พระราชบัญญัติพันธุพืช
พ.ศ. 2518
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2518
เปนปที่ 30 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพันธุพชื
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518”
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ใี หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
(ความในมาตรา 3 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติพันธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“พันธุพ ืช” หมายความวา พันธุ หรือกลุมของพืชที่มพี ันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร
เหมือนหรือคลายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางจากกลุม อื่นในพืช ชนิดเดียวกันที่
สามารถตรวจสอบได
“เมล็ดพันธุ” หมายความวา เมล็ด หรือสวนหนึง่ สวนใดของพืชที่ใชเพาะปลูกหรือใชทาํ พันธุ
เชน ตน ตอ หนอ เหงา กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล
“เมล็ดพันธุควบคุม” หมายความวา เมล็ดพันธุท ี่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนเมล็ดพันธุ
ควบคุม
“เมล็ดพันธุรับรอง” หมายความวา เมล็ดพันธุที่ไดผานการทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห
คุณภาพหรือคุณสมบัติและอธิบดีออกหนังสือรับรองให
“พันธุพ ืชขึ้นทะเบียน” หมายความวา พันธุพืชที่ผานการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีออก
หนังสือรับรองให
“พันธุพ ืชรับรอง” หมายความวา พันธุพ ืชขึน้ ทะเบียนที่ผา นการพิจารณารับรองใหเปนพันธุพ ืช
รับรองและอธิบดีออกหนังสือรับรองให
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“พืชสงวน” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชสงวน
“พืชตองหาม” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชตองหาม
“พืชอนุรักษ” หมายความวา พืชชนิดที่กาํ หนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ ซึง่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
“การขยายพันธุเทียม” หมายความวา การขยายพันธุท ี่ไมใชการขยายพันธุโ ดยธรรมชาติตาม
เกณฑและวิธกี ารที่อธิบดีกาํ หนด
“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆอันแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ
“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุใดๆที่ใชบรรจุหรือหอหุมเมล็ดพันธุโดยเฉพาะ
“รวบรวม” หมายความวา รวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ
“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลีย่ น ทัง้ นี้ เพื่อประโยชนในการคา
และหมายความรวมถึงมีไวเพื่อขาย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร โดยมีการขนถายหรือเปลี่ยน
ยานพาหนะ
“สถานที”่ หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคาร และหมายความรวมถึงบริเวณของ
สถานที่ดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพันธุพ ืช
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ ึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(ความในมาตรา 4 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติพนั ธุพ ชื (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึน้ โดยไม
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการคา ในสวนที่เกี่ยวของกับเรือ่ ง
(1) เมล็ดพันธุควบคุม
(2) พืชสงวน
(3) พืชตองหาม
มาตรา 5 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมอี ํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
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พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
คณะกรรมการพันธุพืช
------------------(ความในมาตรา 6 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติพันธุพ ชื (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 6 ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพันธุพ ชื “ ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมศุลกากร และผูท รงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเกาคน
เปนกรรมการ และผูอํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงตั้ง
อีกได
มาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการ
แทนได และใหผูนนั้ อยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 9 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของ
กรรมการทัง้ หมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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(ความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาวิจัยหรือ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพืชที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนาํ ความในมาตรา 9 มาบังคับแกการประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม การสงเสริม และการออกประกาศ
เกี่ยวกับพืช
(2) ใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับพืช
(ชื่อหมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับพันธุพ ืชควบคุม และความใน
มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนีแ้ ทน)

หมวด 2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
------------------------มาตรา 12 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม
มาตรา 13 เพือ่ ประโยชนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) หรือ (3) แจงชนิด ชื่อพันธุและปริมาณ
