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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 

เป็นปีที่ 30 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 32  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พันธุ ์พ ืช”  หมายความว ่า  พ ันธุ ์ หร ือกลุ ่มของพืชที ่ม ีพ ันธ ุกรรมและล ักษณะทาง

พฤกษศาสตร์เหมือนหรือคล้ายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนในพืชชนิดเดียวกันที่
สามารถตรวจสอบได ้

“เมล็ดพันธุ์” หมายความว่า เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ เช่น 
ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล 

“เมล็ดพันธุ์ควบคุม” หมายความว่า เมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์
ควบคุม 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92/ตอนที่ 40/ฉบับพิเศษ หน้า 5/19 กุมภาพันธ์ 2518 

2 มาตรา 3 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



“เมล็ดพันธุ์รับรอง” หมายความว่า เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์คุณภาพ
หรือคุณสมบัติและอธิบดีออกหนังสือรับรองให้ 

“พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน” หมายความว่า พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีออก
หนังสือรับรองให้ 

“พันธุ์พืชรับรอง” หมายความว่า พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนที่ผ่านการพิจารณารับรองให้เป็นพันธุ์พืช
รับรองและอธิบดีออกหนังสือรับรองให้ 

“พืชสงวน” หมายความว่า พืชที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นพืชสงวน 

“พืชต้องห้าม” หมายความว่า พืชที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นพืชต้องห้าม 

“พืชอนุรักษ์” หมายความว่า พืชชนิดที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“การขยายพันธุ์เทียม” หมายความว่า การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดยธรรมชาติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด 

“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ อันแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ 
“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วัตถุใด ๆ ที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ 

“รวบรวม” หมายความว่า รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพ่ือคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ 
“ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการค้าและ

หมายความรวมถึงมีไว้เพ่ือขาย 

“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

“น าผ่าน” หมายความว่า น าหรือส่งผ่านราชอาณาจักร โดยมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ 

“สถานที่” หมายความว่า ที่ อาคารหรือส่วนของอาคาร และหมายความรวมถึงบริเวณของ
สถานที่ด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพันธุ์พืช 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 43  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการค้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 

                                                           
3 มาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 



(1) เมล็ดพันธุ์ควบคุม 

(2) พืชสงวน 

(3) พืชต้องห้าม 

  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้

มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ้ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน และออกประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

คณะกรรมการพันธุ์พืช 

 

  
มาตรา 64  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพันธุ์พืช” ประกอบด้วย

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมศุลกากร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ และ
ผู้อ านวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา 7  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งอีก

ได ้

  
มาตรา 8  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออก 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

                                                           
4 มาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน
ได้ และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา 9  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของ

กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 105  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษา วิจัย หรือ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับพืชที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้น าความในมาตรา 9 มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา 116  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม การส่งเสริม และการออกประกาศเกี่ยวกับ

พืช 

(2) ให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรื่องเก่ียวกับพืช 

  
หมวด 2 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม7 

 

 

มาตรา 128  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืช
ชนิดใดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

 

                                                           
5 มาตรา 10 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

6 มาตรา 11 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

7 ชื่อหมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคมุ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

8 มาตรา 12 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 139  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(1) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) หรือ (3) แจ้งชนิด ชื่อพันธุ์และปริมาณของ
เมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีรวบรวมและแหล่งรวบรวม 

(2) ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ 

(3) ก าหนดชนิดและอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมและ
ก าหนดวัตถุหรือสิ่งที่เป็นศัตรูพืชซึ่งห้ามใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ 

(4) ก าหนดสารเคมีอันตรายที่ใช้ผสมในเมล็ดพันธุ์ควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อทางเคมีและ
อัตราส่วนของสารเคมีนั้น เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ 

(5) ก าหนดว่าเมล็ดพันธุ์ควบคุมชนิดใด และชื่อพันธุ์ใดที่ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุ ก าหนดวัตถุท่ี
จะใช้ส าหรับเป็นภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) (2) (3) 
หรือ (4) ปฏิบัติ 

(6) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 (1) หรือ (2) รวบรวมขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเฉพาะที่
เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง 

(7) ก าหนดชนิดพันธุ์และปริมาณของเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีอนุญาตให้น าเข้า 

การออกประกาศตามมาตรานี้ ต้องระบุระยะเวลาใช้บังคับไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับ แต่วัน
ประกาศ 

