
พระราชบัญญัติพันธุพืช 
พ.ศ. 2518 

------------------------ 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว  ณ  วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2518 
เปนปที่ 30 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพนัธุพชื 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาตทิําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
(ความในมาตรา 3 ถูกยกเลกิโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติพันธุพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 

และใหใชความตอไปนี้แทน) 
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี ้
“พันธุพืช” หมายความวา พนัธุ หรือกลุมของพืชที่มพีันธกุรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร

เหมือนหรือคลายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตวัที่แตกตางจากกลุมอ่ืนในพืช ชนดิเดียวกนัที่
สามารถตรวจสอบได 

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

“เมล็ดพันธุควบคุม” หมายความวา เมล็ดพันธุที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนเมลด็พันธุ
ควบคุม 

“เมล็ดพันธุรับรอง” หมายความวา เมล็ดพนัธุที่ไดผานการทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห
คุณภาพหรือคุณสมบัติและอธิบดีออกหนงัสือรับรองให 

“พันธุพืชข้ึนทะเบียน” หมายความวา พนัธุพืชที่ผานการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีออก
หนงัสือรับรองให 

“พันธุพืชรับรอง” หมายความวา พนัธุพืชข้ึนทะเบียนที่ผานการพิจารณารับรองใหเปนพนัธุพืช
รับรองและอธิบดีออกหนงัสอืรับรองให 
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“พืชสงวน” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรปีระกาศกาํหนดใหเปนพืชสงวน 
“พืชตองหาม” หมายความวา พชืที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชตองหาม 
“พืชอนุรักษ” หมายความวา พชืชนิดที่กาํหนดไวในบัญชีแนบทายอนสัุญญาวาดวยการคา

ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลงัจะสูญพันธุ ซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจา
นุเบกษา 

“การขยายพนัธุเทียม” หมายความวา การขยายพนัธุที่ไมใชการขยายพันธุโดยธรรมชาติตาม
เกณฑและวธิกีารที่อธิบดีกาํหนด 

“ฉลาก” หมายความรวมถงึ รูป รอยประดษิฐ หรือขอความใดๆอันแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ 
“ภาชนะบรรจ”ุ หมายความวา วัตถุใดๆที่ใชบรรจุหรือหอหุมเมล็ดพันธุโดยเฉพาะ 
“รวบรวม” หมายความวา รวบรวมเมล็ดพนัธุเพื่อคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจ ุ
“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลีย่น ทัง้นี ้เพื่อประโยชนในการคา 

และหมายความรวมถึงมีไวเพื่อขาย 
“นําเขา” หมายความวา นาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัร 
“สงออก” หมายความวา นาํหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
“นําผาน” หมายความวา นาํหรือสงผานราชอาณาจักร   โดยมีการขนถายหรือเปลี่ยน

ยานพาหนะ 
“สถานที”่ หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคาร และหมายความรวมถึงบริเวณของ

สถานที่ดวย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพนัธุพืช 
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญติันี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธบิดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
(ความในมาตรา 4 ถูกยกเลกิโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติพนัธุพชื (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 

และใหใชความตอไปนี้แทน) 
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึน้โดยไม

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการคา ในสวนที่เกี่ยวของกับเร่ือง 
(1)  เมล็ดพนัธุควบคุม 
(2)  พืชสงวน 
(3)  พืชตองหาม 
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และ

ใหมอํีานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกนิอัตราทาย
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พระราชบัญญติันี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกจิการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญติันี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด 1 
คณะกรรมการพันธุพืช 

------------------- 
(ความในมาตรา 6 ถูกยกเลกิโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติพันธุพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 

และใหใชความตอไปนี้แทน) 
มาตรา 6 ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพนัธุพชื“ ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธบิดีกรมสงเสรมิ
การเกษตร ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมศุลกากร และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเกาคน
เปนกรรมการ และผูอํานวยการกองควบคมุพืชและวัสดุการเกษตรเปนกรรมการและเลขานกุาร 

มาตรา 7 กรรมการผูทรงคณุวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงตั้ง
อีกได 

มาตรา 8 กรรมการผูทรงคณุวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีใหออก 
(4) เปนบุคคลลมละลาย 
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการ

แทนได และใหผูนัน้อยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
มาตรา 9 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจาํนวนของ

กรรมการทัง้หมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏบัิติหนาที่ได ให
กรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เปนประธานในที่ประชมุ 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชมุ ใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากนั ใหประธานออกเสียง

เพิ่มข้ึนอกีเสียงหนึ่งเปนเสยีงชี้ขาด 
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(ความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน) 

มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาวจิัยหรือ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพชืที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนาํความในมาตรา 9 มาบงัคับแกการประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(1) เสนอความเหน็ตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม การสงเสริม และการออกประกาศ 

เกี่ยวกับพืช 
(2) ใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับพชื 
(ชื่อหมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่วกับพนัธุพืชควบคุม และความใน

มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญติัพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนีแ้ทน) 

 
หมวด 2 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม 
------------------------- 

มาตรา 12 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพนัธุของพืช
ชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม 

มาตรา 13 เพือ่ประโยชนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา 

(1) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) หรือ (3) แจงชนดิ ชื่อพนัธุและปริมาณ
ของเมล็ดพนัธุควบคุมที่รวบรวมและแหลงรวบรวม 

(2) กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวธิีรักษาเมลด็พันธุควบคุมเพื่อใหผูรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ 

(3) กําหนดชนดิและอัตราสวนของวัตถทุี่ใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุควบคุม
และกําหนดวตัถุหรือส่ิงที่เปนศัตรูพืชซึ่งหามใช หรือมี หรือผสม หรือเจอืปนในเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อให
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ 

(4) กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อทางเคมี
และอัตราสวนของสารเคมีนัน้ เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ 
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(5) กําหนดวาเมล็ดพันธุควบคุมชนิดใด และชื่อพนัธุใดที่ตองบรรจุในภาชนะบรรจุ กําหนด
วัตถุที่จะใชสําหรับเปนภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุควบคุม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ 

(6) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) หรือ (2) รวบรวม ขายเมล็ดพนัธุควบคุม
เฉพาะที่เปนเมล็ดพันธุรับรอง 

(7) กําหนดชนดิพันธุและปรมิาณของเมลด็พันธุควบคุมที่อนญุาตใหนาํเขา 
การออกประกาศตามมาตรานี้ ตองระบุระยะเวลาใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวนั นบัแตวัน

ประกาศ 
มาตรา 14 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึง่เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ

การคา เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนกังานเจาหนาที ่และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไวในสถานที่เก็บ
เมล็ดพันธุควบคุมตามที่ระบุไวในใบอนญุาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูปลูกเมล็ดพันธุควบคุมซึ่งขายเมลด็พันธุควบคุมที่ตน
ปลูกเองใหแกผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมลด็พันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูรับใบอนุญาตสงออกซึง่เมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูปลูกเมล็ดพันธุรายอืน่เพือ่ใชเพาะปลกูเองโดยมิไดมกีารโฆษณา 

มาตรา 15 เมื่อรัฐมนตรไีดประกาศกําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปน 
เมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา 12 แลว ใหผูรวบรวม ขาย นาํเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ดพนัธุ
ควบคุมเพื่อการคาอยูในวันประกาศ ยื่นคาํขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 ภายในเกาสิบวนันับแต
วันที่รัฐมนตรปีระกาศ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกจิการไปพลางกอนได และเมื่อได
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหผูนัน้ประกอบกิจการตอไปจนกวาพนกังานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาต
ตามคําขอและใหนาํความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ความในมาตรา 16 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2550 และใหใชความตอไปนี้แทน) 

มาตรา 16 ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคาได เมื่อปรากฏวาผูขอใบอนุญาต 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) มีถิ่นที่อยูหรือสํานกังานในประเทศไทย 
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(4) มีสถานทีท่ี่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมตามที่

ขอรับใบอนุญาต 
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(5) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูรับใบอนญุาตอยูแลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถกูสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยงัไม
ครบสองป 

(6) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในกรณีทีน่ิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตองมีลักษณะตาม (2) (4) (5) และ (6) และตองมีผู
ดําเนนิกิจการซึ่งเขาลักษณะตาม (1) (2) (3) และ (6) ดวย 

มาตรา 17 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเมล็ดพันธุควบคุมมีดังนี ้
(1) ใบอนุญาตรวบรวมเมลด็พันธุควบคุมเพื่อการคา 
(2) ใบอนุญาตขายเมล็ดพนัธุควบคุม 
(3) ใบอนุญาตนําเขาซึง่เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
(4) ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
(5) ใบอนุญาตนําผานซึง่เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) (3) หรือ (4) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) สําหรับเมล็ด

พันธุควบคุมทีต่นรวบรวม นาํเขาหรือสงออกดวย แลวแตกรณี 
มาตรา 18 ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนญุาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลกูจาง หรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกนัตามวรรค

หนึง่เปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดงักลาว
เปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

