
รายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2560 
 

1. ชุดโครงการวิจัย      วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
 

2. โครงการวิจัย          โครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ  
                         ซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

      กิจกรรมท่ี 2    วิจัยและพัฒนากฎระเบียบเพ่ือควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์  

                      และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ 
กิจกรรมย่อย     - 

 
3. ชื่อการทดลอง วิจัยและปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข                        

                         การข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
   Research and Improve Notification of Department of Agriculture   
                              Regarding Rules, Procedures, Nursery Registration of Conserve Plant  
   According to the Plants Act B.E. 2518 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง นางยอดหญิง สอนสุภาพ       กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน  นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา     กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ     กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช
 นางปวีณา ทะรักษา      กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

นางสาวรักชณา สารภิรม       กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

วิจัยและปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข                      
การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

Research and Improve Notification of Department of Agriculture 
Regarding Rules, Procedures, Nursery Registration of Conserve Plant 

According to the Plants Act B.E. 2518 
 

ยอดหญิง สอนสุภาพ   ดวงเดือน ศรีโพทา   สุมาลี ทองดอนแอ ปวีณา ทะรักษา รักชณา สารภิรม 
 

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 

 

ค าส าคัญ (keyword) :  ประกาศกรมวิชาการเกษตร, ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง, พืชอนุรักษ์,  
                              พระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
   Regarding Rules, Procedures ,Nursery Registration, Conserve Plant,  

Plants Act B.E. 2518 
    

 

บทคัดย่อ 
 

ในสังคมปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น                   
ความเจริญก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการเพ่ือการเพาะปลูกขยายพันธุ์พืช  การคมนาคมขนส่ง 
เทคโนโลยีการสื่อสารและวิทยาการแขนงต่างๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป บทบัญญัติข้อบังคับของกฎหมายพันธุ์พืชที่
บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานจนล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จนอาจกลายเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติได้ อีกท้ัง
กรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการพัฒนาระบบงานขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึง
ควรศึกษาความสอดคล้องของประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และศึกษาถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศข้างต้นที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้
แนวทางในการปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     ผลการด าเนินการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ภูมิภาคต่างๆ 
จ านวน 5 ครั้ง แล้วจัดประชุมเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์และคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศตามข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน โดยร่างประกาศฉบับใหม่   มีสาระส าคัญที่ต่างจาก            



ฉบับเดิม ดังนี้ การยื่นค าขอเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ให้ยื่นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งค าขอขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์, เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ หากมีข้อสงสัยอาจมีการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ก่อนรับค าร้องขอขึ้นทะเบียน 
พืชอนุรักษ์, ไม่น าพืชอนุรักษ์ชนิดอ่ืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปลูกในสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์, ในกรณีที่มีการขายพืชอนุรักษ์ หรือ มอบพืชอนุรักษ์ หรือให้ยืมให้แก่บุคคลอ่ืน จะต้องออก              
ใบรับมอบพืชอนุรักษ์พร้อมระบุเลขทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ พร้อมลงลายมือชื่อก ากับให้ชัดเจนทุกครั้ง, 
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์แล้วพบว่าไม่มีชนิดพืชอนุรักษ์ตามที่แจ้งไว้ใน
แบบบัญชีพืชอนุรักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีจะเพิกถอนชื่อพืชอนุรักษ์ชนิดนั้น ๆ ออกจากทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง                
พืชอนุรักษ์, พืชอนุรักษ์ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ไม้ขวด) มาขอขึ้นทะเบียนพืชอนุรักษ์ จะต้องแจ้งแหล่งที่มา
ของพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

 

บทน า 
 

  ตามที่ได้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพ่ือเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ในส่วนของพืชอนุรักษ์ และได้ออกประกาศและระเบียบกรมวิชาการ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตส
ซึ่งกฎระเบียบต่างๆ มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดของข้อกฎหมายบางประเด็นที่
ล้าสมัยไม่เหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบอนุสัญญาไซเตส ได้มีการแก้ไข และเพ่ิมเติมบทบัญญัติต่างๆ รวมถึง
กฎระเบียบในการควบคุมการค้าพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ ทุกๆ 3 ปี ที่มี    การประชุมสมัยสามัญประเทศภาคี
สมาชิก (Conference of the Parties) นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการพัฒนาระบบงานขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ทางอิเลคทรอนิกส์ ดังนั้นจึงควรศึกษาความสอดคล้องของระเบียบและประกาศกรม
วิชาการเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชอนุรักษ์กับบทบัญญัติและมติที่ประชุม (Resolutions) ของอนุสัญญาไซเตส 
และศึกษาถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ระเบียบและประกาศข้างต้นที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้แนวทางใน             
การปรับปรุงระเบียบและประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การศึกษาเพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อน ไขการขึ้นทะเบี ยนสถานที่ เพาะเลี้ ย งพื ชอนุ รักษ์  ตามพระราชบัญ ญั ติ พั นธุ์ พื ช  พ .ศ . 2518  ให้ มี                      
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมวิชาเกษตร               
ในเรื่องวิจัยและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีรับผิดชอบ 



ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค์การทดลอง 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น  ทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 กับบทบัญญัติและมติที่ประชุม (Resolusion) 
ของอนุสัญญาไซเตส    
           2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย 
           3. เพ่ือวิ เคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งและก าหนดประกาศกรมวิชาการเกษตร                 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติ พันธุ์พืช                
พ.ศ. 2518     
 

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
    - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง                       
พืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
         - กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง              
พืชอนุรักษ์  
         - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิชาการ สมาคม/ชมรม และผู้ประกอบการน าเข้า   
ส่งออก และผู้รับใบส าคัญข้ึนทะเบียนสถานทีเ่พาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
         - แบบสอบถาม 
 

แบบและวิธีการทดลอง 
   -  ส ารวจข้อมูลความคิดเห็นของผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์โดยใช้แบบสอบถาม 

         - จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง               
พืชอนุรักษ ์
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
          1. ศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ   
เงื่อนไข การข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
          2. ปรับปรุง/แก้ไข ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียน 
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์    
   3. จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เกี่ยวกับการปรับปรุง/แก้ไขร่าง
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์    



          4. ออกส ารวจความคิดเห็นผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่ เกี่ยวกับการปรับปรุง/แก้ไข                  
ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
โดยใช้แบบสอบถาม 
   5. จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง               
พืชอนุรักษ ์เช่น เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ 

  6. วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิโดยวิธีพรรณนา  
   
  7. สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                                

การข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (ฉบับปรับปรุง) 
  8. สรุปผลการศึกษา 

 

ระยะเวลาการศึกษา 
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 

 

สถานที่ด าเนินการศึกษา 
 1.  กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
         2.  สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ์
          3.  สถานทีจ่ัดประชุมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 



ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 

    จากศึกษาเพ่ือวิจัยและปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกในทาง
การค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้ 

 

   1. ข้อมูลทางด้านกฎหมาย 
    จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช          

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชอนุรักษ์ ได้แก่  
มาตรา 29 ทวิ ก าหนดให้พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ

พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นพืชอนุรักษ์ 
มาตรา 29 ตรี ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับ

หนังสืออนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
การขออนุญาตหรือออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 29 จัตวา ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้าให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือขอขึ้น

ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร 
การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ

ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 61 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ตรี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 จัตวา ต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกิน

สามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับพืชอนุรักษ์ ดังนั้นเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบมี แนวทางในการปฏิบั ติ งานตามบทบัญญั ติ ดั งกล่ าว จึ งได้ มี การออกประกาศ                          
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์                      
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541 และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี 

ในสังคมปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ
เจริญก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการเพ่ือการเพาะปลูกขยายพันธุ์พืช การคมนาคมขนส่ง 
เทคโนโลยีการสื่อสารและวิทยาการแขนงต่างๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ ยนไป บทบัญญัติข้อบังคับของกฎหมายพันธุ์พืชที่
บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานจนล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จนอาจกลายเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติได้ 

ดังนั้นจึงควรศึกษาความสอดคล้องของประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และศึกษาถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศข้างต้นที่มีต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงระเบียบและประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 



2. ข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็น 
          ทั้งนี้ได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ส าหรับผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ โดยมีประเด็น 
ดังนี้ 

 
           1. การก าหนดหลักฐานเพ่ิมเติมของการได้มาซึ่งพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในข้อ 3 ของประกาศ ฯ จะมีต้องแนบใบรับมอบพืชอนุรักษ์จากแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ 
หากเป็นของป่า ต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตเก็บหาของป่าจากกรมป่าไม้  หากมี การน าเข้าต้นหรือเมล็ดมาจาก
ต่างประเทศจะต้องมีใบอนุญาตไซเตสจากประเทศต้นทาง หรือ ใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง                   
ทั้งนี้เพ่ือความชัดเจนเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการก าหนดหลักฐานเพ่ิมเติมของการได้มาซึ่งพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยเนื่องมาจากมีปัญหาเรื่องไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของ                       
พ่อแม่พันธุ์ได้ 
          2. การจัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน (แบบ พ.พ.17) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ของทุกปี และจัดส่งภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป ทั้งนี้เพ่ือความถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเห็นด้วย 

 3. การจัดท าบัญชีการเพ่ิมหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์ หรือจ านวนพ่อแม่พันธุ์ (แบบ พ.พ.18) การเพ่ิมชนิด                
พืชอนุรักษ์จะต้องแนบหลักฐานเช่นเดียวกันกับการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงใหม่ ส าหรับการลดชนิดพืช
อนุรักษ์ต้องระบุถึงสาเหตุของการลด ทั้งนี้เพ่ือความถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในกรณีการเพ่ิมชนิดพืชอนุรักษ์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเพ่ิมชนิดพืชอนุรักษ์จะต้อง                      
แนบหลักฐานเช่นเดียวกันกับการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงใหม่  ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วย
เนื่องมาจากมีปัญหาเรื่องไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ได้ 

