:: พระราชบัญญัติ พันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2535 เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยพันธุพืช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รฐั สภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา"พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
“ มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"พันธุพืช" หมายความวา พันธุ หรือกลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร เหมือน
หรือคลายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกันที่สามารถ ตรวจสอบได
"เมล็ดพันธุ" หมายความวา เมล็ด หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชที่ใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุ เชน ตน
ตอ หนอ เหงา กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล
"เมล็ดพันธุควบคุม" หมายความวา เมล็ดพันธุที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม
"เมล็ดพันธุรับรอง" หมายความวา เมล็ดพันธุที่ไดผานการทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห คุณภาพหรือ
คุณสมบัติและอธิบดีออกหนังสือรับรองให
"พันธุพืชขึ้นทะเบียน"หมายความวา พันธุพืชที่ผานการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีออกหนังสือ
รับรองให
"พันธุพืชรับรอง" หมายความวา พันธุพืชขึ้นทะเบียนที่ผานการพิจารณารับรองใหเปนพันธุพืช รับรอง
และอธิบดีออกหนังสือรับรองให
"พืชสงวน" หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชสงวน
"พืชตองหาม" หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชตองหาม
"พืชอนุรักษ" หมายความวา พืชชนิดที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคา ระหวาง
ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน ราชกิจจานุเบกษา
"การขยายพันธุเทียม" หมายความวา การขยายพันธุที่ไมใชการขยายพันธุโดยธรรมชาติ ตาม
หลักเกณฑและวิธกี ารที่อธิบดีกําหนด
"ฉลาก" หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ อันแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ
"ภาชนะบรรจุ" หมายความวา วัตถุใด ๆ ที่ใชบรรจุหรือหอหุมเมล็ดพันธุโดยเฉพาะ
"รวบรวม" หมายความวา รวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ
"ขาย" หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนใน การคาและ
หมายความรวมถึงมีไวเพื่อขาย
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
"สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
"นําผาน" หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร โดยมีการขนถายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
"สถานที่" หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคาร และหมายความรวมถึงบริเวณ ของสถานที่

ดวย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการพันธุพืช
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้"
มาตรา 4 ใหยกเลิกความใน มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง เกษตรและ
สหกรณ หรือสวนราชการอื่นใดสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง
(1) เมล็ดพันธุควบคุม
(2) พืชสงวน
(3) พืชตองหาม "
มาตรา 5 ใหยกเลิกความใน มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการพันธุพืช" ประกอบดวยปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชากรรเกษตร อธิบดีกรมสงเสริม การเกษตร
ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมศุลกากร และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเกาคน เปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ"
มาตรา 6 ใหยกเลิกความใน มาตรา 10 และ มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518
และใหใชความตอไปนี้แทน
" มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษา วิจัยหรือ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพืชที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความใน มาตรา 9 มาใชบังคับแกการ ประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
" มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม การสงเสริม และการออกประกาศ เกี่ยวกับพืช
(2) ใหคําแนะนํา หรือ คําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับพืช"
มาตรา 7 ใหยกเลิกชื่อหมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพันธุพืชควบคุม และ
ความใน มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และ มาตรา 17 แหง พระราชบัญญัติ
พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน
หมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
" มาตรา 12 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิด
ใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม
" มาตรา 13 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามา มาตรา 17 (1) (2) หรือ (3) แจงชนิดชื่อพันธุและ ปริมาณ
ของเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมและแหลงรวบรวม
(2) กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อใหผูรับใบอนุญาต
ตาม มาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ

(3) กําหนดชนิดและอัตราสวนของวัตถุที่ใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ ควบคุม
และกําหนดวัตถุหรือสิ่งที่เปนศัตรูพืชซึ่งหามใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ ควบคุมเพื่อใหผูรับ
ใบอนุญาตตาม มาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(4) กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อทางเคมี
และอัตราสวนของสารเคมีนั้น เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ(4) ปฏิบัติ
(5) กําหนดวาเมล็ดพันธุควบคุมชนิดใด และชื่อพันธุใดที่ตองบรรจุในภาชนะบรรจุ กําหนด
วัตถุที่จะใชสําหรับเปนภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุควบคุม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 17
(1) (2) (3) หรือ (4) ปฏิบัติ
(6) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 17 (1) หรือ (2) รวบรวมขายเมล็ดพันธุ ควบคุม
เฉพาะที่เปนเมล็ดพันธุรับรอง
(7) กําหนดชนิดพันธุและปริมาณ ของเมล็ดของพันธุควบคุมที่อนุญาตใหนําเขา
การออกประกาศตามมาตรานี้ ตองระบุระยะเวลาใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันประกาศ
" มาตรา 14 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไวในสถานที่ เก็บเมล็ดพันธุ
ควบคุมตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูปลูกเมล็ดพันธุควบคุม ซึ่งขายเมล็ดพันธุควบคุมที่ตนปลูกเองให
แกผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือผูรับใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม เพื่อ
การคา หรือผูปลูกเมล็ดพันธุรายอื่นเพื่อใชเพาะปลูกเองโดยมิไดมีการโฆษณา
" มาตรา 15 เมื่อรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม
ตาม มาตรา 12 แลว ใหผูรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ การคาอยูในวัน
ประกาศ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 14 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศ ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนได และเมื่อไดยื่นคําขอรับ ใบอนุญาตแลว ใหผูนั้น
ประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามคําขอ และ ใหนําความใน มาตรา 51 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
" มาตรา 16 ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่ง เมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคาได เมื่อปรากฏวาผูขอใบอนุญาต
(1) เปนผูมีฐานะดีพอที่จะดําเนินกิจการได
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(3) มีถิ่นที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย
(4) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) มีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม ตามที่
ขอรับใบอนุญาต
(6) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ํา หรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูรับใบอนุญาตอยูแลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนในอนุญาต ยังไมครบ
สองป
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตองมีลักษณะตาม (1) (3) (5) และ (6) และตองมีผู ดําเนิน