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

มาตรา 19 ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหใชไดจนถึงวันสิน้ปปฏิทนิแหงปที่ออกใบอนญุาต  
เวนแตใบอนญุาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมลด็พันธุควบคุมเพื่อ
การคา หรืออนุญาตนาํผานซึ่งเมล็ดพนัธุควบคุมเพื่อการคา ใหใชไดตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวใน
ใบอนุญาตแตมิใหเกนิกาํหนดหนึง่ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตอ
อายุใบอนุญาต จะตองยืน่คาํขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบ
กิจการตอไปกไ็ดจนกวาพนกังานเจาหนาที่จะสัง่ไมอนญุาตใหตออายุใบอนุญาตนัน้ 

การขอตออายใุบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 20 ถาพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผูขอ
ใบอนุญาตหรอืผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวนันบัแต
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วันที่ไดรับหนงัสือของพนกังานเจาหนาที่แจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 

คําวินจิฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีทีพ่นกังานเจาหนาทีไ่มอนุญาตใหตออายุใบอนญุาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ

การคาหรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวนิิจฉัยอทุธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจ
ส่ังอนุญาตประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 

(ชื่อหมวด 3 หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกีย่วกับพนัธุพืชควบคุม และความในมาตรา 21  
มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติพนัธุพชื (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน) 
 

หมวด 3 
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม 

-------------------------- 
มาตรา 21 หามมิใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
(1) บรรจุเมล็ดพันธุควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานทีท่ี่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือ 
(2) ขายเมล็ดพันธุควบคุมทีบ่รรจุในภาชนะบรรจุไมตรงตามฉลาก 
มาตรา 22 ใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมลด็พันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี ้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานทีร่วบรวม

เมล็ดพันธุควบคุม 
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
(2)  จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพนัธุควบคุมที่รวบรวมขึ้นและในฉลากตอง

แสดง 
(ก) ชนิดและชื่อพันธุของเมลด็พันธุควบคุม และมีคําวา “เมล็ดพันธุควบคุม” 
(ข) เครื่องหมายการคาสาํหรบัเมล็ดพันธุควบคุม 
(ค) ชื่อผูรวบรวมและแหลงรวบรวม 

(ความใน (ง) ของ (2) ของมาตรา 22 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติพนัธุพชื 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน) 

(ง) น้ําหนักสทุธิของเมล็ดพนัธุควบคุมตามระบบเมตริก หรือจํานวนเมล็ดพันธุ
ควบคุมหรือหนวยวัดอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(จ) อัตราความงอกของเมลด็พันธุควบคุม และระบุวนัเดอืนปทีท่ดสอบ 
(ฉ) เดือนและปที่รวบรวมหรือนําเขา 
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(ช) อายุความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม เดือนและปที่ส้ินอายกุารใชเพาะปลกูหรือใช
ทําพันธุ 

(ซ) ถาเมล็ดพนัธุควบคุมมีวตัถุอ่ืนผสมอยูดวย ตองแจงชื่อและอัตราสวนของวัตถนุัน้
ที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม 

(ฌ) ถาเมล็ดพันธุควบคุมมสีารเคมีอันตรายตามมาตรา 13 ผสมอยูดวย ตองแจงชือ่
และอัตราสวนของสารเคมีอันตรายที่ผสมอยูในเมลด็พนัธุควบคุม ทัง้ตองแสดงเครื่องหมาย
หัวกะโหลกกบักระดูกไขว และมีคําวา “อันตราย” ดวยอักษรสีแดงไวดวย 

(ญ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกจิจานุเบกษาระบุเพิ่มเตมิใน
ฉลาก 
มาตรา 23 ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึง่เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี ้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานทีน่ําเขาซึ่ง

เมล็ดพนัธุควบคุม 
ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
(2) นําใบรับรองของผูรวบรวมจากประเทศซึ่งเปนแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมมาแสดงตอ

พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 
(3) นําตัวอยางเมล็ดพนัธุควบคุมที่นาํเขาทุกคราวมามอบใหพนักงานเจาหนาที่ในปริมาณ

พอสมควร เพือ่ทําการทดสอบภายในระยะเวลาทีพ่นักงานเจาหนาที่กาํหนด 
(4) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมทีน่ําเขาตามมาตรา 22 (2) ในกรณีที่ผูรับ

ใบอนุญาตนาํเขาซึ่งเมล็ดพนัธุควบคุมเพือ่การคา นําเมล็ดพันธุนั้นมาแบงบรรจุในภาชนะบรรจุเองตอง
จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุตามมาตรา 22 (2) ดวย 