4. กรณีที่มีการขายพืชอนุรักษ์ หรือมอบพืชอนุรักษ์ หรือให้ยืมให้แก่บุคคลอ่ืน จะต้องออกใบรับมอบ                  
พืชอนุรักษ์พร้อมระบุเลขทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมลงลายมือ
ชื่อก ากับให้ชัดเจนทุกครั้ง กรณีที่มีการให้ยืมต้องระบุวัตถุประสงค์ของการให้ยืม ทั้งนี้ปัจจุบันมีการแอบอ้างเลข
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ รวมถึงการสวมเลขทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงในการซื้อขายพืชอนุรักษ์ และใน
ใบซื้อขาย พืชอนุรักษ์มีการระบุปริมาณของพืชอนุรักษ์ที่เป็นเท็จ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้วย 

5. กรณีที่แจ้งว่าพืชอนุรักษ์ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  (ไม้ขวด) มาขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง               
พืชอนุรักษ์ จะต้องแจ้งแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ปัจจุบันมีการพืชอนุรักษ์ที่ได้มาจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ไม้ขวด) มาขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ แต่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของพ่อแม่
พันธุ์ได้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก าหนดหลักฐานเพ่ิมเติมของการได้มาซึ่งพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ใน                 
การขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยเนื่องมาจากมี
ปัญหาเรื่องไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ได้ 



6. กรณีที่เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์แล้วพบว่าชนิดพืชอนุรักษ์               
ไม่ตรงตามที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ไว้ กรณีที่ไม่มีชนิดพืชอนุรักษ์ตามที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน 
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่มีอ านาจเพิกถอนพืชอนุรักษ์ชนิดนั้นออกจากทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง                    
พืชอนุรักษ์ทั้งนี้ปัจจุบันในการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์พบว่า สถานที่เพาะเลี้ยงสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์
บางแห่งมีชนิดพืชอนุรักษ์ไม่ตรงตามที่ขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด              
เห็นด้วย 



3. การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานเจ้าหน้าที่  และนักวิชาการ 
ทั้งนี้ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การพัฒนากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ            

ซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ขึ้นเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ               
การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชอนุรักษ์ให้เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

1. สวนแสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
 2. โรงแรมยูเรเซีย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 3. โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 4. โรงแรม เค พี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 

5. โรงแรม  เคยู โฮม กรุงเทพมหานคร 
อีกทั้งได้ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ และได้ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ              

พืชอนุรักษ์ เพ่ือพิจารณา ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบับใหม่ โดยสาระส าคัญที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใน ร่างประกาศฯ ฉบับใหม่ ดังนี้ 

- การยื่นค าขอเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ให้ยื่นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ                 
ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งค าขอขึ้นทะเบียนฯ ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

- เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ หากมีข้อสงสัยอาจมี
การตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ก่อนรับค าร้องขอขึ้นทะเบียน ฯ เมื่อมีการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์               
แล้วพบว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์เทียมได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เข้าหลักเกณฑ์ของประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์ เทียมพืชอนุรักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธในการรับค าขอขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

- ไม่น าพืชอนุรักษ์ชนิดอ่ืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/ไม่ชอบด้วยกฎหมาย               
เข้ามาปลูกในสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

- ในกรณีที่มีการขายพืชอนุรักษ์ หรือมอบพืชอนุรักษ์ หรือให้ยืมให้แก่บุคคลอ่ืน จะต้องออกใบรับมอบ            
พืชอนุรักษ์พร้อมระบุเลขทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมลงลายมือ
ชื่อก ากับให้ชัดเจนทุกครั้ง กรณีท่ีมีการให้ยืมต้องระบุวัตถุประสงค์ของการให้ยืม 

- ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุ รักษ์แล้วพบว่าไม่มีชนิดพืชอนุรักษ์                    
หรือมีจ านวนพ่อแม่พันธุ์ หรือจ านวนเพ่ือการค้าพืชอนุรักษ์น้อยกว่าตามที่แจ้งไว้ในแบบบัญชีพืชอนุรักษ์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีจะเพิกถอนชื่อพืชอนุรักษ์ชนิดนั้น ๆ ออกจากทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

- กรณีที่ แจ้งว่าพืชอนุรักษ์ที่ ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  (ไม้ขวด ) มาขอขึ้นทะเบียน ฯ จะต้อง              
แจ้งแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

- แบบ พ.พ. 15 แบบ พ.พ. 17 แบบ พ.พ. 18 แบบ พ.พ. 19 แบบ พ.พ. 20 และแบบ พ.พ 21 สามารถขอรับ
ได้ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ขอรับด้วยตนเอง หรือ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งทางไปรษณีย์หรือทาง
โทรสาร 



โดยมีมติจากคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ เห็นชอบหลักการในการออกร่างประกาศกรม ฯ ฉบับนี้ และมีข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมต่อร่างประกาศกรมฯ ดังกล่าว ดังนี้ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ ให้
ด าเนินการให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ
เมื่อแก้ ไขเสร็จแล้วน าร่างประกาศฯ ดังกล่าวให้ส านักนิติการพิจารณาเพ่ือปรับให้ เป็นภาษาทางกฎหมาย                     
ข้อมูลดังตารางแสดงประเด็นที่มีการแก้ไข /เพ่ิมเติม ของประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ แ ละ
เงื่อนไขการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ตารางที่ 1) 