กิจการซึ่งเขาลักษณะตาม (2) (3) และ (4) ดวย
" มาตรา 17 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเมล็ดพันธุควบคุมมีดังนี้
(1) ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(2) ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
(3) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(4) ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(5) ใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) (3) หรือ (4) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) สําหรับ เมล็ดพันธุ
ควบคุมที่คนรวบรวมนําเขาหรือสงออกดวย และแตกรณี"
มาตรา 8 ใหยกเลิกความใน มาตรา 19 และ มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช 2518 และให
ใชความตอไปนีแ้ ทน
" มาตรา 19 ใบอนุญาตตาม มาตรา 17 ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงป ที่ออกใบอนุญาตเวน แต
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือ
ใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน ใบอนุญาตแตมิให
เกินกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุ ใบอนุญาต จะตองยื่นคํา
ขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการ ตอไปก็ไดจนกวาพนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขกําหนดใน
กฎกระทรวง
" มาตรา 20 ถาพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอใบ
อนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือของพนักงานเจาหนาที่แจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมอนุญาตใหตออายุ ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาต ให
ประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ"
มาตรา 9 ใหยกเลิกชื่อหมวด 3 หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพันธุพืชควบคุม และความใน
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และ มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และ ใหใช
ความตอไปนี้แทน
หมวด 3 หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
" มาตรา 21 หามมิใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(1) บรรจุเมล็ดพันธุควบคุม ในภาชนะบรรจุนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือ
(2) ขายเมล็ดพันธุควบคุมที่บรรจุ ในภาชนะบรรจุไมตรงตามฉลาก
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่
รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ ควบคุมที่รวบรวมขึ้นและในฉลาก
ตอง แสดง

(ก) ชนิดและชื่อพันธุของเมล็ดพันธุควบคุม และมีคําวา "เมล็ดพันธุควบคุม"
(ข) เครื่องหมายการคาสําหรับเมล็ดพันธุควบคุม
(ค) ชื่อผูรวบรวมและแหลงรวบรวม
(ง) น้ําหนักสุทธิของเมล็ดพันธุควบคุมตามระบบเมตริก
(จ) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม และระบุวันเดือนปที่ทดสอบ
(ฉ) เดือนและปที่รวบรวมหรือนําเขา
(ช) อายุความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม เดือนและปที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือ ใช
ทําพันธุ
(ซ) ถาเมล็ดพันธุควบคุมมีวัตถุอื่นผสมอยูดวย ตองแจงชื่อและอัตราสวนของวัตถุนั้น
ที่ ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม
(ฌ) ถาเมล็ดพันธุควบคุม มีสารเคมีอันตรายตาม มาตรา 13 ผสมอยูดวยตองแจงชื่อ
และอัตราสวนของสารเคมีอันตรายที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม ทั้งตองแสดงเครื่องหมาย หัวกะโหลกกับ
กระดูกไขว และมีคําวา "อันตราย" ดวยอักษรสีแดงไวดวย
(ญ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาระบุเพิ่มเติมใน
ฉลาก
" มาตรา 23 ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่นํา เขาซึ่ง
เมล็ดพันธุควบคุม
(2) นําใบรับรองของผูรวบรวมจากประเทศซึ่ง เปนแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมมาแสดง ตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบ และภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) นําตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุมที่นําเขาทุกคราวมามอบ ใหพนักงานเจาหนาที่ในปริมาณ
พอสมควร เพื่อทําการทดสอบภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
(4) จดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมที่นําเขา ตาม มาตรา 22 (2) ในกรณีที่ ผูรับ
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา นําเมล็ดพันธุนั้นมาแบงบรรจุในภาชนะบรรจุ เอง ตองจัดให
มีฉลากที่ภาชนะบรรจุตาม มาตรา 22 (2) ดวย
" มาตรา 24 ใหผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ขายเมล็ด
พันธุควบคุม
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมตาม มาตรา 22 (2) ใหคงอยูครบถวนและ
ชัดเจน"
มาตรา 10 ใหยกเลิกความใน มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 27 หามมิใหผูรับใยอนุญาตยายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาสถานที่ขาย
เมล็ดพันธุควบคุม สถานที่นําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่สงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม เพื่อ
การคา หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุม ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาตเปน หนังสือจาก
พนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง"