มาตรา 24 ใหผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพนัธุควบคุมปฏิบัติดังนี ้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานทีข่ายเมล็ด

พันธุควบคุม 
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
(2) ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา 22 (2) ใหคงอยูครบถวนและ

ชัดเจน 
มาตรา 25 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนญุาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็น

ไดงายภายในอาคารที่ระบุไวในใบอนุญาต 
มาตรา 26 ในกรณีที่ใบอนญุาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสาํคญั ใหผูรับใบอนุญาตแจง

ตอพนักงานเจาหนาที่และยืน่คําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสบิหาวันนับแตวันทีไ่ดทราบถึงการ
สูญหายหรือถกูทาํลายดงักลาว 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธกีาร  
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

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

มาตรา 27 หามมิใหผูรับใบอนุญาตยายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่
ขายเมล็ดพนัธุควบคุม สถานที่นาํเขาซึง่เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่สงออกซึ่งเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุม ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาต
เปนหนงัสือจากพนกังานเจาหนาที ่

การขออนุญาตและการอนญุาต  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  วิธกีาร  และเงื่อนไขทีก่ําหนด 
ในกฎกระทรวง 

(ชื่อหมวด 4 การรับรองและการควบคุมพนัธุพชื และความในมาตรา 28 ถึงมาตรา 38 ถูก
ยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน) 

 
หมวด 4 

การรับรองและการควบคุม 
------------------------ 

มาตรา 28 ผูใดประสงคจะไดหนงัสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรอง พนัธุพชืข้ึน
ทะเบียน หรือพันธุพืชรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยืน่คําขอตอพนกังานเจาหนาที ่

การขอใหออกหนงัสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามแบบ หลกัเกณฑ  
วิธีการ และเงือ่นไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 28 ทว ิในกรณทีี่มีผูขอใหพนกังานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญติันี้ใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานทีท่าํการไมวาใน หรือนอกเวลาราชการ ผูขอ
จะตองเสียคาปวยการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงือ่นไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 29 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพนัธุของพืช
ชนิดใดใหเปนพืชสงวน 

มาตรา 29 ทว ิใหพชืทีก่ําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่กาํลังจะสูญพนัธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา    เปนพืช
อนุรักษตามพระราชบัญญัตินี ้
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มาตรา 29 ตรี หามมิใหผูใดนําเขา สงออก หรือนาํผานพชือนุรักษและซากของพืชอนุรักษ เวน
แตไดรับหนังสอือนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมาย 

การขออนุญาต การออกหนงัสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนาํเขา สงออก  หรือ  นาํผาน
พืชอนุรักษ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่อธบิดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หนงัสืออนุญาตนําเขา สงอออก หรือนําผานพืชอนุรักษ  ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแตวันที่
ออกหนงัสืออนุญาต 

มาตรา 29 จัตวา ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคาใหยื่นคาํขอเปน 
หนงัสือเพื่อขอขึ้นทะเบยีนสถานที่เพาะเลีย้งพชือนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร 

การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบยีน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วธิีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนสถานที่เพาะเลีย้งพชือนุรักษ  ใหใชไดหาปนับแตวันออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน 

มาตรา 30 หามมิใหผูใดสงออกซึ่งพชืสงวน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากรัฐมนตรีและ
เฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลอง หรือวจิัยในทางวิชาการเทานัน้ 

มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหามมิใหผูใดนําหรือสง
พืชสงวนชนิดใดและในปริมาณเทาใด ออกนอกเขตทองที่ใดหรือนาํหรอืสงพืชดังกลาวไปยงัทองทีใ่ดใน
ราชอาณาจกัร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากพนักงานเจาหนาที ่

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 32 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาํหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนพืชตองหาม 

มาตรา 33 หามมิใหผูใดนาํเขาซึ่งพชืตองหาม 
มาตรา 34 เมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ 
(1) เมล็ดพันธุที่ส้ินอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุตามที่แสดงไวในฉลาก 
(2) เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพต่าํกวามาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 13 
มาตรา 35 เมล็ดพันธุหรือวตัถทุี่ทาํเทียมเมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนีใ้หถือวาเปนเมล็ดพันธุ

ปลอมปน 
(1) เมล็ดพันธุหรือวัตถทุี่ทาํเทียมเมล็ดพนัธุทั้งหมดหรือแตบางสวนเพือ่ใหผูอ่ืนหลงเชื่อหรือ

สําคัญผิดวาเปนเมล็ดพนัธุแท 
(2) เมล็ดพันธุที่แสดงชนิด ชือ่พันธุ เครื่องหมายการคา แหลงรวบรวมหรือระบุเดือนปที่