  
มาตรา 1410  ห้ามมิให้ผู้ใดรวบรวม ขาย น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือ

การค้า เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุมไว้ในสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์
ควบคุมตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ควบคุมซึ่งขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ตนปลูกเอง
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า หรือผู้รับใบอนุญาตส่งออกซึ่ง เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือ
การค้า หรือผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์รายอื่นเพ่ือใช้เพาะปลูกเองโดยมิได้มีการโฆษณา 

                                                           
9 มาตรา 13 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

10 มาตรา 14 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 1511  เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชชนิดใดให้ เป็นเมล็ด
พันธุ์ควบคุมตามมาตรา 12 แล้ว ให้ผู้รวบรวม ขาย น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าอยู่ใน
วันประกาศ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ ภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้นั้นประกอบกิจการไปพลางก่อนได้ และเมื่อได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้นั้น
ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ และให้น าความในมาตรา 51 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 1612  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์

ควบคุมเพ่ือการค้าได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขอใบอนุญาต 

(1) บรรลุนิติภาวะ 

(2) มีถ่ินที่อยู่หรือส านักงานในประเทศไทย 

(3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) มีสถานที่ท่ีเหมาะสมในการรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับ
ใบอนุญาต 

(5) ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของ
ผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หรือผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบสองปี 

(6) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอใบอนุญาตต้องมีลักษณะตาม (2) (4) (5) และ (6) และต้องมีผู้ด าเนิน
กิจการซึ่งมีลักษณะตาม (1) (2) (3) และ (6) ด้วย 

  
มาตรา 1713  ประเภทของใบอนุญาตส าหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีดังนี้ 
(1) ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า 

(2) ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

(3) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า 

(4) ใบอนุญาตส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า 

(5) ใบอนุญาตน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า 

                                                           
11 มาตรา 15 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

12 มาตรา 16 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

13 มาตรา 17 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (1) (3) หรือ (4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (2) ส าหรับเมล็ดพันธุ์
ควบคุมท่ีตนรวบรวมน าเข้าหรือส่งออกด้วย แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 18  ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วย 

ให้ถือว่าการกระท าของลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง 
เป็นการกระท าของผู้รับใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการสุดวิสัยที่
ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ 

  
มาตรา 1914  ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต เว้น

แต่ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ใบอนุญาตส่งออกซึ่ งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า หรือ
ใบอนุญาตน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตแต่มิให้เกิน
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอ
เสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
สั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 2015  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอ

ใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า 
หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์รั ฐมนตรีมีอ านาจสั่งอนุญาตให้
ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ 
  

 
 
 

                                                           
14 มาตรา 19 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

15 มาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



หมวด 3 

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม16 

 

  
มาตรา 2117  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า 

(1) บรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานที่ท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือ 

(2) ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุไม่ตรงตามฉลาก 

  
มาตรา 2218  ให้ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าปฏิบัติดังนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ด

พันธุ์ควบคุม 

ลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีรวบรวมข้ึนและในฉลากต้องแสดง 

(ก) ชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และมีค าว่า “เมล็ดพันธุ์ควบคุม” 

(ข) เครื่องหมายการค้าส าหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

(ค) ชื่อผู้รวบรวมและแหล่งรวบรวม 

(ง)19 น้ าหนักสุทธิของเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามระบบเมตริก หรือจ านวนเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือ
หน่วยวัดอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(จ) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และระบุวันเดือนปีที่ทดสอบ 

(ฉ) เดือนและปีที่รวบรวมหรือน าเข้า 

(ช) อายุความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม เดือนและปีที่สิ้นอายุการใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ 
(ซ) ถ้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีวัตถุอ่ืนผสมอยู่ด้วย ต้องแจ้งชื่อและอัตราส่วนของวัตถุนั้นที่ผสม

อยู่ในเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

(ฌ) ถ้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม มีสารเคมีอันตรายตามมาตรา 13 ผสมอยู่ด้วย ต้องแจ้งชื่อและ
อัตราส่วนของสารเคมีอันตรายที่ผสมอยู่ในเมล็ดพันธุ์ควบคุม ทั้งต้องแสดงเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ 
และมีค าว่า “อันตราย” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้วย 

