
สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือควบคุมและคุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์พืชที่ดีในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ 
 เพ่ือควบคุมให้ผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถด าเนินกิจการไปได้ด้วยดี 
 เพ่ือส่งเสริมให้มีการคิด ค้น และปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ๆ 
 เพ่ือควบคุมการค้าระหว่างประเทศของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่า 
 
ขอบเขตของการมีผลบังคับใช้และสาระส าคัญ 

 
เรื่องท่ี 1 คณะกรรมการพันธุ์พืช 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพันธุ์พืช ซึ่งมีหน้าที่เพ่ือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการควบคุม การส่งเสริม การออกประกาศ และให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับ
พืช 
 กรรมการในคณะกรรมการพันธุ์พืช ประกอบด้วย 
- ประธาน คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรรมการโดยต าแหน่ง 5 คน ได้แก่ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมป่าไม้ 
ผู้แทนกรมศุลกากร และผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 9 คน แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ด้านพืชสวน ด้านพืชไร่ 
ด้านเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
 ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ   ป  และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

 
เรื่องท่ี 2 เมล็ดพันธุ์ควบคุม 

 เมล็ดพันธุ์ หมายถึง เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ 
เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือ ผล 



 เมล็ดพันธุ์ควบคุม คือ เมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ซึ่งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี โดยการควบคุมการประกอบกิจการรวบรวบ ขาย 
น าเข้า ส่งออก และน าผ่านเมล็ดพันธุ์ควบคุม โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ประกาศ
ก าหนดชนิดพืชให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ซึ่งจะพิจารณาก าหนดรายชื่อเมล็ดพันธุ์ควบคุมจากปัจจัยทางด้าน
วิชาการและด้านเศรษฐกิจการค้าเมล็ดพันธุ์ของพืชชนิดนั้น ๆ ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีทั้งหมด 44 ชนิดพืช 
ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับป   556 
 วิธีการควบคุมเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
  1 การขออนุญาต 
    คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
 ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์
ควบคุมอย่างเคร่งครัด และต้องควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองรวบรวบ ขาย น าเข้า ส่งออก และน าผ่านเมล็ด
พันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ไม่ให้ต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรัฐมนตรีฯ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ประกาศฉบับปัจจุบัน
ก าหนดไว้   เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานความงอกและความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ และประกาศก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพเพ่ือก าหนดลักษณะของต้นปกติและต้นผิดปกติส าหรับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
 คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต 
  - บรรลุนิติภาวะ 
  - มีถ่ินที่อยู่หรือส านักงานในประเทศไทย 
  - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  - มีสถานที่ท่ีเหมาะในการรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุม 
  - ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ าหรือคล้ายคลึงกับผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้วฯ 
  - มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนด ซึ่งรัฐมนตรีก าหนดให้สถานที่
รวบรวม ขาย น าเข้า และส่งออก ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ต้องห้าม นอกจากนี้คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันต้องมีสถานที่ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 
 ในการด าเนินการรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุม พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไป
สถานที่ท าการเพ่ือตรวจสอบรายการ ข้อความ และจ านวนเกี่ยวกับสถิติของพันธุ์พืช และให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้แทนตอบค าถามและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการนี้ 
 

เรื่องท่ี 3 พืชสงวน 
 พืชสงวน คือ พืชที่ห้ามส่งออกส่วนขยายพันธุ์ของพืช (ยกเว้นส่วนที่ติดไปกับผลผลิต) ออกนอก
ราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาพืชพันธุ์ดีของไทยไว้ให้เกษตรกรเพาะปลูกในประเทศ ปัจจุบันมีพืชที่
ได้รับการประกาศเป็นพืชสงวนทั้งหมด 11 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พ.ศ.  546 
 ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจในการอนุญาตให้ส่งออกพืชสงวนได้หากเป็น
งานวิจัยหรืองานวิชาการของทางราชการเท่านั้น 



เรื่องท่ี 4 พืชต้องห้าม 
 พืชต้องห้ามตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชเป็นพืชที่ห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยรัฐมนตรีมีอ านาจ
ประกาศก าหนดพืชต้องห้ามได้ แต่ปัจจุบันยังไม่เคยมีการประกาศก าหนดพืชต้องห้าม 
 

เรื่องท่ี 5 พืชอนุรักษ์ 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในเรื่องพืชอนุรักษ์ คือ เนื่องจากประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) จึงเป็นต้องมีกฎหมายรองรับเพ่ือ
ควบคุมการค้าระหว่างประเทศพืชในบัญชี CITES และเพ่ือการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่าด้วย
วิธีการขยายพันธุ์เทียม 
 พืชอนุรักษ์ หมายถึง พืชชนิดที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์  
 การขยายพันธุ์เทียม หมายถึง การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดยธรรมชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีก าหนด 
  