รวบรวม หรือนําเขา ซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง 
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(3) เมล็ดพันธุที่มีเมล็ดพันธุอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนผสมหรือเจือปนอยูเกนิปริมาณที่แจงไวในฉลาก
หรือเกินอัตราสวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 13 

มาตรา 36 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ 
มาตรา 37 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุปลอมปน 
มาตรา 38 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพนัธุควบคุมอันเปนเท็จหรือเกนิความจริง   

ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุนัน้ 
 

หมวด 5 
พนักงานเจาหนาที่ 
------------------------ 

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

มาตรา 39 ในการปฏิบัติหนาที ่ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยคาํ หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาได และมีอํานาจเขา
ไปในสถานที่รวบรวมเมล็ดพนัธุควบคุมเพือ่การคา สถานที่ขายเมล็ดพนัธุควบคุม สถานที่เก็บเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ในระหวางเวลาทําการ หรือเขาไปใน
ยานพาหนะทีบ่รรทุกเมล็ดพนัธุหรือพืชอนรัุกษ ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบญัญัตินี้ ทัง้นี ้เพื่อ 

(1) ตรวจสอบเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ 

(2) นําเมล็ดพนัธุ หรือวัตถทุีส่งสัยวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ เมล็ดพันธุปลอมปน หรือพืช
อนุรักษ ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวเิคราะห 

(3) คน ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ พชือนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือ เอกสารใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึง่ ใหผูรับใบอนุญาตและผูที่เกีย่วของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

(มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี เพิ่มเตมิโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2535) 

มาตรา 39 ทว ิใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ กระเปา หีบ  
หอ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืชที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยการกักพืชภายในดาน
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ศุลกากร ดานตรวจ ดานพรมแดน เขตศุลกากร และทางอนุมัติซึง่ประกาศตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 

มาตรา 39 ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรือสงกลับพืชอนุรักษทีน่ําเขาโดยไม 
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ยดึพืชอนุรักษใหพืชอนุรักษทีถู่กยึดตกเปนของกรมวิชาการ
เกษตร สําหรบัการสงกลับตองไดรับความยินยอมจากประเทศตนทางของพืชอนุรักษ และประเทศตน
ทางตองเปนผูออกคาใชจายในการขนสงทัง้สิ้น ถาประเทศตนทางของพืชอนุรักษไมใหความยนิยอม    
หรือไมยินยอมออกคาใชจาย ใหพืชอนุรักษดังกลาวตกเปนของกรมวิชาการเกษตร 

มาตรา 40 ในการคน พนักงานเจาหนาที่ตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เทาที่จะทําได 

มาตรา 41 ส่ิงของที่ยึดไดในการคนใหหอหรือบรรจุหีบหอและประทบัตราหรือทําเครื่อง 
หมายไวเปนสาํคัญ 

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

มาตรา 42 การคนในสถานที่หรือในยานพาหนะตามมาตรา 39 หรือมาตรา 39 ทว ิ  
กอนลงมือคนใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอนและใหคนตอหนาผูรับใบอนุญาต  
ผูรับหนงัสืออนุญาต ผูครอบครองสถานที่ บุคคลทีท่ํางานในสถานทีน่ั้น หรือ ผูครอบครองยานพาหนะ  
หรือถาหาบุคคลดังกลาวนัน้ไมไดใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึง่พนักงานเจาหนาทีไ่ด
ขอรองมาเปนพยาน 

ส่ิงของใดที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผูรับใบอนุญาต ผูรับหนงัสืออนุญาต ผูครอบครองสถานที่  
บุคคลที่ทํางานในสถานทีน่ัน้ ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ดูเพือ่ใหรับรองวา
ส่ิงของนัน้ไดคนไดในสถานที ่หรือในยานพาหนะนั้น ถาบคุคลดังกลาวไมยอมรับรอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูคนบันทกึไว 

มาตรา 43 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบนัทกึรายละเอยีดแหงการคนและทําบัญชีราย ละเอียด
ส่ิงของที่คน ยดึหรืออายัดไว 

บันทกึการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผูรับใบอนุญาต ผูครอบครอง 
สถานที่บุคคลที่ทาํงานในสถานที่นัน้ ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ฟงและให
บุคคลดังกลาวนัน้ลงลายมอืชื่อรับรองไว ถาไมยอมลงลายมือชื่อรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคน
บันทกึไว 

มาตรา 44 ในการปฏิบัติหนาที ่ใหพนกังานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลดังกลาวใน
มาตรา 42 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
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(ความในมาตรา 45 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน)  