ของเมล็ดพันธุค วบคุมที่รวบรวมและแหลงรวบรวม
(2) กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อใหผูรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(3) กําหนดชนิดและอัตราสวนของวัตถุที่ใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุควบคุม
และกําหนดวัตถุหรือสิ่งที่เปนศัตรูพืชซึ่งหามใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อให
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(4) กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อทางเคมี
และอัตราสวนของสารเคมีนนั้ เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
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(5) กําหนดวาเมล็ดพันธุควบคุมชนิดใด และชื่อพันธุใดที่ตองบรรจุในภาชนะบรรจุ กําหนด
วัตถุที่จะใชสําหรับเปนภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุควบคุม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(6) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) หรือ (2) รวบรวม ขายเมล็ดพันธุควบคุม
เฉพาะที่เปนเมล็ดพันธุรับรอง
(7) กําหนดชนิดพันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่อนุญาตใหนาํ เขา
การออกประกาศตามมาตรานี้ ตองระบุระยะเวลาใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวัน นับแตวัน
ประกาศ
มาตรา 14 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึง่ เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคา เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไวในสถานที่เก็บ
เมล็ดพันธุควบคุมตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบงั คับแกผูปลูกเมล็ดพันธุควบคุมซึ่งขายเมล็ดพันธุควบคุมที่ตน
ปลูกเองใหแกผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูรับใบอนุญาตสงออกซึง่ เมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูปลูกเมล็ดพันธุรายอืน่ เพือ่ ใชเพาะปลูกเองโดยมิไดมกี ารโฆษณา
มาตรา 15 เมื่อรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปน
เมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา 12 แลว ใหผูรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคาอยูในวันประกาศ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่รัฐมนตรีประกาศ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหผนู ั้นประกอบกิจการไปพลางกอนได และเมื่อได
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหผูนนั้ ประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาต
ตามคําขอและใหนาํ ความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(ความในมาตรา 16 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2550 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 16 ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคาได เมื่อปรากฏวาผูขอใบอนุญาต
(1) บรรลุนิตภิ าวะ
(2) มีถิ่นที่อยูห รือสํานักงานในประเทศไทย
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) มีสถานทีท่ ี่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมตามที่
ขอรับใบอนุญาต
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(5) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูรับใบอนุญาตอยูแลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม
ครบสองป
(6) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ในกรณีทนี่ ิติบคุ คลเปนผูขอรับใบอนุญาตตองมีลักษณะตาม (2) (4) (5) และ (6) และตองมีผู
ดําเนินกิจการซึ่งเขาลักษณะตาม (1) (2) (3) และ (6) ดวย
มาตรา 17 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเมล็ดพันธุควบคุมมีดังนี้
(1) ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(2) ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
(3) ใบอนุญาตนําเขาซึง่ เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(4) ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(5) ใบอนุญาตนําผานซึง่ เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) (3) หรือ (4) เปนผูไดรบั ใบอนุญาตตาม (2) สําหรับเมล็ด
พันธุควบคุมทีต่ นรวบรวม นําเขาหรือสงออกดวย แลวแตกรณี
มาตรา 18 ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรค
หนึง่ เปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวา การกระทําดังกลาว
เปนการสุดวิสยั ที่ตนจะลวงรูห รือควบคุมได
(ความในมาตรา 19 และมาตรา 20 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 19 ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหใชไดจนถึงวันสิน้ ปปฏิทนิ แหงปที่ออกใบอนุญาต
เวนแตใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคา หรืออนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใหใชไดตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไวใน
ใบอนุญาตแตมิใหเกินกําหนดหนึง่ ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ถาผูรบั ใบอนุญาตประสงคจะขอตอ
อายุใบอนุญาต จะตองยืน่ คําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบ
กิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสัง่ ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนัน้
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20 ถาพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาตผูขอ
ใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสทิ ธิ์อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
