถาไมยอมลงลายมือชื่อรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกไว

มาตรา   44   ในการปฏิบัติหนาที ่ใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดงบัตรประจํ าตัวตอบุคคลดังกลาว
ในมาตรา  42

บัตรประจํ าตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่ก ําหนดในกฎกระทรวง
(ความในมาตรา   45 ถูกยกเลิกโดยมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่ 2)

พ.ศ. 2535  และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา   45   เมล็ดพันธุ  พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญช ี หรือเอกสารใดๆ ที่ไดยึด

หรืออายัดไวตามมาตรา   39 (3) ถาไมปรากฏเจาของบหรือผูครอบครองหรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาด
ไมฟองคดี หรือศาลโดยพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิได
รองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันท่ีทราบคํ าสั่งเด็ดขาดไมฟองคด ี หรือ
วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี  ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือจัดการ
ตามที่เห็นสมควร

หมวด   6
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา   46   เม่ือปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีวา ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
หรือกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพรราชบัญญัติน้ี   พนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจสั่งพักใชใบอนุญาต
มีกํ าหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน

ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามสบอนุญาตนั้น   และระหวาง
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีอีกไมได

มาตรา   47   พนักงานเจาหนาท่ีโดยอนุมัติอธิบดีมีอํ านาจสั่งถอนคํ าสั่งพักใชใบอนุญาตกอน
กํ าหนดเวลาได เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้



หรือกฎกระทรวง   หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีแลว
มาตรา   48   เม่ือปรากฏตออธิบดีวา ผูรับใบอนุญาตไดขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตอง

หามตามมาตรา   16  หรือกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทํ าผิดพระราชบัญญัติน้ีหลายคร้ังหรือ
คร้ังเดียวแตเปนการกระทํ าผิดรายแรง  อธบิดีมีอํ านาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได

ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตองหยดุประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ันและ
จะขอรับใบอนุญาตใดๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจากวาจะพนก ําหนดสองป  นับแตวันที่ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตและพนักงานเจาหนาท่ีจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร

มาตรา   49   คํ าสั่งพักใชใบอนุญาตและค ําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหท ําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตยอมรับคํ าสั่งดังกลาวใหปด
คํ าสั่งไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย   ณ   สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาต
ทราบค ําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดค ําสั่ง

มาตรา   50   ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทรธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคํ าสั่ง รัฐมนตรีมีอํ านาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขค ําสั่ง
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่  แลวแตกรณี  ในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได

คํ าวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด
การอุทธรณตามวรรคหน่ึง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับค ําสั่งพักใชใบอนุญาตค ําสั่งเพิก

ถอนใบอนุญาต
(ความตามมาตรา    51 ถูกยกเลิกโดยมาตรา   16  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที ่  2)

พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา    51   ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูแกผูรับใบ

อนุญาตอื่นหรือแกพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรก็ได   ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบค ําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณใหนับต้ังแตวันท่ีทราบคํ าวินิฉัยของรัฐมนตรี เวนแตพนักงาน
เจาหนาที่จะผอนผันขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน

หมวด   7
สถิติพันธุพืช

มาตรา   52   ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กํ าหนดใหมีการเก็บสถิติเกี่ยว
กับพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในทองที่ใดไดตามเห็นสมควร

เมื่อไดประกาศตามวรรคที่หนึ่งแลว   ใหอธิบดีมีอ ํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับ
พันธุพืชดังกลาวกรอกรายการขอความ  และจ ํานวนเกี่ยวกับสถิติตามแบบพิมพที่อธิบดีก ําหนดและให



อธิบดีก ําหนดเวลา สถานที่และวิธีการ ยื่นไวในแบบพิมพดวย
มาตรา   53   บุคคลซึ่งไดรับคํ าสัง่ตามมาตรา  52  วรรคสอง ตองกรอกคํ าตอบลงในแบบพิมพ

แสดงรายการ ขอความและจํ านวนตามความเปนจริง  พรอมทั้งลงลายมือชื่อกับกับ และจัดการยื่นตาม
กํ าหนดเวลา  ณ    สถานที่และตามวิธีการที่ก ําหนดในแบบพิมพ

มาตรา   54   ถามีความจ ําเปนเพื่อประโยชนแกการเก็บสถิติพันธุพืช   ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํ านาจเขาไปใสสถานที่ท ําการของผูรับคํ าสั่งในระหวางเวลาท ําการ  เพ่ือตรวจสอบรายการ  ขอความ
และจํ านวนเกี่ยวกับสถิติพันธุพืช  และใหเปนหนาที่ของผูรับค ําส่ังหรือผูแทนตอบคํ าถามอํ านวยความ
สะดวกและชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการนี้