(ญ) ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพ่ิมเติมในฉลาก 

                                                           
16 ช่ือหมวด 3 หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุควบคุม แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
17 มาตรา 21 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

18 มาตรา 22 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

19 มาตรา 22 (2) (ง) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 



  
มาตรา 2320  ให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าปฏิบัติดังนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่น าเข้าซึ่ง

เมล็ดพันธุ์ควบคุม 

ลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) น าใบรับรองของผู้รวบรวมจากประเทศซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมมาแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(3) น าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่น าเข้าทุกคราวมามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในปริมาณ
พอสมควร เพ่ือท าการทดสอบภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

(4) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่น าเข้าตามมาตรา 22 (2) ในกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า น าเมล็ดพันธุ์นั้นมาแบ่งบรรจุในภาชนะบรรจุเอง ต้องจัดให้มีฉลากที่
ภาชนะบรรจุตามมาตรา 22 (2) ด้วย 

  
มาตรา 2421  ให้ผู้รับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมปฏิบัติดังนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์

ควบคุม 

ลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามมาตรา 22 (2) ให้คงอยู่ครบถ้วนและชัดเจน 

  
มาตรา 25  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้

ง่ายภายในอาคารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

  
มาตรา 26  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่และยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูก
ท าลายดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
20 มาตรา 23 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

21 มาตรา 24 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 2722  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตย้ายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า สถานที่
ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม สถานที่น าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า สถานที่ส่งออกซึ่งเมล็ด พันธุ์ควบคุมเพ่ือ
การค้า หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด ใน
กฎกระทรวง 

 

หมวด 4 

การรับรองและการควบคุม23 

 

 

มาตรา 2824  ผู้ใดประสงค์จะได้หนังสือรับรองพืชชนิดใดให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง พันธุ์พืชขึ้น
ทะเบียน หรือพันธุ์พืชรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขอให้ออกหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามแบบหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 28 ทวิ25  ในกรณีที่มีผู้ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ท าการไม่ว่าใน หรือนอกเวลาราชการ ผู้ขอจะต้องเสียค่า
ป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานเจ้ าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 2926  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดชนิดและชื่อ พันธุ์ของ

พืชชนิดใดให้เป็นพืชสงวน 

 

                                                           
22 มาตรา 27 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

23 หมวด 4 การรับรองและการควบคุม มาตรา 28 ถึงมาตรา 38 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

24 มาตรา 28 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

25 มาตรา 28 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

26 มาตรา 29 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 29 ทวิ27  ให้พืชที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นพืชอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 29 ตรี28  ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ เว้น

แต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืช
อนุรักษ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หนังสืออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ ให้ใช้ได้ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออก
หนังสืออนุญาต 

  
มาตรา 29 จัตวา29  ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพื่อการค้า ให้ยื ่นค าขอเป็น

หนังสือเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร 

การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียน 

  
มาตรา 3030  ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกซึ่งพืชสงวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และ

เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเท่านั้น 

  
มาตรา 3131  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดน าหรือส่งพืช

สงวนชนิดใดและในปริมาณเท่าใด ออกนอกเขตท้องที่ใดหรือน าหรือส่งพืชดังกล่าวไปยังท้องที่ใดในราชอาณาจักร 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                                                           
27 มาตรา 29 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

28 มาตรา 29 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

29 มาตรา 29 จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

30 มาตรา 30 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

31 มาตรา 31 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 3232  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดชนิด และชื่อพันธุ์ของพืช
ชนิดใดให้เป็นพืชต้องห้าม 

  
มาตรา 3333  ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าซ่ึงพืชต้องห้าม 

  
มาตรา 3434  เมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ 

(1) เมล็ดพันธุ์ที่สิ้นอายุการใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ตามที่แสดงไว้ในฉลาก 

(2) เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 13 

  
มาตรา 3535  เมล็ดพันธุ์หรือวัตถุที่ท าเทียมเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์

ปลอมปน 

(1) เมล็ดพันธุ์หรือวัตถุที่ท าเทียมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพ่ือให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อหรือส าคัญ
ผิดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แท ้

(2) เมล็ดพันธุ์ที่แสดงชนิด ชื่อพันธุ์ เครื่องหมายการค้า แหล่งรวบรวมหรือระบุเดือนปีที่รวบรวม 
หรือน าเข้า ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง 

