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พระราชบัญญัติ 
พันธุ�พืช 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เป2นป3ท่ี ๓๐ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว;า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรมีกฎหมายว;าด,วยพันธุ�พืช 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห;งชาติทําหน,าท่ีรัฐสภา ดังต;อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว;า “พระราชบัญญัติพันธุ�พืช พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พันธุ�พืช” หมายความว;า พืชหรือส;วนหนึ่งส;วนใดของพืชท่ีใช,เพาะปลูกหรือใช,ทํา

พันธุ� เช;น ต,น ตอ หน;อ เหง,า ก่ิง แขนง ตา ราก หัว ดอก ผลหรือเมล็ด 
“พันธุ�พืชควบคุม” หมายความว;า พันธุ�พืชท่ีรัฐมนตรีประกาศให,เป2นพันธุ�พืชควบคุม 
“พันธุ�พืชรับรอง” หมายความว;า พันธุ� พืชท่ีได,ดําเนินการทดสอบ ตรวจหรือ

วิเคราะห�คุณภาพหรือคุณสมบัติและอธิบดีออกหนังสือรับรองให, 
“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ�หรือข,อความใด ๆ อันแสดงไว,ท่ีภาชนะ

บรรจุ 
“ภาชนะบรรจุ” หมายความว;า วัตถุใด ๆ ท่ีใช,บรรจุหรือหุ,มห;อพันธุ�พืชโดยเฉพาะ 
“รวบรวม” หมายความว;า รวบรวมพันธุ�พืชเพ่ือคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ 
“ขาย” หมายความว;า จําหน;าย จ;าย แจกหรือแลกเปลี่ยน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ใน

การค,าและหมายความรวมถึงมีไว,เพ่ือขาย 
“นําเข,า” หมายความว;า นําหรือสั่งเข,าในราชอาณาจักร 
“ส;งออก” หมายความว;า นําหรือส;งออกนอกราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๙๒/ตอนท่ี ๔๐/ฉบับพิเศษ หน,า ๕/๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๑๘ 
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“นําผ;าน” หมายความว;า นําหรือส;งผ;านราชอาณาจักรโดยมีการขนถ;ายหรือเปลี่ยน
ยานพาหนะ 

“สถานท่ี” หมายความว;า ท่ี อาคารหรือส;วนของอาคาร และหมายความรวมถึง
บริเวณของสถานท่ีด,วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว;า คณะกรรมการพันธุ�พืช 
“พนักงานเจ,าหน,าท่ี” หมายความว;า ผู, ซ่ึงรัฐมนตรีแต;งต้ังให,ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว;า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี” หมายความว;า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม;ใช,บังคับแก; 
(๑) ส;วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
(๒) ผู,ขายพันธุ�พืชควบคุมท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุซ่ึงผู,รับใบอนุญาตรวบรวมพันธุ�พืช

ควบคุมเพ่ือการค,าเป2นผู,บรรจุ และเป2นการขายโดยมิได,เปNดภาชนะบรรจุ 
 
มาตรา ๕ ให,รัฐมนตรีว; าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให,มีอํานาจแต;งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ี ออกกฎกระทรวง กําหนดค;าธรรมเนียม
ไม;เกินอัตราท,ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว,นค;าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น และออกประกาศ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพันธุ�พืช 

   
 

มาตรา ๖  ให,มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว;า “คณะกรรมการพันธุ� พืช” 
ประกอบด,วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป2นประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
อธิบดีกรมส;งเสริมการเกษตร และผู,ทรงคุณวุฒิอีกไม;เกินเก,าคน ซ่ึงรัฐมนตรีแต;งต้ังเป2นกรรมการ และ
หัวหน,ากองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป2นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู;ในตําแหน;งคราวละสองป3 แต;อาจได,รับ

การแต;งต้ังอีกได, 
 
มาตรา ๘  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน;งก;อนวาระ เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให,ออก 
(๔) เป2นบุคคลล,มละลาย 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) เป2นคนไร,ความสามารถหรือเสมือนไร,ความสามารถ 
(๖) ได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุกเว,นแต;เป2นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได,กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
เม่ือกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน;งก;อนวาระรัฐมนตรีอาจแต;งต้ังผู,อ่ืนเป2น

กรรมการแทนได, และให,ผู,นั้นอยู;ในตําแหน;งตามวาระของกรรมการซ่ึงตนแทน 
 
มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการต,องมีกรรมการมาประชุมไม;น,อยกว;าก่ึง

จํานวนของกรรมการท้ังหมดจึงเป2นองค�ประชุม ถ,าประธานกรรมการไม;มาประชุม หรือไม;อาจปฏิบัติ
หน,าท่ีได, ให,กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป2นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม ให,ถือเสียงข,างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให,มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ,าคะแนนเสียงเท;ากัน ให,ประธาน

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป2นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐  ให,คณะกรรมการมีอํานาจแต;งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

ศึกษาวิจัย หรือปฏิบัติการเก่ียวกับพันธุ�พืชตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และให,นําความในมาตรา ๙ 
มาใช,บังคับแก;การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑  ให,คณะกรรมการมีอํานาจหน,าท่ีดังนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต;อรัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุม การส;งเสริม และการออก

