
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
พันธุพืช 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพันธุพืช 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พันธุพืช” หมายความวา พันธุ หรือกลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทาง

พฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิด
เดียวกันที่สามารถตรวจสอบได 

“เมล็ดพันธุ” หมายความวา เมล็ด หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชที่ใชเพาะปลูก
หรือใชทําพันธุ เชน ตน ตอ หนอ เหงา ก่ิง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล 

“เมล็ดพันธุควบคุม” หมายความวา เมล็ดพันธุที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปน
เมล็ดพันธุควบคุม 

“เมล็ดพันธุรับรอง” หมายความวา เมล็ดพันธุที่ไดผานการทดสอบ ตรวจหรือ
วิเคราะหคุณภาพหรือคุณสมบัติและอธิบดีออกหนังสือรับรองให 

“พันธุพืชขึ้นทะเบียน” หมายความวา พันธุพืชที่ผานการพิจารณาข้ึนทะเบียนและ
อธิบดีออกหนังสือรับรองให 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๔๐/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 
๒ มาตรา ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พันธุพืชรับรอง” หมายความวา พันธุพืชขึ้นทะเบียนที่ผานการพิจารณารับรอง
ใหเปนพันธุพืชรับรองและอธิบดีออกหนังสือรับรองให 

“พืชสงวน” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชสงวน 
“พืชตองหาม” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชตองหาม 
“พืชอนุรักษ” หมายความวา พืชชนิดที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวา

ดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“การขยายพันธุเทียม” หมายความวา การขยายพันธุที่ไมใชการขยายพันธุโดย
ธรรมชาติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ อันแสดงไวที่
ภาชนะบรรจ ุ

“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุใดๆ ที่ใชบรรจุหรือหอหุมเมล็ดพันธุ
โดยเฉพาะ 

“รวบรวม” หมายความวา รวบรวมเมล็ดพันธุเพ่ือคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะ
บรรจุ 

“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนใน
การคาและหมายความรวมถึงมีไวเพ่ือขาย 

“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร โดยมีการขนถายหรือ

เปลี่ยนยานพาหนะ 
“สถานที่” หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคาร และหมายความรวมถึง

บริเวณของสถานที่ดวย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพันธุพืช 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๓  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่

จัดตั้งข้ึน โดยไมมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการคา ในสวนที่เก่ียวของกับเรื่อง 
(๑) เมล็ดพันธุควบคุม 
(๒) พืชสงวน 
(๓) พืชตองหาม 

                                                 
๓ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมี อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น และ
ออกประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการพันธุพืช 
   

 
มาตรา ๖๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพันธุพืช” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมศุลกากร และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งอีกไมเกินเกาคนเปนกรรมการ และผูอํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเปน
กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจ

ไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืน

เปนกรรมการแทนได และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

จํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

                                                 
๔ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

ศึกษา วิจัย หรือปฏิบัติการเกี่ยวกับพืชที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๙ มา
ใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุม การสงเสริม และการออก

ประกาศเกี่ยวกับพืช 
(๒) ใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องเก่ียวกับพืช 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการออกใบอนญุาตเกีย่วกับเมล็ดพนัธุควบคุม๗ 
   

 
มาตรา ๑๒๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและ

ช่ือพันธุของพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม 
 
มาตรา ๑๓๙  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติเก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุมใหรัฐมนตรี

มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) หรือ (๓) แจงชนิดชื่อ

พันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมและแหลงรวบรวม 
(๒) กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อให

ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัติ 
(๓) กําหนดชนิดและอัตราสวนของวัตถุที่ใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนใน

เมล็ดพันธุควบคุมและกําหนดวัตถุหรือส่ิงที่เปนศัตรูพืชซึ่งหามใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนใน
เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัติ 

                                                 
๕ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗ ชื่อหมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม แกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุควบคุม โดยระบุช่ือสามัญ
และช่ือทางเคมีและอัตราสวนของสารเคมีนั้น เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) ปฏิบัต ิ

(๕) กําหนดวาเมล็ดพันธุควบคุมชนิดใด และช่ือพันธุใดที่ตองบรรจุในภาชนะ
บรรจุ กําหนดวัตถุที่จะใชสําหรับเปนภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุควบคุม เพ่ือใหผูรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัต ิ