(3) เมล็ดพันธุ์ที่มีเมล็ดพันธุ์อ่ืนหรือวัตถุอ่ืนผสมหรือเจือปนอยู่เกินปริมาณที่แจ้งไว้ในฉลากหรือ
เกินอัตราส่วนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 13 

  
มาตรา 3636  ห้ามมิให้ผู้ใดรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ 

  
มาตรา 3737  ห้ามมิให้ผู้ใดรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ปลอมปน 

  
มาตรา 3838  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ควบคุมอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 

ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือส าคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นั้น 

 

                                                           
32 มาตรา 32 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

33 มาตรา 33 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

34 มาตรา 34 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

35 มาตรา 35 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

36 มาตรา 36 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

37 มาตรา 37 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

38 มาตรา 38 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



หมวด 5 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 3939  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียก

บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ และมีอ านาจเข้าไปในสถานที่
รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม สถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า หรือ
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ในระหว่างเวลาท าการ หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกเมล็ดพันธุ์หรือพืชอนุรักษ์ 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เพื่อ 

(1) ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ พืชอนุรักษ์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุ์ หรือพืชอนุรักษ์ 

(2) น าเมล็ดพันธุ์ หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ปลอมปน หรือพืช
อนุรักษ์ ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์ 

(3) ค้น ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ์ พืชอนุรักษ์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ หรือพืชอนุรักษ์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

  
มาตรา 39 ทวิ40  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจค้นคลังสินค้า ยานพาหนะ กระเป๋า หีบห่อ 

ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตด่านตรวจพืชที่ประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืชภายในด่านศุลกากร ด่านตรวจ 
ด่านพรมแดน เขตศุลกากร และทางอนุมัติซึ่งประกาศตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  
มาตรา 39 ตรี41  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรือส่งกลับพืชอนุรักษ์ที่น าเข้าโดยไม่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ยึดพืชอนุรักษ์ให้พืชอนุรักษ์ที่ถูกยึดตกเป็นของกรมวิชาการเกษตร ส าหรับ
การส่งกลับต้องได้รับความยินยอมจากประเทศต้นทางของพืชอนุรักษ์ และประเทศต้นทางต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งทั้งสิ้น ถ้าประเทศต้นทางของพืชอนุรักษ์ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ยินยอมออกค่าใช้จ่าย ให้พืชอนุรักษ์
ดังกล่าวตกเป็นของกรมวิชาการเกษตร 

  

                                                           
39 มาตรา 39 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

40 มาตรา 39 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

41 มาตรา 39 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 40  ในการค้น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เท่าท่ีจะท าได้ 

  
มาตรา 41  สิ่งของที่ยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อและประทับตรา หรือท าเครื่องหมาย

ไว้เป็นส าคัญ 

  
มาตรา 4242  การค้นในสถานที่หรือในยานพาหนะตามมาตรา 39 หรือมาตรา 39 ทวิ ก่อนลงมือค้น

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และให้ค้นต่อหน้าผู้รับใบอนุญาต ผู้รับหนังสืออนุญาต ผู้
ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ท างานในสถานที่นั้น หรือผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้ 
ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

สิ่งของใดท่ีได้ยึดหรืออายัดต้องให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับหนังสืออนุญาตผู้ครอบครองสถานที่ บุคคล
ที่ท างานในสถานที่นั้น ผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แล้วแต่กรณี ดูเพ่ือให้รับรองว่าสิ่งของนั้นได้ค้นได้ใน
สถานที่ หรือในยานพาหนะนั้น ถ้าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ยอมรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกไว้ 

  
มาตรา 43  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและท าบัญชีรายละเอียด

สิ่งของที่ค้น ยึดหรืออายัดไว้ 
บันทึกการค้นและบัญชีดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้อ่านให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ครอบครองสถานที่ 

บุคคลที่ท างานในสถานที่นั้น ผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แล้วแต่กรณี ฟังและให้บุคคลดังกล่าวนั้นลง
ลายมือชื่อรับรองไว้ ถ้าไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกไว้ 

  
มาตรา 44  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลดังกล่าวใน

มาตรา 42 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 4543  เมล็ดพันธุ์ พืชอนุรักษ์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่ได้ยึดหรือ

อายัดไว้ตามมาตรา 39 (3) ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรือศาลโดยค าพิพากษาถึงที่สุดไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายใน

                                                           
42 มาตรา 42 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

43 มาตรา 45 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



เก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไม่
พิพากษาให้ริบ แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือจัดการตามที่เห็นสมควร 

 

หมวด 6 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 

  
มาตรา 46  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมี
ก าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ 

  
มาตรา 47  พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีมีอ านาจสั่งถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อน

ก าหนดเวลาได้ เมื่อเป็นที่พอใจว่าผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

  
มาตรา 48  เมื่อปรากฏต่ออธิบดีว่า ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา 16 หรือในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดกระท าผิดพระราชบัญญัตินี้หลายครั้งหรือครั้งเดียว แต่
เป็นการกระท าผิดร้ายแรง อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และจะ
ขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดสองปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิก ถอน
ใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

  
มาตรา 49  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่
ปิดค าสั่ง 

มาตรา 50  ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขค าสั่งอธิบดีหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ 



ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา 5144  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตอ่ืนหรือแก่ผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรก็ ได้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้นับตั้งแต่วันที่ทราบค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ผ่อนผันขยายเวลาให้อีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

 

หมวด 7 

สถิติพันธุ์พืช 

 

 

มาตรา 52  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้มีการเก็บสถิติเกี่ยวกับ
พันธุ์พืชชนิดใดชนิดหนึ่งในท้องที่ใดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อได้ประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับพันธุ์พืช
ดังกล่าวกรอกรายการ ข้อความ และจ านวนเกี่ยวกับสถิติตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดและให้อธิบดีก าหนดเวลา 
สถานที่และวิธีการยื่นไว้ในแบบพิมพ์ด้วย 

  
มาตรา 53  บุคคลซึ่งได้รับค าสั่งตามมาตรา 52 วรรคสอง ต้องกรอกค าตอบลงในแบบพิมพ์แสดง

รายการ ข้อความและจ านวนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับ และจัดการยื่นตามก าหนดเวลา ณ 
สถานที่และตามวิธีการที่ก าหนดในแบบพิมพ์ 

  
มาตรา 54  ถ้ามีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การเก็บสถิติพันธุ์พืช ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจเข้าไปในสถานที่ท าการของผู้รับค าสั่งในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบรายการข้อความและจ านวน
เกี่ยวกับสถิติพันธุ์พืช และให้เป็นหน้าที่ของผู้รับค าสั่งหรือผู้แทนตอบค าถามอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี ้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้น าความในมาตรา 44 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  

                                                           
44 มาตรา 51 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



หมวด 8 

บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา 55  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 56  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่

พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 5745  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมภายหลัง

ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน
หนึ่งร้อยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  
มาตรา 58  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว ภายหลังที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 19 แล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 59  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 หรือมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท 

  
มาตรา 60  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือมาตรา 24 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 61  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 61 ทวิ46  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ตรี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 จัตวา ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
                                                           
45 มาตรา 57 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

46 มาตรา 61 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 62  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 หรือมาตรา 33 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 63  ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศท่ีออกตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 64  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 65  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 37 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 6647  ผู้ใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ควบคุมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือขัดขวาง

หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา 39 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

  
มาตรา 66 ทวิ48  ผู้ใดขัดขวางไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา 39 ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 67  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 46 วรรคสอง แล้ว ยังขืนประกอบ

กิจการตามใบอนุญาตนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 6849  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ใดขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมของตนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลอ่ืน 

ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในมาตรา 51 หรือขายภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท 

  

                                                           
47 มาตรา 66 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

48 มาตรา 66 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

49 มาตรา 68 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 69  ผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการตามมาตรา 53 ไม่ปฏิบัติการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

  
มาตรา 70  ผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง ไม่ปฏิบัติการเช่นว่านั้น ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา 7150  เมื่อศาลเห็นว่ามีการกระท าความผิดเพราะฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา 13 (3) 

หรือ (4) หรือฝ่าฝืนมาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 แม้ศาลจะเห็นว่าจ าเลยไม่มีความผิดก็ให้ศาล
สั่งริบเมล็ดพันธุ์ เครื่องมืออุปกรณ์และภาชนะที่ใช้เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นเสียทั้งสิ้น บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ
ให้ตกเป็นของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือจัดการตามที่เห็นสมควร 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

สัญญา  ธรรมศักดิ์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

  