เรื่องท่ี 6 พันธุ์พืชข้ึนทะเบียน พันธุ์พืชรับรอง 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในเรื่องพันธุ์ขึ้นทะเบียน และพันธุ์พืชรับรอง คือ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้มีการคิด ค้น และปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจตามมาตรา  8 เพ่ือประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรองและการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบีน ซึ่งประกาศฉบับปัจจุบัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.  547 
 พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน หมายถึง พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีออกหนังสือรับรองให้ 
โดยเป็นการแจ้งแหล่งที่มา ประวัติ และลักษณะประจ าพันธุไว้กับกรมวิชาการเกษตร 
 พันธุ์พืชรับรอง หมายถึง พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนที่ผ่านการพิจารณารับรองให้เป็นพันธุ์พืชรับรองและอธิบดี
ออกหนังสือรับรองให้ โดยกรมวิชาการเกษตรจะรวบรวมข้อมูลและออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรองเพ่ือเป็น
เกียรติแก้การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช และเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชของประเทศไทย  
 

เรื่องท่ี 7 เมล็ดพันธุ์รับรอง 
 “เมล็ดพันธุ์รับรอง” หมายความว่า เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพหรือ
คุณสมบัติและอธิบดีออกหนังสือรับรองให้ 
 โดยผู้ประสงค์จะขอการรับรองพืชชนิดใดให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 



เรื่องท่ี 8 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.  518 มีอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ 
1. การเข้าตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ พืชอนุรักษ์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ด
พันธุ์หรือพืชอนุรักษ์ได้ 
 . การน าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หรือวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ปลอมปน หรือพืชอนุญาต
ไปเป็นตัวอย่างเพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์ได้ 
3. ค้น ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ์ หรือพืชอนุรักษ์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เมล็ดพันธุ์หรือพืชอนุรักษ์ได้ 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในการปฏิบัติ
หน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

เรื่องท่ี 9 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต และบทก าหนดโทษ 
 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 
 เมื่อปรากฎว่า ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต ครั้งละไม่เกิน 1 0 วัน ผู้ถูกสั่งพักใช้ต้อง
หยุดประกอบกิจการ และเมื่อผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของอธิบดีกรม
วิชาการเกษตรมีอ านาจสั่งถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ 
 เมื่อปรากฎว่า ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามมาตรา 16 หรือปรากฎว่าผู้รับ
ใบอนุญาตกระท าผิดหลายครั้งหรือครั้งเดียวแต่เป็นการกระท าผิดร้ายแรง อธิบดีมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ ผู้
ถูกเพ่ิกถอนต้องหยุดประกอบกิจการและจะขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะครบ   ป  
 ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง และ
รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งยกอุทธรณ์หรือแก้ไขค าสั่งในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ และค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็น
ที่สุด 
 บทก าหนดโทษ 
 1.ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ป  หรือ ปรับไม่เกิน  ,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  (1) ไม่แจ้งชนิด ชื่อพันธุ์ และปริมาณของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และแหล่งรวบรวม 
  ( ) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
  (3) ไมร่ะบุชนิดและอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
  (4) ไม่ระบุชื่อสามัญ ชื่อทางเคมี และอัตราส่วนของสารเคมีอันตรายที่ใช้ผสมในเมล็ดพันธุ์
  ควบคุม 
  (5) ไม่ปฏิบัติตามการก าหนดวัตถุท่ีใช้ส าหรับเป็นภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
  (6) ฝ่าฝืนการก าหนดการรวบรวมหรือขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเฉพาะที่เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง 



  (7) ฝ่าฝืนการน าเข้าชนิดพันธุ์และปริมาณของเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีอนุญาตให้น าเข้า 
  .ด าเนินการรวบรวม ขาย น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน   ป  หรือ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 3.ผู้รับใบอนุญาตรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออก ด าเนินกิจการภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยมิได้
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน 100 บาท 
 4.ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนประกอบกิจการภายหลังที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ต้องวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน   ป  หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 5.ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ฝ่าฝืนการบรรจุเมล็ดพันธุ์นอกสถานที่ที่ได้รับ
อนุญาตหรือขายเมล็ดพันธุ์ไม่ตรงตามฉลาก หรือย้ายสถานที่โดยไม่ขออนุญาต หรือผู้น าเข้าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ตามมาตรา  3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท 
 6.ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา    หรือผู้รับ
ใบอนุญาตขายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่มาตรา  4 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ป  หรือปรับไม่เกิน   ,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 7.ผู้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผยหรือไม่ขอใบแทนใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตสูญหายหรือ
ถูกท าลาย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 8.ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกพืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์โดยไม่มีหนังสืออนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพืชอนุรักษ์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
 9.ฝ่าฝืนการส่งออกพืชสงวน หรือ น าเข้าพืชต้องห้าม มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ป  หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 10.ด าเนินการรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ป  
หรือปรับไม่เกิน  ,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 11.ด าเนินการรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกเมล็ดพันธุ์ปลอมปน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ป  หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 1 .ผู้ใดโฆษณาคุณเมล็ดพันธุ์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือขัดขวาง ไม่อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียก ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 13.ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนประกอบกิจการหลังจากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ป  
ปรับไม่เกิน  ,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 


