พระราชบัญญัติพันธุพืช
พ.ศ. 2518
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518
เปนปที่ 30 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพันธุพืช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518"
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3(2) ในพระราชบัญญัตินี้
"พันธุพืช" หมายความวา พันธุ หรือกลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึง
กันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกันที่สามารถตรวจสอบได
"เมล็ดพันธุ" หมายความวา เมล็ด หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชที่ใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุ เชน ตน ตอ หนอ เหงา
กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล
"เมล็ดพันธุควบคุม" หมายความวา เมล็ดพันธุที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม
"เมล็ดพันธุรับรอง" หมายความวา เมล็ดพันธุที่ไดผานการทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะหคุณภาพหรือคุณสมบัติและ
อธิบดีออกหนังสือรับรองให
"พันธุพืชขึ้นทะเบียน" หมายความวา พันธุพืชที่ผานการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีออกหนังสือรับรองให
"พันธุพืชรับรอง" หมายความวา พันธุพืชขึ้นทะเบียนที่ผานการพิจารณารับรองใหเปนพันธุพืชรับรองและอธิบดีออก
หนังสือรับรองให
"พืชสงวน" หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชสงวน
"พืชตองหาม" หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชตองหาม
"พืชอนุรักษ" หมายความวา พืชชนิดที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด
สัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
"การขยายพันธุเทียม" หมายความวา การขยายพันธุที่ไมใชการขยายพันธุโดยธรรมชาติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิบดีกําหนด
"ฉลาก" หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ อันแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ
"ภาชนะบรรจุ" หมายความวา วัตถุใด ๆ ที่ใชบรรจุหรือหอหุมเมล็ดพันธุโดยเฉพาะ
"รวบรวม" หมายความวา รวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ
(1)
(2)
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"ขาย" หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคาและหมายความรวมถึงมีไว
เพื่อขาย
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
"สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
"นําผาน" หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร โดยมีการขนถายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
"สถานที่" หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคาร และหมายความรวมถึงบริเวณของสถานที่ดวย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการพันธุพืช
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4(1) พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ
สวนราชการอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง
(1) เมล็ดพันธุควบคุม
(2) พืชสงวน
(3) พืชตองหาม
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและ
กําหนดกิจการอื่น และออกประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการพันธุพืช
มาตรา 6(2) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการพันธุพืช" ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรม
ศุลกากร และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเกาคนเปนกรรมการ และผูอํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปแตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรี ใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(1)(2)
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(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูนั้นอยู
ในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 9 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึง
เปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา 10(1) ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษา วิจัย หรือปฏิบัติการเกี่ยวกับ
พืชที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 11(2) ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม การสงเสริม และการออกประกาศเกี่ยวกับพืช
(2) ใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับพืช
หมวด 2(3)
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
มาตรา 12 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปนเมล็ด
พันธุควบคุม
มาตรา 13 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17(1) (2) หรือ (3) แจงชนิดชื่อพันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่
รวบรวมและแหลงรวบรวม
(2) กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17(1) (2)
(3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(3) กําหนดชนิดและอัตราสวนของวัตถุที่ใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุควบคุมและกําหนดวัตถุหรือ
สิ่งที่เปนศัตรูพืชซึ่งหามใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17(1) (2)
(3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(4) กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อทางเคมีและอัตราสวนของ
สารเคมีนั้น เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17(1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ

(1)(2)
(3)

แกไขโดยเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
ชื่อหมวด 2 มาตรา 12 ถึง มาตรา 17 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