ประกาศเก่ียวกับพันธุ�พืช 
(๒) ให,คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก;รัฐมนตรีในเรื่องเก่ียวกับพันธุ�พืช 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
เก่ียวกับพันธุ�พืชควบคุม 

   
 

มาตรา ๑๒  ให,รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อ
พันธุ�ของพันธุ�พืชชนิดใดให,เป2นพันธุ�พืชควบคุม 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติเก่ียวกับพันธุ�พืชควบคุม ให,รัฐมนตรีมี

อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) กําหนดให,ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) หรือ (๓) แจ,งชนิดชื่อพันธุ�

และปริมาณของพันธุ�พืชควบคุมท่ีรวบรวมและแหล;งรวบรวม 
(๒) กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาพันธุ�พืชควบคุม เพ่ือให,ผู,รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) กําหนดชนิดและอัตราส;วนของวัตถุท่ีใช, หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในพันธุ�พืช
ควบคุม และกําหนดวัตถุหรือสิ่งท่ีเป2นศัตรูพืชซ่ึงห,ามใช, หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในพันธุ�พืช
ควบคุม เพ่ือให,ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัติ 

(๔) กําหนดสารเคมีอันตรายท่ีใช,ผสมในพันธุ�พืชควบคุมโดยระบุชื่อสามัญและชื่อ
ทางเคมีและอัตราส;วนของสารเคมีนั้นเพ่ือให,ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
ปฏิบัติ 

(๕) กําหนดว;าพันธุ�พืชควบคุมชนิดใดและชื่อพันธุ�ใดท่ีต,องบรรจุในภาชนะบรรจุ 
กําหนดวัตถุท่ีจะใช,สําหรับเป2นภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุพันธุ�พืชควบคุม เพ่ือให,ผู,รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัติ 

(๖) กําหนดให,ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) รวบรวม ขายพันธุ�พืช
ควบคุมเฉพาะท่ีเป2นพันธุ�พืชรับรอง 

(๗) กําหนดชนิดพันธุ�และปริมาณของพันธุ�พืชควบคุมท่ีอนุญาตให,นําเข,า 
การออกประกาศตามมาตรานี้ ต,องระบุระยะเวลาใช,บังคับไม;น,อยกว;าหกสิบวันนับ

แต;วันประกาศ 
 
มาตรา ๑๔  ห,ามมิให,ผู,ใดรวบรวม ขาย นําเข,า ส;งออกหรือนําผ;านซ่ึงพันธุ�พืช

ควบคุมเพ่ือการค,า เว,นแต;ได,รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ,าหน,าท่ี และต,องเก็บพันธุ�พืชควบคุมไว,ใน
สถานท่ีเก็บพันธุ�พืชควบคุมตามท่ีระบุไว,ในใบอนุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให,เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให,ใช,บังคับแก;ผู,ปลูกพันธุ�พืชควบคุมซ่ึงขายพันธุ�พืชควบคุมท่ีตน
ปลูกเอง ให,แก;ผู,รับใบอนุญาตรวบรวมพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า หรือผู,รับใบอนุญาตส;งออกซ่ึงพันธุ�พืช
ควบคุมเพ่ือการค,า หรือผู,ปลูกพันธุ�พืชรายอ่ืนเพ่ือใช,เพาะปลูกเองโดยมิได,ทําการโฆษณา 

 
มาตรา ๑๕  เม่ือรัฐมนตรีได,ประกาศกําหนดชนิดและชื่อพันธุ�พืชชนิดใดให,เป2นพันธุ�

พืชควบคุมตามมาตรา ๑๒ แล,ว ให,ผู,รวบรวม ขาย นําเข,า ส;งออก หรือนําผ;านซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือ
การค,าอยู;ในวันประกาศ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ภายในเก,าสิบวัน นับแต;วันท่ีรัฐมนตรี
ประกาศ ภายในกําหนดเวลาดังกล;าว ให,ผู,นั้นประกอบกิจการไปพลางก;อนได,และเม่ือได,ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตแล,ว ให,ผู,นั้นประกอบกิจการต;อไปจนกว;าพนักงานเจ,าหน,าท่ีจะสั่งไม;อนุญาตตามคําขอ 
และให,นําความในมาตรา ๕๑ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖  ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีออกใบอนุญาตให,รวบรวม ขาย นําเข,าหรือ

ส;งออก ซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,าได,เม่ือปรากฏว;าผู,ขอใบอนุญาต 
(๑) เป2นผู,มีฐานะดีพอท่ีจะดําเนินกิจการได, 
(๒) มีอายุไม;ต่ํากว;ายี่สิบป3บริบูรณ� 
(๓) มีถ่ินท่ีอยู;หรือสํานักงานในประเทศไทย 
(๔) ไม;เป2นบุคคลวิกลจริต คนไร,ความสามารถ หรือเสมือนไร,ความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเข,า หรือส;งออกซ่ึงพันธุ�พืชควบคุม
ตามท่ีขอรับใบอนุญาต 