(๖) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) รวบรวมขายเมล็ด
พันธุควบคุมเฉพาะที่เปนเมล็ดพันธุรับรอง 

(๗) กําหนดชนิดพันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่อนุญาตใหนําเขา 
การออกประกาศตามมาตรานี้ ตองระบุระยะเวลาใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวัน

นับแตวันประกาศ 
 
มาตรา ๑๔๑๐  หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ด

พันธุควบคุมเพื่อการคา เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองเก็บเมล็ดพันธุ
ควบคุมไวในสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุมตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูปลูกเมล็ดพันธุควบคุมซึ่งขายเมล็ดพันธุ
ควบคุมที่ตนปลูกเองใหแกผู รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูรับ
ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูปลูกเมล็ดพันธุรายอื่นเพื่อใชเพาะปลูก
เองโดยมิไดมีการโฆษณา 

 
มาตรา ๑๕๑๑  เมื่อรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิดใดให

เปนเมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา ๑๒ แลว ใหผูรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคาอยูในวันประกาศ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนได 
และเมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะ
ส่ังไมอนุญาตตามคําขอ และใหนําความในมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๑๒  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขาหรือ

สงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาได เมื่อปรากฏวาผูขอใบอนุญาต 
(๑) บรรลุนิติภาวะ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) มีถ่ินที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย 
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) มีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุ

ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาต 
(๕) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการ

ประกอบพาณิชยกิจของผูรับใบอนุญาตอยูแลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต หรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบสองป 

(๖) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอใบอนุญาตตองมีลักษณะตาม (๒) (๔) (๕) และ 
(๖) และตองมีผูดําเนินกิจการซึ่งมีลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) และ (๖) ดวย 

 
มาตรา ๑๗๑๓  ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเมล็ดพันธุควบคุมมีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
(๒) ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม 
(๓) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
(๔) ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
(๕) ใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) (๓) หรือ (๔) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม 

(๒) สําหรับเมล็ดพันธุควบคุมที่ตนรวบรวมนําเขาหรือสงออกดวย แลวแตกรณี 
 
มาตรา ๑๘  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับ

ใบอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกัน

ตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการ
กระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๑๙๑๔  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่

ออกใบอนุญาต เวนแตใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใบอนุญาตสงออกซึ่ง
เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใหใชไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตมิใหเกินกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับ
ใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองย่ืนคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืน

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐๑๕  ถาพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขอใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่แจงการไมออกใบอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ

ควบคุมเพื่อการคา หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 

 
หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม๑๖ 
   

 
มาตรา ๒๑๑๗  หามมิใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 
(๑) บรรจุเมล็ดพันธุควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานที่ที่ กําหนดไวใน

ใบอนุญาต หรือ 
(๒) ขายเมล็ดพันธุควบคุมที่บรรจุในภาชนะบรรจุไมตรงตามฉลาก 
 
มาตรา ๒๒๑๘  ใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติ

ดังนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน

สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม 
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๒) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมขึน้และใน

ฉลากตองแสดง 
                                                 

๑๕ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖ ชื่อหมวด ๓ หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุม แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๘ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) ชนิดและชื่อพันธุของเมล็ดพันธุควบคุม และมีคําวา “เมล็ดพันธุ
ควบคุม” 

(ข) เครื่องหมายการคาสําหรับเมล็ดพันธุควบคุม 
(ค) ช่ือผูรวบรวมและแหลงรวบรวม 
(ง)๑๙ น้ําหนักสุทธิของเมล็ดพันธุควบคุมตามระบบเมตริก หรือจํานวนเมล็ด

พันธุควบคุมหรือหนวยวัดอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(จ) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม และระบุวันเดือนปที่ทดสอบ 
(ฉ) เดือนและปที่รวบรวมหรือนําเขา 
(ช) อายุความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม เดือนและปที่ ส้ินอายุการใช

เพาะปลูกหรือใชทําพันธุ 
(ซ) ถาเมล็ดพันธุควบคุมมีวัตถุอ่ืนผสมอยูดวย ตองแจงช่ือและอัตราสวน