มาตรา 45 เมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ทีไ่ดยึดหรือ
อายัดไวตามมาตรา 39 (3) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม
ฟองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถงึที่สุดไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรอง
ขอรับคืนภายในเกาสิบวนันบัแตวันทีย่ึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวนัที่
ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการ
ตามที่เหน็สมควร 
 

หมวด 6 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

------------------------ 
มาตรา 46 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาทีว่า ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญติันี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบญัญัตินี้ พนักงานเจาหนาทีม่ี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมกีําหนดครั้งละไมเกินหนึง่รอยยี่สิบวนั 

ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่พกัใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนัน้ และ
ระหวางถกูสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบญัญัตินี้อีกไมได 

มาตรา 47 พนกังานเจาหนาที่โดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจสั่งถอนคาํสั่งพักใชใบอนุญาตกอน
กําหนดเวลาได เมื่อเปนทีพ่อใจวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนญุาตไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญติันี้หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบญัญัตินี้แลว 

มาตรา 48 เมื่อปรากฏตออธิบดีวา ผูรับใบอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 16 หรือในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้หลาย
คร้ังหรือคร้ังเดียวแตเปนการกระทําผิดรายแรง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถูก
ส่ังเพกิถอนใบอนุญาตและพนักงานเจาหนาที่จะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะพิจารณา
เหน็สมควร 

มาตรา 49 คําสั่งพักใชใบอนญุาตและคําสั่งเพกิถอนใบอนุญาต ใหทาํเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหปด
คําสั่งไวในที่เปดเผยและเหน็ไดงาย ณ สถานทีท่ี่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาต
ทราบคําสัง่นัน้แลวตั้งแตวนัที่ปดคําสัง่ 
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มาตรา 50 ผูรับใบอนุญาตซึง่ถูกสัง่พกัใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนญุาตมีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวนันบัแตวันทีท่ราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสัง่ใหยกอทุธรณหรือแกไขคําสั่ง
อธิบดีหรือพนกังานเจาหนาที่ แลวแตกรณี ในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินจิฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งพกัใชใบอนุญาตหรือคําสั่ง

เพิกถอนใบอนญุาต 
(ความในมาตรา 51 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน) 
มาตรา 51 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูแกผูรับ

ใบอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรก็ได ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
เพิกถอนใบอนญุาต หรือในกรณีที่มีการอทุธรณใหนับต้ังแตวันทีท่ราบคําวินจิฉัยของรัฐมนตรี เวนแต
พนักงานเจาหนาที่จะผอนผนัขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน 

 
หมวด 7 

สถิติพันธุพืช 
------------------- 

 มาตรา 52 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาํหนดใหมีการเก็บสถิติ
เกี่ยวกับพนัธุพืชชนิดใดชนดิหนึง่ในทองที่ใดไดตามที่เห็นสมควร 

เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธบิดีมีอํานาจสัง่เปนหนังสือใหผูซึ่งมีอาชพีเกี่ยวกบัพนัธุ
พืชดังกลาวกรอกรายการขอความ และจํานวนเกีย่วกับสถิติตามแบบพมิพที่อธิบดีกําหนดและให
อธิบดีกําหนดเวลา สถานทีแ่ละวธิีการ ยืน่ไวในแบบพมิพดวย 

มาตรา 53 บุคคลซึ่งไดรับคําสั่งตามมาตรา 52 วรรคสอง ตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพ
แสดงรายการ ขอความและจาํนวนตามความเปนจริง พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากบั และจัดการยืน่ตาม
กําหนดเวลา ณ สถานที่และตามวธิีการทีก่ําหนดในแบบพิมพ 

มาตรา 54 ถามีความจาํเปนเพื่อประโยชนแกการเก็บสถติิพันธุพืช ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเขาไปในสถานที่ทาํการของผูรับคําสั่งในระหวางเวลาทําการ เพือ่ตรวจสอบรายการ ขอความ 
และจํานวนเกีย่วกับสถิติพนัธุพืช และใหเปนหนาที่ของผูรับคําสั่งหรือผูแทนตอบคําถามอํานวยความ
สะดวกและชวยเหลือพนกังานเจาหนาที่ในการนี ้

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนกังานเจาหนาที่ ใหนาํความในมาตรา 44 วรรคหนึง่มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
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หมวด 8 
บทกําหนดโทษ 
--------------------- 

มาตรา 55 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา 13 วรรค
หนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ป หรือปรับไมเกินสองพนับาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

มาตรา 56 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึง่ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินสี่
พันบาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