                                                           
50 มาตรา 71 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



อัตราค่าธรรมเนียม51 

 

 

1. ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า                 ฉบับละ        400     บาท 

2. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม                                 ฉบับละ        200     บาท 

3. ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า                ฉบับละ        400     บาท 

4. ใบอนุญาตส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า               ฉบับละ        400     บาท 

5. ใบอนุญาตน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า               ฉบับละ        200     บาท 

6. ค่าทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพหรือคุณสมบัติ 
ของเมล็ดพันธุ์เพ่ือออกหนังสือรับรอง                           ตัวอย่างละ    400     บาท 

7. หนังสือรับรองพืชชนิดใดให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง 

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุ์พืชรับรอง                        ฉบับละ        100     บาท 

8. ใบแทนใบอนุญาต                                                 ฉบับละ          50     บาท 

9. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

ส าหรับใบอนญุาตแต่ละฉบับ 

10. หนังสืออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์        ฉบับละ        200     บาท 

11. ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์        ฉบับละ      1,000     บาท 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นส าคัญ แต่ปรากฏว่าการเพาะปลูก
ของเกษตรกรให้ผลต่อไร่น้อยกว่าที่ควรจะได้รับมากและผลิตผลยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เมื่อมีการแข่งขันใน
ตลาดต่างประเทศ สินค้าเกษตรของประเทศไทยจึงตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบทั้งในด้านคุณภาพและราคา อันเป็น
ผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง  ทั้งนี้ ก็เพราะประเทศไทยยังขาดการส่งเสริมและการควบคุมการใช้
พันธุ์พืชที่ดี ทั้งยังปล่อยให้มีการประกอบการค้าพันธุ์พืชโดยเสรีไม่มีการควบคุมแต่ประการใด ทั้ง ๆ ที่ขณะนี้มีผู้สั่ง
พันธุ์พืชจากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายภายในประเทศและมีการผลิตพันธุ์พืชจ าหน่ายแก่เกษตรกรเพ่ิมขึ้นทุกปี 
และปรากฏว่ามีการจ าหน่ายพันธุ์พืชเสื่อมคุณภาพและพันธุ์พืชปลอมปนอยู่เสมอ นอกจากนั้นก็ยังมีการโฆษณา
เท็จหรือเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพของพันธุ์พืชเป็นการหลอกลวงให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย  ฉะนั้น 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ และผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถด าเนินกิจการไปด้วยดี 

                                                           
51 อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



สมควรมีกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และมีผลดี
ต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

                      
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253552 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชที่ ใช้บังคับ
อยู่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจาก
วิธีธรรมชาติและในการก าหนดความหมายของพันธุ์พืชยังไม่ตรงตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ต้องการให้มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช การรับรองพันธุ์พืช เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการคิด ค้น และ
ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็น
ภ า คี อ นุ สั ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย ก า ร ค้ า ร ะห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง ช นิ ด สั ต ว์ ป่ า แ ล ะ พื ช ป่ า ที่ ก า ลั ง จ ะ สู ญ พั น ธุ์  
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2526 ซึ่งอนุสัญญามีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองพืชป่ามิให้สูญพันธุ์ไปจากโลกโดยการควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศ  ดังนั ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี ้ยงและขยายพันธุ ์พืชป่านอกเหนือจากวิธี
ธรรมชาติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255053 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 6  การด าเนินการรวบรวม ขาย น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่าน หรือน าหรือส่งไปยังท้องที่ใด

ในราชอาณาจักรซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม พืชสงวน และพืชต้องห้าม แล้วแต่กรณี ของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการค้าที่ท าอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปได้จนแล้วเสร็จ แต่
ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

                                                           
52 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 40/หน้า 39/7 เมษายน 2535 

53 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนที่ 52 ก/หน้า 24/7 กันยายน 2550 



  
มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชในส่วนที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
ควบคุม พืชสงวน และพืชต้องห้าม เพ่ือให้การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ควบคุมและการก ากับดูแลพืชสงวนและ
พืชต้องห้ามเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซึ่ง
เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดเพ่ือ
ความเหมาะสม และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ระบุในฉลากส าหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าโดยให้
แสดงจ านวนเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือหน่วยวัดอ่ืน ๆ ของพืชแต่ละชนิดให้เป็นไปตามหลักสากล   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
  