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วันที่ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่แจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีทพี่ นักงานเจาหนาทีไ่ มอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคาหรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งอนุญาตประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ
(ชื่อหมวด 3 หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกีย่ วกับพันธุพ ืชควบคุม และความในมาตรา 21
มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติพนั ธุพชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

หมวด 3
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
-------------------------มาตรา 21 หามมิใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค วบคุมเพื่อการคา
(1) บรรจุเมล็ดพันธุควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานทีท่ ี่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือ
(2) ขายเมล็ดพันธุควบคุมทีบ่ รรจุในภาชนะบรรจุไมตรงตามฉลาก
มาตรา 22 ใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานทีร่ วบรวม
เมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมขึ้นและในฉลากตอง
แสดง
(ก) ชนิดและชื่อพันธุของเมล็ดพันธุควบคุม และมีคําวา “เมล็ดพันธุควบคุม”
(ข) เครื่องหมายการคาสําหรับเมล็ดพันธุควบคุม
(ค) ชื่อผูรวบรวมและแหลงรวบรวม
(ความใน (ง) ของ (2) ของมาตรา 22 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติพนั ธุพชื
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน)
(ง) น้ําหนักสุทธิของเมล็ดพันธุควบคุมตามระบบเมตริก หรือจํานวนเมล็ดพันธุ
ควบคุมหรือหนวยวัดอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(จ) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม และระบุวนั เดือนปทที่ ดสอบ
(ฉ) เดือนและปที่รวบรวมหรือนําเขา
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(ช) อายุความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม เดือนและปที่สนิ้ อายุการใชเพาะปลูกหรือใช
ทําพันธุ
(ซ) ถาเมล็ดพันธุควบคุมมีวตั ถุอื่นผสมอยูด วย ตองแจงชื่อและอัตราสวนของวัตถุนนั้
ที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม
(ฌ) ถาเมล็ดพันธุควบคุมมีสารเคมีอันตรายตามมาตรา 13 ผสมอยูดว ย ตองแจงชือ่
และอัตราสวนของสารเคมีอนั ตรายที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม ทัง้ ตองแสดงเครื่องหมาย
หัวกะโหลกกับกระดูกไขว และมีคําวา “อันตราย” ดวยอักษรสีแดงไวดวย
(ญ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพิ่มเติมใน
ฉลาก
มาตรา 23 ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึง่ เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานทีน่ ําเขาซึ่ง
เมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(2) นําใบรับรองของผูรวบรวมจากประเทศซึ่งเปนแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) นําตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุมที่นาํ เขาทุกคราวมามอบใหพนักงานเจาหนาที่ในปริมาณ
พอสมควร เพือ่ ทําการทดสอบภายในระยะเวลาทีพ่ นักงานเจาหนาที่กาํ หนด
(4) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุค วบคุมทีน่ ําเขาตามมาตรา 22 (2) ในกรณีที่ผูรับ
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพือ่ การคา นําเมล็ดพันธุน ั้นมาแบงบรรจุในภาชนะบรรจุเองตอง
จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุตามมาตรา 22 (2) ดวย
มาตรา 24 ใหผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานทีข่ ายเมล็ด
พันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(2) ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา 22 (2) ใหคงอยูครบถวนและ
ชัดเจน
มาตรา 25 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็น
ไดงายภายในอาคารที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจง
ตอพนักงานเจาหนาที่และยืน่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดทราบถึงการ
สูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(ความในมาตรา 27 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 27 หามมิใหผูรับใบอนุญาตยายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่
ขายเมล็ดพันธุค วบคุม สถานที่นาํ เขาซึง่ เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่สง ออกซึ่งเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุม ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ ําหนด
ในกฎกระทรวง
(ชื่อหมวด 4 การรับรองและการควบคุมพันธุพชื และความในมาตรา 28 ถึงมาตรา 38 ถูก
ยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

หมวด 4
การรับรองและการควบคุม
-----------------------มาตรา 28 ผูใดประสงคจะไดหนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุร ับรอง พันธุพชื ขึ้น
ทะเบียน หรือพันธุพ ืชรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยนื่ คําขอตอพนักงานเจาหนาที่
การขอใหออกหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่มีผขู อใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานทีท่ าํ การไมวา ใน หรือนอกเวลาราชการ ผูขอ
จะตองเสียคาปวยการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 29 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนพืชสงวน
มาตรา 29 ทวิ ใหพชื ทีก่ ําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสญ
ั ญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่กาํ ลังจะสูญพันธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เปนพืช
อนุรักษตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 29 ตรี หามมิใหผูใดนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษ เวน
แตไดรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผูซงึ่ อธิบดีมอบหมาย
การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนําเขา สงออก หรือ นําผาน
พืชอนุรักษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หนังสืออนุญาตนําเขา สงอออก หรือนําผานพืชอนุรักษ ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแตวันที่
ออกหนังสืออนุญาต
มาตรา 29 จัตวา ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรกั ษเพื่อการคาใหยื่นคําขอเปน
หนังสือเพื่อขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลีย้ งพืชอนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร
การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลีย้ งพืชอนุรักษ ใหใชไดหา ปนับแตวันออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
มาตรา 30 หามมิใหผูใดสงออกซึ่งพืชสงวน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีและ
เฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเทานัน้
มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหามมิใหผูใดนําหรือสง
พืชสงวนชนิดใดและในปริมาณเทาใด ออกนอกเขตทองที่ใดหรือนําหรือสงพืชดังกลาวไปยังทองทีใ่ ดใน
ราชอาณาจักร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 32 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนพืชตองหาม
มาตรา 33 หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งพืชตองหาม
มาตรา 34 เมล็ดพันธุท ี่มีลักษณะตอไปนี้ ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
(1) เมล็ดพันธุท ี่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุตามที่แสดงไวในฉลาก
(2) เมล็ดพันธุท ี่มีคุณภาพต่าํ กวามาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 13
มาตรา 35 เมล็ดพันธุห รือวัตถุที่ทาํ เทียมเมล็ดพันธุที่มีลกั ษณะตอไปนีใ้ หถือวาเปนเมล็ดพันธุ
ปลอมปน
(1) เมล็ดพันธุห รือวัตถุที่ทาํ เทียมเมล็ดพันธุทั้งหมดหรือแตบางสวนเพือ่ ใหผูอื่นหลงเชื่อหรือ
สําคัญผิดวาเปนเมล็ดพันธุแ ท
(2) เมล็ดพันธุท ี่แสดงชนิด ชือ่ พันธุ เครื่องหมายการคา แหลงรวบรวมหรือระบุเดือนปที่
รวบรวม หรือนําเขา ซึง่ ไมตรงกับความเปนจริง
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(3) เมล็ดพันธุท ี่มีเมล็ดพันธุอ ื่นหรือวัตถุอนื่ ผสมหรือเจือปนอยูเกินปริมาณที่แจงไวในฉลาก
หรือเกินอัตราสวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 13
มาตรา 36 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุเ สื่อมคุณภาพ
มาตรา 37 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุป ลอมปน
มาตรา 38 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุค วบคุมอันเปนเท็จหรือเกินความจริง
ซึ่งอาจทําใหผอู ื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุนนั้

หมวด 5
พนักงานเจาหนาที่
-----------------------(ความในมาตรา 39 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 39 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาได และมีอํานาจเขา
ไปในสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพือ่ การคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานที่เก็บเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ในระหวางเวลาทําการ หรือเขาไปใน
ยานพาหนะทีบ่ รรทุกเมล็ดพันธุหรือพืชอนุรักษ ในกรณีทมี่ ีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทัง้ นี้ เพื่อ
(1) ตรวจสอบเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ
(2) นําเมล็ดพันธุ หรือวัตถุทสี่ งสัยวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ เมล็ดพันธุปลอมปน หรือพืช
อนุรักษ ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห
(3) คน ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือ เอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึง่ ใหผูรับใบอนุญาตและผูที่เกีย่ วของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
(มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2535)
มาตรา 39 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ กระเปา หีบ
หอ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืชที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยการกักพืชภายในดาน
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ศุลกากร ดานตรวจ ดานพรมแดน เขตศุลกากร และทางอนุมัติซงึ่ ประกาศตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร
มาตรา 39 ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจยึดหรือสงกลับพืชอนุรักษทนี่ ําเขาโดยไม
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ยดึ พืชอนุรักษใหพืชอนุรักษทถี่ ูกยึดตกเปนของกรมวิชาการ
เกษตร สําหรับการสงกลับตองไดรับความยินยอมจากประเทศตนทางของพืชอนุรักษ และประเทศตน
ทางตองเปนผูอ อกคาใชจายในการขนสงทัง้ สิ้น ถาประเทศตนทางของพืชอนุรักษไมใหความยินยอม
หรือไมยินยอมออกคาใชจาย ใหพืชอนุรักษดังกลาวตกเปนของกรมวิชาการเกษตร
มาตรา 40 ในการคน พนักงานเจาหนาที่ตอ งพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เทาที่จะทําได