(5) กําหนดวาเมล็ดพันธุควบคุมชนิดใด และชื่อพันธุใดที่ตองบรรจุในภาชนะบรรจุ กําหนดวัตถุที่จะใชสําหรับเปน
ภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุ
เมล็ดพันธุควบคุม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17(1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(6) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 17(1) หรือ (2) รวบรวมขายเมล็ดควบคุมเฉพาะที่เปนเมล็ดพันธุรับรอง
(7) กําหนดชนิดพันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่อนุญาตใหนําเขา
การออกประกาศตามมาตรานี้ ตองระบุระยะเวลาใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันประกาศ
มาตรา 14 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา เวนแตไดรับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไวในสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุมตามที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูปลูกเมล็ดพันธุควบคุมซึ่งขายเมล็ดพันธุควบคุมที่ตนปลูกเองใหแกผูรับ
ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูรับใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูปลูก
เมล็ดพันธุรายอื่นเพื่อใชเพาะปลูกเองโดยมิไดมีการโฆษณา
มาตรา 15 เมื่อรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา 12
แลว ใหผูรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาอยูในวันประกาศ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 14 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลาง
กอนได และเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาต
ตามคําขอ และใหนําความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 16 ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคาได เมื่อปรากฏวาผูขอใบอนุญาต
(1) เปนผูมีฐานะดีพอที่จะดําเนินกิจการได
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(3) มีถิ่นที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย
(4) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) มีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาต
(6) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจของผูรับใบอนุญาต
อยูแลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบสองป
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตองมีลักษณะตาม (1) (3) (5) และ (6) และตองมีผูดําเนินกิจการซึ่งเขา
ลักษณะตาม (2) (3) และ (4) ดวย
มาตรา 17 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเมล็ดพันธุควบคุมมีดังนี้
(1) ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(2) ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
(3) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา

(4) ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(5) ใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) (3) หรือ (4) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) สําหรับเมล็ดพันธุควบคุมที่ตน
รวบรวมนําเขาหรือสงออกดวยแลวแตกรณี
มาตรา 18 ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของ
ผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
มาตรา 19(1) ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต เวนแตใบอนุญาต
นําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคา ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตมิใหกําหนดเกินหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคํา
ขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20(2) ถาพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอใบอนุญาตหรือผูขอ
ตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่
แจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือใบอนุญาต
ขายเมล็ดพันธุควบคุม กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอน
ไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ
หมวด 3(3)
หนาที่ของผูร ับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
มาตรา 21 หามมิใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(1) บรรจุเมล็ดพันธุควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือ
(2) ขายเมล็ดพันธุควบคุมที่บรรจุในภาชนะบรรจุไมตรงตามฉลาก
มาตรา 22 ใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมขึ้น และในฉลากตองแสดง
(1)(2)
(3)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
ชื่อหมวด 3 มาตรา 21 ถึง มาตรา 24 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

(ก) ชนิดและชื่อพันธุของเมล็ดพันธุควบคุม และมีคําวา "เมล็ดพันธุควบคุม"
(ข) เครื่องหมายการคาสําหรับเมล็ดพันธุควบคุม
(ค) ชื่อผูรวบรวมและแหลงรวบรวม
(ง) น้ําหนักสุทธิของเมล็ดพันธุควบคุมตามระบบเมตริก
(จ) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม และระบุวันเดือนปที่ทดสอบ
(ฉ) เดือนและปที่รวบรวมหรือนําเขา
(ช) อายุความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม เดือนและปที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุ
(ซ) ถาเมล็ดพันธุควบคุมมีวัตถุอื่นผสมอยูดวย ตองแจงชื่อและอัตราสวนของวัตถุนั้นที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุ
ควบคุม
(ฌ) ถาเมล็ดพันธุควบคุมมีสารเคมีอันตรายตามมาตรา 13 ผสมอยูดวย ตองแจงชื่อและอัตราสวนของสารเคมี
อันตรายที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม ทั้งตองแสดงเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว และมีคําวา "อันตราย" ดวย
อักษรสีแดงไวดวย
(ญ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพิ่มเติมในฉลาก
มาตรา 23 ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่นําเขาซึ่งเมล็ดพัน ธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) นําใบรับรองของผูรวบรวมจากประเทศซึ่งเปนแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) นําตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุมที่นําเขาทุกคราวมามอบใหพนักงานเจาหนาที่ในปริมาณพอสมควร เพื่อทําการ
ทดสอบภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
(4) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่นําเขาตามมาตรา 22(2) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่ง
เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคานําเมล็ดพันธุนั้นมาแบงบรรจุในภาชนะบรรจุเอง ตองจัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุตามมาตรา
22(2) ดวย
มาตรา 24 ใหผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา 22(2) ใหคงอยูครบถวนและชัดเจน"
มาตรา 25 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายภายในอาคาร
ที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่
และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนในอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา 27(1) หามมิใหผูรับใบอนุญาตยายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุ
ควบคุม สถานที่นําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่สงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เก็บ
เมล็ดพันธุควบคุม ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4(2)
การรับรองและการควบคุม
มาตรา 28 ผูใดประสงคจะไดหนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรอง พันธุพืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุพืช
รับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่
การขอใหออกหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่มีผูขอใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการ หรือนอกสถานที่ทําการไมวาในหรือนอกเวลาราชการ ผูขอจะตองเสียคาปวยการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 29 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปนพืช
สงวน
มาตรา 29 ทวิ ใหพืชที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืช
ปาที่กําลังจะสูญพันธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 29 ตรี หามมิใหผูใดนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษ เวนแตไดรับหนังสือ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หนังสืออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ออกหนังสืออนุญาต
มาตรา 29 จัตวา ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคาใหยื่นคําขอเปนหนังสือเพื่อขอขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร
การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ใหใชไดหาปนับแตวันที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
มาตรา 30 หามมิใหผูใดสงออกซึ่งพืชสงวน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี และเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเทานั้น