ของวัตถุนั้นที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม 
(ฌ) ถาเมล็ดพันธุควบคุม มีสารเคมีอันตรายตามมาตรา ๑๓ ผสมอยูดวย 

ตองแจงช่ือและอัตราสวนของสารเคมีอันตรายที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม ทั้งตองแสดง
เครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว และมีคําวา “อันตราย” ดวยอักษรสีแดงไวดวย 

(ญ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุ
เพ่ิมเติมในฉลาก 

 
มาตรา ๒๓๒๐  ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติ

ดังนี ้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน

สถานที่นําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม 
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๒) นําใบรับรองของผูรวบรวมจากประเทศซึ่งเปนแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุ

ควบคุมมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) นําตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุมที่นําเขาทุกคราวมามอบใหพนักงานเจาหนาที่
ในปริมาณพอสมควร เพ่ือทําการทดสอบภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

(๔) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่นําเขาตามมาตรา ๒๒ (๒) 
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา นําเมล็ดพันธุนั้นมาแบงบรรจุใน
ภาชนะบรรจุเอง ตองจัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุตามมาตรา ๒๒ (๒) ดวย 

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๒ (๒) (ง) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๐ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔๒๑  ใหผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน

สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม 
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๒) ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา ๒๒ (๒) ใหคงอยู

ครบถวนและชัดเจน 
 
มาตรา ๒๕  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่

เปดเผยและเห็นไดงายภายในอาคารที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ

ใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนในอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗๒๒  หามมิใหผูรับใบอนุญาตยายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม

เพ่ือการคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานที่นําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่
สงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุม ตามที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที ่

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การรับรองและการควบคุม๒๓ 
   

 
มาตรา ๒๘๒๔  ผูใดประสงคจะไดหนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุ

รับรอง พันธุพืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุพืชรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที ่

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๓ ชื่อหมวด ๔ การรับรองและการควบคุม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอใหออกหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามแบบ
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๒๕  ในกรณีที่มีผูขอใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ทําการไมวาใน หรือ
นอกเวลาราชการ ผูขอจะตองเสียคาปวยการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๙๒๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและ

ช่ือพันธุของพืชชนิดใดใหเปนพืชสงวน 
 
มาตรา ๒๙ ทวิ๒๗  ใหพืชที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคา

ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา เปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๙ ตรี๒๘  หามมิใหผูใดนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษและซาก

ของพืชอนุรักษ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนําเขา สงออก 

หรือนําผานพืชอนุรักษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

หนังสืออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ ใหใชไดไมเกินหกเดือน
นับแตวันที่ออกหนังสืออนุญาต 

 
มาตรา ๒๙ จัตวา๒๙  ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพ่ือการคาใหย่ืน

คําขอเปนหนังสือเพ่ือขอข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร 
การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ ใหใชไดหาปนับแตวันออก

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
 

                                                                                                                                            
๒๔ มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๖ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๗ มาตรา ๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๘ มาตรา ๒๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๙ มาตรา ๒๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐๓๐  หามมิใหผูใดสงออกซึ่งพืชสงวน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากรัฐมนตรี และเฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเทานั้น 

 
มาตรา ๓๑๓๑  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหามมิให

ผูใดนําหรือสงพืชสงวนชนิดใดและในปริมาณเทาใด ออกนอกเขตทองที่ใดหรือนําหรือสงพืช
ดังกลาวไปยังทองที่ใดในราชอาณาจักร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที ่

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒๓๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดชนิด 

และช่ือพันธุของพืชชนิดใดใหเปนพืชตองหาม 
 
มาตรา ๓๓๓๓  หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งพืชตองหาม 
 
มาตรา ๓๔๓๔  เมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุเส่ือม

คุณภาพ 
(๑) เมล็ดพันธุที่ส้ินอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุตามที่แสดงไวในฉลาก 
(๒) เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม

มาตรา ๑๓ 
 
มาตรา ๓๕๓๕  เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ใหถือ

วาเปนเมล็ดพันธุปลอมปน 
(๑) เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอ่ืน

หลงเช่ือหรือสําคัญผิดวาเปนเมล็ดพันธุแท 
(๒) เมล็ดพันธุที่แสดงชนิด ช่ือพันธุ เครื่องหมายการคา แหลงรวบรวมหรือระบุ