มาตรา 41 สิ่งของที่ยึดไดในการคนใหหอหรือบรรจุหีบหอและประทับตราหรือทําเครื่อง
หมายไวเปนสําคัญ
(ความในมาตรา 42 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 42 การคนในสถานที่หรือในยานพาหนะตามมาตรา 39 หรือมาตรา 39 ทวิ
กอนลงมือคนใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสทุ ธิ์เสียกอนและใหคนตอหนาผูรับใบอนุญาต
ผูรับหนังสืออนุญาต ผูครอบครองสถานที่ บุคคลทีท่ ํางานในสถานทีน่ ั้น หรือ ผูครอบครองยานพาหนะ
หรือถาหาบุคคลดังกลาวนัน้ ไมไดใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึง่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ด
ขอรองมาเปนพยาน
สิ่งของใดที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสืออนุญาต ผูครอบครองสถานที่
บุคคลที่ทํางานในสถานทีน่ นั้ ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ดูเพือ่ ใหรับรองวา
สิ่งของนัน้ ไดคนไดในสถานที่ หรือในยานพาหนะนั้น ถาบุคคลดังกลาวไมยอมรับรอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูคนบันทึกไว
มาตรา 43 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทําบัญชีราย ละเอียด
สิ่งของที่คน ยึดหรืออายัดไว
บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอา นใหผูรับใบอนุญาต ผูครอบครอง
สถานที่บุคคลที่ทาํ งานในสถานที่นนั้ ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ฟงและให
บุคคลดังกลาวนัน้ ลงลายมือชื่อรับรองไว ถาไมยอมลงลายมือชื่อรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคน
บันทึกไว
มาตรา 44 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลดังกลาวใน
มาตรา 42
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
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(ความในมาตรา 45 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 45 เมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ทีไ่ ดยึดหรือ
อายัดไวตามมาตรา 39 (3) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม
ฟองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรอง
ขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันทีย่ ึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่
ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการ
ตามที่เห็นสมควร

หมวด 6
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
-----------------------มาตรา 46 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาทีว่ า ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาทีม่ ี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึง่ รอยยี่สิบวัน
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนัน้ และ
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได
มาตรา 47 พนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอน
กําหนดเวลาได เมื่อเปนทีพ่ อใจวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา 48 เมื่อปรากฏตออธิบดีวา ผูรับใบอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 16 หรือในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้หลาย
ครั้งหรือครั้งเดียวแตเปนการกระทําผิดรายแรง อธิบดีมีอาํ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น
และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถูก
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตและพนักงานเจาหนาที่จะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะพิจารณา
เห็นสมควร
มาตรา 49 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทาํ เปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหปด
คําสั่งไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานทีท่ ี่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูร ับใบอนุญาต
ทราบคําสัง่ นัน้ แลวตั้งแตวนั ที่ปดคําสัง่
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มาตรา 50 ผูรับใบอนุญาตซึง่ ถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอทุ ธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีท่ ราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสัง่ ใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่ง
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี ในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต
(ความในมาตรา 51 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 51 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุค วบคุมของตนที่เหลืออยูแกผูรับ
ใบอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรก็ได ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหนับตั้งแตวันทีท่ ราบคําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรี เวนแต
พนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน

หมวด 7
สถิติพันธุพืช
------------------มาตรา 52 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหมีการเก็บสถิติ
เกี่ยวกับพันธุพ ืชชนิดใดชนิดหนึง่ ในทองที่ใดไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีมีอํานาจสัง่ เปนหนังสือใหผูซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับพันธุ
พืชดังกลาวกรอกรายการขอความ และจํานวนเกีย่ วกับสถิติตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนดและให
อธิบดีกําหนดเวลา สถานทีแ่ ละวิธีการ ยืน่ ไวในแบบพิมพดวย