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที ่ ใหน ําความในมาตรา  44  วรรคหน่ึงมาใชบังคับ
โดยอนุโลม

หมวด   8
บทกํ าหนดโทษ

มาตรา   55   ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซ่ึงออกตามมาตรา   13 วรรคหน่ึง
ตองระวางโทษจ ําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

มาตรา   56   ผูใดฝาฝนมาตรา  14  วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่พันบาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

(ความในมาตรา  57  ถูกยกเลิกโดยมาตรา  17  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช     (ฉบับที ่ 2)
พ.ศ. 2535   และใหใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา   57   ผูรับใบอนุญาตผูใดรวบรวม  ขาย  นํ าเขา  หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมภายหลัง
ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว โดยมิไดยื่นค ําขอตออายุใบอนุญาตตามาตรา  19  ตองระวางโทษปรับวันละไมเกิน
หน่ึงรอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

มาตรา   58   ผูรับใบอนุญาตผูใดยังขืนประกอบการตามใบอนุญาติส้ินอายุแลว ภายหลังที่พนักงาน
เจาหนาท่ีไดสัง่ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามาตรา  19  แลวตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน  สองป
หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

มาตรา    59   ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา   21 หรือมาตรา   27 วรรคหน่ึง   หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา  23  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท

มาตรา   60   ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา   22 หรือมาตรา   24  ตองระวางโทษจํ าคุก
ไมเกินหนึ่งป   หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ



มาตรา   61   ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  25  หรือมาตรา  26 วรรคหน่ึง  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

(มาตรา   61  ทว ิเพ่ิมเติมโดยมาตรา  18  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 2535)
มาตรา   61   ทว ิ ผูใดฝาฝนมาตรา  29  ตรี  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  29  จัตวา  ตองระวางโทษ

จํ าคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสามพันบาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
มาตรา   62   ผูใดฝาฝนมาตรา   30  หรือมาตรา  33  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามป  หรือปรับ

ไมเกินสี่พันบาท   หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
มาตรา   63   ผูใดฝาฝนประกาศท่ีออกตามมาตรา  31  วรรคหน่ึง  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน

สองป  หรือปรับไมเกินสี่พันบาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
มาตรา   64   ผูใดฝาฝนมาตรา  36  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองพันบาท

หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
มาตรา   65   ผูใดฝาฝนมาตรา  37  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท

หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
(ความในมาตรา   66  ถูกยกเลิกโดยมาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535

และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา   66   ผูใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนการฝาฝนมาตรา  38  หรือขัดขวาง

หรือไมอํ านวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที ่ หรือไมใหถอยค ําหรือสงเอกสาร  หรือวัตถุใด  ๆ
ตามที่พนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือเรียกตามมาตรา  39  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหน่ึงเดือน  หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

(มาตรา  66  ทว ิ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 2535)
มาตรา   66   ทว ิ  ผูใดขัดขวางไมอํ านวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา   39  ทว ิ  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
มาตรา   67   ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา  46  วรรคสองแลว  ยังขืน

ประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ัน ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป   หรือปรับเกินสองพันบาท
หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

(ความในมาตรา  68  ถูกยกเลิกโดยมาตรา   21  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา   68   ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูใหแก
บุคคลอื่นซึ่งมิไดก ําหนดไวในมาตรา  51 หรือขายภายหลังระยะเวลาที่ก ําหนดไวในมาตรา  51 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

มาตรา   69   ผูใดมีหนาท่ีตองปฏิบัติการตามมาตรา   53   ไมปฏิบัติเชนวานั้น ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาท



มาตรา  70   ผูใดมีหนาท่ีตองปฏิบัติการตามมาตรา   54  วรรคหน่ึง ไมปฏิบัติการเชนวานั้น ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

(ความในมาตรา  71   ถูกยกเลิกโดยมาตรา  22  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่  2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)

มาตรา  71   เมื่อศาลเห็นวามีการกระท ําความผิดฝาฝนประกาศท่ีออกตามมาตรา  13  (3) หรือ (4)
หรือฝาฝนมาตรา  30  มาตรา   33    มาตรา   36   หรือมาตรา  37   แมศาลจะเห็นวาจํ าเลยไมมีความผิด
ก็ใหศาลสั่งริบเมล็ดพันธุ    เคร่ืองมือ   อุปกรณและภาชนะที่เกี่ยวกับการกระท ําความผิดนั้นเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
       สัญญา  ธรรมศักด์ิ
         นายกรัฐมนตรี

(พระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ.2518   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เลม  92  ตอนท่ี  40  วันท่ี  19 กุมภาพันธ  2518
และพระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม   109  ตอนท่ี  40  วันท่ี  7
เมษายน  2535)



(อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ. 2518    ถูกยกเลิกโดยมาตรา   23แหง
พระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535   และใหใชความตอไปนี้แทน)

อัตราคาธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ฉบับละ         400   บาท
2. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุเพื่อควบคุม ฉบับละ         200   บาท
3. ใบอนุญาตนํ าเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ฉบับละ         400   บาท
4. ใบอนุญาตนํ าผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ฉบับละ         400   บาท
5. ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ฉบับละ         200   บาท
6. คาทดสอบ ตรวจ  หรือวิเคราะหคุณภาพหรือสมบัติ
ของเมลด็พันธุเพือ่ออกหนังสือรับรอง ตัวอยางละ    400   บาท
7. หนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรอง
พันธุพืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุพืชรับรอง ฉบับละ        100   บาท
8. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ          50   บาท
9. การตออายุใบอนุญาตคร้ังละเทากับคาธรรมเนียม
สํ าหรับใบอนุญาตแตละฉบับ
10. หนังสืออนุญาตนํ าเขา  สงออก  หรือนํ าผานพืชอนุรักษ ฉบับละ        200   บาท
11. ใบส ําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ฉบับละ     1,000   บาท



เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ  เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ฐานะใน
ทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยู กับการเกษตรเปนสํ าคัญแตปรากฎวาการเพาะปลูกของ
เกษตรกรใหผลตอไรนอยกวาที่ควรจะไดรับมากและผลิตผลยังมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน  เมื่อมีการแขงขันในตลาด
ตางประเทศ สินคาเกษตรของประเทศไทยจึงตกอยูในฐานะเสียเปรียบทั้งในดานคุณภาพและราคา อันเปนผลเสียหาย
แกเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง  ทั้งนี้ก็เพราะประเทศไทยยังขาดการสงเสริมและการควบคุมการใชพันธุพืชที่ด ี ทั้ง
ยังปลอยใหมีการประกอบการคาพันธุพืชโดยเสรีไมมีการควบคุมแตประการใด  ทั้ง  ๆที่ขณะนี้มีผูสั่งพันธุพืชจากตาง
ประเทศเขามาจํ าหนายภายในประเทศและมีการผลิตพันธุพืชจํ าหายแกเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปและปรากฏวามีการ
จํ าหนายพันธุพืชเสื่อมคุณภาพและพันธุพืชปลอมปนอยูเสมอ นอกจากน้ันก็ยังมีการโฆษณาเท็จหรือเกินความเปน
จริงเกี่ยวกับคุณภาพของพันธุพืชเปนการหลอกลวงใหเกษตรกรไดรับความเสียหาย ฉะน้ันเพื่อใหเกษตรกรไดรับ
ความความคุมครองอยางเพียงพอ และผูประกอบการคาพันธุพืชสามารถดํ าเนินการไปดวยดี สมควรมีกฎหมายวา
ดวยพันธุพืชเพื่อประโยชนในการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญรุงเรือง  และมีผลดีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศตอไป จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีข้ึน

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับ  ที ่2)  พ.ศ. 2535  คือ  เนื่องจากกฎหมายวาดวยพันธุ
พืชที่ใชบังคับอยูยังไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  เนื่องจากไมสามารถควบคุมการขยายพันธุพืชโดยวิธีอื่น
นอกเหนือวิธีธรรมชาติ และในการกํ าหนดความหมายของพันธุพืชยังไมตรงตามหลักวิชาการและสอดคลองกับ
เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหมีการขึ้นทะเบียนพันธุพืช  การรับรองพันธุพืช เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการคิด  
คน และปรับปรุงพันธุพืชใหม ๆ อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ  และเนื่องจากประเทศไทยไดเขา
เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กํ าลังจะสูญพันธุ  (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)    เม่ือวันท่ี  21 เมษายน 2526  ซึ่งอนุสัญญามี
วัตถุประสงคในการคุมครองพืชปามิใหสูญพันธุไปจากโลกโดยการควบคุม   การคาระหวางประเทศ ดังน้ัน  เพ่ือเปน
การสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุพืชปานอกเหนือจากวิธีธรรมชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว จึง
จํ าเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

------------------------
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