มาตรา 11 ใหยกเลิกความในหมวด 4 การรับรองและการควบคุมพันธุพืช มาตรา 28 ถึง มาตรา 38
แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน
หมวด 4 การรับรองและการควบคุม
" มาตรา 28 ผูใดประสงคจะไดหนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรอง พันธุพืชขึ้น ทะเบียน
หรือพันธุพืชรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่
การขอใหออกหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
" มาตรา 28ทวิ ในกรณีที่มีผูขอใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในวันหยุด
ราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ทําการไมวาใน หรือนอกเวลาราชการ ผูขอจะตอง เสียคาปวย
การ คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
" มาตรา 29 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืช ชนิด
ใดใหเปนพืชสงวน
" มาตรา 29ทวิ ใหพืชที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง สัตว
ปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เปนพืชอนุรักษ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
" มาตรา 29ตรี หามมิใหผูใดนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษ เวนแต
ไดรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนําเขา สงออก หรือนําผานพืช อนุรักษ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หนังสืออนุญาตนําเขา สงอก หรือนําผานพืชอนุรักษ ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ออก หนังสือ
อนุญาต
" มาตรา 29จัตวา ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคาใหยื่นคําขอเปนหนังสือ เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร
การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขอธิบดี ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ใหใชไดหาปนับแตวันออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียน
" มาตรา 30 หามมิใหผูใดสงออกซึ่งพืชสงวน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีและ
เฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเทานั้น
" มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหามมิใหผูใดนําหรือสงพืช
สงวนชนิดใดและปริมาณเทาใด ออกนอกเขตทองที่ใดหรือนําหรือสงพืชดังกลาวไปยังทองที่ใดใน
ราชอาณาจักร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
" มาตรา 32 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดชนิด และชื่อพันธุของพืช
ชนิดใดใหเปนพืชตองหาม
" มาตรา 33 หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งพืชตองหาม

" มาตรา 34 เมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
(1) เมล็ดพันธุที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุ ตามที่แสดงไวในฉลาก
(2) เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา 13
" มาตรา 35 เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปนี้ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุ
ปลอมปน
(1) เมล็ดพันธุ หรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อหรือ
สําคัญผิดวาเปนเมล็ดพันธุแท
(2) เมล็ดพันธุที่แสดงชนิด ชื่อพันธุ เครื่องหมายการคา แหลงรวบรวมหรือระบุเดือนปที่
รวบรวม หรือนําเขา ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง
(3) เมล็ดพันธุที่มีเมล็ดพันธุอื่น หรือวัตถุอื่นผสมหรือเจือปนอยูเกินปริมาณที่แจงไวในฉลาก
หรือเกินอัตราสวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด มาตรา 13
" มาตรา 36 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ
" มาตรา 37 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุปลอมปน
" มาตรา 38 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนเท็จหรือเกินความจริง ซึ่ง
อาจทําใหผูอื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุนั้น"
มาตรา 12 ใหยกเลิกความใน มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 39 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคล ใด
มาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาได และมีอํานาจเขา ไปในสถานที่
รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานที่เก็บ เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ
การคา หรือสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ในระหวางเวลาทําการ หรือเขาไป ในยานพาหนะที่บรรทุกเมล็ด
พันธุหรืออนุรักษ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อ
(1) ตรวจสอบเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือ เอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ
(2) นําเมล็ดพันธุ หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเมล็ดพันธุ เสื่อมคุณภาพ เมล็ดพันธุปลอมปนหรือพืช
อนุรักษ ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห
(3) คน ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตและผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร"
มาตรา 13 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา 39ทวิ และ มาตรา 39ตรี แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช
พ.ศ. 2518
" มาตรา 39ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ กระเปาหีบหอ
ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืชที่ประกาศ ตามกฎหมายวาดวยการกักพืชภายในดานศุลกากร
ดานตรวจ ดานพรมแดน เขตศุลกากร แลทางอนุมัติซึ่งประกาศตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
" มาตรา 39ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรือสงกลับพืชอนุรักษที่นําเขาโดยไมถูกตอง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ยึดพืชอนุรักษใหพืชอนุรักษที่ถูกยึดตกเปนของกรมวิชาการเกษตรสําหรับ การ
สงกลับตองไดรับความยินยอมจากประเทศตนทางของพืชอนุรักษ และประเทศตนทางตองเปนผู ออก
คาใชจายในการขนสงทั้งสิ้น ถาประเทศตนทางของพืชอนุรักษไมใหความยินยอมหรือไมยินยอม ออก