มาตรา 53 บุคคลซึ่งไดรับคําสั่งตามมาตรา 52 วรรคสอง ตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพ
แสดงรายการ ขอความและจํานวนตามความเปนจริง พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับ และจัดการยืน่ ตาม
กําหนดเวลา ณ สถานที่และตามวิธีการทีก่ ําหนดในแบบพิมพ
มาตรา 54 ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการเก็บสถิติพันธุพ ืช ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเขาไปในสถานที่ทาํ การของผูรับคําสั่งในระหวางเวลาทําการ เพือ่ ตรวจสอบรายการ ขอความ
และจํานวนเกีย่ วกับสถิติพนั ธุพืช และใหเปนหนาที่ของผูรับคําสั่งหรือผูแทนตอบคําถามอํานวยความ
สะดวกและชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการนี้
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหนาํ ความในมาตรา 44 วรรคหนึง่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
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หมวด 8
บทกําหนดโทษ
--------------------มาตรา 55 ผูรับใบอนุญาตผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา 13 วรรค
หนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 56 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
พันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
(ความในมาตรา 57 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 57 ผูรับใบอนุญาตผูใ ดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม ภายหลัง
ที่ใบอนุญาตสิน้ อายุแลว โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 19 ตองระวางโทษปรับวันละ
ไมเกินรอยบาทตลอดเวลาทีใ่ บอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 58 ผูรับใบอนุญาตผูใ ดยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตสิน้ อายุแลว ภายหลังที่
พนักงานเจาหนาไดสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 19 แลว ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสีพ่ ันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 59 ผูรับใบอนุญาตผูใ ดฝาฝนมาตรา 21 หรือมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
มาตรา 60 ผูรับใบอนุญาตผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 61 ผูรับใบอนุญาตผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 วรรคหนึง่ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
(มาตรา 61 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)
มาตรา 61 ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา 29 ตรี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 จัตวา ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 62 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไม
เกินสีพ่ ันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 63 ผูใดฝาฝนประกาศที่ออกตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสอง
ป หรือปรับไมเกินสีพ่ ันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 64 ผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
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มาตรา 65 ผูใดฝาฝนมาตรา 37 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึง่ หมื่น
บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
(ความในมาตรา 66 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 66 ผูใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนการฝาฝนมาตรา 38 หรือขัดขวาง
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ หรือไมใหถอยคําหรือสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ
ตามทีพ่ นักงานเจาหนาที่มหี นังสือเรียกตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึง่ พันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
(มาตรา 66 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)
มาตรา 66 ทวิ ผูใดขัดขวางไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 39 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ พันบาท หรือทัง้ จําทัง้
ปรับ
มาตรา 67 ผูรับใบอนุญาตผูใ ดถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 46 วรรคสองแลวยังขืน
ประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือ
ทั้งจําทัง้ ปรับ
(ความในมาตรา 68 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 68 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดขายเมล็ดพันธุค วบคุมของตนที่เหลืออยูใหแก
บุคคลอื่นซึ่งมิไดกําหนดไวในมาตรา 51 หรือขายภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา 51 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ พันบาท
มาตรา 69 ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา 53 ไมปฏิบัติการเชนวานั้น ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 70 ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา 54 วรรคหนึง่ ไมปฏิบัตกิ ารเชนวานัน้ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(ความในมาตรา 71 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)
มาตรา 71 เมื่อศาลเห็นวามีการกระทําความผิดเพาะฝาฝนประกาศทีอ่ อกตามมาตรา 13 (3)
หรือ (4) หรือฝาฝนมาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 แมศาลจะเห็นวาจําเลยไมมี
ความผิดก็ใหศาลสั่งริบเมล็ดพันธุ เครื่องมือ อุปกรณและภาชนะที่ใชเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น