ทั้งนี้ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือกับส านักนิติการ จ านวน 2 ครั้ง พิจารณาร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
ฉบับใหม่ เพ่ือปรับให้เป็นภาษาทางกฎหมายที่ถูกต้อง  

 

4. ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง
พืชอนุรักษ์ (ฉบับปรับปรุง) 

หลังจากการจัดประชุมหารือกับส านักนิติการ พิจารณาร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ฉบับปรับปรุง)              
จึงได้จัดร่างประกาศกรม ฯ ดังกล่าว ขึ้น เพ่ือเสนอให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพิจารณาลงนามเป็นล าดับต่อไป  

 



ตารางที่ 1 ตารางแสดงประเด็นที่มีการแก้ไข /เพิ่มเติม 
ของประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

 

ที ่ ประกาศ ฯ เดิม ร่างประกาศ ฯ ใหม่  เหตุผล ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1 ข้อ 2 การยื่นค าขอขึ้นทะเบียน

สถานที่เพาะเลี้ยง ฯ ให้ยื่นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กอง
คุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ
เก ษ ตร  ห รื อ  ส่ งค าขอขึ้ น
ทะเบียนทางไปรษณีย์ 

ข้อ 2 การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยง ฯ ให้ยื่นผ่านวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งค าขอขึ้นทะเบียน ฯ ทางไปรษณีย์ ถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่                      ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 

ปัจจุบันส านักคุม้ครองพันธุ์พืช 
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบงาน
ยื่นค าขอให้เป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
 

2 ข้ อ  3  พ่ อ แ ม่ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร
ขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ 3 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขยายพันธุ์เทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และพ่อแม่ที่ใช้ในการ                  
ขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพื่อความชัดเจนเป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  
 

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยซึ่ ง              
ส่ ว น ให ญ่ มี ปั ญ ห า เรื่ อ ง ไม่
สามารถระบุแหล่งที่มาของพ่อ
แม่พันธ์ุได้ 
2 . เจ้ าห น้ าที่ วิ ช าก าร พื ช
อนุรักษ์ 
- เห็นด้วย โดยให้ข้อเสนอนะ
เพิ่ ม เติ ม ว่ า  ใน ท า งป ฏิ บั ติ               
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องแหล่งที่มา
ของพ่ อแม่ พั นธุ์ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร
ขยายพันธุ์เทียมได้มาโดยไม่ชอบ
ด้ วยกฎ ห ม าย  ให้ ส อบ ถาม
เจ้าหน้าที่ วิชาการพืชอนุรักษ์



เพื่อให้ข้อคิดเห็น 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 

ที ่ ประกาศ ฯ เดิม ร่างประกาศ ฯ ใหม่  เหตุผล ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
3 ข้อ 4 การออกใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยงพืช
อนุรักษ์ 

ข้อ 4 เพิ่มเติม - หากเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยง ฯ หากมีข้อสงสัยอาจมีการตรวจสถานท่ีเพาะเลีย้ง ฯ ก่อนรับค าร้องขอขึ้น
ทะเบียน ฯ เมื่อมีการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยง ฯ แล้วพบว่าไม่เป็นไปตามข้อ 3 ของ
ประกาศนี้ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ของประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์และละวิธีการ
ขยายพันธุ์เทียม ฯ เจ้าหน้าที่จะมีอ านาจปฏิเสธในการรับค าขอการขึ้นทะเบียน ฯ 

ในประกาศเดิมไม่ไดร้ะบุถึงการ
ตรวจสถานที่ เพาะเลี้ยงก่อน
รับค าร้องขอขึ้นทะเบียน ฯ  
เมื่ อมี ข้อสงสัยในการตรวจ
พิจารณาเอกสารในการยื่นค า
ขอขึ้นทะเบียน ฯ 

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยซึ่ง              
ส่วนใหญ่มีปญัหาเรื่องไม่
สามารถระบุแหล่งที่มาของพ่อ
แม่พันธ์ุได ้
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็ น ด้ วย  โดย ให้ ในกรณี ที่
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ พิ จารณ า
เอกสารในการยื่ น ค าขอขึ้ น
ทะเบี ยนฯ ให้ ด าเนิ นการให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

4 ข้อ 5 (1) การจัดท าบัญชีแสดง
จ านวน             พืชอนุรักษ์
ที่เปลี่ยน แปลงในรอบปีปฏิทิน  

ข้อ 5 (1) เปลี่ยนแปลงข้อความ เป็น จัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ที่
เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทินตามแบบ พ.พ.17  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และ
จัดส่ งภายในวันที่                 31 มกราคม ของปีถัดไป ผ่านวิธีการทาง

เพื่ อความถู กต้ อ งและ เป็ น
ประโยชน์ในการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที ่