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

มาตรา 57 ผูรับใบอนุญาตผูใดรวบรวม ขาย นาํเขา หรือสงออกซึ่งเมลด็พันธุควบคุม ภายหลัง
ที่ใบอนุญาตสิน้อายุแลว โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 19 ตองระวางโทษปรับวันละ
ไมเกินรอยบาทตลอดเวลาทีใ่บอนุญาตสิ้นอาย ุ

มาตรา 58 ผูรับใบอนุญาตผูใดยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตสิน้อายุแลว ภายหลังที่
พนักงานเจาหนาไดส่ังไมอนญุาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 19 แลว ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสีพ่ันบาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

มาตรา 59 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 21 หรือมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 

มาตรา 60 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษจาํคุก
ไมเกินหนึง่ป หรือปรับไมเกนิสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 61 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 วรรคหนึง่ ตองระวาง
โทษปรับไมเกนิหนึ่งพนับาท   

(มาตรา 61 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
มาตรา 61 ทว ิผูใดฝาฝนมาตรา 29 ตรี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 จัตวา ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกนิสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 
มาตรา 62 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไม

เกินสีพ่ันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 63 ผูใดฝาฝนประกาศที่ออกตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสอง

ป หรือปรับไมเกินสีพ่ันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 64 ผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพนั

บาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 
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มาตรา 65 ผูใดฝาฝนมาตรา 37 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึง่หมื่น
บาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

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

มาตรา 66 ผูใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพนัธุควบคุมอันเปนการฝาฝนมาตรา 38 หรือขัดขวาง
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาที่ หรือไมใหถอยคาํหรอืสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ 
ตามทีพ่นกังานเจาหนาที่มหีนงัสือเรียกตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่เดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึง่พนับาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

(มาตรา 66 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
มาตรา 66 ทว ิผูใดขัดขวางไมอํานวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาที่ในการปฏบัิติหนาที่

ตามมาตรา 39 ทว ิตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่พนับาท หรือทัง้จําทัง้
ปรับ 

มาตรา 67 ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกสั่งพกัใชใบอนุญาตตามมาตรา 46 วรรคสองแลวยังขืน
ประกอบกิจการตามใบอนญุาตนั้น ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิสองพันบาท หรือ
ทั้งจาํทัง้ปรับ 

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

มาตรา 68 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดขายเมล็ดพนัธุควบคุมของตนที่เหลืออยูใหแก
บุคคลอื่นซึ่งมไิดกําหนดไวในมาตรา 51 หรือขายภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา 51 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึง่พนับาท   

มาตรา 69 ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา 53 ไมปฏิบัติการเชนวานั้น ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองรอยบาท   

มาตรา 70 ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา 54 วรรคหนึง่ ไมปฏิบัติการเชนวานัน้ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท   

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

มาตรา 71 เมื่อศาลเหน็วามกีารกระทําความผิดเพาะฝาฝนประกาศทีอ่อกตามมาตรา 13 (3) 
หรือ (4) หรือฝาฝนมาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 แมศาลจะเห็นวาจําเลยไมมี
ความผิดก็ใหศาลสั่งริบเมลด็พันธุ เครื่องมือ อุปกรณและภาชนะที่ใชเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น
เสียทัง้สิ้น บรรดาส่ิงที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจดัการตามที่เหน็สมควร 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ (ฉบับที่ 1) 
         สัญญา  ธรรมศักดิ์ 
          นายกรฐัมนตร ี
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ (ฉบับที่ 2) 
         อานนัท  ปนยารชนุ 
            นายกรัฐมนตรี 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ (ฉบับที่ 3) 
         พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 
               นายกรัฐมนตร ี
 
 
 

(พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 92  ตอนที่ 40 วันที่ 
19 กุมภาพนัธ 2518  พระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที ่2) พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม 109  ตอนที ่40  วันที่ 7 เมษายน 2535 และพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 124 ตอนที ่52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550) 
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(อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติพนัธุพชื พ.ศ.2518 ถูกยกเลกิโดยมาตรา 23 แหง

พระราชบัญญติัพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน) 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
-------------------------- 

1. ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา   ฉบับละ 400 บาท 
2. ใบอนุญาตขายเมล็ดพนัธุควบคุม    ฉบับละ 200 บาท 
3. ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมลด็พันธุควบคุมเพื่อการคา  ฉบับละ 400 บาท 
4. ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมลด็พันธุควบคุมเพื่อการคา  ฉบับละ 400 บาท 
5. ใบอนุญาตนําผานซึง่เมลด็พันธุควบคุมเพื่อการคา  ฉบับละ 400 บาท 
6. คาทดสอบ ตรวจ หรือวเิคราะหคุณภาพหรอืคุณสมบัติ 
    ของเมล็ดพนัธุเพื่อออกหนังสือรับรอง           ตัวอยางละ 400 บาท 
7. หนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพนัธุรับรอง 