(๖) ใช,ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม;ซํ้าหรือคล,ายคลึงกับชื่อท่ีใช,ในการประกอบ
พาณิชยกิจของผู,รับใบอนุญาตอยู;แล,วหรือผู,ซ่ึงอยู;ในระหว;างถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไม;ครบสองป3 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป2นผู,ขอใบอนุญาตต,องมีลักษณะตาม (๑) (๓) (๕) และ (๖) และ
ต,องมีผู,ดําเนินกิจการซ่ึงเข,าลักษณะตาม (๒) (๓) และ (๔) ด,วย 

 
มาตรา ๑๗  ประเภทของใบอนุญาตสําหรับพันธุ�พืชควบคุมมีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตรวบรวมพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า 
(๒) ใบอนุญาตขายพันธุ�พืชควบคุม 
(๓) ใบอนุญาตนําเข,าซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า 
(๔) ใบอนุญาตส;งออกซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า 
(๕) ใบอนุญาตนําผ;านซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า 
ให,ถือว;าผู,ได,รับใบอนุญาตตาม (๑) (๓) หรือ (๔) เป2นผู,ได,รับใบอนุญาตตาม (๒) 

สําหรับพันธุ�พืชควบคุมท่ีตนรวบรวม นําเข,าหรือส;งออกด,วย แล,วแต;กรณี 
 
มาตรา ๑๘  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ให,คุ,มกันถึงลูกจ,างหรือตัวแทนของผู,รับ

ใบอนุญาตด,วย 
ให,ถือว;าการกระทําของลูกจ,าง หรือตัวแทนของผู,รับใบอนุญาตท่ีได,รับการคุ,มกัน

ตามวรรคหนึ่ง เป2นการกระทําของผู,รับใบอนุญาตด,วย เว,นแต;ผู,รับใบอนุญาตจะพิสูจน�ได,ว;าการกระทํา
ดังกล;าวเป2นการสุดวิสัยท่ีตนจะล;วงรู,หรือควบคุมได, 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ให,ใช,ได,จนถึงวันสิ้นป3ปฏิทินแห;งป3ท่ีออก

ใบอนุญาต เว,นแต;ใบอนุญาตนําเข,าซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า ใบอนุญาตส;งออกซ่ึงพันธุ�พืชควบคุม
เพ่ือการค,า หรือใบอนุญาตนําผ;านซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า ให,ใช,ได,ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว,ใน
ใบอนุญาตแต;มิให,กําหนดเกินหนึ่งป3นับแต;วันท่ีออกใบอนุญาต ถ,าผู,รับใบอนุญาตประสงค�จะขอต;อ
อายุใบอนุญาต จะต,องยื่นคําขอเสียก;อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได,ยื่นคําขอดังกล;าวแล,วจะประกอบ
กิจการต;อไปก็ได,จนกว;าพนักงานเจ,าหน,าท่ีจะสั่งไม;อนุญาตให,ต;ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต;ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให,เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  ถ,าพนักงานเจ,าหน,าท่ีไม;ออกใบอนุญาต หรือไม;อนุญาตให,ต;ออายุ

ใบอนุญาต ผู,ขอใบอนุญาตหรือผู,ขอต;ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ�เป2นหนังสือต;อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต;วันท่ีได,รับหนังสือของพนักงานเจ,าหน,าท่ีแจ,งการไม;ออกใบอนุญาต หรือไม;อนุญาตให,
ต;ออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให,เป2นท่ีสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ,าหน,าท่ีไม;อนุญาตให,ต;ออายุใบอนุญาตรวบรวมพันธุ�พืชควบคุม
เพ่ือการค,า หรือใบอนุญาตขายพันธุ�พืชควบคุม ก;อนท่ีรัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ� รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งอนุญาตให,ประกอบกิจการไปพลางก;อนได,เม่ือมีคําขอของผู,อุทธรณ� 

 
หมวด ๓ 

หน,าท่ีของผู,รับใบอนุญาตเก่ียวกับพันธุ�พืชควบคุม 
   

 
มาตรา ๒๑  ห,ามมิให,ผู,รับใบอนุญาตรวบรวมพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า 
(๑) บรรจุพันธุ�พืชควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานท่ีท่ีกําหนดไว,ในใบอนุญาต หรือ 
(๒) ขายพันธุ�พืชควบคุมท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุไม;ตรงตามฉลาก 
 
มาตรา ๒๒  ให,ผู,รับใบอนุญาตรวบรวมพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,าปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จัดให,มีปTายไว,ในท่ีเปNดเผยซ่ึงเห็นได,ง;ายจากภายนอกอาคารแสดงว;าเป2นสถานท่ี

รวบรวมพันธุ�พืชควบคุม 
ลักษณะ ขนาดของปTายและข,อความท่ีแสดงในปTาย ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๒) จัดให,มีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะบรรจุพันธุ�พืชควบคุมท่ีรวบรวมข้ึน และในฉลาก