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช



(แบบ พ.พ.17) อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยื่นด้วยตนเอง หรือ                          ส่งค าขอตามแบบ 
พ.พ.17  ทางไปรษณีย์ ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครอง         พันธุ์พืช กรม
วิชาการเกษตร  

 
 
 

อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
 
 
 
 

ที ่ ประกาศ ฯ เดิม ร่างประกาศ ฯ ใหม่  เหตุผล ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
5 ข้อ 5 (3) ไม่น า 

พื ช อ นุ รั ก ษ์ ช นิ ด อื่ น            
ซึ่ งอยู่ ใน วงศ์ เดี ย วกั บ  พื ช
อนุรักษ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้ที่
ได้มา            ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายเข้ามาปลูกในสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

ข้อ 5 (3) เปลี่ยนแปลงข้อความ เป็น ไม่น าพืชอนุรักษ์ชนิดอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
หรือได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปลูกในสถานท่ีเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

เพื่อให้ครอบคลุมพืชทุกชนิดที่
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วน าเข้า
มาปลูกในสถานท่ีเพาะเลี้ยง  
พืชอนุรักษ ์

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
 

6 ข้อ 5 (4) การจัดท าบัญชีการ
เพิ่มหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์ 
หรือจ านวนพ่อแม่พันธ์ุ  (แบบ 
พ.พ.18) 

ข้อ 5 (4) การจัดท าบัญชีการเพิ่มหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์ หรือจ านวนพ่อแม่พันธุ์                               
(แบบ พ.พ.18) การเพิ่มชนิดพืชอนุรักษ์จะต้องแนบหลักฐานเช่นเดียวกันกับการขอ
ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงใหม่ ส าหรับการลดชนิดพืชอนุรักษ์ต้องระบุถึงสาเหตุ
ของการลด 
 

เพื่ อความถู กต้ อ งและ เป็ น
ประโยชน์ในการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ในกรณี         
การเพิ่มชนิดพืชอนุรักษ์ 

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยซึ่ง              
ส่วนใหญ่มีปญัหาเรื่องไม่
สามารถระบุแหล่งที่มาของพ่อ
แม่พันธ์ุได ้
2. เจ้าหน้าท่ีวิชาการพืช
อนุรักษ ์



- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 

7  เพิ่มเติม ข้อ 5 (5) ในกรณีที่มีการขายพืชอนุรักษ์ หรือมอบพืชอนุรักษ์ หรือให้ยืม
ให้แก่บุคคลอื่น จะต้องออกใบรับมอบพืชอนุรักษ์พร้อมระบุเลขทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยง         พืชอนุรักษ์ ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมลงลายมือ
ช่ือก ากับให้ชัดเจนทุกครั้ง กรณีที่มีการให้ยืมต้องระบุวัตถุประสงค์ของการให้ยืม 
 
 

ปัจจุบันมีการแอบอ้างเลข
ทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยง ฯ 
รวมถึงการสวมเลขทะเบียน
สถานท่ีเพาะเลี้ยงในการซื้อ
ขายพืชอนุรักษ์ และในใบซื้อ
ขาย พืชอนุรักษ์มีการระบุ
ปริมาณของพืชอนุรักษ์ท่ีเป็น
เท็จ 
 

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย โดยใหร้ะบเุพิ่มเตมิใน
เรื่องของการให้ยืมและ
วัตถุประสงค์ของการให้ยืม 

ที ่ ประกาศ ฯ เดิม ร่างประกาศ ฯ ใหม่  เหตุผล ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
8  เพิ่มเติม ข้อ 5 (6) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืช

อนุรักษ์แล้วพบว่า ไม่มีชนิดพืชอนุรักษ์ตามที่แสดงไว้ในแบบบัญชีพืชอนุรักษ์ 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ านาจเพิกถอนช่ือพืชอนุรักษ์ชนิดนั้น ๆ ออกจากทะเบียน
สถานท่ีเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

ปัจจุบันในการตรวจสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์พบว่า 
สถานที่เพาะเลี้ยง ฯ บางแห่งมี
ชนิดพืชอนุรักษ์ไม่ตรงตามที่         
ขอขึ้นทะเบียน ฯ 
 
 

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะว่า
ควรมี บทก าหนดโทษส าหรับ
บุคคลที่แจ้งเท็จและไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้น
ทะ เบี ยนสถาน ที่ เพ าะ เลี้ ย ง                 
พืชอนุรักษ ์
3. คณะอนุกรรมการพืช



อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
 

9  เพิ่มเติม ข้อ 5 (7) เพิ่มเติม - ยื่นค าขอแบบ พ.พ. 21 ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ   ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งค าขอตามแบบ พ.พ. 21 ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ                  
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
- เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วน ให้                    
กรมวิชาการเกษตรออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์                 
แบบ พ.พ. 16 โดยใบส าคัญการขึ้นทะเบียนจะมีอายุตามที่มีอยู่เดิม 
 