     พันธุพืชข้ึนทะเบียน หรือพันธุพืชรับรอง    ฉบับละ 100 บาท 
 8. ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ   50 บาท 
 9. การตออายใุบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 
                สําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ 
          10. หนงัสืออนุญาตนาํเขา สงออก หรือนําผานพชือนุรักษ  ฉบับละ    200 บาท 
          11. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนทะเบยีนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนรัุกษ ฉบับละ 1,000 บาท 
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หมายเหต:ุ-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่งจากประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม ฐานะในทางเศรษฐกจิของประเทศและของประชาชนจงึขึ้นอยูกับการเกษตรเปน
สําคัญ  แตปรากฏวาการเพาะปลูกของเกษตรกรใหผลตอไรนอยกวาทีค่วรจะไดรับมากและผลิตผลยัง
มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เมื่อมีการแขงขนัในตลาดตางประเทศ สินคาเกษตรของประเทศไทยจงึตก
อยูในฐานะเสยีเปรียบทัง้ในดานคุณภาพและราคา อันเปนผลเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ
โดยตรง ทั้งนีก้็เพราะประเทศไทยยังขาดการสงเสริมและการควบคุมการใชพนัธุพืชที่ดี ทัง้ยงัปลอยให
มีการประกอบการคาพนัธุพชืโดยเสรีไมมกีารควบคุมแตประการใด ทั้ง ๆ ที่ขณะนีม้ีผูส่ังพนัธุพืชจาก
ตางประเทศเขามาจาํหนายภายในประเทศและมีการผลิตพันธุพืชจาํหนายแกเกษตรกรเพิ่มข้ึนทกุป
และปรากฏวามีการจําหนายพันธุพืชเสื่อมคุณภาพและพันธุพืชปลอมปนอยูเสมอ นอกจากนั้นก็ยงัมี
การโฆษณาเท็จหรือเกินความเปนจริงเกีย่วกับคุณภาพของพนัธุพืชเปนการหลอกลวงใหเกษตรกร
ไดรับความเสียหาย ฉะนัน้เพื่อใหเกษตรกรไดรับความคุมครองอยางเพียงพอ และผูประกอบการคา
พันธุพืชสามารถดําเนนิการไปดวยดี สมควรมีกฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อประโยชนในการสงเสริม
เกษตรกรรมของประเทศใหเจริญรุงเรือง และมีผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศตอไป จึงจาํเปนตองตรา
พระราชบัญญติันี้ข้ึน 

 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 คือ เนื่องจาก

กฎหมายวาดวยพนัธุพืชที่ใชบังคับอยูยงัไมเหมาะสมกบัสภาพการณในปจจุบัน  เนือ่งจากไมสามารถ
ควบคุมการขยายพันธุพืชโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติ  และในการกาํหนดความหมายของ
พันธุพืชยงัไมตรงตามหลกัวชิาการและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหมกีารขึน้
ทะเบียนพันธุพืช การรับรองพันธุพืช เพื่อเปนการสงเสรมิใหมีการคิด คน และปรับปรุงพันธุพืชใหม ๆ    
อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา
วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลงัจะสูญพันธุ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2526 ซึ่งอนุสัญญามีวัตถุประสงคในการคุมครองพืชปามิใหสูญพันธุไปจากโลกโดยการควบคุมการคา
ระหวางประเทศ ดังนัน้ เพื่อเปนการสงเสรมิใหมกีารเพาะเลี้ยงและขยายพนัธุพืชปา นอกเหนือจากวิธี
ธรรมชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติพันธุพืช  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คือ โดยที่เปนการ

สมควรกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคหลักเพื่อการคาตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยพนัธุพืชในสวนที่เกีย่วกับเมล็ดพันธุควบคุม พืชสงวน และพืชตองหาม เพื่อใหการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุควบคุม และการกํากับดูแลพืชสงวนและพืชตองหามเปนไปอยาง
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ทั่วถงึ  รวมทัง้กําหนดคุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคาตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรปีระกาศกาํหนด
เพื่อความเหมาะสม และแกไขเพิ่มเติมขอความที่ระบุในฉลากสําหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคา โดยใหแสดงจํานวนเมล็ดพันธุควบคุมหรือหนวยวดัอื่น ๆ ของพชืแตละชนิดให
เปนไปตามหลกัสากล จึงตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