ต,องแสดง 
(ก) ชนิดและชื่อพันธุ�ของพันธ�พืชควบคุม และมีคําว;า “พันธุ�พืชควบคุม” 
(ข) เครื่องหมายการค,าสําหรับพันธุ�พืชควบคุม 
(ค) ชื่อผู,รวบรวมและแหล;งรวบรวม 
(ง) น้ําหนักสุทธิของพันธุ�พืชควบคุมตามระบบเมตริก 
(จ) อัตราความงอกของพันธ�พืชควบคุม และระบุวันเดือนป3ท่ีทดสอบ 
(ฉ) เดือนและป3ท่ีรวบรวมหรือนําเข,า 
(ช) อายุความงอกของพันธุ�พืชควบคุม เดือนและป3ท่ีสิ้นอายุการใช,เพาะปลูกหรือใช,

ทําพันธุ� 
(ซ) ถ,าพันธุ�พืชควบคุมมีวัตถุอ่ืนผสมอยู;ด,วย ต,องแจ,งชื่อและอัตราส;วนของวัตถุนั้นท่ี

ผสมอยู;ในพันธุ�พืชควบคุม 
(ฌ) ถ,าพันธุ�พืชควบคุมมีสารเคมีอันตรายตามมาตรา ๑๓ ผสมอยู;ด,วยต,องแจ,งชื่อ

และอัตราส;วนของสารเคมีอันตรายท่ีผสมอยู;ในพันธุ�พืชควบคุม ท้ังต,องแสดงเครื่องหมายหัวกระโหลก
กับกระดูกไขว, และมีคําว;า “อันตราย” ด,วยอักษรสีแดงไว,ด,วย 

(ญ) ข,อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพ่ิมเติมใน
ฉลาก 

 
มาตรา ๒๓  ให,ผู,รับใบอนุญาตนําเข,าซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,าปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จัดให,มีปTายไว,ในท่ีเปNดเผยซ่ึงเห็นได,ง;ายจากภายนอกอาคารแสดงว;าเป2นสถานท่ี

นําเข,าซ่ึงพันธุ�พืชควบคุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ลักษณะ ขนาดของปTายและข,อความท่ีแสดงในปTาย ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒) นําใบรับรองของผู,รวบรวมจากประเทศซ่ึงเป2นแหล;งรวบรวมพันธุ�พืชควบคุมมา
แสดงต;อพนักงานเจ,าหน,าท่ี ตามแบบและภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

(๓) นําตัวอย;างพันธุ�พืชควบคุมท่ีนําเข,าทุกคราวมามอบให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีใน
ปริมาณพอสมควร เพ่ือทําการทดสอบภายในระยะเวลาท่ีพนักงานเจ,าหน,าท่ีกําหนด 

(๔) จัดให,มีฉลากท่ีภาชนะบรรจุพันธุ�พืชควบคุมท่ีนําเข,าตามมาตรา ๒๒ (๒) ในกรณี
ท่ีผู,รับใบอนุญาตนําเข,าซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า นําพันธุ�พืชนั้นมาแบ;งบรรจุในภาชนะบรรจุเอง
ต,องจัดให,มีฉลากท่ีภาชนะบรรจุตามมาตรา ๒๒ (๒) ด,วย 

 
มาตรา ๒๔  ให,ผู,รับใบอนุญาตขายพันธุ�พืชควบคุมปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จัดให,มีปTายไว,ในท่ีเปNดเผยซ่ึงเห็นได,ง;ายจากภายนอกอาคารแสดงว;าเป2นสถานท่ี

ขายพันธุ�พืชควบคุม 
ลักษณะ ขนาดและปTายและข,อความท่ีแสดงในปTาย ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๒) ดูแลฉลากท่ีภาชนะบรรจุพันธุ�พืชควบคุมตามมาตรา ๒๒ (๒) ให,คงอยู;ครบถ,วน

และชัดเจน 
 
มาตรา ๒๕  ผู,รับใบอนุญาตต,องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว,ในท่ี

เปNดเผยและเห็นได,ง;ายภายในอาคารท่ีระบุไว,ในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให,ผู,รับ

ใบอนุญาตแจ,งต;อพนักงานเจ,าหน,าท่ีและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห,าวันนับแต;วันท่ีได,
ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล;าว 

การขอรับใบแทนในอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให,เป2นไปตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ห,ามมิให,ผู,รับใบอนุญาตย,ายสถานท่ีรวบรวมพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า 

สถานท่ีขายพันธุ�พืชควบคุม สถานท่ีนําเข,าซ่ึงพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า สถานท่ีส;งออกซ่ึงพันธุ�พืช
ควบคุมเพ่ือการค,า หรือสถานท่ีเก็บพันธุ�พืชควบคุม ตามท่ีระบุไว,ในใบอนุญาต เว,นแต;ได,รับอนุญาต
เป2นหนังสือจากพนักงานเจ,าหน,าท่ี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให,เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การรับรองและการควบคุมพันธุ�พืช 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๘  ผู,ใดประสงค�จะได,หนังสือรับรองพันธุ�พืชชนิดใดให,เป2นพันธุ�พืชรับรอง

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให,ยื่นคําขอโดยระบุชื่อของพันธุ�พืชนั้นพร,อมท้ังส;งตัวอย;างและแจ,งรายละเอียด
ของพันธุ�พืชนั้น ต;อพนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือดําเนินการทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห�คุณภาพหรือ
คุณสมบัติ 