ในประกาศเดิมไม่ ได้ระบุว่า 
เมื่ อ พ นั ก ง า น เจ้ า ห น้ า ที่
พิจารณาตรวจสอบเอกสาร
แล้วถูกต้องครบถ้วน ให้กรม
วิชาการเกษตรออกใบส าคัญ
ก า ร ขึ้ น ท ะ เบี ย น ส ถ า น ที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  แบบ 
พ.พ. 16 โดยใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนจะมีอายุตามที่มีอยู่
เดิม 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 

ที ่ ประกาศ ฯ เดิม ร่างประกาศ ฯ ใหม่  เหตุผล ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
10  เพิ่มเติม ข้อ 6 กรณีที่แจ้งว่าพืชอนุรักษ์ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ไม้ขวด)              

มาขอข้ึนทะเบียน ฯ จะต้องแจ้งแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธ์ุที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ปัจจุบั นมี การพื ชอนุ รักษ์ ที่
ได้ ม า จ าก ก า ร เพ าะ เลี้ ย ง
เนื้อเยื่อ            (ไม้ขวด) มา
ข อ ขึ้ น ท ะ เบี ย น  ฯ  แ ต่ ไม่
สามารถระบุแหล่งที่มาของพ่อ
แม่พันธ์ุได้ 

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งส่วน
ใหญ่มีปัญหาเรื่องไม่สามารถ
ระบุแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธ์ุได ้
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์



- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 

11  ข้อ 7 เพิ่มเติมการ ยื่นค าขอแบบ พ.พ. 19 ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือ ยื่น
ด้วยตนเอง หรือ ส่งค าขอตามแบบ พ.พ. 19 ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครอง
พันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 

ปัจจุบันส านักคุม้ครองพันธุ์พืช 
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบงาน
ยื่นค าขอให้เป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
 

12  ข้อ 8 เพิ่มเติมการ - ยื่นค าขอแบบ พ.พ. 20 ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือ ยื่น
ด้วยตนเอง หรือ ส่งค าขอตามแบบ พ.พ. 20 ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครอง
พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
- เพิ่มเติม ในวรรคสอง ใบแทนใบแทนจะมีอายุตามใบส าคัญการขึ้นทะเบียนที่มีอยู่
เดิม 

ในประกาศเดิมไม่ได้ระบุวา่             
ใบแทนใบแทน จะมีอายุตาม
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนทีม่ี 
อยู่เดิม 

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
 
 
 

ที ่ ประกาศ ฯ เดิม ร่างประกาศ ฯ ใหม่  เหตุผล ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
13 ข้อ 9 วรรค 2   ข้อ 9 วรรค 2 ขยายข้อความว่า เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสถานท่ีเพาะเลีย้งอีกครั้ง เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจ 1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 



ผู้ไดร้ับใบส าคัญการ ขึ้น
ทะเบียน ฯ ไม่ด าเนินการแกไ้ข
ให้ถูกต้องตามที่เจ้าหน้าท่ีสั่งให้
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 

หนึ่ง           หากยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ฯ นั้นสิ้น
ผลนับตั้งแต่วันท่ีไดร้ับแจ้งเป็นหนงัสือจากเจ้าหน้าท่ี 
 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่า
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
หรือไม ่

- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
 

14 ข้อ 10 ข้อ 10 แบบ พ.พ. 15 แบบ พ.พ. 17 แบบ พ.พ. 18 แบบ พ.พ. 19 แบบ พ.พ. 20 
และ              แบบ พ.พ 21 สามารถขอรับได้ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ขอรับด้วยตนเอง หรือ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร 

ปัจจุบันส านักคุม้ครองพันธุ์พืช 
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบงาน
ยื่นค าขอให้เป็นแบบ
อิเล็กทรอนิคส ์

1. ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
- เห็นด้วย 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
3. คณะอนุกรรมการพืช
อนุรักษ ์
- เห็นด้วย 
 



-ร่าง- 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
พ.ศ. .... 

-------------------------- 
     
    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  29 จัตวา                    
แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2535 อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  

    ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 
 

    ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

    ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง               
พืชอนุรักษ์ตามแบบ พ.พ. 15 ท้ายประกาศนี้พร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบ พ.พ. 15 โดยยื่นด้วยตนเอง หรือ 
ส่งทางไปรษณีย์ ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือ โดยผ่านวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

    ข้อ 4 การขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์จะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการขยายพันธุ์เทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  
  

   ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจแบบค าขอและหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้กรมวิชาการ
เกษตรออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตามแบบ พ.พ. 16 ท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  
    อนึ่ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์และ
มีข้อสงสัย พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอด าเนินการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ก่อนรับค าขอ  เมื่อมีการตรวจ
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์แล้วพบว่าไม่เป็นไปตามข้อ 4 ของประกาศฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยกค าขอขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
 

            ข้อ 6 ผู้ได้รับใบส าคัญการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
    (1) จัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทินตามแบบ พ.พ. 17 ท้ายประกาศนี้              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และจัดส่งภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป โดยยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทาง
ไปรษณีย์ ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือ โดยผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 



    (2) จัดวางพืชอนุรักษ์ตามชนิดพืชอนุรักษ์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  
 
 
 