(1)
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ชื่อหมวด 4 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 29 ทวิ มาตรา 29 ตรี มาตรา 29 จัตวา มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

(2)

มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหามมิใหผูใดนําหรือสงพืชสงวนชนิดใดและ
ในปริมาณเทาใด ออกนอกเขตทองที่ใดหรือนําหรือสงพืชดังกลาวไปยังทองที่ใดในราชอาณาจักร เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 32 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดชนิด และชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปนพืช
ตองหาม
มาตรา 33 หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งพืชตองหาม
มาตรา 34 เมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
(1) เมล็ดพันธุที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุตามที่แสดงไวในฉลาก
(2) เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 13
มาตรา 35 เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุปลอมปน
(1) เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดวาเปนเมล็ด
พันธุแท
(2) เมล็ดพันธที่แสดงชนิด ชื่อพันธุ เครื่องหมายการคา แหลงรวบรวม หรือระบุวันเดือนปที่รวบรวม หรือนําเขา ซึ่ง
ไมตรงกับความเปนจริง
(3) เมล็ดพันธุที่มีเมล็ดพันธุอื่นหรือวัตถุอื่นผสมหรือเจือปนอยูเกินปริมาณที่แจงไวในฉลากหรือเกินอัตราสวนที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 13
มาตรา 36 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
มาตรา 37 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุปลอมปน
มาตรา 38 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนเท็จหรือเกินความจริง ซึ่งอาจทําใหผูอื่น
หลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุนั้น
หมวด 5
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 39(1) ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาได และมีอํานาจเขาไปในสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม
เพื่อการคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ใน
ระหวางเวลาทําการ หรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุกเมล็ดพันธุหรือพืชอนุรักษ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อ
(1) ตรวจสอบเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืช
อนุรักษ
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(2) นําเมล็ดพันธุ หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธปลอมปน หรือพืชอนุรักษ ในปริมาณ
พอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห
(3) คน ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ
หรือพืชอนุรักษ
ในการปฏิบตั ิหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตและผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 39 ทวิ(1) ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจคนคลังสินคายานพาหนะ กระเปา หีบหอ ตลอดจนตัวบุคคล
ภายในเขตดานตรวจพืชที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยการกักพืชภายในดานศุลกากร ดานตรวจ ดานพรมแดน เขต
ศุลกากร และทางอนุมัติซึ่งประกาศตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
มาตรา 39 ตรี(2) ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรือสงกลับพืชอนุรักษที่นําเขาโดยไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ
นี้ ในกรณีที่ยึดพืชอนุรักษใหพืชอนุรักษที่ถูกยึดตกเปนของกรมวิชาการเกษตร สําหรับการสงกลับตองไดรับความยินยอม
จากประเทศตนทางของพืชอนุรักษ และประเทศตนทางตองเปนผูออกคาใชจายในการขนสงทั้งสิ้น ถาประเทศตนทางของ
พืชอนุรักษไมใหความยินยอมหรือไมยินยอมออกคาใชจา ย ใหพืชอนุรักษดังกลาวตกเปนของกรมวิชาการเกษตร
มาตรา 40 ในการคน พนักงานเจาหนาที่ตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจายเทาที่จะทําได
มาตรา 41 สิ่งของที่ยึดไดในการคน ใหหอหรือบรรจุหีบหอและประทับตรา หรือทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญ
มาตรา 42(3) การคนในสถานที่หรือในยานพาหนะตามมาตรา 39 หรือมาตรา 39 ทวิ กอนลงมือคนใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอน และใหคนตอหนาผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสืออนุญาต ผูครอบครองสถานที่
บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้น หรือผูครอบครองยานพาหนะ หรือถาหาบุคคลดังกลาวนั้นไมได ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยาง
นอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดขอรองมาเปนพยาน
สิ่งของใดที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสืออนุญาต ผูครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานใน
สถานที่นั้น ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ดูเพื่อใหรับรองวาสิ่งของนั้นไดคนไดในสถานที่ หรือใน
ยานพาหนะนั้น ถาบุคคลดังกลาวนั้นไมยอมรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกไว
มาตรา 43 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทําบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่คน ยึดหรือ
อายัดไว
บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผูรับใบอนุญาตผูครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานใน
สถานที่นั้น ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณี ฟงและใหบุคคลดังกลาวนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว ถาไม
ยอมลงลายมือชื่อรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกไว
มาตรา 44 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลดังกลาวในมาตรา 42
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 45(4) เมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา
39(3) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไม
พิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่
ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการ
เกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
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หมวด 6
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 46 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม
เกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และระหวางถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได
มาตรา 47 พนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เมื่อเปน
ที่พอใจวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา 48 เมื่อปรากฏตออธิบดีวา ผูรับใบอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตองหามตามมาตรา 16 หรือ
ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้หลายครั้ง หรือครั้งเดียวแตเปนการกระทําผิดรายแรง
อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และจะขอรับใบอนุญาตใด
ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและพนักงานเจาหนาที่
จะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร
มาตรา 49 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ใน
กรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
มาตรา 50 ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแต
กรณี ในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 51(1) ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูแกผูรับใบอนุญาตอื่นหรือแกผู
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรก็ได ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณใหนับตั้งแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกิน
หกสิบวัน