การขอให,ออกหนังสือรับรอง และการออกหนังสือรับรองพันธุ�พืชรับรอง ตลอดจน
การระบุชื่อของพันธุ�พืช พร,อมท้ังการส;งตัวอย;างและการแจ,งรายละเอียดของพันธุ�พืช ให,เป2นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๙  ให,รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อ

พันธุ�ของพันธุ�พืชชนิดใดให,เป2นพันธุ�พืชสงวน 
 
มาตรา ๓๐  ห,ามมิให,ผู,ใดส;งออกซ่ึงพันธุ�พืชสงวน เว,นแต;ได,รับอนุญาตเป2นหนังสือ

จากรัฐมนตรี และเฉพาะเพ่ือประโยชน�ในการทดลองหรือวิจัยในทางวิชาการเท;านั้น 
 
มาตรา ๓๑  ให,รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดห,ามมิให,ผู,ใด

นําหรือส;งพันธุ�พืชสงวนชนิดใดและในปริมาณเท;าใดออกนอกเขตท,องท่ีใด หรือนําหรือส;งพันธุ�พืช
ดังกล;าวไปยังท,องท่ีใดในราชอาณาจักร เว,นแต;ได,รับอนุญาตเป2นหนังสือจากพนักงานเจ,าหน,าท่ี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให,เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒  ให,รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและชื่อ

พันธุ�ของพันธุ�พืชชนิดใดให,เป2นพันธุ�พืชต,องห,าม 
 
มาตรา ๓๓  ห,ามมิให,ผู,ใดนําเข,าซ่ึงพันธุ�พืชต,องห,าม 
 
มาตรา ๓๔  พันธุ�พืชท่ีมีลักษณะต;อไปนี้ ให,ถือว;าเป2นพันธุ�พืชเสื่อมคุณภาพ 
(๑) พันธุ�พืชท่ีสิ้นอายุการใช,เพาะปลูกหรือใช,ทําพันธุ�ตามท่ีแสดงไว,ในฉลาก 
(๒) พันธุ�พืชท่ีมีคุณภาพตํ่ากว;ามาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ 
 
มาตรา ๓๕  พันธุ�พืชหรือวัตถุท่ีทําเทียมพันธุ�พืชท่ีมีลักษณะต;อไปนี้ ให,ถือว;าเป2น

พันธุ�พืชปลอมปน 
(๑) พันธุ�พืชหรือวัตถุท่ีทําเทียมพันธุ�พืชท้ังหมดหรือแต;บางส;วนเพ่ือให,ผู,อ่ืนหลงเชื่อ

หรือสําคัญผิดว;าเป2นพันธุ�พืชแท, 
(๒) พันธุ�พืชท่ีแสดงชนิด ชื่อพันธุ� เครื่องหมายการค,า แหล;งรวบรวม หรือระบุเดือน

ป3ท่ีรวบรวมหรือนําเข,าซ่ึงไม;ตรงกับความเป2นจริง 
(๓) พันธุ�พืชท่ีมีพันธุ�พืชอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนผสมหรือเจือปนอยู;เกินปริมาณท่ีแจ,งไว,ใน

ฉลาก หรือเกินอัตราส;วนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๖  ห,ามมิให,ผู,ใดรวบรวม ขาย นําเข,า หรือส;งออกซ่ึงพันธุ�พืชเสื่อมคุณภาพ 
 
มาตรา ๓๗  ห,ามมิให,ผู,ใดรวบรวม ขาย นําเข,าหรือส;งออกซ่ึงพันธุ�พืชปลอมปน 
 
มาตรา ๓๘  ห,ามมิให,ผู,ใดโฆษณาคุณภาพของพันธุ�พืชควบคุมอันเป2นเท็จหรือเกิน

ความจริงซ่ึงอาจทําให,ผู,อ่ืนหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของพันธุ�พืชนั้น 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจ,าหน,าท่ี 
   

 
มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหน,าท่ี ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเป2น

หนังสือเรียกบุคคลใดมาให,ถ,อยคํา หรือให,ส;งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาได, และ
มีอํานาจเข,าไปในสถานท่ีรวบรวมพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,า สถานท่ีขายพันธุ�พืชควบคุม หรือสถานท่ี
เก็บพันธุ�พืชควบคุมเพ่ือการค,าในระหว;างเวลาทําการ หรือเข,าไปในยานพาหนะท่ีบรรทุกพันธุ�พืชใน
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว;ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ เพ่ือ 

(๑) ตรวจสอบพันธุ�พืช ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ
พันธุ�พืช 

(๒) นําพันธุ�พืช หรือวัตถุท่ีสงสัยว;าเป2นพันธุ�พืชเสื่อมคุณภาพหรือพันธุ�พืชปลอมปน
ในปริมาณพอสมควร ไปเป2นตัวอย;างเพ่ือทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห� 

(๓) ค,น ยึด หรืออายัดพันธุ�พืช ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ท่ี
เก่ียวกับพันธุ�พืช 

ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให,ผู,รับใบอนุญาตและผู,ท่ีเก่ียวข,องอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๐  ในการค,น พนักงานเจ,าหน,าท่ีต,องพยายามมิให,มีการเสียหายและ

กระจัดกระจายเท;าท่ีจะทําได, 
 
มาตรา ๔๑  สิ่งของท่ียึดได,ในการค,น ให,ห;อหรือบรรจุหีบห;อและประทับตรา หรือ

ทําเครื่องหมายไว,เป2นสําคัญ 
 
มาตรา ๔๒  การค,นในสถานที่หรือในยานพาหนะตามมาตรา ๓๙ ก;อนลงมือค,น 

ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีผู,ค,นแสดงความบริสุทธิ์เสียก;อน และให,ค,นต;อหน,าผู,รับใบอนุญาตผู,ครอบครอง
สถานท่ี บุคคลท่ีทํางานในสถานท่ีนั้น หรือผู,ครอบครองยานพาหนะ หรือถ,าหาบุคคลดังกล;าวนั้นไม;ได,
ให,ค,นต;อหน,าบุคคลอ่ืนอย;างน,อยสองคน ซ่ึงพนักงานเจ,าหน,าท่ีได,ขอร,องมาเป2นพยาน 

สิ่งของใดท่ีได,ยึดหรืออายัดต,องให,ผู,รับใบอนุญาตผู,ครอบครองสถานท่ี บุคคลท่ี
ทํางานในสถานท่ีนั้น ผู,ครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แล,วแต;กรณี ดู เพ่ือให,รับรองว;าสิ่งของนั้น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ได,ค,นได,ในสถานท่ีหรือในยานพาหนะนั้น ถ,าบุคคลดังกล;าวนั้นไม;ยอมรับรอง ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ี
ผู,ค,นบันทึกไว, 

 
มาตรา ๔๓  ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีผู,ค,นบันทึกรายละเอียดแห;งการค,นและทําบัญชี

รายละเอียดสิ่งของท่ีค,น ยึดหรืออายัดไว, 
บันทึกการค,นและบัญชีดังกล;าวในวรรคหนึ่ง ให,อ;านให,ผู,รับใบอนุญาต ผู,ครอบครอง

สถานท่ี บุคคลท่ีทํางานในสถานท่ีนั้น ผู,ครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แล,วแต;กรณี ฟ6งและให,
บุคคลดังกล;าวนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว, ถ,าไม;ยอมลงลายมือชื่อรับรอง ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีผู,ค,น
บันทึกไว, 

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหน,าท่ี ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีแสดงบัตรประจําตัวต;อบุคคล

ดังกล;าวในมาตรา ๔๒ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ,าหน,าท่ี ให,เป2นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕  พันธุ�พืช ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ท่ีได,ยึดหรือ

อายัดไว,ตามมาตรา ๓๙ (๓) ถ,าไม;ปรากฏเจ,าของหรือผู,ครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม;
ฟTองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดไม;พิพากษาให,ริบและผู,เป2นเจ,าของหรือผู,ครอบครองมิได,ร,อง
ขอรับคืนภายในเก,าสิบวัน นับแต;วันท่ียึดหรืออายัด หรือวันท่ีทราบคําสั่งเด็ดขาดไม;ฟTองคดีหรือวันท่ี
ศาลพิพากษาถึงท่ีสุดไม;พิพากษาให,ริบ แล,วแต;กรณี ให,ตกเป2นของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือจัดการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 

การพักใช,ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๔๖  เม่ือปรากฏต;อพนักงานเจ,าหน,าท่ีว;า ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดไม;ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ,าหน,าท่ีมี
อํานาจสั่งพักใช,ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม;เกินหนึ่งร,อยยี่สิบวัน 

ผู,รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตต,องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
และระหว;างถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม;ได, 

 
มาตรา ๔๗  พนักงานเจ,าหน,าท่ีโดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใช,

ใบอนุญาตก;อนกําหนดเวลาได, เม่ือเป2นท่ีพอใจว;าผู,รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตได,ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้แล,ว 

 
มาตรา ๔๘  เม่ือปรากฏต;ออธิบดีว;า ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดขาดคุณสมบัติหรือเข,า

ลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีท่ีปรากฏว;าผู,รับใบอนุญาตผู,ใดกระทําผิดพระราชบัญญัติ
นี้หลายครั้งหรือครั้งเดียว แต;เป2นการกระทําผิดร,ายแรง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได, 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู,รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต,องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม;ได,จนกว;าจะพ,นกําหนดสองป3 นับแต;วันท่ีถูก
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตและพนักงานเจ,าหน,าท่ีจะออกใบอนุญาตให,หรือไม;ก็ได,สุดแต;จะพิจารณา
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๙  คําสั่งพักใช,ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให,ทําเป2นหนังสือ

แจ,งให,ผู,รับใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไม;พบตัวผู,รับใบอนุญาตหรือผู,รับใบอนุญาตไม;ยอมรับคําสั่ง
ดังกล;าว ให,ปNดคําสั่งไว,ในท่ีเปNดเผยและเห็นได,ง;าย ณ สถานท่ีท่ีระบุไว,ในใบอนุญาต และให,ถือว;าผู,รับ
ใบอนุญาตทราบคําสั่งนั้นแล,วต้ังแต;วันท่ีปNดคําสั่ง 