คาใชจาย ใหพืชอนุรักษดังกลาวตกเปนของกรมวิชาการเกษตร"
มาตรา 14 ใหยกเลิกความใน มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 42 การคนในสถานที่หรือในยานพาหนะตาม มาตรา 39 หรือ มาตรา 39ทวิ กอน ลงมือ
คนใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอน และใหคนตอหนาผูรับใบอนุญาตผูรับหนังสือ
อนุญาต ผูครองครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้น หรือผูครอบครองยานพาหนะหรือถา หาบุคคล
ดังกลาวนั้นไมได ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดขอรองมา เปนพยาน
สิ่งของที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสืออนุญาตผูครอบครองสถานที่บุคคลที่
ทํางานในสถานที่นั้น ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยานแลวแตกรณี ดูเพื่อใหรับรองวาสิ่งของนั้นได คนได
ในสถานที่ หรือในยานพาหนะนั้น ถาบุคคลดังกลาวนั้นไมยอมรับรอง ใหหนักงานเจาหนาที่ผูคน บันทึกไว"
มาตรา 15 ใหยกเลิกความใน มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 45 เมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่ไดยึด หรือ
อายัดไวตาม มาตรา 39 (3) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี
หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืน
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม ฟองคดี หรือวันที่ศาลพิพากษาถึง
ที่สุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการ เกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร"
มาตรา 16 ใหยกเลิกความใน มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 51 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูแกผูรับ ใบอนุญาต
อื่นหรือแกผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรก็ได ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง เพิกถอนใบอนุญาต
หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหนับตั้งแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีเวนแต พนักงานเจาหนาที่จะผอนผัน
ขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน"
มาตรา 17 ใหยกเลิกความใน มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 57 ผูรับใบอนุญาตผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมภาย หลังที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตาม มาตรา 19 ตองระวางโทษปรับ วันละไมเกิน
หนึ่งรอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ"
มาตรา 18 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา 61ทวิ แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518
" มาตรา 61ทวิ ผูใดฝาฝน มาตรา 29ตรี หรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 29จัตวา ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"
มาตรา 19 ใหยกเลิกความใน มาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 66 ผูใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนการฝาฝน มาตรา 38 หรือขัดขวาง
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ หรือไมใหถอยคํา หรือสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ตามที่
พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตาม มาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ ปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"
มาตรา 20 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา 66ทวิ แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518
" มาตรา 66ทวิ ผูใดขัดขวางไมอํานวยความสะดวกแกพักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตาม

มาตรา 39ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"
มาตรา 21 ใหยกเลิกความใน มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 68 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูใหแกบุคคลอื่น
ซึ่งมิไดกําหนดไวใน มาตรา 51 หรือขายภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวใน มาตรา 51 ตอง ระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท"
มาตรา 22 ใหยกเลิกความใน มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใช ความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 71 เมื่อศาลเห็นวามีการกระทําความผิดเพราะฝาฝนประกาศที่ออกตาม มาตรา 13 (3)
หรือ(4) หรือฝาฝน มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 36 หรือ มาตรา 37 แมศาลจะเห็นวาจําเลย ไมมีความผิด
ก็ใหศาลสั่งริบเมล็ดพันธุ เครื่องมืออุปกรณและภาชนะที่ใชเกี่ยวกับการกระทําความผิด นั้นเสียทั้งสิ้น บรรดา
สิ่งที่ศาลสั่งริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร"
มาตรา 23 ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทาย พระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 และใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน

:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
:: อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยพันธุพืช
ที่ใชบังคับอยูยังไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน เนื่องจากไมสามารถควบคุมการขยายพันธุพืช โดยวิธี
อื่นนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติและในการกําหนดความหมายของพันธุพืชยังไมตรงตามหลักวิชา การและ
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหมีการขึ้นทะเบียนพันธุพืชการรับรองพันธุพืช เพื่อเปนการ
สงเสริมใหมีการคิด คน และปรับปรุงพันธุพืชใหม ๆ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ การพัฒนาประเทศ และ
เนื่องจากประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่
กําลังจะสูญพันธุ (Converntion on International Trade in Endangered Species of Wiold Fauba and
Flora) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526 ซึ่ง อนุสัญญามีวัตถุประสงคในการคุมครองพืชปามิใหสูญพันธุไปจากโลก
โดยการควบคุม การคาระหวางประเทศดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุพืชปา
นอกเหนือจากวิธีธรรมชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เลม 109 ตอนที่ 40 หนา 39 วันที่ 7 เมษายน 2535)