 
     

    (3) ไม่น าพืชอนุรักษ์ชนิดอ่ืนที่ ไม่ ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเข้ามาปลูก               
ในสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

    (4) กรณีมีการเพ่ิมหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์  หรือจ านวนพ่อแม่ พันธุ์  จากที่แสดงไว้ในแบบบัญชี                 
พืชอนุรักษ์แนบท้ายใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ แบบ พ.พ. 16 แล้วนั้น ให้ยื่นค าขอตาม
แบ บ  พ .พ . 1 8  ท้ ายป ระกาศ นี้  โด ยยื่ น ด้ ว ยต น เอ ง  ห รื อ  ส่ งท างไป รษ ณี ย์  ถึ งพ นั ก งาน เจ้ าห น้ าที่                                  
ณ  ส านั กคุ้มครองพันธุ์ พื ช  กรมวิชาการเกษตร หรือ  โดยผ่ านวิธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์  การเพ่ิมชนิ ด                         
พืชอนุรักษ์จะต้องแนบหลักฐานเช่นเดียวกันกับการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ใหม่ ส าหรับ             
การลดชนิดพืชอนุรักษ์ต้องระบุถึงสาเหตุการลด 
    (5) กรณีมีการขาย หรือส่งมอบ หรือให้ยืมพืชอนุรักษ์แก่บุคคลอ่ืน ให้ออกใบรับมอบพืชอนุรักษ์พร้อมระบุ
เลขทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมลงลายมือชื่อก ากับให้ชัดเจน            
ทุกครั้ง กรณีท่ีมีการให้ยืมต้องระบุวัตถุประสงค์ของการให้ยืม 
    (6 ) กรณี พนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ ต รวจสถานที่ เพ าะเลี้ ย งพื ชอนุ รักษ์ แล้ วพบว่ าชนิ ด พื ชอนุ รักษ์                           
ไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในแบบบัญชีพืชอนุรักษ์  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเพิกถอนชื่อพืชอนุรักษ์ชนิดนั้น ๆ                 
ออกจากทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  
    (7) กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อตัวชื่อสกุล ชื่อสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ หรือ ชื่อผู้ที่ด าเนินกิจการ            
เพ่ิม ลด หรือย้ายสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตามที่แสดงไว้ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยง               
พืชอนุรักษ์ ให้ยื่นค าขอตามแบบ พ.พ. 21 ท้ายประกาศนี้  พร้อมใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยง                
พืชอนุรักษ์ดังกล่าว โดยยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช                 
กรมวิชาการเกษตร หรือ โดยผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารแล้ว
ถูกต้องครบถ้วน ให้กรมวิชาการเกษตรออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ แบบ พ.พ. 16             
โดยใบส าคัญการข้ึนทะเบียนจะมีอายุตามที่มีอยู่เดิม 
 

    ข้อ  7  กรณี ที่ ต้ อ งการน าพื ชอนุ รักษ์ ที่ ได้ ม าจากก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ  (tissue culture หรือ             
seed culture) มาขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์จะต้องแสดงแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายตามเงื่อนไขข้อ 4 ของประกาศฉบับนี้ 
 

      ข้อ 8 ผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ ยงพืชอนุรักษ์ผู้ ใดประสงค์จะต่ออายุใบส าคัญ                  
การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ให้ยื่นค าขอตามแบบ พ.พ. ๑๙ ท้ายประกาศนี้ โดยยื่นด้วยตนเอง หรือ 
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ส่งทางไปรษณีย์ ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือโดยผ่านวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนใบส าคัญ การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น               
ค าขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนนั้น 
 

    ข้อ 9 ผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ผู้ใดประสงค์จะขอใบแทนใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ให้ยื่นค าขอตามแบบ พ.พ. 20 ท้ายประกาศนี้ โดยยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทาง
ไปรษณีย์ ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือ โดยผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     

   ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ให้ใช้ตามแบบ พ.พ. 16 โดยมีค าว่า              
“ใบแทน” ไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน และใบแทนจะมีอายุตามใบส าคัญการขึ้นทะเบียนที่มีอยู่เดิม 
 
   
             

   ข้อ 10 กรณีผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 หรือข้อ 6              
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือสั่งการให้ผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่  

   ถ้าผู้ได้รับใบส าคัญการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าที่สั่งให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์นั้นสิ้นผลนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    เมื่อใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์สิ้นผลตามวรรคสอง ผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ผู้นั้นอาจยื่นขอใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ใหม่ได้อีก 
ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์สิ้นผล 
 

    ข้อ 11 แบบ พ.พ. 15 แบบ พ.พ. 17 แบบ พ.พ. 18 แบบ พ.พ. 19 แบบ พ.พ. 20 และ  แบบ พ.พ 21 
สามารถขอรับด้วยตนเอง หรือ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งทางไปรษณีย์ หรือโดยผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

   ข้อ 12 ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่ออกไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้สามารถ
ใช้ได้จนถึงวันสิ้นอายุท่ีระบุไว้ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์นั้น 

 
 