 
มาตรา ๕๐  ผู,รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิ

อุทธรณ�ต;อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให,ยกอุทธรณ�หรือ
แก,ไขคําสั่งอธิบดีหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ี แล,วแต;กรณี ในทางท่ีเป2นคุณแก;ผู,อุทธรณ�ได, 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให,เป2นท่ีสุด 
การอุทธรณ�ตามวรรคหนึ่ง ย;อมไม;เป2นการทุเลาการบังคับคําสั่งพักใช,ใบอนุญาตหรือ

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๑  ผู,ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายพันธุ�พืชควบคุมของตนท่ีเหลืออยู;แก;

ผู,รับใบอนุญาตอ่ืนหรือแก;ผู,ซ่ึงพนักงานเจ,าหน,าท่ีเห็นสมควรก็ได,ภายในหกสิบวันนับแต;วันท่ีทราบ
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ� ให,นับต้ังแต;วันท่ีทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
เว,นแต;พนักงานเจ,าหน,าท่ีจะผ;อนผันขยายเวลาให,อีก แต;ต,องไม;เกินหกสิบวัน 

 
หมวด ๗ 

สถิติพันธุ�พืช 
   

 
มาตรา ๕๒  ให,รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให,มีการเก็บ

สถิติเก่ียวกับพันธุ�พืชชนิดใดชนิดหนึ่งในท,องท่ีใดได,ตามท่ีเห็นสมควร 
เม่ือได,ประกาศตามวรรคหนึ่งแล,ว ให,อธิบดีมีอํานาจสั่งเป2นหนังสือให,ผู,ซ่ึงมีอาชีพ

เก่ียวกับพันธุ�พืชดังกล;าวกรอกรายการข,อความ และจํานวนเก่ียวกับสถิติตามแบบพิมพ�ท่ีอธิบดี
กําหนดและให,อธิบดีกําหนดเวลา สถานท่ีและวิธีการยื่นไว,ในแบบพิมพ�ด,วย 

 
มาตรา ๕๓  บุคคลซ่ึงได,รับคําสั่งตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ต,องกรอกคําตอบลงใน

แบบพิมพ�แสดงรายการ ข,อความและจํานวนตามความเป2นจริง พร,อมท้ังลงลายมือชื่อกํากับ และ
จัดการยื่นตามกําหนดเวลา ณ สถานท่ีและตามวิธีการท่ีกําหนดในแบบพิมพ� 

 
มาตรา ๕๔  ถ,ามีความจําเป2นเพ่ือประโยชน�แก;การเก็บสถิติพันธุ�พืช ให,พนักงาน

เจ,าหน,าท่ีมีอํานาจเข,าไปในสถานท่ีทําการของผู,รับคําสั่งในระหว;างเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบรายการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข,อความและจํานวนเก่ียวกับสถิติพันธุ�พืช และให,เป2นหน,าท่ีของผู,รับคําสั่งหรือผู,แทนตอบคําถาม
อํานวยความสะดวกและช;วยเหลือพนักงานเจ,าหน,าท่ีในการนี้ 

ในการปฏิบัติหน,าท่ีของพนักงานเจ,าหน,าท่ี ให,นําความในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งมาใช,
บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๕  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดฝYาฝZนหรือไม;ปฏิบัติตามประกาศซ่ึงออกตามมาตรา 

๑๓ วรรคหนึ่ง ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๖  ผู,ใดฝYาฝZนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินสองป3 หรือ

ปรับไม;เกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๗  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดรวบรวม ขาย นําเข,า หรือส;งออกซ่ึงพันธุ�พืชควบคุม

ภายหลังท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุแล,ว โดยมิได,ยืนคําขอต;ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ต,องระวางโทษ
ปรับวันละไม;เกินหนึ่งร,อยบาท ตลอดเวลาท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๕๘  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตท่ีสิ้นอายุแล,ว 

ภายหลังท่ีพนักงานเจ,าหน,าท่ีได,สั่งไม;อนุญาตให,ต;ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ แล,ว ต,องระวางโทษ 
จําคุกไม;เกินสองป3 หรือปรับไม;เกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดฝYาฝZนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือไม;

ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ต,องระวางโทษปรับไม;เกินสามพันบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๔ ต,อง

ระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๑  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

ต,องระวางโทษปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๖๒  ผู,ใดฝYาฝZนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๓ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินสามป3 

หรือปรับไม;เกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๓  ผู,ใดฝYาฝZนประกาศท่ีออกตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต,องระวางโทษ

จําคุกไม;เกินสองป3 หรือปรับไม;เกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๔  ผู,ใดฝYาฝZนมาตรา ๓๖ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;
เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผู,ใดฝYาฝZนมาตรา ๓๗ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินห,าป3 หรือปรับไม;เกิน

หนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๖  ผู,ใดโฆษณาคุณภาพพันธุ�พืชควบคุมอันเป2นการฝYาฝZนมาตรา ๓๘ หรือ