เดือนปที่รวบรวม หรือนําเขา ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง 
(๓) เมล็ดพันธุที่มีเมล็ดพันธุอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนผสมหรือเจือปนอยูเกินปริมาณที่

แจงไวในฉลากหรือเกินอัตราสวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ 
 

                                                 
๓๐ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๑ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๓ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๔ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๕ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖๓๖  หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุเส่ือม
คุณภาพ 

 
มาตรา ๓๗๓๗  หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุ

ปลอมปน 
 
มาตรา ๓๘๓๘  หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนเท็จ

หรือเกินความจริง ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุนั้น 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๓๙๓๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังเปน

หนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาได 
และมีอํานาจเขาไปในสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม 
สถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ ในระหวางเวลาทําการ 
หรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุกเมล็ดพันธุหรือพืชอนุรักษ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพ่ือ 

(๑) ตรวจสอบเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือ
เอกสารใดๆ ที่เก่ียวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ 

(๒) นําเมล็ดพันธุ หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเมล็ดพันธุเส่ือมคุณภาพ เมล็ดพันธุ
ปลอมปน หรือพืชอนุรักษ ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห 

(๓) คน ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี
หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตและผูที่เก่ียวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๓๙ ทวิ๔๐  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจคนคลังสินคายานพาหนะ 

กระเปา หีบหอ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืชที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยการกัก

                                                 
๓๖ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๗ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๐ มาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พืชภายในดานศุลกากร ดานตรวจ ดานพรมแดน เขตศุลกากร และทางอนุมัติซึ่งประกาศตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร 

 
มาตรา ๓๙ ตรี๔๑  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรือสงกลับพืชอนุรักษที่

นําเขาโดยไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ยึดพืชอนุรักษใหพืชอนุรักษที่ถูกยึดตกเปน
ของกรมวิชาการเกษตร สําหรับการสงกลับตองไดรับความยินยอมจากประเทศตนทางของพืช
อนุรักษ และประเทศตนทางตองเปนผูออกคาใชจายในการขนสงทั้งส้ิน ถาประเทศตนทางของพืช
อนุรักษไมใหความยินยอมหรือไมยินยอมออกคาใชจาย ใหพืชอนุรักษดังกลาวตกเปนของกรม
วิชาการเกษตร 

 
มาตรา ๔๐  ในการคน พนักงานเจาหนาที่ตองพยายามมิใหมีการเสียหายและ

กระจัดกระจายเทาที่จะทําได 
 
มาตรา ๔๑  ส่ิงของที่ยึดไดในการคน ใหหอหรือบรรจุหีบหอและประทับตรา 

หรือทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญ 
 
มาตรา ๔๒๔๒  การคนในสถานที่หรือในยานพาหนะตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา 

๓๙ ทวิ กอนลงมือคนใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอน และใหคนตอหนา
ผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสืออนุญาต ผูครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้น หรือผู
ครอบครองยานพาหนะ หรือถาหาบุคคลดังกลาวนั้นไมได ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสอง
คนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดขอรองมาเปนพยาน 

ส่ิงของใดที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผู รับใบอนุญาต ผู รับหนังสืออนุญาตผู
ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้น ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยานแลวแต
กรณี ดูเพ่ือใหรับรองวาส่ิงของนั้นไดคนไดในสถานที่ หรือในยานพาหนะนั้นถาบุคคลดังกลาวนั้น
ไมยอมรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกไว 

 
มาตรา ๔๓  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทํา

บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่คน ยึดหรืออายัดไว 
บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผู รับใบอนุญาตผู

ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้น ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแต
กรณีฟงและใหบุคคลดังกลาวนั้นลงลายมือช่ือรับรองไว ถาไมยอมลงลายมือช่ือรับรอง ให
พนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกไว 

 

                                                 
๔๑ มาตรา ๓๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๒ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลดังกลาวในมาตรา ๔๒ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕๔๓  เมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือเอกสาร

ใดๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๓๙ (๓) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองหรือ
พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ และผู
เปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่
ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ให
ตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 

การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๔๖  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาต
นั้น และระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได 

 
มาตรา ๔๗  พนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจสั่งถอนคําส่ังพักใช

ใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตได
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อปรากฏตออธิบดีวา ผูรับใบอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติหรือเขา

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่ปรากฏวาผู รับใบอนุญาตผูใดกระทําผิด
พระราชบัญญัตินี้หลายครั้งหรือครั้งเดียว แตเปนการกระทําผิดรายแรง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได 

ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาตนั้น และจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด
สองป นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตและพนักงานเจาหนาที่จะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็
ไดสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร 

 

                                                 
๔๓ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปน
หนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไม
ยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

 
มาตรา ๕๐  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมี

สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยก
อุทธรณหรือแกไขคําส่ังอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี ในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับคําส่ังพักใชใบอนุญาต

หรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๑๔๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่

เหลืออยูแกผูรับใบอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรก็ได ภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหนับตั้งแตวันที่ทราบคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน 

 
หมวด ๗ 

สถิติพันธุพืช 
   

 
มาตรา ๕๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหมีการ

เก็บสถิติเก่ียวกับพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในทองที่ใดไดตามที่เห็นสมควร 
เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูซึ่งมี

อาชีพเก่ียวกับพันธุพืชดังกลาวกรอกรายการขอความ และจํานวนเกี่ยวกับสถิติตามแบบพิมพที่
อธิบดีกําหนดและใหอธิบดีกําหนดเวลา สถานที่และวิธีการยื่นไวในแบบพิมพดวย 

 
มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งไดรับคําส่ังตามมาตรา ๕๒ วรรคสองตองกรอกคําตอบลง

ในแบบพิมพแสดงรายการ ขอความและจํานวนตามความเปนจริง พรอมทั้งลงลายมือช่ือกํากับ 
และจัดการยื่นตามกําหนดเวลา ณ สถานที่และตามวิธีการที่กําหนดในแบบพิมพ 

 
มาตรา ๕๔  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการเก็บสถิติพันธุพืช ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ทําการของผูรับคําส่ังในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ
รายการขอความและจํานวนเกี่ยวกับสถิติพันธุพืช และใหเปนหนาที่ของผูรับคําส่ังหรือผูแทนตอบ
คําถามอํานวยความสะดวกและชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการนี้ 

                                                 
๔๔ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหนําความในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๕  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตาม

มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๗๔๕  ผูรับใบอนุญาตผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งเมล็ด

พันธุควบคุมภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว โดยมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ 
ตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งรอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๕๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตที่ส้ินอายุ

แลว ภายหลังที่พนักงานเจาหนาที่ไดส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ แลว ตอง
ระวางโทษ จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 

หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๔ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๑  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ วรรค

หนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๖๑ ทวิ๔๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ ตรี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ จัตวา 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                                                 

๔๕ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๖ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดฝาฝนประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรบัไม

เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๖๔๗  ผูใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนการฝาฝนมาตรา 

๓๘ หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ หรือไมใหถอยคํา หรือสง
เอกสาร หรือวัตถุใดๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖ ทวิ๔๘  ผูใดขัดขวางไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ใน

การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง

แลว ยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๘๔๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตผูใดขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่

เหลืออยูใหแกบุคคลอื่น ซึ่งมิไดกําหนดไวในมาตรา ๕๑ หรือขายภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวใน
มาตรา ๕๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๖๙  ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติการเชนวานั้น 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 
มาตรา ๗๐  ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ไมปฏิบัติการ

เชนวานั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๘ มาตรา ๖๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๙ มาตรา ๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๑๕๐  เมื่อศาลเห็นวามีการกระทําความผิดเพราะฝาฝนประกาศที่ออก
ตามมาตรา ๑๓ (๓) หรือ (๔) หรือฝาฝนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ 
แมศาลจะเห็นวาจําเลยไมมีความผิดก็ใหศาลสั่งริบเมล็ดพันธุ เครื่องมืออุปกรณและภาชนะที่ใช
เก่ียวกับการกระทําความผิดนั้นเสียทั้งส้ิน บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร
เพ่ือจัดการตามที่เห็นสมควร 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๕๐ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๕๑ 
   