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

หมวด 7
สถิติพันธุพืช
มาตรา 52 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหมีการเก็บสถิติเกี่ยวกับพันธุพืชชนิดใดชนิด
หนึ่งในทองที่ใดไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับพันธุพืชดังกลาวกรอก
รายการขอความ และจํานวนเกี่ยวกับสถิติตามแบบพิมพที่อธิบดีกาํ หนดและใหอธิบดีกําหนดเวลา สถานที่และวิธีการยื่น
ไวในแบบพิมพดวย
มาตรา 53 บุคคลซึ่งไดรับคําสั่งตามมาตรา 52 วรรคสอง ตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพแสดงรายการขอความ
และจํานวนตามความเปนจริงพรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับ และจัดการยื่นตามกําหนดเวลา ณ สถานที่และตามวิธีการที่
กําหนดในแบบพิมพ
มาตรา 54 ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการเก็บสถิติพันธุพืชใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่
ทําการของผูรับคําสั่งในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบรายการขอความและจํานวนเกี่ยวกับสถิติพันธุพืช และใหเปน
หนาที่ของผูรับคําสั่งหรือผูแทนตอบคําถามอํานวยความสะดวกและชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหนําความในมาตรา 44 วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 8
บทกําหนดโทษ
มาตรา 55 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 56 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 57(1) ผูรับใบอนุญาตผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
แลว โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 19 ตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งรอยบาทตลอดเวลาที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 58 ผูรับใบอนุญาตผูใดยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตที่สิ้นอายุแลว ภายหลังที่พนักงานเจาหนาที่ได
สั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 19 แลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 21 หรือมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามพันบาท
มาตรา 60 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 61 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท
มาตรา 61 ทวิ(1) ผูใดฝาฝนมาตรา 29 ตรี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 จัตวา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 62 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 63 ผูใดฝาฝนประกาศที่ออกตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 64 ผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผูใดฝาฝนมาตรา 37 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 66(2) ผูใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนการฝาฝนมาตรา 38 หรือขัดขวาง หรือไมอํานวยความ
สะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ หรือไมใหถอยคํา หรือสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตาม
มาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 66 ทวิ (3) ผูใดขัดขวางไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 39 ทวิ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67 ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 46 วรรคสองแลว ยังขืนประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาตนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 68(4) ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูใหแกบุคคลอื่น ซึ่งมิไดกําหนด
ไวในมาตรา 51 หรือขายภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 69 ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามมาตรา 53 ไมปฏิบัติการเชนวานั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอย
บาท
มาตรา 70 ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามมาตรา 54 วรรคหนึ่งไมปฏิบัติการเชนวานั้น ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท
มาตรา 71(5) เมื่อศาลเห็นวามีการกระทําความผิดเพราะฝาฝนประกาศที่ออกตามมาตรา 13(3) หรือ (4) หรือฝาฝน
มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 แมศาลจะเห็นวาจําเลยไมมีความผิดก็ใหศาลสั่งริบเมล็ดพันธุ เครื่องมือ
อุปกรณและภาชนะที่ใชเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นเสียทั้งสิ้น บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม(1)
1. ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ฉบับละ 400 บาท
2. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
ฉบับละ 200 บาท
3. ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ฉบับละ 400 บาท
4. ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ฉบับละ 400 บาท
5. ใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ฉบับละ 200 บาท
6. คาทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะหคุณภาพหรือคุณสมบัตขิ องเมล็ดพันธุ ตัวอยางละ 400 บาท
เพื่อออกหนังสือรับรอง
7. หนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน
ฉบับละ 100 บาท
หรือพันธุพืชรับรอง
8. ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 50 บาท
9. การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ
10. หนังสืออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ
ฉบับละ 200 บาท
11. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ
ฉบับละ1,000 บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ฐานะ
ในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยูกับการเกษตรเปนสําคัญ แตปรากฏวาการเพาะปลูกของเกษตรกร
ใหผลตอไรนอยกวาที่ควรจะไดรับมากและผลิตผลยังมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เมื่อมีการแขงขันในตลาดตางประเทศ
สินคาเกษตรของประเทศไทยจึงตกอยูในฐานะเสียเปรียบทั้งในดานคุณภาพและราคา อันเปนผลเสียหายแกเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยตรง ทั้งนี้ ก็เพราะประเทศไทยยังขาดการสงเสริมและการควบคุมการใชพันธุพืชที่ดี ทั้งยังปลอยใหมีการ
ประกอบการคาพันธุพืชโดยเสรีไมมีการควบคุมแตประการใด ทั้ง ๆ ที่ขณะนี้มีผูสั่งพันธุพืชจากตางประเทศเขามาจําหนาย
ภายในประเทศและมีการผลิตพันธุพืชจําหนายแกเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกป และปรากฏวามีการจําหนายพันธุพืชเสื่อม
คุณภาพและพันธุพืชปลอมปนอยูเสมอ นอกจากนั้นก็ยังมีการโฆษณาเท็จหรือเกินความเปนจริงเกี่ยวกับคุณภาพของพันธุ
พืชเปนการหลอกลวงใหเกษตรกรไดรับความเสียหาย ฉะนั้นเพื่อใหเกษตรกรไดรับ ความคุมครองอยางเพียงพอ และ
ผูประกอบการคาพันธุพืชสามารถดําเนินกิจการไปดวยดี สมควรมีกฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อประโยชนในการสงเสริม
เกษตรกรรมของประเทศใหเจริญรุงเรือง และมีผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

––––––––––––––––––––––––
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยพันธุพืชที่ใชบังคับอยูยังไม
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน เนื่องจากไมสามารถควบคุมการขยายพันธุพืชโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติ
และในการกําหนดความหมายของพันธุพืชยังไมตรงตามหลักวิชาการและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการ
ใหมีการขึ้นทะเบียนพันธุพืช การรับรองพันธุพืช เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการคิด คน และปรับปรุงพันธุพืชใหม ๆ อันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ (Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526 ซึ่งอนุสัญญามีวัตถุประสงคในการคุมครองพืชปามิใหสูญพันธุไป
จากโลกโดยการควบคุมการคาระหวางประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุพืชปา
นอกเหนือจากวิธีธรรมชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2535/40/39/7 เมษายน 2535]