ขัดขวาง หรือไม;อํานวยความสะดวกแก;พนักงานเจ,าหน,าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน,าท่ี หรือไม;มาให,ถ,อยคําหรือส;ง
เอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ีพนักงานเจ,าหน,าท่ีมีหนังสือเรียกตามมาตรา ๓๙ ต,องระวางโทษจําคุกไม;
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ วรรคสองแล,ว 

ยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกินสองพัน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๘  ผู,ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู,ใดขายพันธุ�พืชควบคุมของตนท่ีเหลืออยู;

ให,แก;บุคคลอ่ืนซ่ึงมิได,กําหนดไว,ในมาตรา ๕๑ หรือขายภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว,ในมาตรา ๕๑ 
ต,องระวางโทษปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๖๙  ผู,ใดมีหน,าท่ีต,องปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ ไม;ปฏิบัติการเช;นว;านั้น ต,อง

ระวางโทษปรับไม;เกินสองร,อยบาท 
 
มาตรา ๗๐  ผู,ใดมีหน,าท่ีต,องปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ไม;ปฏิบัติการเช;น

ว;านั้น ต,องระวางโทษปรับไม;เกินห,าร,อยบาท 
 
มาตรา ๗๑  เม่ือศาลเห็นว;ามีการกระทําความผิดเพราะฝYาฝZนประกาศท่ีออกตาม

มาตรา ๑๓ (๓) หรือ (๔) หรือฝYาฝZนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ แม,ศาลจะ
เห็นว;าจําเลยไม;มีความผิด ก็ให,ศาลสั่งริบพันธุ�พืช เครื่องมือ อุปกรณ�และภาชนะท่ีใช,เก่ียวกับการ
กระทําความผิดนั้นเสียท้ังสิ้น บรรดาสิ่งท่ีศาลสั่งริบให,ตกเป2นของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือจัดการตามท่ี
เห็นสมควร 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักด์ิ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค;าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตรวบรวมพันธุ�พืช 

ควบคุมเพ่ือการค,า ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตขายพันธุ�พืช 

ควบคุม ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตนําเข,าซ่ึงพันธุ�พืช 

ควบคุมเพ่ือการค,า ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตส;งออกซ่ึงพันธุ�พืช 

ควบคุมเพ่ือการค,า ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตนําผ;านซ่ึงพันธุ�พืช 

ควบคุมเพ่ือการค,า ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๖) ค;าทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห� 

คุณภาพหรือคุณสมบัติของพันธุ�พืช 
เพ่ือออกหนังสือรับรอง ตัวอย;างละ ๒๐๐ บาท 

(๗) หนังสือรับรองพันธุ�พืช 
ให,เป2นพันธุ�พืชรับรอง ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๘) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๙) การต;ออายุใบอนุญาต ครั้งละ 

เท;ากับค;าธรรมเนียมสําหรับ 
ใบอนุญาตแต;ละฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยเป2นประเทศ
เกษตรกรรม ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงข้ึนอยู;กับการเกษตรเป2นสําคัญ 
แต;ปรากฏว;าการเพาะปลูกของเกษตรกรให,ผลต;อไร;น,อยกว;าท่ีควรจะได,รับมากและผลิตผลยังมี
คุณภาพไม;ได,มาตรฐาน เม่ือมีการแข;งขันในตลาดต;างประเทศ สินค,าเกษตรของประเทศไทยจึงตกอยู;
ในฐานะเสียเปรียบท้ังในด,านคุณภาพและราคา อันเป2นผลเสียหายแก;เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง  
ท้ังนี้ ก็เพราะประเทศไทยยังขาดการส;งเสริมและการควบคุมการใช,พันธุ�พืชท่ีดี ท้ังยังปล;อยให,มีการ
ประกอบการค,าพันธุ�พืชโดยเสรีไม;มีการควบคุมแต;ประการใด ท้ัง ๆ ท่ีขณะนี้มีผู,สั่งพันธุ�พืชจาก
ต;างประเทศเข,ามาจําหน;ายภายในประเทศและมีการผลิตพันธุ�พืชจําหน;ายแก;เกษตรกรเพ่ิมข้ึนทุกป3 
และปรากฏว;ามีการจําหน;ายพันธุ�พืชเสื่อมคุณภาพและพันธุ�พืชปลอมปนอยู;เสมอ นอกจากนั้นก็ยังมี
การโฆษณาเท็จหรือเกินความเป2นจริงเก่ียวกับคุณภาพของพันธุ�พืชเป2นการหลอกลวงให,เกษตรกร
ได,รับความเสียหาย  ฉะนั้น เพ่ือให,เกษตรกรได,รับความคุ,มครองอย;างเพียงพอ และผู,ประกอบการค,า
พันธุ�พืชสามารถดําเนินกิจการไปด,วยดี สมควรมีกฎหมายว;าด,วยพันธุ�พืชเพ่ือประโยชน�ในการส;งเสริม
เกษตรกรรมของประเทศให,เจริญรุ;งเรือง และมีผลดีต;อเศรษฐกิจของประเทศต;อไป  จึงจําเป2นต,องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผู,จัดทํา 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ 

 
ปริญสินีย�/ปรับปรุง 

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 