 
๑. ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ฉบับละ ๔๐๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
๓. ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ฉบับละ ๔๐๐ บาท 
๔. ใบอนญุาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ฉบับละ ๔๐๐ บาท 
๕. ใบอนญุาตนําผานซึ่งเมลด็พันธุควบคุมเพื่อการคา ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
๖. คาทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะหคุณภาพหรือคุณสมบัต ิ

 ของเมล็ดพันธุเพ่ือออกหนงัสือรับรอง ตัวอยางละ ๔๐๐ บาท 
๗. หนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรอง 

 พันธุพืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุพืชรับรอง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
๘. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 
๙. การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 

 สําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ 
๑๐. หนังสืออนุญาตนาํเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

๑๑. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

                                                 
๕๑ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงข้ึนอยูกับการเกษตร
เปนสําคัญ แตปรากฏวาการเพาะปลูกของเกษตรกรใหผลตอไรนอยกวาที่ควรจะไดรับมากและ
ผลิตผลยังมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เมื่อมีการแขงขันในตลาดตางประเทศ สินคาเกษตรของ
ประเทศไทยจึงตกอยูในฐานะเสียเปรียบทั้งในดานคุณภาพและราคา อันเปนผลเสียหายแก
เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ทั้งนี้ ก็เพราะประเทศไทยยังขาดการสงเสริมและการควบคุมการใช
พันธุพืชที่ดี ทั้งยังปลอยใหมีการประกอบการคาพันธุพืชโดยเสรีไมมีการควบคุมแตประการใด 
ทั้งๆ ที่ขณะนี้มีผูส่ังพันธุพืชจากตางประเทศเขามาจําหนายภายในประเทศและมีการผลิตพันธุพืช
จําหนายแกเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกป และปรากฏวามีการจําหนายพันธุพืชเสื่อมคุณภาพและพันธุพืช
ปลอมปนอยูเสมอ นอกจากนั้นก็ยังมีการโฆษณาเท็จหรือเกินความเปนจริงเก่ียวกับคุณภาพของ
พันธุพืชเปนการหลอกลวงใหเกษตรกรไดรับความเสียหาย ฉะนั้น เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความ
คุมครองอยางเพียงพอ และผูประกอบการคาพันธุพืชสามารถดําเนินกิจการไปดวยดี สมควรมี
กฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อประโยชนในการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญรุงเรือง 
และมีผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยพันธุ
พืชที่ใชบังคับอยูยังไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน เนื่องจากไมสามารถควบคุมการ
ขยายพันธุพืชโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติและในการกําหนดความหมายของพันธุพืชยัง
ไมตรงตามหลักวิชาการและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหมีการข้ึนทะเบียน
พันธุพืช การรับรองพันธุพืช เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการคิด คน และปรับปรุงพันธุพืชใหมๆ อัน
จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยไดเขาเปนภาคี
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) เมื่อวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๒๖ ซึ่งอนุสัญญามีวัตถุประสงคในการคุมครองพืชปามิใหสูญพันธุไปจากโลกโดยการ
ควบคุมการคาระหวางประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุพืชปา
นอกเหนือจากวิธีธรรมชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๓ 

 
มาตรา ๖  การดําเนินการรวบรวม ขาย นําเขา สงออกหรือนําผาน หรือนําหรือ

สงไปยังทองที่ใดในราชอาณาจักรซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม พืชสงวน และพืชตองหามแลวแตกรณี 

                                                 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๐/หนา ๓๙/๗ เมษายน ๒๕๓๕ 
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๒ ก/หนา ๒๔/๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของหนวยงานของรัฐที่ จัดตั้ ง ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักเ พ่ือการคาที่ทํ าอยู กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปไดจนแลวเสร็จ แตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
หนวยงานของรัฐที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการคาตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยพันธุ
พืชในสวนที่เก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุม พืชสงวน และพืชตองหาม เพ่ือใหการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุควบคุมและการกํากับดูแลพืชสงวนและพืชตองหามเปนไปอยางทั่วถึง รวมทั้งกําหนด
คุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเพื่อความเหมาะสม 
และแกไขเพิ่มเติมขอความที่ระบุในฉลากสําหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาโดยให
แสดงจํานวนเมล็ดพันธุควบคุมหรือหนวยวัดอื่นๆ ของพืชแตละชนิดใหเปนไปตามหลักสากล จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ 

 
 