      ประกาศ ณ วันที่    
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สรุปผลการศึกษา 
 

จากศึกษาเพ่ือวิจัยและปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ส าหรับผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ รวมถึงการจัด
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ภูมิภาคต่างๆ จ านวน 5 ครั้ง แล้วจัดประชุม
เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์และคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ
ตามข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน โดยร่างประกาศฯ ฉบับใหม่   มีสาระส าคัญที่ต่างจากฉบับเดิม ดังนี้ การยื่นค าขอ
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ให้ยื่นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยื่นด้วยตนเอง หรือ                     
ส่งค าขอขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์, เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืช
อนุรักษ์ หากมีข้อสงสัยอาจมีการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ก่อนรับค าร้องขอขึ้นทะเบียน พืชอนุรักษ์,                    
ไม่น าพืชอนุรักษ์ชนิดอ่ืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปลูกในสถานที่เพาะเลี้ยง                
พืชอนุรักษ์, ในกรณีที่มีการขายพืชอนุรักษ์ หรือ มอบพืชอนุรักษ์ หรือให้ยืมให้แก่บุคคลอ่ืน จะต้องออกใบรับมอบ               
พืชอนุรักษ์พร้อมระบุเลขทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ พร้อมลงลายมือชื่อก ากับให้ชัดเจนทุกครั้ง, ในกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์แล้วพบว่าไม่มีชนิดพืชอนุรักษ์ตามที่แจ้งไว้ในแบบบัญชี 
พืชอนุรักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีจะเพิกถอนชื่อพืชอนุรักษ์ชนิดนั้น ๆ ออกจากทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยง               
พืชอนุรักษ์, พืชอนุรักษ์ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ไม้ขวด) มาขอขึ้นทะเบียนพืชอนุรักษ์ จะต้องแจ้งแหล่งที่มา
ของพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้กระบวนการต่อไป คือ เสนอร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
(ฉบับปรับปรุง) ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพิจารณาลงนาม 

 
 

 
 

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 

           ไดร้่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนสถานทีเ่พาะเลี้ยงพืช
อนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ... เพ่ืออ านวยความสะดวกในทางการค้าและใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 นักวิชาการ  ผู้ประกอบการ
น าเข้า ส่งออกพืชอนุรักษ์ เกษตรกรผู้รับใบส าคัญขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า หากก าหนดหลักฐานเพ่ิมเติมของการได้มาซึ่งพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์เทียม
จะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในข้อ 3 ของประกาศ ฯ จะมีต้องแนบใบรับมอบพืชอนุรักษ์จากแหล่งที่มา
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ หากเป็นของป่า ต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตเก็บหาของป่าจากกรมป่าไม้  
หากมี การน าเข้าต้นหรือเมล็ดมาจากต่างประเทศจะต้องมีใบอนุญาตไซเตสจากประเทศต้นทาง หรือ 
ใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง 
 เห็นด้วย 
 ไม่เหน็ด้วย ระบุเหตุผล..................................................................................................... ........................ 
................................................................................................................. ........................................................ 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การจัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน (แบบ พ.พ.17)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และจดัส่งภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป  
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย ระบุเหตุผล..................................................................................................... .......................... 
......................................................................................................................... .................................................. 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การจัดท าบัญชีการเพ่ิมหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์ หรือจ านวนพ่อแม่พันธุ์ (แบบ พ.พ.18) 
การเพ่ิมชนิดพืชอนุรักษ์จะต้องแนบหลักฐานเช่นเดียวกันกับการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงใหม่ ส าหรับ
การลดชนิดพืชอนุรักษ์ต้องระบุถึงสาเหตุของการลด  
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย ระบุเหตุผล..................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................................ ........................... 
 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ในกรณีที่มีการขายพืชอนุรักษ์ หรือมอบพืชอนุรักษ์ หรือให้ยืมให้แก่บุคคลอ่ืน จะต้อง
ออกใบรับมอบพืชอนุรักษ์พร้อมระบุเลขทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามแบบฟอร์มที่แนบท้าย
ประกาศนี้ พร้อมลงลายมือชื่อก ากับให้ชัดเจนทุกครั้ง กรณีท่ีมีการให้ยืมต้องระบุวัตถุประสงค์ของการให้ยืม 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย ระบุเหตุผล............................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 

 



5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า กรณีท่ีแจ้งว่าพืชอนุรักษ์ท่ีได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ไม้ขวด) มาขอขึ้นทะเบียน ฯ 

จะต้องแจ้งแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย ระบุเหตุผล...................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสถานที่เพาะเลี้ยง ฯ แล้วพบว่า ชนิดพืชอนุรักษ์ไม่              

ตรงตามที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน ฯ ไว้ กรณีที่ไม่มีชนิดพืชอนุรักษ์ตามที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน ฯ เจ้าหน้าที่มีอ านาจ

เพิกถอนพืชอนุรักษ์ชนิดนั้นออกจากทะเบียน ฯ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย ระบุเหตุผล............................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ..................................................... 



ภาพการจัดประชุมสัมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เรื่อง การพัฒนากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 
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