เสียทัง้ สิ้น บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ (ฉบับที่ 1)
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ (ฉบับที่ 2)
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ (ฉบับที่ 3)
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

(พระราชบัญญัติพันธุพ ืช พ.ศ.2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 40 วันที่
19 กุมภาพันธ 2518 พระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 109 ตอนที่ 40 วันที่ 7 เมษายน 2535 และพระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 124 ตอนที่ 52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550)
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(อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติพนั ธุพชื พ.ศ.2518 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)

อัตราคาธรรมเนียม
-------------------------1. ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ฉบับละ 400 บาท
2. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุค วบคุม
ฉบับละ 200 บาท
3. ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ฉบับละ 400 บาท
4. ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ฉบับละ 400 บาท
5. ใบอนุญาตนําผานซึง่ เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ฉบับละ 400 บาท
6. คาทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะหคุณภาพหรือคุณสมบัติ
ของเมล็ดพันธุเพื่อออกหนังสือรับรอง
ตัวอยางละ 400 บาท
7. หนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรอง
พันธุพ ืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุพ ืชรับรอง
ฉบับละ 100 บาท
8. ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 50 บาท
9. การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ
ฉบับละ 200 บาท
10. หนังสืออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ
11. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ฉบับละ 1,000 บาท
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่ งจากประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยูก ับการเกษตรเปน
สําคัญ แตปรากฏวาการเพาะปลูกของเกษตรกรใหผลตอไรนอยกวาทีค่ วรจะไดรับมากและผลิตผลยัง
มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เมื่อมีการแขงขันในตลาดตางประเทศ สินคาเกษตรของประเทศไทยจึงตก
อยูในฐานะเสียเปรียบทัง้ ในดานคุณภาพและราคา อันเปนผลเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ
โดยตรง ทั้งนีก้ ็เพราะประเทศไทยยังขาดการสงเสริมและการควบคุมการใชพนั ธุพ ืชที่ดี ทัง้ ยังปลอยให
มีการประกอบการคาพันธุพ ชื โดยเสรีไมมกี ารควบคุมแตประการใด ทั้ง ๆ ที่ขณะนีม้ ีผูสั่งพันธุพ ืชจาก
ตางประเทศเขามาจําหนายภายในประเทศและมีการผลิตพันธุพ ืชจําหนายแกเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกป
และปรากฏวามีการจําหนายพันธุพ ืชเสื่อมคุณภาพและพันธุพ ืชปลอมปนอยูเสมอ นอกจากนั้นก็ยงั มี
การโฆษณาเท็จหรือเกินความเปนจริงเกีย่ วกับคุณภาพของพันธุพ ืชเปนการหลอกลวงใหเกษตรกร
ไดรับความเสียหาย ฉะนัน้ เพื่อใหเกษตรกรไดรับความคุมครองอยางเพียงพอ และผูป ระกอบการคา
พันธุพ ืชสามารถดําเนินการไปดวยดี สมควรมีกฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อประโยชนในการสงเสริม
เกษตรกรรมของประเทศใหเจริญรุงเรือง และมีผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศตอไป จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 คือ เนื่องจาก
กฎหมายวาดวยพันธุพ ืชที่ใชบังคับอยูยงั ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนั เนือ่ งจากไมสามารถ
ควบคุมการขยายพันธุพืชโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติ และในการกําหนดความหมายของ
พันธุพ ืชยังไมตรงตามหลักวิชาการและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหมกี ารขึน้
ทะเบียนพันธุพ ืช การรับรองพันธุพ ืช เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการคิด คน และปรับปรุงพันธุพืชใหม ๆ
อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญา
วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2526 ซึ่งอนุสญ
ั ญามีวัตถุประสงคในการคุมครองพืชปามิใหสูญพันธุไ ปจากโลกโดยการควบคุมการคา
ระหวางประเทศ ดังนัน้ เพื่อเปนการสงเสริมใหมกี ารเพาะเลี้ยงและขยายพันธุพ ืชปา นอกเหนือจากวิธี
ธรรมชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติพันธุพ ืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คือ โดยที่เปนการ
สมควรกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการคาตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยพันธุพ ืชในสวนที่เกีย่ วกับเมล็ดพันธุควบคุม พืชสงวน และพืชตองหาม เพื่อใหการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุควบคุม และการกํากับดูแลพืชสงวนและพืชตองหามเปนไปอยาง
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ทั่วถึง รวมทัง้ กําหนดคุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคาตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เพื่อความเหมาะสม และแกไขเพิ่มเติมขอความที่ระบุในฉลากสําหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคา โดยใหแสดงจํานวนเมล็ดพันธุควบคุมหรือหนวยวัดอื่น ๆ ของพืชแตละชนิดให
เปนไปตามหลักสากล จึงตองตราพระราชบัญญัตินี้

